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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของนักเรียนในการจดัการธนาคารขยะในโรงเรียน  
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการทิ้งขยะและความรู้ ก่อนและหลัง 
การสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 307 คน และกลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มการจดัการธนาคารขยะ คอื ผูน้ านกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 54 คน 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย คู่มอื แบบทดสอบความรู ้แบบวดัพฤติกรรม และแบบวดั 
การมีส่วนร่วม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและ Paired  
t – test ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิผูน้ านักเรยีน มคีวามรู ้อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการส่งเสรมิอยู่ใน
ระดบัสงู เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ ผูน้ านักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิ
มากกวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมพีฤติกรรมการทิ้งขยะอยู่ในระดบั
ปฏิบตัินานๆครัง้ และหลังการส่งเสริม 1 เดือนนักเรยีนมีพฤติกรรมการทิ้งขยะอยู่ในระดบัปฏิบตัิค่อนขา้งบ่อย  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการทิ้งขยะก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการทิ้งขยะหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และหลงัการ
สง่เสรมิผูน้ านกัเรยีนมสีว่นรว่มในการจดัการธนาคารขยะอยู่ในระดบัปานกลาง  
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ การมสีว่นรว่ม ธนาคารขยะ ผูน้ านกัเรยีน พฤตกิรรม ความรู ้
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(3), 2019 : 69 - 81 
ISSN 2651-0782  
 

  
Coressponding Author : Nittayaporn Sukraiti ; E-mail address : nitya1996.bkk@gmail.com 

70 

The promotion of students’ participation in waste banks management in 
Srikosumwittayamittapab 209 school 

 
Nittayaporn Sukraiti1, Namtip Cumrae1 

1 Faculty of Environment and Resource Studies Mahasarakrm University 
Kham Riang Sub-district, Kantharawichai District Maha Sarakham Province 44150 

 
Nittayaporn Sukraiti, Namtip Cumrae. (2019). The promotion of students’ participation in waste banks  
management in Srikosumwittayamittapab 209 school. Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(3), 
2019 : 69 - 81. 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to promote of students’ participation in waste banks management 
in Srikosumwittayamittapab 209 school and to study and compare behavior and knowledge taking garbase 
and after promotion. The sample used in the study were 307 students in grade 1 – 6 and the sample used 
to promote participation in waste bank management were  the leader of 54 students in grade 4 – 6. The 
research tools were manual, knowledge test, behavior test and participatory test. The data were analyzed 
by frequency, mean, standard deviation and paired t-test. The finding were that before promotion, student 
leaders had knowledge score at moderate level, after promoting, had at high level. When compared 
means score between before and after the promotion indicated that student leaders had knowledge score 
after more than before significant at .05. Before promoting, students had behavior score at practical level, 
after promoting, had practice quite often level. When compared means score between before and after 
indicated that student had behavior score after more than before significant promotion at .05 and after 
promotion student leaders had participatory score at moderate level. 
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1. บทน า 
 นบัตัง้แต่อดตีมาสู่ปัจจุบนัปัญหาขยะมูลฝอย
เป็นปัญหาส าคญัทีอ่ยู่คูก่บัสงัคมไทยมายาวนานและ
นับวนัยิ่งมีแนวโน้มทวคีวามรุนแรงมากขึ้น สาเหตุ
เนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณขยะมูลฝอยทุกปี 
ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรการ
ขยายตัวทาง เศรษฐกิจ และการ เปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมในการอุปโภคบรโิภคของประชาชน (อรมร
สทิธิ ์เทยีนชบุ, 2553 : 390) ในขณะเดยีวกนัปรมิาณ
ขยะมลูฝอยทีไ่ดร้บัการจดัการอย่างถูกต้อง มอีตัราที่
ต ่าลง แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ
ขยะมูลฝอย ทัง้การจัดเกบ็การเคลื่อนย้าย รวมทัง้
การท าลายจะได้รบัการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่
เพียงพอกบัปรมิาณขยะมูลฝอยที่มแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทุกๆ ปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2556 : 3 – 2)  ซึ่งทัง้นี้
ในปี พ.ศ.  2559 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นของประเทศไทย 27.06 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็น
อตัราการเกดิขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรมัต่อคนต่อ
วนั (กรมควบคมุ มลพษิ, 2560 : เวบ็ไซต์) 
 ในปัจจุบนัจะพบเห็นปัญหาการทิ้งขยะเรีย่ราด
ไม่เป็นที่เป็นทางไม่ว่าจะเป็นที่สวนสาธารณะ ถนนที่
ท างาน หรอืแมก้ระทัง่โรงเรยีนอยู่บ่อยครัง้ โดยเฉพาะ
โรงเรียนแม้มีถังขยะหรือจุดให้ทิ้งขยะ ตามบริเวณ
ต่างๆกย็งัคงพบว่ามนีักเรยีนที่ไม่ทิ้งขยะลงถงัขยะแต่
จะทิ้งไว้บริเวณรอบๆ เช่น โต๊ะหินอ่อน โต๊ะนักเรียน 
บนพื้น ท่อระบายน ้า (การสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม, 
2546 : 6) มนีักเรยีนส่วนน้อยที่เห็นว่าการทิ้งขยะไม่
ถูกที่ท าให้โรงเรยีนไม่สะอาด ดูไม่งามตา การป้องกนั
และควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่ส าคญั คือ 
การลดขยะที่แหล่ งก าเนิด โดยอาศัยขบวนการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในชวีติประจ าวนั การลดปรมิาณ
ขยะจะสามารถลดคา่ใชจ้่ายในการจดัการขยะตัง้แต่การ
เก็บรวบรวม ขนส่ง การคัดแยกและใช้ประโยชน์ 
ตลอดจน การก าจัดข ัน้สุดท้ายลดปัญหาสภาวะ
สิ่งแวดล้อม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ 
(กองอนามยัสิง่แวดลอ้ม, 2552 : 10)   

 การจัดการขยะอย่างถูกวิธีเ ป็นสิ่งส าคัญ  
และชว่ยลดปรมิาณขยะทีจ่ะเกดิขึน้ใหน้้อยลงไม่ว่าจะ
เป็นขยะในชมุชน หรอืขยะในโรงเรยีน หากทุกคนให้
ความร่วมมอืในการจดัการขยะ และการคดัแยกขยะ 
ก็จะท าให้ปริมาณขยะลดลงได้ และนอกจากนี้
ธนาคารขยะกม็สี่วนช่วยลดปรมิาณขยะมูลฝอยของ
ชุมชน แล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญแห่งหนึ่ง
ส า ห ร ับ เ ด็ กๆแ ล ะ คน ใน ชุ ม ชน  ( ดิ เ ร กฤท ธิ ์ 
ทวะกาญจน์, 2553 : 3) ธนาคารขยะเป็นวิธีลด
ปรมิาณขยะได ้ธนาคารขยะเป็นรูปแบบหนึ่งของกล
ยุทธที่แยบยลอย่างยิ่งในการช่วยให้การท างานของ
ภาครฐัใหม้ทีศิทางในการจดัการขยะมูลฝอยที่ชดัเจน
ยิง่ขึน้ นัน่คอื การรูจ้กัเชื่อมระบบงานจดัการมูลฝอย
ของตนเองเขา้กบับทบาทชุมชนและโรงเรียนต่างๆ 
ได้อย่างลงตัว การก าเนิดธนาคารขยะเป็นผลดีต่อ
สิง่แวดลอ้มทีส่ามารถดงึชมุชนเขา้มามบีทบาทในการ
ดูแ ล ร ักษาสิ่ ง แ วดล้อม ได้โ ดย ความสมัค ร ใ จ  
ที่ก่อให้เกิดผลดีแก่ทุกๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  
หรอืชมุชนไมเ่พยีงเท่านัน้ธนาคารขยะยงัเป็นตน้แบบ
ในการจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถจุดประกาย
แนวคดิใหห้น่วยงานต่าง ไดป้ระสานความร่วมมอืกนั
ที่จะคิดค้นรูปแบบการด าเนินงานลักษณะใหม่ๆ  
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ อย่างนี้ อีก  
เพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ แหล่งน ้ า อากาศ 
แ ล ะ ดิ น  ( ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2560 : 
เวบ็ไซต์)   
 โรง เรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่  209  
เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่ มนีกัเรยีนทัง้หมด 1,583 คน 
เปิดสอนตัง้แต่ช ัน้อนุบาล1 ถงึ ช ัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
เนื่องจากโรงเรียนตัง้อยู่ในชุมชนที่มีการบริหาร
จดัการขยะ แต่ภายในโรงเรยีนยงัไมม่กีารจดัการขยะ 
และการคดัแยกขยะทีถู่กวธิ ี
 ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงต้องการที่จ ะส่ ง เสริม ให้  
นักเรียนในโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209                           
มกีารจดัการขยะในโรงเรยีนทีถู่กตอ้งเหมาะสม และมี
การจดัตัง้ธนาคารขยะในโรงเรยีน เพื่อให้โรงเรยีนมี
ปรมิาณขยะลดลง และนกัเรยีนมพีฤติกรรมในการทิ้ง
ขยะ และการมสี่วนร่วมในการจดัการ ธนาคารขยะที่
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ดีขึ้นสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมการ
จดัการธนาคารขยะไปใชใ้นชวีติประจ าวนัต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การจัดการธนาคารขยะของนักเรียน ก่อนและหลัง
การสง่เสรมิการมสี่วนร่วมการจดัการธนาคารขยะใน
โรงเรยีน  
 2. เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมหลงัการส่งเสริม
การมสีว่นรว่มของนกัเรยีนในการจดัการธนาคารขยะ
ในโรงเรยีนศรโีกสมุวทิยามติร- ภาพที ่209 
 3. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบพฤติกรรมการ
ทิ้งขยะของนักเรียน ก่อนและหลงัการส่งเสรมิการมี
สว่นรว่มการจดัการธนาคารขยะในโรงเรยีน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 – 6 โรงเรยีนศรโีกสุม-
วทิยามติรภาพที ่209  จ านวน 1,319  คน  
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาพฤติกรรม การ
ทิ้งขยะของนักเรียน คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษา          
ปีที่ 1 – 6 โรงเรยีนศรีโกสุมวทิยามติรภาพที่ 209 
จ านวน 307 คน ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
สตูรค านวณของทาโรย่ามาเน่ เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย
วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิการมสี่วนร่วม
ในการจดัการธนาคารขยะ คอื ผูน้ านักเรยีนโรงเรยีน
ศรีโกสุมวิทยามติรภาพที่ 209 จ านวน 54 คน โดย
ก าหนดคณุสมบตัิ เป็น หวัหน้าห้อง 18 คน และรอง
หวัหน้าห้อง 36 คน ของชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 – 6 
จ านวน 18 หอ้ง 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรตน้ คอื การสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของ
นักเรียนในการจัดการธนาคารขยะในโรงเรียนศรี
โกสมุวทิยามติรภาพที ่209 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 
  1. ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการธนาคารขยะ
ของนกัเรยีนในโรงเรยีนศรโีกสมุวทิยามติรภาพที ่209 

  2. พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรยีนใน
โรงเรยีนศรโีกสมุวทิยามติรภาพที ่209 
  3. การมีส่วนร่วมของผู้น านักเรียนใน                 
การจัดการธนาคารขยะในโรงเรียนศรีโกสุม -วิทยา
มติรภาพที ่209 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัต่อไปนี้ 
  1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   - คู่มอืการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
นักเรียนในการจัดการธนาคารขยะในโรงเรียนศรี
โกสมุวทิยามติรภาพที ่209 
  2. เครือ่งมอืในการวดัประเมนิผล 
   - แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการธนาคารขยะของนักเรียน ในโร ง เรียน             
ศรโีกสมุวทิยามติรภาพที ่209 
   - แบบวดัพฤติกรรมการทิ้งขยะของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนศรโีกสมุวทิยามติรภาพที ่209 
   - แบบวัด ก า รมีส่ ว น ร่ ว ม ใ น                   
การจัดการธนาคารขยะของนักเรียนโรงเรียน                
ศรโีกสมุวทิยามติรภาพที ่209 
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1. เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
กา ร ส่ ง เ ส ริมก า ร มีส่ ว น ร่ ว ม ข อง นั ก เ รี ย น ใ น            
การจัดการธนาคารขยะในโรงเรียนศรีโกสุม -วิทยา
มติรภาพที่ 209 จากการศกึษาความสอดคล้องของ
คู่มือและความเหมาะสมของคู่มือจากผู้เชี่ยวชาญ  
ผลการวิเคราะห์หาค่า IOC พบว่า ทุกด้านมีค่า
มากกวา่ 0.5 สามารถน าไปใชใ้นการถ่ายทอดความรู้
ได ้
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก ่ 
  2.1 แบบทดสอบความรูซ้ึ่งมลีกัษณะเป็น
แบบเลือกตอบ ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ พบว่า 
ค่า IOC ทุกข้อมากกว่า 0.5 ค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบความรู้อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.77  
และ คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.32 – 0.56 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของแบบทดสอบความรู้ 
มคีา่เท่ากบั 0.84  
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   2.2 แบบวดัพฤตกิรรมการทิ้งขยะของ
นักเรียนในโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  
มลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั คือ ทุกคร ัง้ ค่อนขา้งบ่อย เป็นครัง้
คราว นานๆครัง้ และไม่เคยปฏิบตัิ จ านวน 20 ข้อ 
พบวา่ คา่ IOC ทุกขอ้มากกว่า 0.5 ค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 – 0.57 และค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบับของแบบวัดพฤติกรรมการทิ้ งขยะของ
นกัเรยีน มคีา่เท่ากบั 0.83            
   2.3 แบบวัดการมีส่วนร่วมในการ
จดัการธนาคารขยะของนักเรียนโรงเรยีน ศรีโกสุม
วทิยามติรภาพที ่209 มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ 
พบวา่ คา่ IOC ทุกขอ้มากกวา่ 0.5 คา่อ านาจจ าแนก 
รายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 – 0.60 และค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัมคีา่เท่ากบั 0.84  

3.5 การด าเนินการวิจยั 
 การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของนักเรยีนในการ
จัดการธนาคารขยะในโรงเรียนศรีโกสุม -วิทยา
มิตรภาพที่ 209 ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูโดยแบง่เป็น 3 ระยะ ดงันี้  
 ระยะที ่1 ศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนกอ่นการสง่เสรมิ 
  - ติดต่อประสานงานกับคณะครูและ
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
  - ลงพื้นที่เกบ็รวบรวมขอ้มูลพฤติกรรม
การทิ้งขยะของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 – 6 
ในโรงเรยีนศรโีกสมุวทิยามติรภาพที ่209  
 ระยะที ่2 ออกแบบเครื่องมอืในการถ่ายทอด
และการจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการจัดการธนาคาร
ขยะ 

 

       
        
       การจดักจิกรรมการสง่เสรมิ              การประชุมคณะท างาน                         การประชาสมัพนัธ์ 
        การจดัการธนาคารขยะ 
 

ภาพประกอบที ่1 การจดักจิกรรมการสง่เสรมิการจดัการธนาคารขยะ 
 

       
     เปิดธนาคารขยะ                  เจา้หน้าทีธ่นาคารเปิดรบัสมคัร                   เจา้หน้าทีค่ดัแยกขยะ 
            สมาชกิธนาคารขยะ                            และชัง่ขยะ 
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       เจา้หน้าทีจ่ดน ้าหนกัขยะของ             เจา้หน้าทีค่ดัแยกกอ่นสง่ขาย 
           สมาชกิทีน่ ามาขาย                            รา้นรบัซื้อของเกา่ 

ภาพประกอบที ่2 ข ัน้ตอนการด าเนินงานธนาคารขยะ 
      
 ระยะที ่3 ติดตามผลพฤติกรรมการทิ้งขยะ
ของนกัเรยีนในโรงเรยีนหลงัการสง่เสรมิ 1 เดอืน 
  - น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
มาวเิคราะห์ผล และสรปุผล 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
  2.1 ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
  2.2 คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability) 
  2.3 คา่อ านาจจ าแนก 
  2.4 คา่ความยากงา่ย 
 3. สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน คอื Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การศึกษาวจิัย เรื่อง การส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนในการจัดการธนาคารขยะใน
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ผู้วิจ ัยได้
ศึกษาเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในการมี
ส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการธนาคารขยะ 
จากนัน้ได้ท าการส่งเสริมแก่ผู้น านักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่  4 – 6  

ในโรงเรยีนศรีโกสุมวทิยามิตรภาพที่ 209 ประกอบ
ไปด้วยการบรรยายและสาธิตจากนัน้เปรียบเทียบ
ความรู ้พฤตกิรรม และวดัการมสีว่นรว่มของนักเรยีน
ในการจดัการธนาคารขยะในโรงเรยีนศรโีกสุมวทิยา
มติรภาพที2่09 ซึง่สามารถสรปุผลการวจิยัได ้ดงันี้ 
 1. ผลการการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรูก้่อนและหลังการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
นกัเรยีนในการจดัการธนาคารขยะในโรงเรยีน พบว่า 
ผูน้ านกัเรยีนที่ก าลงัศกึษา ในระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่ 4 – 6 โรงเรยีน ศรโีกสุมวทิยามติรภาพที่ 209  
มคีะแนนเฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบัขยะ และธนาคารขยะ
ก่อนการส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนใน             
การจดัการธนาคารขยะในโรงเรยีน เท่ากบั 10.44 คดิ
เป็นร้อยละ 52.22 และหลังการส่งเสริมการมี ส่วน
ร่วมของนักเรียนในการจัดการธนาคารขยะใน
โรงเรียน เท่ากบั 17.14 คิดเป็นร้อยละ 85.70 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ก่อนและหลัง
การส่งเสริม พบว่า หลงัการส่งเสริมผู้น านักเรียนที่
ก าลังศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มีคะแนน
เฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ผลการการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของนักเรยีนในการ
จดัการธนาคารขยะในโรงเรยีนศรโีกสมุวทิยามติรภาพที ่209  (n=54)       

* นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 2. ผลการวเิคราะห์การมสีว่นรว่มของนักเรยีน
ในการจดัการธนาคารขยะในโรงเรยีนศรโีกสุมวทิยา
มิตรภาพที่ 209 พบว่า ข ัน้ตอนการมีส่วนร่วม 6 
ข ัน้ตอน หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่การมี
ส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะในโรงเรียนศรี
โกสุมวิทยามติรภาพที่ 209  โดยรวม เท่ากบั 3.41 
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ผูน้ านักเรยีน มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ
เท่ากบั 3.38 อยู่ในระดบัปานกลาง มสี่วนร่วมในดา้น
การด าเนินงานเท่ากบั 3.31 อยู่ในระดบัปานกลาง  มี
สว่นร่วมในดา้นการรบัผลประโยชน์เท่ากบั 3.70 อยู่
ในระดบัมาก และมีส่วนร่วมในด้านการประเมนิผล
เท่ากบั 3.26 อยู่ในระดบัปานกลาง     
  
 

 
 3. ผลการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการทิ้งขยะ
ของนักเรียนในโรงเรียนศรีโกสุมวิทยา-มิตรภาพที ่
209 กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ นกัเรยีนที่ก าลงั
ศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 6 โรงเรยีนศรี
โกสมุวทิยามติรภาพที ่209 มคีะแนนเฉลีย่พฤติกรรม
การทิ้งขยะกอ่นการสง่เสรมิ เท่ากบั 2.44 อยู่ในระดบั
ปฏบิตัินานๆครัง้ และหลังการส่งเสริม เท่ากบั 3.76 
อยู่ในระดับปฏิบัติค่อนข้างบ่อย เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ของพฤติกรรมการทิ้งขยะก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า หลงัการส่งเสริมผู้น านักเรียนที่
ก าลังศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่  1 – 6 
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการทิ้งขยะหลงัการส่งเสริมสูงกว่า
กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการทิ้งขยะของนกัเรยีนกอ่นและหลงัการสง่เสรมิ                    
              การมสีว่นรว่มของนกัเรยีนในการจดัการธนาคารขยะในโรงเรยีนศรโีกสมุวทิยามติรภาพที ่ 209  (n=307)    

* นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
  
5. อภิปรายผล 
 การศึกษาวจิัย เรื่อง การส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนในการจัดการธนาคารขยะในศรี
โกสุมวิทยามิตรภาพที่  209 มีประ เด็นที่น ามา
อภปิรายผลการศกึษาดงันี้ 

 1. ความรูก้อ่นและหลงัการส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมของนัก เ รียน ในการจัดการธนาคารขย ะ 
ในโรงเรยีนศรโีกสมุวทิยามติรภาพที ่209  
 ผลการการเปรยีบเทียบความรูก้่อนและหลัง
การสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของนักเรยีนในการจดัการ
ธนาคารขยะในโรง เรียน พบว่า  ผู้น านัก เรียน 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t P 
 ̅ S.D. ร้อยละ ระดบั  ̅ S.D. ร้อยละ ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

10.44 3.67 52.22 ปานกลาง 17.14 1.92 85.70 สูง 53 -16.485 .000* 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t P 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

พฤตกิรรมการทิง้
ขยะ (N=5) 

2.44 1.32 
ปฏบิตัิ

นานๆครัง้ 
3.76 0.80 

ปฏบิตัคิ่อนขา้ง
บ่อย 

306 -41.371 .000* 
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โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มีคะแนน
เฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัขยะ และการจดัการธนาคารขยะ
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการ
ธนาคารขยะในโรงเรียนมีผลท าให้ผู้น านักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการส่งเสริม ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของประยูร  วงศ์จนัทรา (2554 : 356)  
ไดก้ล่าวไวว้า่ สิง่แวดลอ้มศกึษา กระบวนการที่ท าให้
ประชากรโลกมีความรู้  ความเข้า ใจ เ กี่ย วกับ
สิ่งแวดล้อมมีความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ทกัษะบง่ชี้และการแกปั้ญหาสิง่แวดล้อมมเีจตคติที่ดี
ต่อสิง่แวดลอ้ม ก่อให้เกดิค่านิยมในการมสี่วนร่วมใน
การร ับผิดชอบ เกิดความซาบซึ้งถึงความสัมพันธ์
ระหวา่งมนุษย์กบัสิง่แวดล้อม ก่อให้เกดิความห่วงใย
พร้อ มที่ จ ะ ล ง มือ ปฏิบัติ ป้ อ งกันแก้ ไ ข ปัญห า
สิ่งแวดล้อม เพื่ อส่งผลให้เกิดความยัง่ยืนของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมต่อเนื่องยาวนาน
ทัง้ในระดบัท้องถิ่นและระดบัโลก และเป็นไปตาม
แนวคดิของอนันต์ ศรโีสภา (2525 : 6) กล่าวว่า
ความรู้ คือ ส่วนหนึ่งของความสามารถทางพุทธ
ปัญญา ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ การ
น าไปใช้การวิเคราะห์  การสงัเคราะห์ และการ
ประเมนิความรู ้คอืการประเมนิการเปลี่ยนแปลงจาก
ความรูเ้ดมิในสองแนวดว้ยกนัคอื เนื้อหาที่เรยีนและ
ทักษะในการใช้เนื้อหาความรู้ ซึ่งพอจะแบ่งระดับ
ความรูไ้ดค้ือ ความรู ้คอื การเรียนรูใ้นลกัษณะที่จ า
เรื่องเฉพาะหรอืวธิีปฏบิตัิกระบวนการและแบบแผน
นัน้ๆได้ ความเข้าใจ คือ การที่บุคคลสามารถที่จะ
เขียนข้อความที่จ าได้เหล่านัน้ได้ด้วยถ้อยค าของ
ตน เอ ง  สามารถแสดง ให้ เห็นได้ด้ว ยภาพ ให้
ความหมายตีความและเปรียบเทียบความคิดอื่นๆ 
หรอืคาดคะเนผลที่จะเกดิขึ้นต่อไปได ้ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ นุชนก ผุยค าภา (2557 : 51) ที่จดั
กจิกรรมสง่เสรมิการจดัการขยะโดยน าขยะรไีซเคลิมา
ใชเ้ป็นอุปกรณ์งานฝีมอืส าหรบัโรงเรยีนบา้นใคร่นุ่น 
ต าบลท่ าขอนยาง  อ า เภอกันทรวิช ัย  จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า การจดักจิกรรมการส่งเสรมิการ
จดัการขยะ โดยน าขยะรไีซเคลิมาใชเ้ป็นอุปกรณ์เป็น

งานฝีมือ โดยมกีจิกรรมรวม 4 วนั หลังการส่งเสริม
นกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ในระดบัด ีแสดงให้
เหน็วา่การ ส่งเสรมิการจดัการขยะรไีซเคลิมาใชเ้ป็น
อุปกรณ์ฝึกงานฝีมอืมผีลท าให้ความรูแ้ละการมสี่วน
ร่วมของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของนันทพร มณีรตัน์ (2552 : 55 – 62) ที่
ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศกึษา พบว่า 
ประชาชนมีระดับความรู้เกี่ยวกับขยะมูล ฝอยใน
ครัวเรือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประชาชนที่มี
ระดบัความรูเ้กีย่วกบัขยะมูลฝอยในครวัเรอืนต่างกนั
มรีะดบัการจดัการขยะ มูลฝอยในครวัเรอืนแตกต่าง
กันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ . 05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เล็ก กมลเกยีงไกร (2552 
: 10) ไดศ้กึษาเรื่อง ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรม
การก าจัดขยะของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะวัง
เพลง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุร ีผลการศกึษา
พบว่า ความรู้  เรื่อง การก าจัดมูลฝอยอยู่ในระดบั
มาก มคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลังการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05  และสอดคล้องกบังานวจิัยของ น ้าทิพย์  ค าแร่ 
และยุวนิดา สุภา (2557 : 155 – 164) ที่จดักจิกรรม
ส่ง เสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวันส าหร ับ 
ชาวบา้นท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร
วิช ัย  จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า 
ชาวบ้านที่เข้าร่วมกจิกรรมมีความรูแ้ละทัศนคติต่อ
การปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวนัหลังการส่งเสรมิสูง
กว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 
แสดงใหเ้หน็วา่การสง่เสรมิการปลูกพืชสมุนไพรแก่น
ตะวนัส าหรบัชาวบา้นท่าขอนยางมีผลท าให้ความรู้
ของชาวบา้นเพิ่มขึ้น เช่นเดยีวกบัการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการธนาคารขยะใน
โรงเรยีนทีม่คีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัขยะ และการ
จดัการธนาคารขยะหลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 2. การมสี่วนร่วมของนักเรยีนในการจดัการ
ธนาคารขยะในโรงเรียนศรีโกสุมวิทยา-มติรภาพที ่
209  



 วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2(3), 2562 : 69 - 81 

77 

 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมหลังการ
ส่งเสริมของนักเรียนในการจัดการธนาคารขยะใน
โรงเรยีน พบว่า หลงัการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
นักเรียนในการจัดการธนาคารขยะในโรงเรียน 
ศรโีกสุมวทิยามิตรภาพที่ 209 มคีะแนนเฉลี่ยการมี
ส่วนร่วมโดยรวมเท่ากบั 3.41 อยู่ในระดบัปานกลาง  
อาจเนื่องจากนักเรียนมีเวลาในการจัดการธนาคาร
ค่อนข้างน้อย จึงท าให้ภาพรวมการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนในการจัดการธนาคารขยะในโรงเรียนศรี
โกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อยู่ในระดับปานกลาง 
เป็นไปตามแนวคิดของ อดศิกัดิ ์สงิห์สีโว (2554 : 
41) ไดก้ล่าวว่าสิง่แวดล้อมศกึษา คือ กระบวนการ
ทางการศึกษาที่ เน้นพัฒนาคนให้เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้
เขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสิง่แวดล้อม
อนัเป็นพื้นฐานที่น าไปพฒันาเจตคติ ความตระหนัก 
และทักษะในการตัดสินใจเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมและ
เกดิการสรา้งจรยิธรรมสิง่แวดล้อมที่ด ีเพื่อเขา้มามี
ส่วนร่วมในการดูแลและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และเป็นไปตามแนวคดิของ นรนิทร์ ชยัพฒัน พงศา 
(2546 : 4)  ไดส้รุปความหมายของการมสี่วนร่วมว่า 
การมสี่วนร่วม คอื การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่เคยเขา้
รว่มกจิกรรมต่างๆ หรอืเขา้ร่วมการตดัสนิใจหรอืเคย
มาเขา้ร่วมดว้ยเล็กน้อย ได้เขา้ร่วมดว้ยมาก เป็นไป
อย่างมอีิสระ เสมอภาค มใิช่มสี่วนร่วมอย่างผิวเผิน
แต่เขา้รว่มดว้ยอย่างจรงิจงัยิง่ขึน้ และการเขา้ร่วมนัน้
ต้องเริม่ตัง้แต่ข ัน้แรกจนถึงข ัน้สุดท้ายของโครงการ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบรรเจิด สอพิมาย 
(2553 : 50 – 52) ไดศ้กึษาการศกึษาเรื่องการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่นกรณีศกึษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสมีา ผลการศกึษาพบว่าระดบั การมี
ส่วนร่วมในด้านการค้นหาสาเหตุของปัญหาการมี
ส่วน ร่ วม โดยภาพรวมอยู่ ใ น ร ะดับปานกล าง  
ด้านวางแผนด าเนินงานการมีส่วนร่วมโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดับปานกลาง  ด้านการลงทุนและ
ปฏิบตัิงานการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกล าง  แ ล ะสุดท้ า ยด้านการติดต ามแล ะ 
ประเมินผลการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง เมือ่เปรยีบเทยีบความคดิเห็นเกีย่วกบัการ
มีส่วนร่วมจ าแนกตาม อ ายุ  ระดับการศึ กษา  
และอาชีพมีความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิ ติ ที่ ร ะ ดับ  . 05 แ ล ะ เ มื่ อ จ า แ น ก ต าม เพ ศ  
ความคดิเห็นการมสี่วนร่วมเพศหญิง และเพศชาย 
ไม่แตกต่าง และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญตา  
รมสุข  (2552 : 47)  ไดศ้กึษาความต้องการการมี
ส่วนร่วมของนักเรียนที่มีต่อ โครงการธนาคาร 
ขยะ รีไ ซ เคิล โ ร ง เ รียนหนองวัวซอพิ ทย าคม  
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ได้จ าแนก
ประเภทความตอ้งการออกเป็น 3 ดา้น พบวา่ มรีะดบั
ความตอ้งการมสี่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก ่
ดา้นริเริ่มโครงการ ด้านการวางแผน และด้านการ
ด าเนินงาน จากการศกึษา พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่
ยงัไมแ่น่ใจในการจดัตัง้โครงการธนาคารขยะรไีซเคลิ 
จงึมขีอ้เสนอแนะวา่ควรใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
โค ร ง ก า รธ น าค า รข ย ะ รี ไ ซ เ คิ ล ใ น โ ร ง เ รี ย น  
เพื่อประกอบในการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมของ
นกัเรยีนทีม่โีครงการธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีน
หนองววัซอพทิยาคม และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ทวชิ ยะปะนนัท์ (2555 : 45) ไดศ้กึษาการมสี่วนร่วม
ในการสร้างรูปแบบการจัดการขยะของเทศบาล 
ต าบลสอง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ พบว่า ผูม้สี่วนได้
ส่วนเสียในชุมชนได้รบัรู้ข ้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์
ปัญหา และแสดงความคดิเห็น และสรา้งรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย ซึ่งได้รูปแบบ 3 รูปแบบ คือ  
การจดัตัง้ธนาคารขยะชุมชน การจดัตัง้กลุ่มน ้าหมกั
ชวีภาพ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรวบรวม
ขยะจากถังเป็นการใช้ถุงขยะ โดยปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นในครวัเรือนประมาณวนัละ 1.00 – 2.00 
กิโลกรมั  มีการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้งถังขยะ 
ปฏิบตัิเป็นประจ าร้อยละ 36.50  โดยประเภทขยะ
ต่าง ๆ เช่น กระป๋อง/พลาสติก/ขวดแก้ว/กระดาษ/
เศษ อาหาร ปฏิบตัิเป็นประจ า ร้อยละ 51.20 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร เหลาเพชร  
(2556 : 49) ได้รณรงค์ลดการทิ้งขยะในพื้นที่ป่า
สาธารณะโคกหินลาด ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า หลงัการรณรงค์ชาวบา้น
มคีะแนนเฉลีย่การมสี่วนร่วมในการลดการทิ้งขยะใน
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พื้นที่ ป่าสาธารณะโคกหินลาดอยู่ ในระดับมาก  
แสดงให้เห็นว่าการรณรงค์ลดการทิ้งขยะในพื้นที่ป่า
สาธารณะโคกหินลาด มผีลท าให้การมสี่วนร่วมของ
ชาวบา้นเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ การส่งเสรมิธนาคารขยะ
รีไซเคิลในโรงเรียนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศกึษา โดยมคีูม่อืการสง่เสรมิเป็นองค์ประกอบในการ
พัฒนาทักษะของนักเรียน จึงมีผลท าให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมอย่ างเห็นได้ช ัดขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของดลญา สุธาบุญ (2556 : 45) ที่มกีาร
รณรงค์เพื่อการจดัการขยะมูลฝอยในครวัเรือนของ
ชุมชนบา้นหนองปลิง ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วน
ร่วมก่อนการอบรมของเกษตรกรอยู่ในระดับปาน
กลาง และหลัง การอบรมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งหลัง
อบรมเกษตรกร มีคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วม
มากกวา่กอ่นการอบรม    
 3. พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียนใน
โรงเรยีนศรโีกสมุวทิยามติรภาพที่ 209 ก่อนและหลงั
การสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของนักเรยีนในการจดัการ
ธนาคารขยะในโรงเรยีน 
 ผลการการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการทิ้งขยะ
ของนักเรียนในโรงเรียนศรีโกสุมวิทยา-มิตรภาพที ่
209 กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ นกัเรยีนที่ก าลงั
ศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 – 6 โรงเรยีน 
ศรีโกสุมวิทยามิตร -ภาพที่  209 มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการทิ้งขยะหลงัการส่งเสรมิดขีึ้นกว่าก่อน
การส่งเสริม แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของนักเรยีนในการจดัการธนาคารขยะ มผีลท า
ให้นักเรียนมพีฤติกรรมการทิ้งขยะที่ดีขึ้น ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะผู้น านักเรียนได้น าข้อมูลที่ได้เข้าร่วม
กจิกรรมการสง่เสรมิมาแนะน าและชกัชวนให้นักเรยีน
ในห้องท าตาม จึงท าให้นักเรยีนมพีฤติกรรมการทิ้ง
ขยะที่ดีขึ้ น  เ ป็นไปตามแนวคิดของ  สิทธิ โชค  
วรานุสันติกูล  (2548 : 14) ที่ให้ความหมาย 
“พฤติกรรม” คือ การกระท าของสิ่งมีชีวิตโดยที่
รูส้กึตวั และไมรู่ส้กึตวัในลกัษณะที่สงัเกตไดห้รอืไม่ก็
ตามถือว่าเป็นการกระท าทัง้สิ้น และเป็นไปตาม
แนวคดิของ วมิลสทิธ์ หรยางกูล (2526 : 35) กล่าว
ว่า พฤติกรรมมนุษย์นั ้นมีความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมทางจิตหรือพฤติกรรมภายใน ได้แก ่
ความคดิ ทศันคติ ความรูส้กึ ความเชื่อ จะท าหน้าที่
ควบคมุพฤตกิรรมภายนอก ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ศุภกร ทิมจรสั (2554 : 12) ได้ศึกษาเรื่อง 
พฤตกิรรมการจดัการขยะในครวัเรอืนของประชาชน
เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า  
กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
มกีารศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตร ีอาชีพพนักงาน
บรษิทั ระยะเวลาที่อยู่อาศยัอยู่ในครวัเรอืนมากกว่า  
5 ปี รายไดเ้ฉลี่ยในครวัเรอืนต่อเดอืนตัง้แต่ 6,665 – 
10,000 บาท จ านวนสมาชกิ ในครวัเรอืนตัง้แต่ 4 – 6 
คน ลักษณะที่อยู่อาศยัเป็นชุมชนบ้านจัดสรรและ
ชมุชนแออดัจ านวนใกลเ้คยีงกนั การรบัรูข้่าวสารโดย
ทางโทรทัศน์ และมีความรู้เกี่ยวกับก าจัดขยะใน
ครัวเรือนใน ระดับมาก โดยมีพฤติกรรมใน การ
จดัการขยะระดบัปานกลาง และการศกึษาของมยุร ี
คงแถลง (2552 : 72 – 78) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการคดั
แยกขยะของพนักงาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
สขุาภบิาล 3 ซึง่พบวา่ การรบัรูข้่าวสาร ความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัการคดัแยกขยะ ทศันคติเกีย่วกบัการ
คดัแยกขยะ อยู่ในระดบัสูง และมพีฤติกรรมการคดั
แยกขยะ อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคดัแยกขยะ ไดแ้ก่ อายุ รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน การรบัรู้ข่าวสารเกีย่วกบัการคดัแยกขยะ 
และทศันคตเิกีย่วกบัการคดัแยกขยะ ส่วนปัจจยัที่ไม่
มผีลต่อพฤตกิรรมการคดัแยกขยะ ไดแ้ก่ เพศ ระดบั
การศกึษา อายุงาน ลกัษณะงานที ่ปฏบิตั ิและความรู้
เกีย่วกบัการคดัแยกขยะ และสอดคล้องกบังานวจิัย
ของปาจรีย์ หละต า (2555 : 25)  ไดศ้ึกษาเรื่อง 
พฤตกิรรมการจดัการขยะของครอบครวัรมิทะเลสาบ
สงขลา เทศบาลต าบลสิงหนคร จังหวดัสงขลา ผล
การศกึษา พบว่า 1) ครอบครวัในชุมชนรมิทะเลสาบ
สงขลา ในเขต เทศบาลต าบลสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 
มีพฤติกรรมการจัดการขยะถู กต้อ งตามหลัก
สุขลักษณะใน ระดบัสูง และ 2) คุณลักษณะของ
หวัหน้าครอบครวัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
จดัการขยะของครอบครวัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ
.05 ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คอื เพศ อายุ อาชพี และ
ระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะของหัวหน้า
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ครอบครวั ส่วนคุณลกัษณะอีก 3 ประการ คอื ระดบั
การศกึษา ระดบัรายได ้และระดบัการรบัรูข้่าวสารใน
การจัดการขยะไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการ
จัดการขยะของครอบครัวในชุมชนริมทะเลสาบ
สงขลา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัชนะ บุญชงั 
(2552 : 82) ไดศ้กึษาเรือ่ง พฤตกิรรมการทิ้งขยะของ
ประชาชนในเขต เทศบาลเมอืงเพชรบุร ีพบว่า การ
อบรมเลี้ ยงดูแบบต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์ก ับ
พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตเทศบาล
เมอืงเพชรบรุ ีและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วลยัพร 
สกุลทอง (2553 : 55) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤติกรรมการ
จดัการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงมาบตา
พุด จังหวดัระยองผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรม
การจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
มาบตาพุด จงัหวดัระยอง โดยรวม มีพฤติกรรมการ
จดัการขยะ อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะใน
ระดับมากที่สุด คือ  ด้านการน ากลับมาใช้ใหม ่
รองลงมา คอื ดา้นการลด การเกดิขยะ และดา้นการ
จัดการขยะ  โดยในด้านการน ากลับมาใช้ใหม ่
ประชาชนมพีฤติกรรมการ เลือกขยะประเภทกล่อง
กระดาษ หรอืหนังสอืพิมพ์เกบ็ไว้ขายหรอืน ากลบัมา

ใช้ได้อีกในด้านการลดการเกิดขยะ ประช าชนมี
พฤตกิรรมเลอืกใชถุ้งพลาสติกใส่สิง่ของใบใหญ่เพียง
ใบเดยีวมากกว่าใบเล็ก หลาย ๆ ใบ และในดา้นการ
คัด  แยกขยะปร ะชาชนมีพฤติก ร รม  การทิ้ ง 
ขยะเปียก โดยจะตอ้งมถีงัขยะรองรบัเสมอ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.  ควรปลูกฝังใหน้กัเรยีนคดัแยกขยะกอ่นทิ้ง 
เพื่อลดปรมิาณขยะในโรงเรยีน  
 2. ควรน าผลการศกึษาพฤติกรรมการทิ้งขยะ
ของนักเรยีนไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการ
ทิ้งขยะของนกัเรยีน  
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาเกีย่วกบัแนวทางในการจดัการ
ขยะของนักเรียนในโรงเรียน เพื่อการบรหิารจดัการ
ขยะทีด่ขีองนกัเรยีน 
 2. ควรศกึษาปัจจยัอื่นๆ ที่มผีลต่อการเขา้มา
มสีว่นร่วมของนักเรยีนในการจดัการธนาคารขยะใน
โรงเรยีน 
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