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Abstract 

 

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 Koh Wai 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 twenty-two 

subjects; and 2) teachers and students 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. The research found that the integrated waste management model and 

mechanism consisted of four element (4Cs): 1) create a public sphere for becoming an area for 

communicative practices and lead to an inclusive opinion, with the same understanding and 

unanimity; 2) change learning by doing and socialization activities; 3) change understanding 

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, including reduction, separation, and 

disposal. These behaviors depended on three conditions: income, environmental awareness, and 

charity. 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและสังเคราะห์รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐาน  
การมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีกลุ่ม
ผู้ร่วมวิจัย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มชุมชน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชน จ านวน 22 คน 2) กลุ่มนักเรียน
และครูในโรงเรียนจ านวน 20 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้
เทคนิคการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การเปิดวงสุนทรียสนทนา การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและกลไกในการจัดการขยะอย่างครบ
วงจร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ (4C) ได้แก่ 1) การสร้างพ้ืนที่สาธารณะของกลุ่ม (Create Public Sphere) 
เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับด าเนินการปฏิบัติการสื่อสาร 2) การเปลี่ยนการเรียนรู้ (Change Learning) โดยมีรูปแบบ 
ของกิจกรรมการเรียนรู้ 2 ลักษณะคือ การเรียนรู้ผ่านการลงมือท า และการเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดทางสังคม 
3) การเปลี่ยนความเข้าใจ (Change Understanding) ประกอบด้วย ด้านความรู้สึก ได้แก่ การเห็นคุณค่า 
ในตนเอง การมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการขยะ และการตระหนักต่อปัญหาและผลกระทบจากปัญหาขยะ ด้านความรู้ 
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะและวิธีการคัดแยกขยะ และ 4) การเปลี่ยนพฤติกรรม (Change Behavior) 
ประกอบด้วย การลดขยะ การแยกขยะ และการก าจัดขยะ ภายใต้เงื่อนไข 3 ด้าน คือ รายได้ การตระหนัก 
ต่อสิ่งแวดล้อม และบุญ 
 

ค ำส ำคัญ: การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม การจัดการขยะอย่างครบวงจร รูปแบบและกลไก  
การมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน 
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บทน า 
 ปัญหาขยะเป็นปัญหาส าคัญของประเทศที่เรื้อรังมานาน เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
ในหลายมิติ ซึ่งความพยายามในการแก้ไขมีให้เห็นมากมาย หากแต่ส่วนใหญ่เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ จึงส่งผลให้
นับวันขยะยิ่งเพ่ิมปริมาณมากขึ้นทั้งในพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ชนบท (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) การจัดการขยะ 
มูลฝอยแบบครบวงจรเป็นการจัดการขยะมูลฝอยที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเกิดขยะ การคัด
แยก การเก็บรวบรวม และการก าจัด รวมไปถึงการน าวัสดุหรือขยะมูลฝอยที่ยังคงสภาพยังใช้กลับมาใช้หรือแปรรูป
ใหม่ เพ่ือลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการ ซึ่งแนวทาง
นี้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว (ปิยชาติ ศิลปสุวรรณ, 2557) อย่างไรก็ดีการใช้รูปแบบศูนย์ก าจัดขยะแบบ
ครบวงจรที่ผ่านมายังพบข้อจ ากัดอีกหลายประการในการด าเนินการโดยเฉพาะด้านการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยและการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ฯ และสถานที่ที่มี  
ไม่เพียงพอ ตลอดจนการขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้การสร้างความตระหนักและการมี 
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยยังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการ ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่แล้วการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะในปัจจุบันก็ยังส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีหน้าที่ทิ้งขยะลงถัง 
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ท าหน้าที่ขนขยะไปทิ้งหรือก าจัด ยังคงต้องจัดหาถัง พาหนะ คนกวาดเก็บ คนขน 
ค่าใช้จ่าย และสถานที่ก าจัดให้ได้เพียงพอ ผลก็คือ ชุมชนก็ยังเต็มไปด้วยถังขยะ มลพิษมากขึ้น ค่าใช้จ่ายมากขึ้น 
และปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขครบวงจร เนื่องจากการขาดปัจจัยส าคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาให้ประสบผลส าเร็จ (ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ, 2552)  
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2557 ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่มี
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะพบว่ามี 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสถานการณ์
ปัญหา เป็นงานวิจัยที่เน้นการศึกษาสถานการณ์ปัญหา สาเหตุและผลกระทบของปัญหาขยะมูลฝอยในแต่ละพ้ืนที่
ของประเทศไทยทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 2) ประเด็นที่เก่ียวข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลพฤติกรรม
การจัดการขยะโดยมุ่งเน้นศึกษาทั้งปัจจัยทางจิตของบุคคลและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อการมี
พฤติกรรมการจัดการขยะ อาทิ ปัจจัยทางชีวสังคม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ปัจจัยทางจิต 
เช่น จิตส านึก การรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ เป็นต้น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น การรับรู้
ข่าวสาร จ านวนถังและที่ตั้งของถังขยะ การได้รับการอบรม เป็นต้น 3) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแก้ไข
ปัญหาขยะ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่ 1 ศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจทั้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพในประเด็นการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในลักษณะของแนวปฏิบัติที่ดี  
ในการจัดการ กลุ่มที่ 2 ศึกษาโดยใช้รูปแบบการสร้างโปรแกรมหรือชุดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะทางจิตและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแก้ไขปัญหาซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองและด าเนินการ 
กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเป็นหลัก กลุ่มที่ 3 ศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการและ 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นในประเด็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ  และพฤติกรรมของบุคคลผ่าน 
การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติ สังเกต และสะท้อนผล



68 |   การวิจยัปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพือ่สร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร ISSN 1686-1442 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

การปฏิบัติ ซึ่งงานวิจัยในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เมื่อด าเนินการตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแล้วจะเกิดกิจกรรม  
การจัดการขยะขึ้นตามบริบทของปัญหาและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ที่ท าวิจัยโดยมีข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ 
ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการเพียงหนึ่งวงรอบการวิจัยแล้วน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เท่านั้น 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะนั้นมีหลากหลายประเด็นหากแต่หนึ่งในประเด็น 
ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมากคือการศึกษาในประเด็นของการแก้ไขปัญหาที่ได้ด าเนินการโดยพยายามให้  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในด าเนินการมากขึ้น เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดการขยะที่สอดคล้องกับบริบท 
ของพ้ืนที่ และเมื่อผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความความส าคัญ 
ของการจัดการขยะ ซึ่งมีทั้งในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
แต่ทั้งนี้ยังไม่พบว่าที่ผ่านมามีการน ารูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเมื่อ
พิจารณางานวิจัยที่ผ่านมามีลักษณะเป็นการแก้ปัญหาที่ยังไม่พบความยั่งยืน อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัด หรือเงื่อนไข
ของพ้ืนที่ หรืออาจจะมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม หรืออ านาจบางอย่างครอบง า 
การปฏิบัติการวิจัยเหล่านั้นที่ผ่านมา ดังนั้นเพ่ือเป็นการศึกษาและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนของพ้ืนที่ที่ท าวิจัย ผู้วิจัย  
จึงเลือกใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็นแนวทาง โดยลักษณะเด่นของงานวิจัย
ลักษณะนี้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะเริ่มต้นด้วยการวิพากษ์ถึงการปฏิบัติและผลลัพธ์จากการปฏิบัติของตนทั้งในอดีต
และปัจจุบัน เพ่ือเผยให้เห็นถึงเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดที่ท าให้ปัญหานั้นยังคงอยู่ เป็นการร่วมคิด ร่วมวิพากษ์เพ่ือ
ค้นหา เผชิญหน้าและจัดการควบคุมผลของการปฏิบัติที่ไม่ เหมาะสม (Untoward Consequences) อันได้แก่ 
การปฏิบัติที่ไม่สมเหตุสมผล (Irrational Practices) การปฏิบัติที่ไม่มีความยั่งยืน (Unsustainable Practices) 
การปฏิบัติที่ไม่มีความเที่ยงธรรม (Unjust Practices) อันเป็นความวิตกกังวลร่วมกันที่เป็นสิ่งที่ผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยง ป้องกัน หรือท าสิ่งนั้นให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) ท าการตรวจสอบการปฏิบัติที่แท้จริง (Actual Practices) ให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่าง
แจ้งในโครงสร้างการปฏิบัติ (Practice Architectures) ที่เป็นที่มาของการพูด (Saying) การกระท า (Doing) และ
ความสัมพันธ์ (Relating) เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ (Practice Changing Practice) ให้
สมเหตุสมผล ยั่งยืน และเที่ยงธรรม (Kemmis, et al., 2014) และท้ายที่สุดมีการสังเคราะห์รูปแบบและกลไก 
การจัดการขยะอย่างครบวงจรที่สะท้อนแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับบุคคล ระดับ
โรงเรียน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของชุมชนต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายกอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่ยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและ
ชุมชนต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
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 2. เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรของโรงเรียนและชุมชนต าบลเกาะหวาย 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในความหมายกว้างเพ่ือ
เป็นเครื่องมือน าทางส าหรับการวิจัย โดยไม่น ากรอบแนวคิดและทฤษฎีมาเป็นเครื่องชี้น าในการศึกษาปรากฏการณ์ 
จนละเลยข้อเท็จจริงและข้อค้นพบจากบริบทที่ศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวน 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สภาพพ้ืนที่
โรงเรียนอนุบาลอ าเภอปากพลี และชุมชนต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  ส่วนที่ 2 แนวคิด
เกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะแบบครบวงจร ส่วนที่ 3 ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แนวคิดทฤษฎีเจตคติ (Attitude) แนวคิดความตระหนัก (Awareness) ทฤษฎีปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์ 
(Symbolic Interaction Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Theory) 
แนวคิดเก่ียวสัญญะ (Sign) แนวคิดเก่ียวกับพ้ืนที่สาธารณะ (Public Sphere) เป็นต้น ส่วนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการขยะ และส่วนที่ 5 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์ ของ Kemmis และ
คณะ (2014) เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือและ
อภิปรายผลการวิจัยต่อไป 
 ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ให้นิยามค าว่า รูปแบบและกลไกในการจัดการขยะอย่างครบวงจร ว่าหมายถึง 
โครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการแสดงขั้นตอนในระบบ
และกลไกโดยอาศัยบุคคล และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตัวขับเคลื่อนให้การด าเนินการจัดการขยะแบบครบวงจรใน
โรงเรียนและชุมชนบรรลุเป้าหมาย   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  พื้นที่วิจัย คือ ชุมชนต าบลเกาะหวาย และโรงเรียนอนุบาลอ าเภอปากพลี อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ทั้งนี้จากการลงส ารวจพ้ืนที่เบื้องต้นพบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาและความต้องการ  
ในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนและโรงเรียน รวมทั้งเป็นพื้นที่ท่ียินดีให้ความร่วมมืออย่างดี 
 กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีความเต็มใจในการร่วม
วิจัย จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มผู้น าชุมชนซึ่งมีทั้งปลัดเทศบาล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และสมาชิกในชุมชน รวมจ านวน 22 คน 
2) กลุ่มนักเรียนและครูในโรงเรียนจ านวน 20 คน ซึ่งนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผล
จากการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ ชาวบ้านในชุมชน ร้านค้าชุมชน 
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  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
  การศึกษาระยะที่ 1 ระยะก่อนด าเนินการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวน
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดอบรมทีมผู้ร่วมวิจัยในฐานะนักวิจัยท้องถิ่น  
  การศึกษาระยะที่ 2 ระยะการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วง
ลาดตระเวน (Reconnaissance) โดยการมีส่วนร่วมของนักวิจัย ครู นักเรียน และตัวแทนจากชุมชน โดยการ 
น้อมน าแนวคิดเชิงวิพากษ์เพ่ือส ารวจการปฏิบัติและผลลัพธ์ทั้งในอดีตที่ผ่านและปัจจุบันที่ก าลังด าเนินอยู่ ร่วมกัน
ค้นหาและระบุถึงผลลัพธ์แห่งการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม (Untoward Consequences) เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะใน 3 ประเด็น ได้แก่ ผลลัพธ์ที่มีความไม่สมเหตุสมผลในพ้ืนที่แห่งความหมายและความคิด ผลลัพธ์ที่มีความไม่
ยั่งยืนในพ้ืนที่ของการจัดการด้านวัสดุและเศรษฐศาสตร์ และผลลัพธ์ที่มีความไม่ยุติธรรมในพ้ืนที่ของความสัมพันธ์
ทางสังคม ผ่านการปฏิบัติการสื่อสารของผู้ร่วมวิจัย โดยที่ทุกคนคิดเห็นสอดคล้อง เข้าใจตรงกัน และมีมติเอกฉันท์
ในแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือท าให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเหล่านั้นดีขึ้น และ 2) ช่วงวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในช่วงลาดตระเวน แล้วน ามาสู่การวิจัยช่วงที่ 2 ซึ่งเป็น 
การวางแผนการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม โดยในระยะที่ 2 นี้มีการด าเนินการทั้งหมดจ านวน 3 วงรอบการวิจัย  
  การศึกษาระยะที่ 3 ระยะหลังสิ้นสุดการวิจัย หลังจากผู้วิจัยด าเนินการวิจัยครบทั้ง 2 ระยะแล้วในช่วง  
ที่ผู้วิจัยถอนตัวออกจากพ้ืนที่จะเป็นระยะที่ผู้ร่วมวิจัยซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนได้ด าเนินการต่อตามวงรอบ  
ของการด าเนินการวิจัยที่เกิดจากเรียนรู้ร่วมกันในช่วงที่ผู้วิจัยได้ร่วมปฏิบัติในพื้นที่ โดยผู้วิจัยได้ผันตัวเองเป็นผู้คอย
ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าในเรื่องที่ผู้ร่วมวิจัยต้องการตามโอกาสอันควรเท่านั้น จากนั้นผู้ร่วมวิจัยสามารถ
ด าเนินกิจกรรมด้วยตนเองโดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย เทศบาลต าบลเกาะหวายและเครือข่าย 
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการศึกษาของการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม 
โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยมุ่งเน้นการเก็บรวมรวมข้อมูลที่มีลักษณะแบบพลวัตร (Dynamic) และใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก การเปิดวงสุนทรียสนทนา การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งเชิงวัตถุวิสัย (Objective) และอัตวิสัย (Subjective) ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และที่ส าคัญ คือ
มาจากฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ทั้งในช่วงการลาดตระเวน และช่วงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยอาศัยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 
ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่าหนึ่งวิธี (Methodological Triangulation) ด้านแหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง
แหล่ง (Data Triangulation) (Denzin, 1970) รวมทั้งการสะท้อนข้อมูลกลับไปยังผู้ให้ข้อมูลเพ่ือยืนยันข้อมูล 
(Member Check) และการตรวจสอบการด าเนินการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ (Peer Debriefing) หลังจากนั้น 
จึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้ละเลยในประเด็นจรรยาบรรณ 
ในการท าวิจัย โดยก่อนการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยจะท าการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผ่านสถาบันยุทธศาสตร์
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ความส าคัญกับการเคารพสิทธิและความปลอดภัยของแหล่งข้อมูล  เพ่ือรักษาจรรยาบรรณในการท าวิจัยอย่าง
เคร่งครัด 
 
ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการตามข้ันตอนการด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน จ านวน 3 วงรอบการวิจัย ผลของความส าเร็จของ 
การขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการขยะอย่างครบวงจรของชุมชนและโรงเรียน ก่อให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 
ในระดับบุคคล ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนระดับโรงเรียนและชุมชน น าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบ  
การจัดการขยะอย่างครบวงจรของชุมชนและโรงเรียนไดด้ังภาพประกอบ 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ภาพประกอบ 1 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน 
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วม 
ของโรงเรียนและชุมชน (ต่อ) ขยายส่วน เปลี่ยนพฤติกรรม (Change Behavior) ลดขยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วม 
ของโรงเรียนและชุมชน (ต่อ) ขยายส่วน เปลี่ยนพฤติกรรม (Change Behavior) ก าจัดขยะ 
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วม 

ของโรงเรียนและชุมชน (ต่อ) ขยายส่วน เปลี่ยนพฤติกรรม (Change  Behavior) แยกขยะ 
  
 จากภาพประกอบ 1 แสดงรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนและชุมชน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่ส าคัญ (4C) ได้แก่ 1) การสร้างพ้ืนที่สาธารณะของกลุ่ม 
(Create Public Sphere) 2) การเปลี่ยนการเรียนรู้ (Change Learning) 3) การเปลี่ยนความเข้าใจ (Change 
Understanding) และ 4) การเปลี่ยนพฤติกรรม (Change Behavior) โดยมีภาพประกอบ 2 - 4 ขยาย
องค์ประกอบขยายให้เห็นภาพในส่วนของการเปลี่ยนพฤติกรรม (Change Behavior) ที่มีรายละเอียดปรากฏให้
เห็นทั้ง การพูด การกระท า และความสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์การเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะทั้ง 
3 พฤติกรรม ได้แก่ขยะการลด การคัดแยก และการก าจัด ทั้งนี้ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้ร่วมวิจัยและ 
มีการเปิดวงสุนทรียสนทนาเพ่ือทบทวนการปฏิบัติและผลลัพธ์จากการปฏิบัติในอดีตรวมทั้งส ารวจการปฏิบัติและ
ผลลัพธ์ในปัจจุบันซึ่งในช่วงนี้ถือเป็นการจุดประกายความคิดเชิงวิพากษ์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน  
จนน าไปสู่การสร้างและการสังเคราะห์รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วม 
ของโรงเรียนและชุมชนซึ่งม ี4 องค์ประกอบตามล าดับ 
 องค์ประกอบที่ 1 สร้างพ้ืนที่สาธารณะของกลุ่ม (Create Public Sphere) เป็นการด าเนินการสร้างพ้ืนที่
สาธารณะด้วยความสมัครใจของผู้ร่วมวิจัย โดยทุกคนมีอิสระในการด ารงอยู่เป็นสมาชิกของกลุ่ม มีส่วนร่วมและมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ความเคารพซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ เป็นพ้ืนที่ที่มีไว้ส าหรับ
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ด าเนินการปฏิบัติการสื่อสารอย่างแท้จริงของผู้ร่วมวิจัย เพ่ือให้เกิดความคิดเห็นที่สอดคล้อง ความเข้าใจที่ตรงกัน 
และเกิดมติเอกฉันท์ในประเด็นที่จะร่วมกันด าเนินการ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งพ้ืนที่ทางกายภาพที่เป็นสถานที่ หรือพ้ืนที่
ในสื่อออนไลน์ หรือร่วมกันทั้งสองพ้ืนที่ก็ได้ โดยในพ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มนี้ท าให้สามารถค้นหาและระบุผลลัพธ์
แห่งการปฏิบัติที่มีทั้งความไม่สมเหตุสมผล ความไม่ยั่งยืนและความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในอดีตและ
ปัจจุบันเพื่อร่วมกันค้นหาวิธีการไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน การหลีกเลี่ยงหรือการท าให้ดีขึ้น ในล าดับต่อไป 
 องค์ประกอบที่ 2 การเปลี่ยนการเรียนรู้ (Change Learning) เป็นการกล่าวถึงผลผลิตจากการเกิดพ้ืนที่ 
สาธารณะท าให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดการเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงใน 2 ส่วน ส่วนแรกเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มผู้ร่วมวิจัย  ส่วนที่สองเน้นให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ผ่านกิจกรรมขยายผลสู่ความยั่งยืน  โดยในส่วนแรก 
ที่เน้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มผู้ร่วมวิจัยนั้นมีรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ 2 ลักษณะด้วยกัน ลักษณะแรก
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือท า (Learning by Doing) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ การท าถังขยะ
อย่างง่ายใช้เอง กิจกรรมการสร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้ กิจกรรมการสร้างตะกร้าสานตะแกรงล้อมต้นไม้ กิจกรรม 
การเปลี่ยนถุงผ้าเป็นถุงบุญ และกิจกรรมขยะอินทรีย์มีค่า ลักษณะที่สองเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอด
ทางสังคม (Learning by Socialization) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ 
คัดแยกขยะเพ่ือให้เกิดรายได้ กิจกรรมเชิญชมชวนคิด และกิจกรรมการศึกษาดูงาน ส าหรับกิจกรรมที่เน้นให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนนั้น ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแบ่งปัน
ความรู้ กิจกรรมตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมสร้างธนาคารขยะที่ด าเนินการในชุมชน และ
กิจกรรมสร้างบ้านสะสมทรัพย์ท่ีด าเนินการในโรงเรียน 
 องค์ประกอบที่ 3 การเปลี่ยนความเข้าใจ (Change Understanding) เป็นการกล่าวถึงผลลัพธ์ของการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ในทุก ๆ กิจกรรมอันน ามาซึ่งการเปลี่ยนความเข้าใจ ที่ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้สึก ได้แก่ 
การเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดเจตคติที่ดีต่อการจัดการขยะ และการตระหนักต่อปัญหาและผลกระทบจากปัญหาขยะ 
2) ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะและวิธีการคัดแยกขยะ  
 และล าดับสุดท้ายองค์ประกอบที่  4 การเปลี่ ยนพฤติกรรม (Change Behavioral) เป็นผลลัพธ์ 
ของการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่น ามาซึ่งการเกิดพฤติกรรมการลดขยะ พฤติกรรมการแยกขยะ และพฤติกรรม 
การก าจัดขยะ ภายใต้เงื่อนไขแห่งการปฏิบัติที่แตกต่างกันของบริบทโรงเรียนและของชุมชน โดยในบริบทโรงเรียน
นั้นเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมด้านเพ่ือการจัดการขยะซึ่งประกอบด้วย 3 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการลดขยะ 
พฤติกรรมการแยกขยะสะสมไว้บ้านสะสมทรัพย์ และพฤติกรรมการก าจัดขยะ ภายใต้เงื่อนไขแห่งการปฏิบัติ 
2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขด้านรายได้ และเงื่อนไขด้านการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในบริบทชุมชนนั้นเกิด 
การเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือการจัดการขยะโดยประกอบด้วย 3 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการลดขยะ  พฤติกรรม 
การแยกขยะ และพฤติกรรมการก าจัดขยะ โดยพฤติกรรมการแยกขยะในบริบทชุมชนมีรูปแบบการแยกขยะ 
3 รูปแบบ ได้แก่ การแยกขยะเพ่ือท าบุญ/ให้ทาน การแยกขยะเพ่ือการขาย และการแยกขยะเพ่ือฝากธนาคาร 
ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแห่งการปฏิบัติ 3 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขด้านรายได้ เงื่อนไขด้านการตระหนัก 
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ต่อสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขด้านบุญ ทั้งนี้การเปลี่ยนความเข้าใจของผู้ร่วมวิจัยได้น าไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรม และ
บางครั้งการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ร่วมวิจัยก็น าไปสู่การเปลี่ยนความเข้าใจ หรืออาจจะเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กัน 
จากการเปลี่ยนการเรียนรู้ของผู้ร่วมวิจัย 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
  การน าเสนอการอภิปรายผลส าหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล ตอนที่ 2 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนระดับโรงเรียนและชุมชน และ
ตอนที่ 3 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร ดังได้น าเสนอต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล 
  จากผลการสังเคราะห์รูปแบบและกลไกในการจัดการขยะอย่างครบวงจร พบว่าในระดับของบุคคลปรากฎ
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านพฤติกรรม ความรู้  และความเข้าใจในเงื่อนไขแห่งการปฏิบัติของตนเอง 
ซึ่งปรากฏเด่นชัด 3 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขด้านรายได้ เงื่อนไขด้านการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขด้านบุญ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแห่งการปฏิบัติ ในพ้ืนที่แห่งความหมาย เป็นการเปลี่ยนแปลง 
ความเข้าใจ ในระดับความคิด ความเชื่อที่สัมพันธ์กับวิถีการด าเนินชีวิต บริบทและวัฒนธรรมของชุมของตน 
ผ่านการใช้ภาษาที่ใช้เรียก ขยะ โดยแบ่งออกเป็น 3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของภาษาหรือ
ค าศัพท์ส าหรับการใช้เรียกสัญลักษณ์เกี่ยวกับขยะหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ 2) การสร้าง
ความหมายใหม่ให้กับขยะ 3) การรื้อถอนความเชื่อที่หยั่งรากฝังลึก ซึ่งเงื่อนไขทั้ง 3 มีความเกี่ยวข้องกับภาษา  
ที่โดดเด่นในการวิจัยครั้งนี้ โดยค าหรือภาษาที่ใช้เรียกประเภทของขยะที่ปรากฏในชุมชนแห่งนี้ที่ผ่านมาในอดีต 
เป็นภาษาที่ถูกก าหนดโดยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางก าหนดไว้ ซึ่งได้ก าหนดตามลักษณะหรือคุณสมบัติของขยะ 
ดังเช่น ค าว่า ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ขยะทั่วไป และขยะอันตราย แต่ค าเรียกประเภทขยะเหล่านี้
ไม่สามารถชักชวนให้บุคคลสามารถสร้างความเข้าใจที่กระจ่างชัดและไม่น าพาให้เกิดกระบวนการของการแยกขยะ
ตามประเภทขยะที่ก าหนดไว้ ซึ่งข้อค้นพบการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเปลี่ยนแปลงภาษาที่ใช้เรียกประเภทของขยะ  
ที่สามารถสร้างความหมายที่มีปฏิสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิต บริบทและวัฒนธรรมของชุมชน สามารถสร้ าง 
ความเข้าใจที่กระจ่างชัด กระตุ้นให้เกิดการแยกขยะที่ถูกต้อง ดังเช่น ค าว่าขยะรีไซเคิล ไปสู่ค าว่า ขยะขายได้ ซึ่งให้
ความหมายได้ตรงกันว่า เป็นขยะประเภทที่ร้านค้าจะรับซื้อ ยังเอาไปหมุนเวียนได้ต่อ ซึ่งไปสอดคล้องกับ  
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเงินทองรายได้ ที่สร้างให้เกิดความเชื่อที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือขยะเป็นสิ่งไร้ค่า แต่กลับ
เป็นสิ่งที่มีค่าได้ เพราะขายได้ มีรายได้เข้ามาจากสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว ดังนั้นความหมายที่ได้ให้ไว้กับขยะจึงถูกขับเคลื่อน
ออกมา ท าให้บุคคลได้มองขยะว่ามีทั้งส่วนที่ไร้ค่า และส่วนที่มีค่า เมื่อได้มองแยกส่วนเหล่านั้นแล้วย่อมท าให้แสดง
พฤติกรรมที่จะคัดแยกสิ่งมีค่าออกจากสิ่งไม่มีค่าเพราะสิ่งนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้  
 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค าใหม่เหล่านี้สามารถอธิบายได้โดยแนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา (Semiotic) 
ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษา สัญญะ (Sign) และการอ้างอิงความหมาย (Signifying Practices) ซึ่งสัญญะตามแนวคิดของ
เพียร์ซ (Peirce, 1931 อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ , 2552) ดังจะเห็นได้ว่าสัญญะที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป 
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มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการในด้านรายได้ของบุคคล นั่นคือการเชื่อมกระบวนการสร้างความหมาย 
(Signification) เข้าด้วยกัน ซึ่งสัญญะที่เกิดขึ้นนี้ มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) รูปแบบของสัญญะ 
(Representamen) ในที่นี้ คือ การสร้างรูปแบบเพ่ือใช้เรียกขยะ เป็นการตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เพ่ือบ่งบอกคุณสมบัติ
หรือแนวทางจัดการขยะที่เป็นเอกลักษณ์ของสิ่งนั้น เช่น การเรียกว่าขยะขายได้ ขยะเน่าได้หรือย่อยสลายได้ หรือ
ขยะบุญ เป็นต้น 2) การตีความ ( Interpretant) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสัญญะที่ใช้เรียกเพ่ือสื่อสาร 
ถึงคุณสมบัติหรือแนวทางการจัดการแล้ว ยังบ่งบอกถึงการตีความเบื้องหลังค าดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการใช้ค า
ว่า ขยะขายได้ นั่นหมายความว่า ขยะคือของมีค่า คือสมบัติของผู้นั้น เป็นสิ่งที่มีค่าต้องเก็บรักษาและสามารน าไป
ขายอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่การทิ้งขว้างเหมือนแต่ก่อน การมองว่าขยะบุญ คือ ของที่มีคุณค่าสามารถมอบ
หรือบริจาคขยะเหล่านี้ให้กับคนอ่ืนที่ต้องการใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลให้กับตนเองได้ เป็นต้น 
 หากพิจารณาในมุมมองของทฤษฎีการเรียนรู้เ พ่ือการเปลี่ยนแปลง เราสามารถอธิบายความส าคัญ
ของสัญญะในแง่ของเนื้อหา ในรูปของภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในกรอบอ้างอิงหรือโครงสร้างการให้ความหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เดิมอันส่งผลต่อกระบวนการสร้างความหมายใหม่ของคนในชุมชน แต่หัวใจส าคัญ 
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือกระบวนการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ที่มีต่อภาพเหตุการณ์นั้น  ๆ อันท าให้ 
การตีความหรือการให้ความหมายต่อสัญญะเดิมของคนในชุมชนถูกตั้งข้อสงสัยจากการสะท้อนภาพออกมาอย่ าง
เป็นเหตุเป็นผลจนกระทั่งรู้สึกไม่พึงพอใจต่อความหมายเดิม และท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และบริบททางสังคมมากขึ้น ดังที่ Mezirow (1991) ได้อธิบายว่า การสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์สามารถน าไปสู่  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการให้ความหมายอย่างฉับพลันในกระบวนการที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาหรือภาวะวิกฤต  
ที่ท าให้การเกิดความสับสน (Disorienting dilemma) ซึ่งเมอซิโรว์ได้แบ่งการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ออกเป็น 
3 ชนิด คือ การสะท้อนความคิดในเนื้อหา กระบวนการ และข้อสันนิษฐาน โดยการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ 
ต่อเนื้อหาและกระบวนการของปัญหานั้นสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการให้ความหมายในขณะ  
ที่การสะท้อนความคิดในข้ออ้างของปัญหาจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงมุมมองการให้ความหมายโดยการสะท้อน
ความคิดต่อข้ออ้างนี้อาจเกิดเป็นผลลัพธ์ของวิถีทางที่บุคคลจะตอบสนองต่อการเกิดภาวะวิกฤตที่ท าให้เกิด 
ความสับสน และท าให้เกิดการใช้การอภิปรายเชิงเหตุผล หรือการสนทนาที่ถูกวิเคราะห์อย่างใคร่ครวญและ
สมเหตุสมผลในการตีความ ความคิดความเชื่อของเรารวมถึงคนอ่ืน ๆ ด้วย อันก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
(Comprehensibility) ความจริ ง  (Truth) ความเหมาะสม (Appropriateness) และความรู้ สึ กที่ แท้ จริ ง 
(Authenticity) เกี่ยวกับบางสิ่ง (Mezirow, 1991a, 1994a, 1998. cited in Turner, 2007) ดังนั้น จากข้อค้นพบ
ในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งเน้นการกระท าเชิงสะท้อนความคิดของผู้ร่วมวิจัย จึงสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจส าคัญต่อการ
กระบวนการตัดสินใจหรือการน าไปสู่การกระท าอ่ืน ๆ ที่มีนัยแสดงถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งต่อทุกสิ่งที่สัมพันธ์กัน
และเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการขยะภายในชุมชนซึ่งเป็นผลมาจากการสะท้อนความคิดร่วมกัน และยังแสดงให้
เห็นถึงการสะท้อนความคิดในเชิงวัตถุวิสัยหรือการค้นหาหนทางที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมส่วนรวมและ
พัฒนาบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาสังคม ปัญหาโลกร้อน มากกว่าการสะท้อนความคิดเชิงอัต
วิสัย หรือการแก้ไขปัญหาที่เน้นเฉพาะตัวบุคคลหรือพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว ดังเช่นก ารศึกษา 
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ของ Panko และคณะ (2014) ได้ศึกษาการจัดการขยะของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสะท้อนความคิด 
ในการกระตุ้นความคิดที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อการจัดการขยะร่วมกัน พบว่า มุมมองที่มีต่อการขาย
ขยะและระเบียบวินัยต่อการจัดการขยะสามารถถูกปรับเปลี่ยนให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติต่อเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน     
 นอกจากนี้จากการสังเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม ผู้วิจัยพบผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจของผู้เข้าร่วมวิจัย ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ
ประเภทของขยะและวิธีการจัดการขยะ และผลลัพธ์ด้านความรู้สึก ประกอบด้วย ตระหนักในปัญหา เจตคติที่ดีต่อ
การจัดการขยะ และเห็นคุณค่าในตนเอง 2) ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย พฤติกรรม 
การลดขยะ พฤติกรรมการคัดแยกขยะ และพฤติกรรมการก าจัดอย่างถูกวิธี และ 3) ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง  
ด้านเงื่อนไขแห่งการปฏิบัติ ประกอบด้วย เงื่อนไขแห่งการจัดการขยะเพ่ือรายได้ เงื่อนไขแห่งการจัดการขยะ  
เพ่ือสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขแห่งการจัดการขยะเพ่ือบุญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งสามด้านของผู้ร่วมวิจัยเป็น 
การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความหมายที่มีต่อการจัดการขยะอันน าไปสู่การสร้างความตระหนักต่อปัญหาขยะ เจตคติ
ที่ดีต่อการจัดการขยะ ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการขยะ ซึ่งเกิด
จากการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและการให้ความหมายต่อประสบการณ์เดิม โดยเฉพาะเรื่องของการสร้าง  
ความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อปัญหาขยะนั้นถือเป็นผลลัพธ์ที่ส าคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยครั้งนี้ 
และเปรียบเสมือนหัวใจที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้ร่วมวิจัย ตลอดจนการสร้าง
ความหมายและแนวปฏิบัติต่อการจัดการขยะในชุมชนร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
งานวิจัยของ Malik และคณะ (2015) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ พบว่า การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนมีนัยส าคัญต่อเจตคติและความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในพ้ืนที่สาธารณะ นอกจากนี้การวาง
แผนการปฏิบัติร่วมกันยังช่วยเพิ่มความตระหนักในการจัดการขยะของชุมชนอย่างยั่งยืน  
 นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้ร่วมวิจัยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
อารมณ์ความรู้สึกและความตระหนักยังถือเป็นขั้นสุดของด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นความสัมพันธ์ของความส านึก
และเจตคติซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปถึงระดับจิตส านึกของผู้ร่วมวิจัยโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จาก
ภายในสู่ภายนอก คือทบทวนการปฏิบัติของตนเองและปรับเปลี่ ยนมุมมองของประสบการณ์และการปฏิบัติให้
เหมาะสมกับวิ ถี ชี วิ ต  ดั งแนวคิด เกี่ ยวกับ  “ปัญญาปฏิบัติ” (Praxis) และการ เสริมสร้ า งพลั งอ านาจ 
(Empowerment) ของ  Freire (1985.  cited in Langenbach, 1988)  ที่กล่าวว่า  เป็นหนทางที่ผู้ปฏิบัติ 
จะสามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสรภาพ โดย Freire เห็นว่าล าพังเพียงการพินิจตรึกตรองด้วยกระบวนการทาง
ความคิดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะพาตนเองให้หลุดพ้นได้ แต่จะต้องประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
การกระท า (Action) และการสะท้อนความคิด (Reflection) ส าหรับการสะท้อนความคิดในท่ีนี้จะใช้ในความหมาย
ของการคิด พินิจพิจารณาหรือทบทวนในเรื่องที่ได้ลงมือกระท าซึ่งได้เสร็จสิ้นไปแล้ว โดยกระบวนการดังกล่าวเป็น
การก าหนดเงื่อนไขพ้ืนฐานของการปฏิบัติที่เกิดจากการใคร่ครวญประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติเอง ผู้ปฏิบัติจะกลับมา
ตระหนักในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และสถานการณ์นี้จะมีจุดจบที่การรับรู้ความจริง และก็จะมองเห็นสถานการณ์ 
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ที่เป็นปัญหาในเชิงเป้าหมาย (Objective - Problematic Situation) เนื่องจากเห็นวิธีการที่จะสามารถแทรกแซง
ในสถานการณ์นั้นได้ ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นความตระหนักในตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต (Historical Awareness 
Itself) หรือเป็นความตระหนักในความรู้สึกต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้เป็น 
การเปลี่ยนแปลงจิตส านึกในระดับสูงสุดซึ่ง Freire เรียกว่า จิตส านึกขั้นวิพากษ์ (Critical Consciousness) คือ 
ผู้ปฏิบัติมีการคิดใคร่ครวญ วิพากษ์ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมอย่างลึกซึ้ง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับฟังผู้อ่ืนและ
ไม่หลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ของตนเอง ทั้งนี้ กระบวนวิธีในการเปลี่ยนแปลงตนเองจะมุ่งเน้นการเปิดเวทีพูดคุยเสวนา
หรือสร้างบทสนทนาที่ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือท าด้วยบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ ความหวัง 
อันก่อให้เกิดการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง และปัจจัยส าคัญก็คือ การพัฒนาความส านึกที่แท้จริงซึ่งเป็นวิธี 
ที่จะออกจากตัวเองสู่สิ่งภายนอกและสภาพแวดล้อมโดยการคิดถึงสิ่งนั้นร่วมกันและใช้ความสามารถที่มีอยู่ใน  
การท าความเข้าใจและด าเนินการไปสู่เป้าหมาย ดังที่ Freire เรียกกระบวนการนี้ว่า เป็นการสร้างมโนธรรมส านึก 
(Conscientization) (Langenbach, 1988)  
 เนื่องจากปัจจัยส าคัญที่กล่าวถึงการเปิดเวทีพูดคุยสนทนาในกระบวนการสร้างความตระหนักของผู้ร่วมวิจัย
ดังกล่าวข้างต้นยังมีความหมายที่สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่สาธารณะ (Public Sphere) ของ Habermas 
(1974 อ้างถึงในศุภชัย ชัยจันทร์ และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, 2559) ซึ่งอธิบายถึงพ้ืนที่สาธารณะว่า เป็นอาณา
บริเวณของการสนทนาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีผลประโยชน์สาธารณะร่วมกันซึ่ งพ้ืนที่สาธารณะนั้น 
มีลักษณะส าคัญของการเข้าถึงได้จากทุกคนโดยไม่มีการปิดกั้นในการแลกเปลี่ยนสื่อสารกัน กล่าวคือ ผู้ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่สาธารณะจะต้องไม่ถูกจ ากัดการมีส่วนร่วมหรือการเข้ามาในพ้ืนที่สาธารณะ เป็นพ้ืนที่เปิด  
ที่ทุกคนที่เก่ียวข้องหรือสนใจ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้เข้าร่วมทุกคนให้ความเคารพและ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน (Kemmis, et al., 2014) ทั้งนี้เพ่ือให้การพูดคุยที่เป็นการกระท าเชิงปฏิบัติการสื่อสาร 
(Communicative Action) อยู่บนหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล (Rationality) ด้วยแนวคิดและวิธีการเช่นนี้ 
ท าให้การสร้างเครือข่ายของการเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดขึ้นได้เพราะมีผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นเป้าหมาย
ร่วมกัน (Pusey, 2003 อ้างถึงในรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2558)  
  เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมของผู้ร่วมวิจัยพบว่า เงือ่นไขของการปฏิบัติที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการจัดการขยะสามารถอธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมได้ด้วยทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระท า 
ของ Skinner (1938) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมใดจะคงอยู่ เพ่ิมขึ้น หรือหายไป ย่อมขึ้นอยู่กับผลกรรมที่อินทรีย์ได้รับ
พึงพอใจหรือไม่ ทั้งนี้ อินทรีย์จะเกิดการเรียนรู้ได้เมื่อสามารถแยกแยะสภาพสิ่งเร้าได้ด้วย อย่างไรก็ดี Skinner มอง
ว่าโดยทั่วไปเรามีแนวโน้มที่จะมองสาเหตุของพฤติกรรมภายในต่าง  ๆ ซึ่งอยู่ในตัวบุคคล เช่น ความตั้งใจ 
การตัดสินใจ เป้าหมาย ค่านิยม และอ่ืน ๆ แต่เราไม่ค่อยให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไข
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว แต่ในความคิดของ Skinner แล้ว อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ นั้นเป็นผลข้างเคียง 
ของเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีอิทธิพลท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , 2547) ดังนั้น 
ในกรณีเงื่อนไขของการปฏิบัติทั้งด้านรายได้ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านบุญนี้ จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งเร้าหรือตัว
เสริมแรงภายนอกที่ต้องอาศัยการเรียนรู้จนกระทั่งเห็นความส าคัญและน ามาสู่การรู้จักเลือกสรรอย่างดีแล้ว ซึ่งท า
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ให้ผู้ร่วมวิจัยแสดงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างดีคือสามารถแสดงพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างใดอย่างหนึ่งได้
ตราบเท่าท่ีตนเองพึงพอใจ  
  ตอนที่ 2 ความยั่งยืนระดับชุมชน 
  จากการสังเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมสู่ความยั่งยืนในระดับชุมชน ผู้วิจัยพบผลส าเร็จ  
ด้านความยั่งยืนระดับชุมชนปรากฏเด่นชัดใน 3 ส่วน ดังได้น าเสนอต่อไปนี้ 
  1) การที่ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านวงรอบที่ 1 และ 2 
ที่ผู้ร่วมวิจัยได้รับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและเกิดการปฏิบัติจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของขยะ วิธีการจัดการขยะ และน าไปสู่การมีพฤติกรรมการลดขยะ คัดแยกขยะ และ
การก าจัดอย่างถูกวิธีหรือการใช้ได้อย่างคุ้มค่า เมื่อมีการด าเนินการและสะท้อนผลอย่างต่อเนื่องแล้วท าให้ผู้ร่วม
วิจัยเกิดการเปลี่ยนแปลงกลไกการท างานของส านึก (Conscious) ตามทัศนะของ Freire (1974) จากส านึกที่เป็น
มายา  (Magical Conscious) และส านึกไร้ เดียงสา (Naïve Conscious) ไปสู่ส านึกที่มีวิจารณญาณ (Critical 
Conscious) ซึ่งเป็นส านึกของการมีเหตุผล มองเห็นความจริงที่ถูกต้อง ผ่านการศึกษาหาความรู้ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เรื่องราวเชื่อมโยงสัมพันธ์อย่างมีเหตุผล เข้าใจถึงความถูกต้อง ความยุติธรรม ในเชิงความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองต่อกับผู้อ่ืน ตนเองกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมองเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจ  
ที่ปรากฏในบริบทของตน ท าให้ผู้ร่วมวิจัยกล้าคิดกล้าแสดงออกจนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมที่ปรากฎ 
ในวงรอบที่ 3 การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืน เมื่อชุมชนต้องการขยายผลความรู้เหล่านี้ไปสู่คนในชุมชน 
ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงวิทยากรภายนอก การจัดตั้งและการบริหารจัดการธนาคารขยะหรือบ้านสะสมทรัพย์สะท้อนให้
เห็นถึงการที่ชุมชนรู้จักคิดและตัดสินใจได้อย่างอิสระ ไม่ใช่พ่ึงข้อมูล ความเห็น ค าแนะน าจากคนอ่ืนอย่างเดียว 
มีการจัดการบริหารทุนหรือทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนเข้ามา  
มีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ สะท้อนให้เห็นถึงการมี ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) การบริหารจัดการโปร่งใส กระจายอ านาจตรวจสอบได้ (เสรี พงศ์พิศ, 2549: 124)  
  2) การช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นหนึ่งในหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เมื่อรู้จักค าว่าพอก็จะสามารถแบ่งปันคนอ่ืน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข็มแข็ง
ให้แก่ชุมชน ผู้วิจัยพบการช่วยเหลือผู้อ่ืนทั้งในระดับบุคคล และระดับหน่วยงานที่มีการช่วยเหลือ ในระดับบุคคล
เมื่อตนเองมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว ได้มีการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งการผ่านการส่งต่อความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก หรือมอบให้ซึ่งวัตถุสิ่งของแก่ผู้ อ่ืน การเปลี่ยนตนเองเป็นครัวเรือนตัวอย่างที่พร้อมจะให้ความรู้และ
ค าแนะน าในการจัดการขยะอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางกับคนในชุมชนด้วยกัน การช่วยเหลือผู้อ่ืนผ่านการให้วัสดุ
หรือสิ่งของกับผู้ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ทั้งนี้ยังปรากฏพฤติกรรมช่วยเหลืออ่ืนในระดับหน่วยงาน 
ซึ่งพ้ืนที่ชุมชนต าบลเกาะหวายอยู่ภายใต้การปกครองของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ห่างเหินสู่
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสองหน่วยงานปรากฏให้เห็นหลักฐานให้เห็นเด่นชัดในกิจกรรมวงรอบที่ 3 
การแบ่งปันทรัพยากรด้านงบประมาณที่มีของหน่วยงานเทศบาลมาสนับสนุนการสร้างตะกร้าคัดแยกขยะ 
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ในกิจกรรมแบ่งปันความรู้ เป็นการช่วยเหลือเกื้อหนุนและส่งเสริมกิจกรรมธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยปราศจากความคิดแห่งอคติของการแบ่งแยกการปกครอง ทั้ง 2 หน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกัน คือ 
เพ่ือสร้างให้ชุมชนต าบลเกาะหวายเกิดการจัดการขยะที่ดีอย่างครบวงจรและยั่งยืนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือ
แนวทางในการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยที่กล่าวถึง
ความส าเร็จในการสร้างชุมชนเข้มแข็งนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรส่วนท้องถิ่นด้วย  (กรมพัฒนาชุมชน, 
2553) 
  3) การรวมกลุ่มอย่างมีพลัง การด าเนินการวิจัยตั้งแต่วงรอบที่ 1 จนถึงวงรอบที่ 3 ท าให้เกิดการรวมกลุ่ม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของชุมชน อย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม ซึ่งการรวมกลุ่มของผู้ร่วมวิจัยในครั้งนี้
น าไปสู่การเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชน ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งท าให้แนวนโยบายของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากที่ไม่ให้
ความส าคัญ เป็นการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทุกช่องทาง การเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณในการจัดท าโครงการ
ตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน นอกจากนี้การรวมกลุ่มกันอย่างมีพลังยังท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ร่วมกันแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเมื่อเทียบเคียงได้กับแนวคิดการมีส่วนร่วมดังท่ี Cohen และ 
Uphoff (1981: 6) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นเป็นการที่สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 
4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา 
รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน และ 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ นอกจากนี้ ในการรวมกลุ่มกันนั้นยังเป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิก 
ทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา  
รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมนั้น (United Nation, 1978: 25)    
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 1. จากข้อค้นพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลเกี่ยวกับขยะนั้นพบว่า มีเงื่อนไขแห่งการปฏิบัติ
หรือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการมีพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่น่าสนใจ คือ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับรายได้ 
เงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการสร้างบุญกุศล รวมทั้งเมื่อพิจารณา
ถึงกิจกรรมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ที่สามารถจัดได้เป็นสองกลุ่ม คือ กิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือท าและ
กิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดทางสังคม ท าให้เห็นว่าหากต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ควรมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขรายได้ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และบุญกุศล 
โดยเป็นกิจกรรมในสองกลุ่มการเรียนรู้ คือ เรียนรู้จากการลงมือท า และเรียนรู้จากการถ่ายทอดทางสังคม เช่น 
กิจกรรมการจัดการขยะที่เชื่อมโยงกับการเกิดรายได้ การตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม หรือการสร้างบุญกุศล อาทิ 
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จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ การจัดการขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อม เพ่ือบุญ
กุศล เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อของคนในชุมชน เป็นต้น  
 2. จากข้อค้นพบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะของชุมชน จะเห็นได้ว่า  ในระดับบุคคลเกิด 
การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทั้งในประเด็นวิธีการจัดการขยะและการคัดแยกขยะ และด้านความรู้สึก ทั้งประเด็น  
ความตระหนักต่อการจัดการขยะ เจตคติที่ดีต่อการจัดการขยะ และการเห็นคุณค่าในตนเอง ดัง นั้น ควรม ี
การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่สมาชิกในชุมชนและโรงเรียน โดยค านึงถึงบริบท
ของพ้ืนที่ ทั้งบริบททางกายภาพและบริบททางสังคม เช่น กิจกรรมการสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะและ
การคัดแยกขยะโดยคนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมคัดแยกขยะเพ่ือให้
เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองและเกิดเจตคติที่ดีต่อการจัดการขยะ มีกิจกรรมที่น าเสนอภาพผลกระทบจากการ
น าเสนอต่อคนในชุมชนและโรงเรียน  
 3. จากข้อค้นพบเกี่ยวกับการแยกขยะที่มีเงื่อนไขเพ่ือท าบุญ/ให้ทาน ที่มีการคัดแยกขยะเพียงแค่ 2 
ประเภทได้แก่ขยะที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ เมื่อพิจารณาการจัดเตรียมวัสดุรองรับพฤติกรรมนี้ เทศบาล  
ซึ่งมีการจัดสรรถังขยะส าหรับครัวเรือนละ 1 ถัง อยู่แล้ว จึงควรส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะที่มีประโยชน์และ 
ไม่มีประโยชน์ โดยมีการแบ่งปันถังขยะของครัวเรือน โดยการจับคู่บ้านใกล้เคียงกันน าถังขยะมารวมกัน ถังหนึ่ง
ส าหรับใส่ขยะที่มีประโยชน์ อีกถังหนึ่งใส่ขยะที่ไม่มีประโยชน์  ก็จะมาสามารถจัดการถังขยะรองรับการทิ้ง 
โดยไม่ต้องจัดซื้อถังขยะใหม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้ร่วมวิจัยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้น าชุมชนเพศชาย และเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ท าให้
กระบวนการคิด และการด าเนินการต่าง ๆ ถูกจ ากัดอยู่เพียงช่วงวัยเดียวยังขาดกลุ่มช่วงวัยอ่ืน  ๆ ซึ่งที่ผ่านมา 
จะเป็นเพียงผู้เข้ามารับต่อองค์ความรู้ที่ผ่านการคิด การวิพากษ์มาแล้ว จึงท าให้เกิดช่องว่างของการเรียนรู้ 
กระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบความส าเร็จกระทั่งได้รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร
ของชุมชน ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปอาจดึงกลุ่มอ่ืน ๆ ที่หลากหลายในแต่ละช่วงวัยเข้ามาเป็นผู้ร่วมวิจัย เช่น 
กลุ่มผู้น าด้านอาชีพและวัยท างาน กลุ่มผู้น าเด็กและเยาวชน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบทอด
กระบวนการด าเนินการด้านการจัดการขยะมากยิ่งขึ้น 
  2. การวิจัยครั้งนี้เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลง การจัดการขยะอย่างครบวงจรในบริบทโรงเรียนและชุมชนแต่
ในระหว่างการท าวิจัยมีการสร้างผู้น าชุมชนในประเด็นทางวัฒนธรรมด้วย ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการศึกษา
ร่วมกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและการจัดการขยะแบบครบวงจรในชุมชน 
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