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การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
พิชญา คําแกว1* พิกุล เอกวรางกูร2 และ ธนนันท ธนารัชตะภูมิ3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการฯ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการ
แกปญหา 2) ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการฯ และ 3) จัดทําขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
โครงการ ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 3 คน ครูผูรับผิดชอบโครงการ 2 คน ครูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ
43 คน และนักเรียน 270 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสัมภาษณผูบริหาร แบบสัมภาษณครูผูรับผิดชอบโครงการ แบบ
บันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับขยะ
แบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับขยะรีไซเคิล แบบสอบถามพฤติกรรม และแบบวัดความตระหนัก การวิเคราะหขอมูลใชรอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา 1) กระบวนการในการดําเนินงานโครงการ
พบวา ผานเกณฑการประเมิน โดยการดําเนินงานกิจกรรมทั้ง 7 ดําเนินการไดตามแผนที่วางไวรอยละ 100 ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ พบวา ทุกกิจกรรมมีปญหาเหมือนกันคือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไมเพียงพอ
แกปญหาโดยครูผูรับผิดชอบโครงการแจงแผนงานใหครูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการไดทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการทํา
กิจกรรมตาง ๆ 2) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานโครงการ พบวา ผานเกณฑการประเมินในทุกประเด็น
ดังนี้ ดานประสิทธิผล พบวา (2.1) นักเรียนมีสวนรวมในการจัดการขยะและสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนรอยละ 96.99
ขึ้นไป ในทุกกิจกรรม (2.2) ครูเห็นวานักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่ดีในการจัดการขยะและนักเรียนประเมินตนเองวามีการ
ดําเนินการจัดการขยะเปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง) และ (2.3) นักเรียนมีความตระหนักถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่งทุกขอรายการ และดานประสิทธิภาพ พบวา (2.1) การลดลงของปริมาณขยะตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
โครงการคิดเปนรอยละ 60.58 (2.2) รายไดจากการขายขยะเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 32.29 และ (2.3) ผูบริหาร ครู
ผูรับผิดชอบโครงการ และครูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการอยูในระดับมากที่สุด
ทุกขอรายการ 3) ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการ พบวา ผูบริหารควรมีการถอดประสบการณความสําเร็จในการ
บริหารจัดการโครงการและจัดทําเปนคูมือเพื่อใหเกิดความยั่งยืน การกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่อง
ทั้งขับเคลื่อนใหมีการนําผลการประเมินไปใช รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
โครงการใหมากขึ้น ครูผูรับผิดชอบโครงการควรมีการติดตามและประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง และนําผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
คําสําคัญ: การประเมิน; โครงการปลอดขยะ
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An Evaluation of Chaibadan Pittayakom School's Zero Waste School Project
Pichaya Kamkaew1* Pikun Ekwarangkoon2 and Thananun Thanarachataphoom3
Abstract

The objectives of this research were 1) to evaluate the implementation process, problems,
obstacles and solutions of Chaibadan Pittayakom School's Zero Waste School Project, 2) to evaluate
the efficiency and effectiveness of the Project, and 3) to propose the project implementation
recommendations. The informants were 3 administrators, 2 responsible teachers, 43 involved
teachers, and 270 students. The instruments included interview form for administrator and teacher,
a student participation record form, satisfaction questionnaire, a behavioral observation form, waste
data record form, recycling waste data record form, a behavioral questionnaire, and awareness
measure. The data was analyzed using percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
The results indicated as follows: 1) The implementation process of the 7 activities performed as
planned, all activities in the project were able to operate as planned, representing 100.0%. Problem
and obstacle found in all activities was the insufficient duration of organizing activities. Problems
were solved by informing the teachers in advance in order to plan the activities. 2) The efficiency
and effectiveness evaluation of the project implementation showed that all issues met the
evaluation criteria as follows: For effectiveness, 2.1) Students were involved in waste management
and school environment in all activities at 96.99 % or higher, 2.2) Based on teachers’ observation,
all students had their own waste management practices and they conducted self-evaluation that
waste management practices were carried out regularly (every day/every time), and 2.3) The students
were aware of environmental conservation at the strongly agree level in all items. For efficiency,
2.1) The reduction in the amount of waste from the beginning to the end of the project was at 60.58%,
2.2) Revenue from waste sales increased by 32.29 % and 2.3) The satisfaction of administrators,
responsible teachers and relevant teachers with the project implementation was at the highest level
in all items. 3) Recommendations include that the administrators should learn lessons and successful
experience in the project management, prepare a manual for sustainability, conduct continuous
monitoring of project operations and drive the implementation of the evaluation results as well as
giving more opportunities for parents and communities’ participation. Monitoring and evaluation of
the project should be conducted by responsible teachers and evaluative results should be applied
for further improvement and development.
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1. บทนํา
แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจั ดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนแมบทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 –
2564) ไววา การแกไขปญหาขยะมูลฝอยถูกกําหนดให
เปนวาระแหงชาติ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดจัดทํา Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายของประเทศ ซึ่งไดบูรณาการแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (รวม
กรุงเทพมหานคร) และจัดทําเปนแผนแมบทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
โดยจะใชเปนแนวทางการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่
เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน เพื่อให การ
ดําเนินงานมีกรอบทิศทางการแกไขปญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายไดรับการจัดการอยางเปน
ระบบ และบู รณาการจากทุ กภาคส วนที่ เกี่ ยวข องทั้ ง
หน วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่
สามารถจัดการปญหาขยะมูลฝอยใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ และสามารถดําเนินการ
จั ด การได อย า งมี ประสิ ทธิ ภาพ [1] ทั้ ง นี้ ก รมส งเสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดลอมจึงไดนําแนวคิดการจัดการขยะเหลือ
ศูนย หรือ Zero waste มาสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการขยะตั้งแตตนทางภายใตหลัก 3Rs โดย
มีการสงเสริ มใหชุมชนและโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ
นําไปใชผาน 2 โครงการที่สําคัญ คือ 1) โครงการชุมชน
ปลอดขยะ (Zero waste) เป นโครงการส งเสริ มให เกิ ด
ความรวมมือในการจัดการขยะตั้งแตตนทางระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ชุมชน ประชาชน และภาคี
ความรวมมือตาง ๆ ในพื้นที่ 2) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero waste school) เป น โครงการที่ พั ฒ นามาจาก
กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน โดยมีเปาหมายหลักเพื่อ
สงเสริมความรู ความเขาใจแกเยาวชนในการจัดการขยะ
ที่ ต นทางอยางถู กวิธี และปลูกฝ งจิ ตสํานึกของการลด
ปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การนําขยะกลับมาใชประโยชน
ใหมโดยผานระบบการเรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ [2]
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูใน
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามั ธยมศึกษาเขต 5 ซึ่ งทางโรงเรี ยนได มี การ
ดําเนินการจัดตั้งโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตามนโยบาย

ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษาเขต 5
มาตั้งแตปการศึกษา 2559 และไดมีการดําเนินโครงการ
มาจนถึงปจจุบัน โดยมีการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค
ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่ทางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 5 ได กํ า หนดไว จํ านวน 7
กิ จ กรรม ดั ง นี้ 1) กิ จ กรรมเขตพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ 2)
กิ จ กรรม Big Cleaning Day 3) กิ จกรรมขยะเหลื อใช
สรางนิสัยพอเพียง 4) กิจกรรมการประกวดชุดที่ทําจาก
เศษวัสดุเหลือใช 5) กิจกรรมผลิตดินผสมใบไมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 6) กิจกรรมธนาคารรั กษสิ่งแวดลอม
7) กิ จกรรมรณรงค การเก็ บขยะและการคั ดแยกขยะ
ภายในโรงเรียน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะมาอย า งต อ เนื่ อ ง แต ยั ง ขาดการประเมิ น
โครงการอยางเปนระบบและมีเพียงการประเมินจากการ
สอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียนในโรงเรียน
เท านั้ น ทางผู บริ หารสถานศึ กษาจึ งเล็ งเห็ นว าในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะตอไปนั้นมีความจําเปนที่ตองมีสารสนเทศจากการ
ประเมิ น โครงการอย า งเป น ระบบเพื่ อ ประกอบการ
ตัดสินใจนั้น ๆ ดวย จึงไดมอบหมายใหผูประเมินในฐานะ
ที่เปนผูที่กําลังศึกษาตอในสาขาการวิจัยและประเมินทาง
การศึกษาไดดําเนินการประเมินโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะในโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
การประเมินโครงการจะเปนกระบวนการที่ทําใหได
ขอมูลสารสนเทศยอนกลับ (feedback) ซึ่งสามารถนํา
มาใชในการปรับปรุงการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อีกทั้งยังทําใหทราบถึงจุดเดนจุดดอยของโครงการ
และชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่จําเปนตอการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการทั้งในปจจุบันและในอนาคต
ต อ ไป [3] โดยวั ต ถุ ป ระสงค ที่ สํ า คั ญ ในการประเมิ น
โครงการนั้นมีอยู 3 ประการ คือ 1) เพื่อรวบรวมขอมูลที่
ชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเปนไปไดของโครงการ
2) เพื่อรวบรวมขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจปรับปรุงสวน
ตาง ๆ ของโครงการ 3) เพื่อรวบรวมขอมูลที่ชวยในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการขยายโครงการและใหมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องหรือใหมีการลมเลิกโครงการไป [4]
ผลการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
พบวา สิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมตองการ
ทราบเกี่ยวกับโครงการ คือ โครงการโรงเรียนปลอดขยะที่
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ดําเนินไปแลวนั้น บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคโครงการ
หรือไม และยั งตองการทราบถึงผลอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานโครงการ เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถ
นํามาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนิน
โครงการตอไปในในอนาคต ในการนี้ผูประเมินจึงเลือก
รูปแบบการประเมินแบบอิงวัตถุประสงค (Goal-based
Evaluation) และรูปแบบการประเมินที่ไมอิงวัตถุประสงค
(Goal-free Evaluation) มาใชในการประเมินโครงการใน
ครั้ ง นี้ เพื่ อ ให ไ ด ส ารสนเทศเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ล
ประสิ ทธิ ภาพ และข อเสนอแนะของโครงการสํ าหรั บ
ผู บริ หารและครู ผู รั บผิ ดชอบโครงการนํ าไปใช ในการ
ดําเนินปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานโครงการให
ประสบผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
2. คําถามการประเมิน
2.1 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะใน
โรงเรี ย นชั ย บาดาลพิ ท ยาคม ทํ า ได ต ามแผนที่ วางไว
หรือไม มีปญหาและอุปสรรคหรือไม มีแนวทางในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร และควรมีการปรับปรุงและ
พัฒนาในประเด็นใดบาง
2.2 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะใน
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม บรรลุตามวัตถุประสงคของ
โครงการในประเด็นตอไปนี้ อยางไร 1) การมีสวนรวม
ของนักเรียนในการจัดการขยะและสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรี ย น 2) พฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินการจัดการขยะ และ 3) ความตระหนักของนักเรียน
ถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
2.3 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะใน
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม เกิดผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือ
จากวัตถุประสงคของโครงการหรือไม ในประเด็นตอไปนี้
1) การลดลงของปริมาณขยะในโรงเรียนชัยบาดาลพิทยา
คม 2) การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายขยะ และ 3)
ความพึงพอใจตอโครงการของผูบริหาร ครูผู รับผิดชอบ
โครงการ และครูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ
2.4 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะใน
โรงเรี ย นชั ย บาดาลพิ ท ยาคมมี ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ
ผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโครงการอยางไรบาง ที่ชวย
ใหการดําเนินงานโครงการในระยะตอไปมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

3. วัตถุประสงคของการวิจัย
3.1 เพื่อประเมินกระบวนการในการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะในโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกปญหา
3.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดํ า เนิ น โครงการโรงเรี ย นปลอดขยะในโรงเรี ย น
ชัยบาดาลพิทยาคม
3.3 เพื่ อ จั ด ทํ า ข อ เสนอแนะในการดํ า เนิ น งาน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะในโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
กรอบแนวคิดการประเมิน

การประเมิน
ความพรอม
ของโครงการ
1. บุคลากร
2. งบประมาณ
3. สื่อ อุปกรณ
และเทคโนโลยี

การประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน
1. การประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน
2. การประชุมคณะทางาน
3. การเตรียมสถานที่เก็บ
รวบรวมขยะรีไซเคิล
4. การประชาสัมพันธโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ
5. ดําเนินกิจกรรมในโครงการ
6 โครงการ ตามแผนที่วางไว
7. การประเมินกิจกรรม
8. ปญหาและอุปสรรค

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการดําเนินโครงการ
1) การดําเนินงานกิจกรรมทั้ง 7 ดําเนินการไดตามแผนที่
วางไว
2) การลดลงของปริมาณขยะในโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
3) ความพึงพอใจตอโครงการของผูม ีสวนไดสวนเสียกลุม
ตาง ๆ
4) การมีสวนรวมของนักเรียนในการจัดการขยะและ
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
5) พฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการ
ขยะ
6) ความตระหนักของนักเรียนถึงการอนุรักษสงิ่ แวดลอม
7) จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตอผูบริหารและครู
ผูรับผิดชอบโครงการ

4. ขอบเขตของการประเมิน
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4.1 ขอบเขตเนื้อหาการประเมิน
4.1.1 ประสิทธิภาพของการดําเนินงานโครงการ
โรงเรี ย นปลอดขยะในโรงเรี ย นชั ย บาดาลพิ ท ยาคม
พิจารณาจาก 1) การดําเนินงานทั้ง 7 กิจกรรม ไดแก (1)
กิจกรรมเขตพื้นที่ทรี่ ับผิดชอบ (2) กิจกรรม Big Cleaning
Day (3) กิ จกรรมขยะเหลื อใช สร างนิ สั ยพอเพี ยง (4)
กิจกรรมการประกวดชุดที่ทําจากเศษวัสดุเหลือใช (5)
กิจกรรมผลิตดินผสมใบไมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (6)
กิจกรรมธนาคารรักษสิ่งแวดลอม (7) กิจกรรมรณรงคการ
เก็บขยะและการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน เปนไปตาม
แผนที่วางไว 2) การลดลงของปริมาณขยะในโรงเรียนชัย
บาดาลพิทยาคม และ 3) ความพึงพอใจตอโครงการของ
ผูบริหาร ผูรับผิดชอบโครงการ และครูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับโครงการ
4.1.2 ประสิทธิผลของการดําเนินงานโครงการ
โรงเรี ย นปลอดขยะในโรงเรี ย นชั ย บาดาลพิ ท ยาคม
พิจารณาจากการบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
ไดแก 1) การมีสวนรวมของนักเรียนในการจัดการขยะ
และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 2) พฤติกรรมของ
นั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การจั ด การขยะ และ
3) ความตระหนักของนักเรียนถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4.1.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบดวย
1) ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารในการกําหนดนโยบาย
การดําเนินงานโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และ 2) ขอเสนอแนะสําหรับครูผูรับผิดชอบโครงการใน
การปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่วางไว
4.2 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
4.2.1 ผูใหขอมูลหลักในการประเมินโครงการ
ครั้งนี้ ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยา
คม จํานวน 1 คน
2) รองผู อํ านวยการโรงเรี ยนชั ยบาดาล
พิทยาคม จํานวน 2 คน
3) ครูผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 2 คน
จากผูดําเนินกิจกรรมของโครงการ
4) ครูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ
จํานวน 43 คน
4.2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวนทั้งหมด 797 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวนทั้งหมด 270 คน ซึ่ง
ได ม าโดยการสุ ม แบบแบ ง ชั้ น (Stratified random
sampling) โดยใชระดับชั้นเรียนเปนชั้นของการสุม การ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของยามาเน [5] ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95%
4.3 ระยะเวลาในการประเมิน คือ เดือนพฤษภาคม กันยายน พ.ศ. 2562
5. การตรวจเอกสาร
การประเมินครั้งนี้เปนการประเมินโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะในโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ผูประเมินได
แบงหัวขอการตรวจเอกสารไวดังนี้
ตอนที่ 1 โครงการโรงเรี ยนปลอดขยะในโรงเรี ยน
ชัยบาดาลพิทยาคม
ตอนที่ 2 สาระสําคัญเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
ตอนที่ 3 เอกสารที่เกี่ยวของกับความตระหนัก
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6. วิธีการดําเนินการวิจัย
6.1 เครื่องมือในการวิจัย
6.1.1 แบบสัมภาษณผูบริหาร พบวา มีคา IOC
อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
6.1.2 แบบสัมภาษณครูผูรับผิดชอบ พบวา มี
คา IOC อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
6.1.3 แบบบั น ทึ ก การเข า ร ว มกิ จ กรรมของ
นักเรียน พบวา มีคา IOC อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
6.1.4 แบบสังเกตพฤติกรรมในการจัดการขยะ
ของนักเรียนโรงเรียน (สําหรับครู) เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ ปฏิบัติ
ทุกคน ปฏิบัติเปนสวนใหญ ปฏิบัติเปนบางคน บางคน
นาน ๆ ครั้งปฏิบัติ และไมมีการปฏิบัติ พบวา มีคา IOC
อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
6.1.5 แบบสอบถามพฤติกรรมในการจัดการ
ขยะของนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ
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6.2 แหลงขอมูลในการวิจัย ไดแก ขอมูลแนวคิดและ
เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง) บอยครั้ง (5-6 วัน) บางครั้ง
(อาทิตยละครั้ง) นาน ๆ ครั้ง (เชน 1-2 เดือนตอครั้ง) และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยรวบรวมจาก การศึกษา คนควา
ไมเคยปฏิบัติ พบวา มีคา IOC อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
และสังเคราะหบทความ ตํารา งานวิจัย และเอกสารตาง ๆ
6.1.6 แบบวัดความตระหนักของนักเรียนถึงการ
ที่เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
อนุรักษสิ่งแวดลอม เปนแบบมาตราสวนประเมินคาของลิ
เคิรท (Likert Scale) คําตอบมีใหเลือก 5 ระดับ คือ เห็น
7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการประเมินกระบวนการในการดําเนินงาน
ดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็น
โครงการโรงเรียนปลอดขยะในโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
ดวยอยางยิ่ง พบวา มีคา IOC อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
6.1.7 แบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับขยะ พบวา มี
7.1.1 ผลการประเมิ น กระบวนการในการ
คา IOC อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
ดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
6.1.8 แบบบั นทึกขอมูลเกี่ยวกับขยะรีไซเคิล
พบวา มีคา IOC อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
พบวา ผลการดําเนินงานกิจกรรมทั้ง 7 ดําเนินการไดตาม
6.1.9 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการดําเนิน
แผนที่ วางไว พบว า ทุ กกิ จกรรมในโครงการสามารถ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ลักษณะของแบบสอบถามความ
ดําเนินงานไดตามแผนที่วางไว คิดเปนรอยละ 100.00
พึงพอใจเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating
สรุปวา ผานเกณฑการประเมิน
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด พบวา มีคา IOC อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
ตารางที่ 1 กิจกรรมในโครงการที่สามารถดําเนินงานไดตามแผนที่วางไว
กิจกรรมในโครงการ
1) กิจกรรมเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2) กิจกรรม Big Cleaning Day
3) กิจกรรมขยะเหลือใชสรางนิสัยพอเพียง
4) กิจกรรมการประกวดชุดที่ทําจากเศษวัสดุเหลือใช
5) กิจกรรมผลิตดินผสมใบไมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6) กิจกรรมธนาคารรักษสิ่งแวดลอม
7) กิจกรรมรณรงคการเก็บขยะและการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน

จากตารางที่ 1 สรุ ปได ว า ทุ กกิ จกรรมในโครงการ
สามารถดําเนินงานไดตามแผนที่วางไว คิดเปนรอยละ
100.00 แสดงใหเห็นวาผานเกณฑการประเมิน ทั้งนี้ ใน
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดชยะ ผูวิจัยไดมี
การวางแผนศึกษาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการ กําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน และผล
ที่คาดวาจะไดรับ การดําเนินงานตามที่กําหนดไวในสวน
ของการวางแผน และการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ปรั บปรุ งและเพื่ อตรวจสอบผลสํ า เร็ จของโครงการว า
เป นไปตามวั ตถุ ประสงค หรื อไม และป ญหาอุ ปสรรค
พบว า ระยะเวลาในการจั ดกิ จกรรมแต ละกิ จกรรมมี
ไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรม โดยในชวงแรกของการจัด

ดําเนินงานได
ตามแผน
9
9
9
9
9
9
9

ไมสามารถดําเนินได
ตามแผน

กิจกรรมนั้นนักเรียนยังไมคอยเขาใจในเรื่อง การคัดแยก
ขยะอยางถูกตอง อีกทั้งอุปกรณการทําความสะอาดและ
สถานที่ ในการจั ดเก็ บขยะมี ไม เพี ยงพอต อนั กเรี ยนใน
แตละหอง แนวทางการแกไขปญหา คือ ครูผูรับผิดชอบ
โครงการควรแจ งแผนงานให ครู ที่ มี ส วนเกี่ ยวข องกั บ
โครงการไดทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการทํากิจกรรม
ตาง ๆ และจัดใหมีการอบรมอยางตอเนื่องในเรื่อง การ
คั ด แยกขยะ อย า งถู ก ต อ ง อี ก ทั้ ง ผู บ ริ ห ารและครู
ผู รั บผิ ดชอบโครงการควรจั ดซื้ ออุ ปกรณ การทํ าความ
สะอาดใหเพียงพอและควรมีการดูแลเก็บรักษาอุปกรณ
การทําความสะอาดใหดี
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7.2 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการดํ า เนิ น
1) การมีสวนรวมของนักเรียนในการจัดการขยะ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะในโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน พบวา นักเรียนระดับ
พบว า การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการดํ า เนิ น งาน
ชั้นมัธยมปที่ 1 - 6 คิดเปนรอยละ 96.99 – 100.00 มี
โครงการ พิจารณาจากการบรรลุตามวัตถุประสงคของ
สวนร วมในการจั ดการขยะและสภาพแวดลอมภายใน
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
โรงเรียนในทุกกิจกรรม สรุปวา ผานเกณฑการประเมิน
ตารางที่ 2 แสดงรอยละของนักเรียนทัง้ หมดที่เขารวมในแตละกิจกรรม
ระดับชั้นที่เขารวมใน
แตละกิจกรรม
1) กิจกรรมเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
มัธยมศึกษาปที่ 1 - 6
2) กิจกรรมผลิตดินผสมใบไมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปที่ 1 - 6
3) กิจกรรมธนาคารรักษสิ่งแวดลอม
มัธยมศึกษาปที่ 1 - 6
4) กิจกรรมรณรงคการเก็บขยะและการคัดแยกขยะ
มัธยมศึกษาปที่ 1 - 6
ภายในโรงเรียน
5) กิจกรรม Big Cleaning Day
มัธยมศึกษาปที่ 1 - 6
6) กิจกรรมการประกวดชุดที่ทําจากเศษวัสดุเหลือใช
มัธยมศึกษาปที่ 1 - 6
7) กิจกรรมขยะเหลือใชสรางนิสัยพอเพียง
มัธยมศึกษาปที่ 1 - 6
กิจกรรมในโครงการ

จากตารางที่ 2 สรุปไดวา นักเรียนที่เขารวม
กิ จกรรม ตั้ งแต ร อยละ 96.99 ถึ งร อยละ 100.00 ใน
แตละกิจกรรม
2) พฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการ
จัดการขยะ ผลการประเมินพบวา ทั้งครูและนักเรียนให

จํานวนนักเรียน
ที่เขารวม
797
797
797
797

คิดเปนรอยละของ
นักเรียนทั้งหมด
100.00
100.00
100.00
100.00

781
776
773

97.99
97.37
96.99

ขอมูลสอดคลองกัน คือ นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการ
ดํ า เนิ น การจั ด การขยะ โดยภาพรวมครู ใ ห ข อ มู ล ว า
นักเรียนทุกคนมีการปฏิบัติตนในการจัดการขยะ และ
นักเรียนประเมินตนเองวามีการดําเนินการจัดการขยะ
เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง) สรุปวา ผานเกณฑการประเมิน

ตารางที่ 3 ผลการประเมินพฤติกรรมในการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม (จากการสังเกตโดยครู)
(N = 45)
พฤติกรรม
1. นักเรียนคัดแยกขยะตามประเภทถังขยะที่โรงเรียนจัดไว
2. นักเรียนเลือกใชปนโตหรือกลองขาวใสอาหารแทนถุงพลาสติกหรือกลองโฟม
3. นักเรียนใชแกวน้ําที่ใชซ้ําแทนแกวน้ําที่ใชครั้งเดียวทิ้ง
4. เมื่อเห็นขยะอยูนอกถังขยะนักเรียนชวยเก็บขยะลงถังใหเรียบรอย
5. นักเรียนเขารวมในกิจกรรมเกี่ยวกับขยะและสิ่งแวดลอมที่โรงเรียนจัดขึ้น
6. นักเรียนใชถุงผา ตระกรา เพื่อลดการใชถุงพลาสติก
7. นักเรียนนําขวดน้ําพลาสติกที่ผานการใชงานแลวกลับมาใชใหเกิดประโยชนอีก
8. นักเรียนนํากระดาษที่เขียนแลว 1 หนา มาใชในหนาที่เหลือหรืออาจนํามาทําเปน
กระดาษโนต
9. นักเรียนนําเศษวัสดุมาใชประโยชนอยางคุมคา เชน ใชเปนวัสดุในการตกแตงหองเรียน
เชน การจัดบอรดประชาสัมพันธ เปนตน
10. นักเรียนมีสวนรวมกับเพื่อนในชั้นเรียนบําเพ็ญประโยชนโดยการเก็บขยะรอบ ๆ
โรงเรียน
11. นักเรียนนําขยะประเภทขายไดไปขายหรือแลกที่ธนาคารขยะของโรงเรียนเปนประจํา
เฉลี่ยรวม

Xҧ
4.89
4.84
4.78
4.82
4.84
4.67
4.82
4.80

S.D.
0.69
0.47
0.60
0.49
0.47
0.71
0.53
0.55

การแปลผล
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน
ปฏิบัติทุกคน

4.58

0.38

ปฏิบัติทุกคน

4.80

0.50

ปฏิบัติทุกคน

4.78
4.78

0.42 ปฏิบัติทุกคน
0.10 ปฏิบตั ิทุกคน
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จากตารางที่ 3 สรุปไดวา การสังเกตพฤติกรรม
(จากการสังเกตโดยครู) ในภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติ
ในการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
ทุกคนทุกขอรายการ (Xҧ = 4.78, S.D. = 0.10)
ตารางที่ 4 ผลการประเมินพฤติกรรมในการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมโดยใหนกั เรียนประเมิน
ตนเอง (N = 270)
พฤติกรรม
1. ฉันสามารถคัดแยกขยะตามประเภทถังขยะที่โรงเรียนจัดไว
2. ฉันเลือกใชปนโตหรือกลองขาวใสอาหารแทนถุงพลาสติกหรือกลองโฟม
3. ฉันใชแกวน้ําที่ใชซ้ําแทนแกวน้ําที่ใชครั้งเดียวทิ้ง
4. เมื่อเห็นขยะอยูนอกถังขยะฉันชวยเก็บขยะลงถังใหเรียบรอย
5. ฉันเขารวมในกิจกรรมเกี่ยวกับขยะและสิ่งแวดลอมที่โรงเรียนจัดขึ้น
6. ฉันใชถุงผา ตระกรา เพื่อลดการใชถุงพลาสติก
7. ฉันนําขวดน้ําพลาสติกที่ผานการใชงานแลวกลับมาใชใหเกิดประโยชนอีก
8. ฉันนํากระดาษที่เขียนแลว 1 หนา มาใชในหนาที่เหลือหรืออาจนํามาทํา
เปนกระดาษโนต
9. ฉันนําเศษวัสดุมาใชประโยชนอยางคุมคา เชน ใชเปนวัสดุในการตกแตง
หองเรียน เชน การจัดบอรดประชาสัมพันธ เปนตน
10. ฉันมีสวนรวมกับเพื่อนในชั้นเรียนบําเพ็ญประโยชนโดยการเก็บขยะ
รอบ ๆ โรงเรียน
11. ฉันนําขยะประเภทขายไดไปขายหรือแลกที่ธนาคารขยะของโรงเรียน
เปนประจํา
เฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 4 สรุปไดวาการสอบถามพฤติกรรม
ในการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
อยู ในระดั บปฏิ บั ติ เป นประจํ า (ทุ กวั น/ทุ กครั้ ง) (Xҧ =
4.59, S.D. = 0.06)
3) ความตระหนักของนักเรียนถึงการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ผลการประเมินความตระหนักของนักเรียน

Xҧ
4.77
4.70
4.70
4.65
4.56
4.52
4.52
4.51

S.D.
0.48
0.57
0.60
0.63
0.66
0.63
0.67
0.64

การแปลผล
เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง)
เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง)
เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง)
เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง)
เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง)
เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง)
เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง)
เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง)

4.51

0.70 เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง)

4.51

0.68 เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง)

4.51

0.64 เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง)

4.59

0.06 เปนประจํา (ทุกวัน/ทุกครั้ง)

ถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม ผูประเมินเก็บรวบรวมขอมูล
จากการวัดความตระหนั กของนั กเรียนถึงการอนุรักษ
สิ่ ง แวดล อ ม ผลการประเมิ น พบว า นั ก เรี ย นมี ค วาม
ตระหนักถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยูในระดับเห็นดวย
อยางยิ่งทุกขอรายการ โดยมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ
4.78 สรุปวา ผานเกณฑการประเมิน

ตารางที่ 5 ผลการประเมินความตระหนักของนักเรียนถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม (N = 270)
พฤติกรรม
1. การไปจายตลาดเราควรนําเอาถุงผา ถุงกระดาษ หรือประเภทตะกราจักสานที่ทําดวย
หวายหรือไมไผไปใสของ
2. การไปจายตลาดเราควรขอถุงใหญใบเดียวแทนการใชถุงพลาสติกเล็ก ๆ หลาย ๆ ใบ
3. เราควรใชแกวน้ําเซรามิค แทนแกวพลาสติกหรือแกวกระดาษ
4. เราควรปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินคาหรือผลิตภัณฑฟุมเฟอย เชน สินคาลดราคาตาง ๆ
ที่ไมจําเปน
5. เราควรปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีหีบหอบรรจุภัณฑฟุมเฟอย
มีการหอหุมหลายชั้น
6. เราควรปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาชนิดใชครั้งเดียวแลวทิ้ง เชน แกวน้ํา
พลาสติก หลอดน้ําพลาสติก กลองโฟมใสอาหาร เปนตน

Xҧ
4.82

S.D.
การแปลผล
0.47 เห็นดวยอยางยิ่ง

4.86
4.85
4.86

0.40 เห็นดวยอยางยิ่ง
0.42 เห็นดวยอยางยิ่ง
0.41 เห็นดวยอยางยิ่ง

4.88

0.39 เห็นดวยอยางยิ่ง

4.85

0.44 เห็นดวยอยางยิ่ง
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินความตระหนักของนักเรียนถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม (N = 270)
(ตอ)
พฤติกรรม
7. เราควรเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ใชเปนประจําในปริมาณทีละมาก ๆ และอยูบรรจุภัณฑ
ขนาดใหญ เพราะใชบรรจุภัณฑนอยกวาและคุมคามากกวา
8. เราควรเลือกซื้อสินคาชนิดเติม แทนการซื้อแบบบรรจุภัณฑใหม เชน
น้ํายาปรับผานุม, น้ํายาซักผา
9. เราควรเลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑที่ออกแบบมาใหใชไดมากกวา 1 ครั้ง เชน
ผาเช็ดหนา ขวดแกว ถุงผา เปนตน
10. เราควรซอมแซมเครื่องใช และอุปกรณตาง ๆ (Repair) ใหสามารถใชประโยชน
ไดอีก
11. เราควรบํารุงรักษาเครื่องใช อุปกรณตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดคงทนและ
ยาวนานขึ้น
12. เราควรนําบรรจุภัณฑและวัสดุเหลือใชอื่น ๆ กลับมาใชประโยชนใหม เชน การนํา
ถุงพลาสติกมาใชซ้ํา ถุงผา ถุงกระดาษ กลองกระดาษ ขวดน้ําดื่ม เหยือกนม และ
กลองใสขนมมาใชซ้ํา
14. เราควรบริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน หนังสือ เสื้อผา เฟอรนิเจอร
และเครื่องมือใชสอยอื่น ๆ และใชซ้ําวัสดุสํานักงาน เชน การใชกระดาษทั้ง
สองหนา เปนตน
15. การดัดแปลงสิ่งของใหใชประโยชน เชน การนํายางรถยนตมาทําเกาอี้ การนําขวด
พลาสติกมาดัดแปลงเปนที่ใสของ การนํากลองกระดาษมาใชซ้ํา เปนตน เพื่อชวย
ลดปริมาณขยะได
16. หากเลือกไดเราควรเลือกใชขวดพลาสติก PET เพราะสามารถนํากลับมาหลอม
เปนเสนใยใชทําเสื้อผาได
17. เราควรนํากระดาษที่เขียนแลว 1 หนา มาใชในหนาที่เหลือหรืออาจนํามาทําเปน
กระดาษโนต
18. หากเราปลูกพืชผักสวนครัว เราควรนําขยะมูลฝอยมาแปรรูปเพื่อใหเปนปุยหมัก
แทนการซื้อปุยเคมี
19. เมื่อใชกระปองอะลูมิเนียมเราควรแยกฉลากออกจากตัวกระปองใหเรียบรอย
กอนทิ้ง เพื่อนําสวนที่เปนกระปองไปหลอมนํากลับมาใชใหม
20. หากมีพื้นที่ในบริเวณบาน เราควรฝงกลบขยะมูลฝอยดวยตนเอง
เฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 5 สรุปไดวา การวัดความตระหนัก
ของนัก เรีย นถึง การอนุร ัก ษสิ ่ง แวดลอ ม โรงเรีย น
ชัยบาดาลพิทยาคม โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยอยาง
ยิ่ง (Xҧ = 4.78, S.D. = 0.09)
7.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการดําเนิน
โครงการโรงเรีย นปลอดขยะในโรงเรีย นชัย บาดาล
พิทยาคม

Xҧ
4.87

S.D.
0.36

การแปลผล
เห็นดวยอยางยิ่ง

4.83

0.44

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.93

0.25

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.80

0.49

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.80

0.44

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.75

0.53

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.74

0.50

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.73

0.50

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.71

0.56

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.67

0.60

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.66

0.62

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.66

0.57

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.57
4.78

0.64 เห็นดวยอยางยิ่ง
0.09 เห็นดวยอยางยิ่ง

1) การลดลงของปริมาณขยะในโรงเรียนชัยบาดาล
พิทยาคม ผลประเมินพบวา โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
มี ปริ มาณขยะประเภทต าง ๆ ในแต ละเดื อนลดลงใน
ทุกเดือนอยางตอเนื่อง
2) การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายขยะ ผล
ประเมินพบวา โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมมีปริมาณขยะ
ประเภทต าง ๆ ในแต ละเดื อนลดลงในทุ กเดื อนอย าง
ตอเนื่อง ผลการประเมินพบวา โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
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มีรายไดจากการขายขยะประเภทตาง ๆ ในแตละเดือน
เพิ่มขึ้นในทุกเดือนอยางตอเนื่อง สรุปวา ผานเกณฑการ
ประเมิน
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดการลดลงของปริมาณขยะ
และการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายขยะ
ของโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนชัยบาดาล
พิทยาคม
รายการ
ถังสีเหลือง
(ขยะรีไซเคิล)
ถังสีฟา (ขยะทั่วไป)
ถังสีเขียว (ขยะอินทรีย)
ถังสีแดง (ขยะอันตราย)
ปริมาณน้ําหนักเฉลี่ย
ตอสัปดาหของขยะ
ในแตละเดือน (กก.)
รายไดจากการ
ขายขยะ (บาท)

เริ่ม
สิ้นสุด เฉลี่ย
โครงการ โครงการ (กก.)
พ.ค.
ก.ย.
25
18
24
16
14
7
62

0.56
19
0
37.56

5
17
2
48

856

1,378 1,132.4

จากตารางที่ 6 จะเห็ นได วา ปริ มาณน้ําหนัก
เฉลี่ ย ต อ สั ป ดาห ข องขยะในเดื อ นพฤษภาคม คื อ 62
กิโลกรัม ซึ่งหลังจากการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะมีแนวโนมของปริมาณขยะลดลง จนสิ้นสุดโครงการ
ในเดื อ นกั น ยายน พบว า มี ป ริ ม าณน้ํ า หนั ก เฉลี่ ย ต อ
สั ปดาห ของขยะในเดือนกันยายน คื อ 37.56 กิ โลกรัม
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะของเดือนกันยายนเทียบกับ
เดื อ นพฤษภาคมคิ ด เป น ร อ ยละ 60.58 ลดลงร อ ยละ
39.42
ในสวนของรายไดจากการขายขยะ พบวา กอน
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนมีเงินจากการขายขยะ
เปนเงิน 856 บาท ซึ่งหลังจากการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะมีแนวโนมของรายไดจากการขายขยะ
เพิ่ มขึ้ นจนสิ้ นสุ ดโครงการในเดื อนกั นยายน พบว า มี
รายได จ ากการขายขยะเป น เงิ น 1,378 บาท เมื่ อ
เปรียบเทียบรายไดจากการขายขยะของเดือนกันยายน
เทียบกับเดือนพฤษภาคมคิดเปนรอยละ 132.29 เพิ่มขึ้น
รอยละ 32.29

3) ความพึ งพอใจต อโครงการของผู มี ส วนได
สวนเสียกลุมตาง ๆ ผลการประเมินพบวา ผูบริหารและ
ครู ผู รั บผิ ดชอบโครงการมี ความพึ งพอใจต อโครงการ
เห็นวา โครงการชวยใหครูและนักเรียนเกิดความตระหนัก
ถึ งความสะอาดและมีพฤติกรรมที่ชวยลดปริมาณขยะ
สอดคล อ งกั บ ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของครู
โรงเรี ย นชั ย บาดาลพิ ท ยาคมที่ มี ค วามพึ ง พอใจต อ
โครงการอยูในระดับมากที่สุดทุกขอรายการ สรุปวา ผาน
เกณฑการประเมิน
ตารางที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนิน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะของครูโรงเรียน
ชัยบาดาลพิทยาคม (N = 48)
รายการ
1. ดานทรัพยากรที่ใช
2. ดานกระบวนการ
ดําเนินงานตาม
กระบวนการ
3. ดานผลการดําเนินงาน
เฉลี่ยรวม

การ
แปลผล
4.71 0.57 มากที่สุด
4.77 0.47 มากที่สุด
Xҧ

S.D.

4.82 0.50 มากที่สุด
4.76 0.12 มากที่สุด

จากตารางที่ 7 สรุ ปได ว า ครู โรงเรี ยนชั ยบาดาล
พิทยาคม มีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม อยูในระดับมาก
ที่สุดทุกขอรายการ โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด (Xҧ = 4.76, S.D. = 0.12)
7.4 ผลการจั ด ทํ า ข อเสนอแนะในการดํ าเนิ นงาน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะในโรงเรียนชัยบาดาลพิทยา
คม ผลการประเมิ น พบว า ได ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ
ผูบริหารและขอเสนอแนะสําหรับครูผูรบั ผิดชอบโครงการ
ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะใหมีประสิทธิผลประสิทธิภาพมากขึ้น
ตอไป สรุปวา ผานเกณฑการประเมิน
7.4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับผูบริหาร
มีดังนี้
1) ควรมี การถอดประสบการณ ความ
สําเร็จในการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนปลอดขยะใน
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม และจัดทําเปนคูมือในการ
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ดํ าเนิ นงานโครงการจะช วยให เกิ ดความยั่ งยื นในการ
ดําเนินงานโครงการ
2) ควรมีการกํากับติดตามการดําเนินงาน
โครงการอยางตอเนื่อง อยางนอยเดือนละครั้ง ผานการ
ประเมิ น ต า ง ๆ รวมทั้ ง ขั บ เคลื่ อ นให มี ก ารนํ าผลการ
ประเมินไปใชในการดําเนินงานโครงการใหประสบความ
สําเร็จเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
3) ควรเป ดโอกาสให ผู ปกครอง และ
ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการให
มากขึ้น เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะที่ดี ทั้งที่
บานและโรงเรียน
7.4.2 ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายสํ า หรั บ ครู
ผูรับผิดชอบโครงการ มีดังนี้
1) ควรมี ก ารติ ดตามและประเมิ นผล
โครงการอยางตอเนื่อง โดยนําแนวทางการประเมินไปใช
ในการติ ดตามและประเมิ นผลโครงการ จะช วยให ได
สารสนเทศที่ เ พี ย งพอต อ การตั ด สิ น ใจต า ง ๆ ในการ
ดําเนินงานโครงการ
2) ควรนําผลที่ไดจากการติดตามและ
ประเมิ น ผลโครงการโรงเรี ย นปลอดขยะในโรงเรี ย น
ชัยบาดาลพิทยาคมมาปรับปรุงการจัดทําโครงการครั้ ง
ตอไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางตอเนื่อง และสอดคลอง
กับนโยบายที่เปลี่ยนไป
8. สรุปและอภิปรายผล
8.1 กระบวนในการดํ า เนิ น งานโครงการมี ค วาม
เหมาะสมสามารถดําเนินงานทั้ง 7 กิจกรรมไดตามแผนที่
วางไว ที่เปนเชนนี้เนื่องจากจุดเดนในการดําเนินกิจกรรม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะในโรงเรียนชัยบาดาลพิทยา
คม คือ แตละกิจกรรมมีครูผูรับผิดชอบโครงการ ครูที่มี
สวนเกี่ยวของกับโครงการ และนักเรียนรวมเปนแกนนํา
ในการวางแผนและดําเนินงาน โดยมุงเนนการทํางานเปน
ที มที่ ต องอาศั ย ความร วมมื อ ช วยเหลื อซึ่ งกั นและกั น
ระหวางครู นักเรียน ตลอดจนบุคลากรทุกคน ถือวา เปน
หัวใจสําคัญที่จะสงผลใหมีการพัฒนาองคกรและพัฒนา
บุคลากรใหไปสูเปาหมายขององคกร โดยครูผูรับผิดชอบ
โครงการไดดําเนินการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
ทั้ ง 7 กิ จ กรรม ดั ง ที่ Tyler [6] ได เ สนอแนวทางการ
ประเมิ น โดยมี ขั้ น ตอนดั ง นี้ ศึ ก ษาจุ ด มุ ง หมายของ

หลั กสู ตร (Goals) กํ าหนดวั ตถุ ประสงคเชิ งพฤติ กรรม
(Behavioral objectives) ใหชัดเจนกําหนดสถานการณ
/ เนื้ อหา / เทคนิ ควิ ธี การวั ด สร างเครื่ องมื อวั ด เก็ บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ผูเรียน ถาผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงค ถือวาเกิด
สั มฤทธิ์ ผล แต ถ าไม บรรลุ ผลตามที่ กํ าหนดไว จะต อง
ตั ด สิ น ใจปรั บปรุ งหลั กสู ตรใหม และแนวคิ ดทางการ
ประเมินของ Scriven [7] คือ Goal Free Evaluation ซึ่ง
ประเมิ นผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งทั้ งหมดของโครงการทั้ งผลที่
คาดหมายและไมคาดหมาย ผลทางบวกและลบ ซึ่งแตกตาง
จากแนวคิดการประเมินแบบเดิมซึ่งอิงเพียงวัตถุประสงค
ของโครงการอย างเดี ยว สอดคลองกั บอนุ สร [8] ที่ ได
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยดวยชุมชน: กรณีศึกษา บานวังฆอง ตําบล
ถืมตอง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ที่พบวา การมีผูนํา
และคณะกรรมการที่เขมแข็งและการมีสวนรวมจากกลุม
พลังตาง ๆ ในชุมชน สงผลใหชุมชนบานวังฆองเปนชุมชน
ปลอดขยะได รั บรางวั ลในการเข าร วมประกวดรางวั ล
โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล 400 ชุมชน ประเภท
ชุมชนเครือขาย นอกจากนั้นยังพบวา แกนนําในแตละ
โครงการสามารถจัดการกับปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ชวยใหกิจกรรมในโครงการสามารถดําเนินงานไดตาม
แผนที่วางไว ที่เปนเชนนี้เนื่องจากมีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานผานการประชุมทุกเดือน
8.2 การดําเนินงานโครงการมีประสิทธิผลผานเกณฑ
การประเมิ นในทุ กประเด็ น โดยพบว า 2.1) นั กเรี ยน
มีการเขารวมในทุกกิจกรรมรอยละ 96.99 ถึง 100.00 ที่
เปนเชนนี้เนื่องจากโรงเรียนไดกําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมศึกษาและมีนโยบายการดําเนิน
กิจกรรมดานการจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยบรรจุ
โครงการใหเปนแนวปฏิบัติ สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธ
กิจ และเปาหมายของโรงเรียน และเห็นวาเปนโครงการที่
มีแนวโนมที่จะแกไขปญหาดานขยะได อีกทั้งโรงเรียนได
มีการประชาสัมพันธและรณรงคใหนักเรียนทุกคนเขา
รวมทุกกิจกรรม 2.2) นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีและมีความ
ตระหนักในการจัดการขยะที่เปนเชนนี้เนื่องจากโรงเรียน
มีแนวคิดการจัดการขยะตั้งแตตนทาง ลดการเกิดขยะ
และการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน
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8.3 การดํ า เนิ น งานโครงการมี ป ระสิ ท ธิ ภาพผ าน
เกณฑการประเมินทุกประเด็น โดยพบวา 3.1) โรงเรียนมี
ปริ มาณขยะลดลงอย างต อเนื่ องที่ เป นเช นนี้ เนื่ องจาก
โรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
โครงการ โดยมีการจัดกิจกรรมการรณรงคเพื่อขอความ
รวมมือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนชัย
บาดาลพิ ท ยาคม ร วมกั นคิ ดวางแผนในการลดขยะที่
เกิดขึ้นในโรงเรียน และครูไดประชาสัมพันธใหนักเรียนมี
พฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกตองและมีความตระหนัก
ตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดคุณลักษณะที่ดี ดาน
รูคุณคาของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ให แก นั กเรี ยน นอกจากนั้ นโรงเรี ยนได จั ดกิ จกรรมที่
สงเสริมความรูใหกับนักเรียนเกี่ยวกับการนําขยะที่ใชซ้ํา
ได และขยะรีไซเคิลมาประดิษฐเปนของใช โดยบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ รวมทั้งการ
ผลิตสื่อการสอนของครู โดยนําขยะที่มีภายในโรงเรียนมา
ใชใหเกิดประโยชน เชน โครงการสิ่งประดิษฐที่เกิดจาก
ทักษะกระบวนการคิด (วิชานักคิด) ดําเนินการโดยคณะ
ครูไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับ
การนําขยะที่ใชซ้ําไดและสามารถนํามารีไซเคิลมาประดิษฐ
เปนของใชโดยบูรณาการกับวิชานักคิด ไดแก นักเรียนนํา
กระปองน้ําอัดลมที่ไมไดใชแลวจากธนาคารรักษสิ่งแวดลอม
มารีไซเคิลประดิษฐเปนเครื่องบินของเลน การเอายาง
รถยนตที่ไมสามารถใชงานไดมารีไซเคิลเปนกระถางตนไม
ฯลฯ 3.2) การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายขยะ พบวา
โรงเรียนไดรายไดจากการขายขยะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน
ทุกเดือน สอดคลองกับประทุม [9] ที่ไดประเมินโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวา นักเรียนมี
พฤติ ก รรมที่ ส ะท อ นถึ ง จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ
สิ่ งแวดล อมและสามารถนํ าขยะกลั บมาใช ใหม อี กทั้ ง
จํานวนปริมาณขยะลดลง ผลตอบแทนจากธนาคารขยะรี
ไซเคิลสามารถนําไปจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา
และกิจกรรมอาหารกลางวันของโรงเรียน โรงเรียนสะอาด
ปลอดขยะ และนักเรียนมีรายไดจากการขายขยะรีไซเคิล
การดําเนินโครงการสามารถเปนตัวอยางที่ดีแกชุมชน
นักเรียนที่เปนกรรมการและผูปกครองนักเรียนมีความ
พึงพอใจตอโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลอยูในระดับมาก
และ 3.3) ผูบริหาร ครูผูรับผิดชอบโครงการ และครูที่มี

ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ โครงการมี ค วามพึ ง พอใจต อ การ
ดํ าเนิ นงานโครงการ ที่ เป นเช นนี้ เนื่ องจาก โครงการ
โรงเรี ยนปลอดขยะในโรงเรี ยนชั ยบาดาลพิ ทยาคมมี
หลักการวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการเหมาะสม
สอดคลองกัน เปนโครงการที่เนนการบริหารจัดการตาม
หลักการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการพัฒนา
ศั ก ยภาพของโรงเรี ย นทั้ ง ระบบ และเป น โครงการที่
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาการ อีกทั้งการ
ดําเนินงานโครงการเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานโครงการ ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการ
จั ดการขยะที่ ถู กต อง มี ความตระหนั กต อการอนุ รั กษ
สิ่งแวดลอม ทําใหเกิดคุณลักษณะที่ดี ดานรูคุณคาของ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกครู
และนักเรียน
8.4 ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการที่มีตอ
ผู บริ หารและครู ผู รั บผิ ดชอบโครงการ พบว า มี ความ
เหมาะสม ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ที่เปนเชนนี้
เนื่องจากขอเสนอแนะที่ไดมาจากผลการประเมินทั้งดาน
กระบวนการ ประสิ ทธิ ผล และประสิทธิ ภาพของการ
ดํ า เนิ น งานโครงการโรงเรี ย นปลอดขยะในโรงเรี ย น
ชัยบาดาลพิทยาคม
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1) ผูบริ หารและครูผูรั บผิดชอบโครงการควร
เปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีส วนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหนักเรียน
มีพฤติกรรมที่ดีในการจํากัดขยะทั้งที่บานและโรงเรียน
และกอใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย
ของผูเรียน
2) ผู บริ หารและครูผูรับผิดชอบโครงการควร
สงเสริมใหครูในโรงเรียนทุกคน มีสวนรวมกับในกิจกรรม
ต าง ๆ ของโครงการ เพื่ อสร างความตระหนั กในการ
พัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมที่ดีในการจํากัดขยะ
3) ผูบริ หารและครูผูรับผิดชอบโครงการควร
สงเสริมใหนักเรียนพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะ และ
คัดเลือก Best Practices โครงการโรงเรียนปลอดขยะใน
ระดับชั้นเรียน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศใน
การดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
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9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ผู บริ หารและครูผูรับผิดชอบโครงการควร
มีการประเมินผลการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ดานความยั่งยืน
2) ผูบริ หารและครูผูรับผิดชอบโครงการควร
มีการถอดประสบการณในการบริหารโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อจัดทํา
เปนคูมือในการดําเนินงานโครงการ
3) ผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโครงการควร มี
การติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานโครงการไปใช
4) ผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโครงการควรมี
การศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานในรูปแบบโครงการ
หรืองานและมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบในรูปแบบ
การประเมิ น ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให ไ ด ข อ สนเทศที่ เ กิ ด
ประโยชนตอการพัฒนาครั้งตอ ๆ ไป
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