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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความต้องการรูปแบบรายการวดีทีศัน์เรื่องการจดัการขยะโดยใชห้ลกั 
3R และเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตต่ิอการจดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R ก่อนและหลงัการรบัชมสื่อวดีี
ทศัน์ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 -3 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระศรี
นครนิทร ์รอ้ยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมาร ีจ านวน 30 คน ไดม้าโดย
การสมคัรใจเขา้ร่วมฝึกอบรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความตอ้งการรปูแบบรายการสือ่วดีทีศัน์ 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิคอืสือ่วดีทีศัน์เรื่องการจดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล 
คอื แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ค่า ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และ Paired t-test ผลการศกึษาขอ้มลูพบว่า นักเรยีนมคี่าเฉลีย่ความรูห้ลังการรบัชมมากกว่าก่อนรบัชม
สือ่วดิทีศัน์ อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 และนักเรยีนมคี่าเฉลีย่ทศันคตหิลงัการรบัชมมากกว่าก่อนรบัชมสื่อวดิทีศัน์ 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การพฒันาสือ่วดีทีศัน์, การสง่เสรมิ, การจดัการขยะโดยใชห้ลกัการ 3R, ความรู,้ ทศันคต ิ
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Abstract 
 The purpose of this research were to require the need for a video media on waste management by 
using 3R, to compare the knowledge and attitudes towards waste management using 3R principles before 
and after watching the video. The sample were students of Mathayom 1-3 of Srinagarindra the Princess 
Mother School Roi-Et. There were 30 people by volunteering to participate. Tools used in research are the 
questionnaire that requirements of video media, knowledge test and attitude measurement. Statistics used 
in data analysis included percentage, mean, standard deviation and Paired t-test. The results of research 
revealed that students had average knowledge after watched video more than before watched video at the 
0.05 level of significance. And students had the average attitude after watching more than before watching 
the video at the 0.05 level of significance. 
 
Keyword : Video Media Development, Stimulate, Waste Management by using 3R, Knowledge and 

Attitude 
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1. บทน า 
 การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ พบว่า สถานการณ์สิง่แวดลอ้มยงัคงเผชญิ
กบัแรงกดดนั จากการขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปัจจัยเหล่านี้ 
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ การลงทุนจาก
ต่างประเทศ การน าเขา้ส่งออก การกระจายรายได ้
และความเหลื่อมล ้า นโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของ
รัฐบาลและที่ส าคัญคือ  จ านวนประชากรและ
นักท่องเที่ยวที่เพิม่มากขึน้ (ส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2559: 2) 
เมื่อจ านวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่เพิม่มากขึน้ 
เป็นสาเหตุใหม้ปีรมิาณการใชเ้ครื่องใชใ้นการอุปโภค
และบริโภคเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปรมิาณขยะมูลฝอยก็
เพิม่ขึน้เป็นเท่าตวั จากการทีข่ยะมูลฝอยมปีรมิาณ
เพิม่มากขึน้ และการจดัการขยะมูลฝอยไม่สามารถ
รบัมอืกบัจ านวนขยะมูลฝอยทีต่กคา้ง ท าใหข้ยะมูล
ฝอยเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และ
สขุภาพอนามยัของประชาชน การจดัการขยะจงึเป็น
ปัญหาส าคญัอย่างหนึ่งทีต่อ้งการการแกไ้ข 
 จากปัญหาขยะมูลฝอยมปีรมิาณเพิม่ขึน้ตาม
การขยายตัวของเมือง และรายได้ของประชาชน
น าไปสู่การขยายตัวของการอุปโภคและบริโภค 
รวมทัง้การเพิม่ขึน้ของจ านวนนักท่องเที่ยว ท าให้
ปรมิาณขยะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบนัประเทศ
ไทยยงัมปีรมิาณ ขยะจ านวนมากที่ขาดการจดัการ
อย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  (ส า นั ก ง านน โ ยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2559: 14) ที่
สง่ผลกระทบต่อประชาชนและสิง่แวดลอ้มทัง้ทางตรง
และทางอ้อม เป็นผลมาจากการขาดความรู้ ความ
เขา้ใจ ที่ส าคญัคอืการขาดจติส านึกทีด่ใีนการจดัการ
และรบัผดิชอบกบัขยะมลูฝอย ซึง่ปัญหาขยะทีเ่กดิขึน้
โดยส่วนมาก เกดิมาจากการจดัการขยะอย่างผดิวธิ ี
จงึมแีนวทางการแกปั้ญหาขยะโดยใชห้ลกั 3R 
 การจดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R จะสามารถน า
ความรูแ้ละหลกัการเบือ้งตน้ของการก าจดัขยะและลด
การใชพ้ลงังาน ซึง่ประกอบไปดว้ย Reduce ลดการ
ใชห้รอืใชเ้ท่าทีจ่ าเป็น Reuse การใชซ้ ้า เป็นแนวคดิ

การใชท้รพัยากรอย่างคุ้มค่าโดยการน าผลติภณัฑ์ที่
ใชม้าใชใ้หคุ้ม้ค่าเช่น การใชก้ระดาษ 2 หน้า Recycle 
การแปรรปูใหม่ ผลติภณัฑท์ีไ่ม่สามารถใชง้านไดแ้ลว้ 
สามารถรวบรวมขายใหร้า้นรบัซือ้ของเก่า เพื่อน าไป
ให้โรงงานแปรรูปเป็นผลติภณัฑใ์หม่ๆได้ (อลงกรณ์ 
พึง่จนัดุม, 2559: เวบ็ไซต์) การน ารูปแบบ 3R มาใช้
ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระ
ราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีกจ็ะช่วยลดปรมิาณการเกดิขยะมูลฝอยได้
เป็นอย่างด ี
 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดล้อมศึกษาเป็น
การถ่ายทอดองค์ความรู้ไห้เกิดขึ้นนับตัง้แต่มนุษย์
เกดิขึน้บนโลก ได้แก่ การสัง่สอน การบอกเล่า การ
ปลูกฝังและการฝึกให้ท าของบรรพบุรุษให้อนุชนรุ่น
หลังรบัมรดกทางวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ทัง้
วทิยาศาสตร์ธรรมชาติและวทิยาศาสตร์สงัคม ซึ่งมี
หลายลกัษณ์ไม่ว่าจะเป็นวิธกีารถ่ายทอดด้วยวาจา 
การบรรยาย การใช้สื่อ และการปฏบิตัิเป็นตวัอย่าง 
(ประยูร วงศ์จนัทรา, 2554: 339) ดงันัน้ จะเหน็ว่า
กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นการ
ถ่ายทอดความรูใ้นรูปแบบทีห่ลากหลาย และหากน า
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา มาใชใ้นการถ่ายทอด
การจดัการขยะทีต่้นทางโดยใช้หลกั 3R จะสามารถ
ช่วยใหม้กีารถ่ายทอดความรูใ้นรูปแบบต่างๆ ไดม้าก
ขึน้ เพื่อให้นักเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเขา้ใจ 
เรื่อง การจัดการขยะที่ต้นทางโดยใช้หลัก 3R ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ  
 วีดีทัศ น์ เ ป็นสื่อหนึ่ งที่นิยมน ามาใช้ด้าน
การศึกษาเนื่องจาก วดีีทศัน์เป็นสื่อที่มทีัง้เสยีงและ
ภาพเคลื่อนไหว เป็นสื่อที่ดึงความสนใจของผู้เรียน
ไดม้าก สามารถใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีนไดทุ้กรปูแบบ ทัง้
ในรูปแบบที่ง่ายและซับซ้อน (มังกร ศรีษะโคตร, 
2553: 3) วีดีทัศน์ยังสามารถเผยแพร่ได้หลาย
ช่องทาง เช่น การเผยแพร่ความรูผ้่านทาง โทรทศัน์ 
และอนิเตอรเ์น็ต 
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 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึต้องการพฒันาสื่อวดีทีศัน์เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครนิทร์ ร้อยเอด็ เพื่อให้นักเรยีนมคีวามรู้เกี่ยวกบั
การจดัการขยะโดยใช้หลกั 3R และทศันคติที่ดต่ีอ
การจดัการขยะโดยใช้หลกั 3R และเป็นการส่งเสรมิ
การจดัการขยะโดยใช้หลกั 3R  ภายในโรงเรยีน
ต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อการศกึษาความต้องการรูปแบบรายการสื่อวี
ดทีศัน์การสง่เสรมิการจดัการขยะโดยใชห้ลกัการ 3R 
2.2 เพื่อพฒันาสือ่วดีทีศัน์การส่งเสรมิการจดัการขยะ
โดยใชห้ลกัการ 3R 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบความรู้และทศันคติ ก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิการจดัการขยะโดยใช้หลกัการ 3R 
โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การจัดการขยะโดยใช้
หลกัการ 3R 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1. ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร นักเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จ านวน 391 คน นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
204 คน นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 187 คน 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาความต้องการ
รูปแบบรายการสื่อวดีทีศัน์ เรื่อง การจดัการขยะโดย
ใชห้ลกัการ 3R คอื นกัเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
จ านวน 132 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการเทยีบ
ตาราง Krejcie & Morgan ที่ความคลาดเคลื่อน       
± 10 % 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัดการขยะโดยใช้
หลกัการ 3R คอื นักเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

จ านวน 30 คน ที่สมคัรใจเขา้รบัชมสื่อวดีทีศัน์ เรื่อง 
การจดัการขยะโดยใชห้ลกัการ 3R 
3.2 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 

1. สถติิพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

2 . สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื  
  2.1 ค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
  2.2 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
  2.3 ค่าความยากง่าย 
  2.4 ค่าความเชื่อมัน่ 
  2.5 ค่าความเหมาะสม 

3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพฒันาสื่อวีดีทัศน์
เพื่อส่งเสรมิการจดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R ส าหรบั
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครนิทร์ ร้อยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีผู้วจิยัไดข้อ้สรุป
ดงต่อไปนี้ 

1. ผลการศกึษาความตอ้งการรปูแบบรายการ
สื่อวดีทีศัน์เรื่องการจดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R ของ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครนิทร์ ร้อยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการเก็บ
ขอ้มูลความต้องการรูปแบบรายการสื่อวดีทีศัน์เรื่อง
การจดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R ของนักเรยีนโรงเรยีน
เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ร้อยเอด็ ใน
พระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีพบว่า นักเรยีนที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีความต้องการสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การ
จดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R รปูแบบหนงัสัน้ ระยะเวลา
ทีเ่หมาะสม คอืระยะเวลา 5–10 นาท ีลกัษณะของ
ภ า พ ที่ น า ม า ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ สื่ อ วี ดี ทั ศ น์  คื อ
ภาพเคลื่อนไหว มอีกัษรค าบรรยาย น าผลทีไ่ดม้าจดั
สนทนากลุ่ม มคีวามเหน็ตรงกนัทุกรูปแบบทีน่ักเรยีน
ต้องการ แล้วน าผลที่ได้มาพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อ
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ส่งเสรมิการจดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R และน าสื่อวดีี
ทัศน์ไปเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการ
จดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R 

2. กิจกรรรมการรบัชมสื่อวดีทีศัน์เรื่องการ
จดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R เพื่อใหน้ักเรยีนโรงเรยีน
เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ร้อยเอด็ ใน
พระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จากกิจกรรรมการรับชมสื่อวีดีทศัน์
เรื่องการจดัการขยะโดยใช้หลกั 3R.ส าหรบันักเรยีน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
ร้ อ ย เ อ็ด  ใ นพร ะร าชู ปถัมภ์ สม เ ด็จพร ะ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และทัศนคติต่อการ
จดัการขยะโดยใช้หลัก 3R เพื่อใช้ประโยชน์ใน
โรงเรยีน โดยใช้สื่อวดีทีศัน์เป็นการใหค้วามรู้ และมี
ผู้เข้าร่วมรับชมสื่อวีดีทัศน์จ านวนทัง้หมด 30 คน 
เป็นเพศชาย จ านวน 25 คน เป็นเพศหญงิ จ านวน 5 
คน ผูเ้ขา้รบัชมสือ่วดีทีศัน์มรีะดบัการศกึษาอยู่ในช่วง
มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 15 คน รองลงมาคอื ระดบั

มัธยมศึกษา ปีที่  2  จ านวน 8  คน  และระดับ
มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 7 คน 

3. ผลการเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตต่ิอ
การจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R นักเรียนโรงเรียน
เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ร้อยเอด็ ใน
พระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีจากการเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
การจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R นักเรียนโรงเรียน
เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ร้อยเอด็ ใน
พระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีที่เขา้รบัชมสื่อวีดทีศัน์มคีะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R ก่อน
การรบัชมสือ่วดีทีศัน์ อยู่ในระดบั ปานกลาง และหลงั
การรบัชม อยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลงัการรับชมพบว่า หลงัการรบัชม
นักเรียน มีความรู้มากกว่าก่อนการรับชม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่าสื่อวดีี
ทัศน์การจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R มีผลท าให้
นกัเรยีน มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 

 
ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตต่ิอการจดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R นักเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระศรนีครนิทร ์รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

 
ด้าน 

ก่อนการส่งเสริม (n=30) หลงัการส่งเสริม (n=30)  
t 

 
df 

 
p   S.D. ระดบั   

S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=15) 

6.47 2.60 ปานกลาง 10.67 2.64 มาก -7.854 29 .000* 

* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากการเปรียบเทียบทศันคติต่อการจัดการ
โดยใช้หลกั 3R นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีที่
เข้ารับชมวีดีทัศน์มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการ

จดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R ก่อนการรบัชมอยู่ในระดบั
ไม่แน่ใจ หลังการรับชมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการรบัชมสื่อวี
ดทีศัน์ พบว่า หลงัการรบัชมนกัเรยีน มคีะแนน เฉลีย่
มากกว่าก่อนรบัชม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการจดัการโดยใชห้ลกั 3R นักเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรี
นครนิทร ์รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 
ด้าน 

ก่อนการรบัชม (n=30) หลงัการรบัชม (n=30)  
t 

 
df 

 
p   S.D. ระดบั   

S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ
(N=15) 

2.09 0.20 ไมแ่น่ใจ 2.70 0.26 เหน็ดว้ย -10.824 29 .000* 

* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R ส าหรับ
นักเรียนที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครนิทร์ ร้อยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราช 
 1. ผลการศกึษาความตอ้งการรปูแบบรายการ
สื่อวีดีทัศน์เรื่องการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R 
ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระ
ศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพบว่า 
รปูแบบรายการวดีทีศัน์เป็นสว่นส าคญัในการน าเสนอ
เนื้อหาสาระ ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
เพื่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจและสื่อความหมายได้
อย่างอยู่ตอ้ง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชันก ถรีะ
แก้ว (2555: 9) ได้ศกึษาเรื่อง รูปแบบรายการวดีี
ทัศน์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบของนักเรียน
ประถมศกึษา ในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันา
รูปแบบรายการวดีทีศัน์ 2) เพื่อหาประสทิธภิาพของ
รูปแบบรายการวดีทิศัน์เพื่อส่งเสรมิความรบัผดิชอบ
ของนกัเรยีนประถมศกึษา 3) เพื่อเปรยีบเทยีบความ
รบัผิดชอบของนักเรียนประถมศึกษาก่อนและหลัง
ด้วยรูปแบบรายการวีดีทัศน์ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
รูปแบบรายการวีดทีศัน์เพื่อส่งเสรมิความรบัผดิชอบ
ของนักเรียนประถมศึกษาด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีและดา้นวดีทีศัน์ มคี่าเฉลีย่อยู่
ในระดับดี 2) รูปแบบรายการวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริม
ความรับผิดชอบของนัก เรียนประถมศึกษามี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 73.45 / 86.22 เป็นไปตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดไวท้ี ่75/75 3) ความรบัผดิชอบของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โยธนิ ศรโีสภา (2542: 54) 
ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ความ
คงทน และความชอบทางการเรียนที่ใช้บทเรยีนวีดี
ทศัน์รูปแบบสนทนากบับทเรยีนวดีทีศัน์รูปแบบสาร
คดี เรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพเฉพาะอย่าง” ผล
การศึกษา พบว่า การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experrimental Research) มวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ความคงทน และ
ความชอบทางการเรียนที่ได้จากบทเรียนวีดีทัศน์
รูปแบบสนทนากบัรูปแบบสารคด ีเรื่อง “เทคนิคการ
ถ่ายภาพเฉพาะอย่าง” กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั
เ ป็ นนั ก ศึ ก ษ า ชั ้น ปี ที่  1  คณ ะนิ เ ท ศ ศ า ส ต ร ์
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ ประจ าปีการศกึษา 2542 
ประจ าจ านวน 60 คนโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 
คนกลุ่มที่ 1 ให้เรียนจากบทเรียนวีดีทัศน์รูปแบบ
สนทนา กลุ่มที่ 2 เรยีนจากบทเรยีนวดีทีศัน์รูปแบบ
สารคด ีเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ บทเรยีนวดีี
ทศัน์รูปแบบสนทนากบัรูปแบบสารคด ีแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ ์แบบทดสอบวดัความคงทนทางการ
เรียน และแบบสอบถามความชอบทางการเรยีน ที่
ผู้วิจยัสร้างขึ้น ได้น าข้อมูลมาท าการวเิคราะห์ โดย
การใช้โปรแกรม SPSS/PC+ เพื่อหาค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
แตกต่างดว้ยการสอบค่า t-test 
 2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการจดัการขยะโดยใช้หลัก 3R ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครนิทร์ ร้อยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพ
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รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีก่อนและหลงัการ
รับชม พบว่า หลังการรับชมนักเรียนมีความรู้
มากกว่าก่อนรบัชม เพราะในสื่อวดีทีศัน์ไดใ้หค้วามรู้
และสาระที่เกี่ยวกับการจดัการขยะโดยใช้หลกั 3R 
โดยใชส้ื่อวดีทีศัน์ในการถ่ายทอดความรู้ และเพื่อให้
นักเรยีนทีไ่ดร้บัสมวดีทีศัน์ เขา้ใจไดง้่ายและเกดิการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ตรงกบัแนวคดิของประยูร 
วงศ์จนัทรา (2553: 423) สิง่แวดล้อมศึกษาเป็น
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านสิง่แวดล้อมให้คน
เกดิความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดล้อม ทศันคติ เจตคติและ
ค่านิยมที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม ความตระหนักต่อปัญญา
สิง่แวดลอ้ม ทกัษะในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มการ
มสี่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมและการหาร
ประเมินผลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เกิด
คุณภาพสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติ โดยมหีลกัการ
ที่เหมือนกนัอย่างหนึ่งเป็นสหวทิยาการสิง่แวดล้อม 
ซึ่ งสิ่งแวดล้อมศึกษา มีคุณลักษณะ คือ  เ ป็น
การศกึษาเพื่อชวีติ เป็นการศกึษาตลอดชพี เป็นการ
เรยีนรู้เพื่ออยู่ร่วมกนัของมนุษย์ชาติ เป็นการเรยีนรู้
เหตุการณ์ปัจจุบนัและอนาคต เป็นการสรา้งจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมเป็นการเรียนรู้เชิงระบบ เป็นการบูรณ
การเนื้อหารการเรยีนการสอน เป็นการเรยีนทีผู่เ้รยีน
จะตอ้งมสีว่นร่วมในการเรยีนทีมุ่่งสรา้งความตระหนัก 
ทศันคติ และค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเป็น
กระบวนการแบบแก้ปัญหาโดยอาศยัองค์ประกอบ
สิง่แวดล้อมศกึษาอยู่ 4 ประเดน็ คอืองค์ความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อม กระบวนการถ่ายทอดความรู้ บุคคล
กลุ่มเป้าหมายและการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สิ่งแวดล้อม โดยอาจมีแนวทางการเรียนรู้เป็น 3 
อย่าง คือ การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม และอาศยัหลักการที่ว่า
โลกใบเดยีวกนั มนุษยเ์ป็นส่วนหนึ่งของสิง่แวดล้อม 
การด ารงชีวิตที่ผสมกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม การ
พฒันาเศรษฐกิจแล้วสงัคมที่เหมาะสม การรู้จกัตน
และการสรา้งจติส านึกและพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองอุไร ซาพรมมา 
(2546: 3-4) ไดศ้กึษาความรูแ้ละการปฏบิตัเิกีย่วกบั
การจดัการขยะมูลฝอยในครวัเรอืนของประชาชนใน
เขตชุมชนทุ่งลุยลาย ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอสาร

จงัหวดัชยัภูม ิผลการศกึษา พบว่าดา้นความรู้ทัว่ไป 
และความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครวัเรอืนประชาชนมคีวามรู้ในระดบัด ีแต่ควรมกีาร
สง่เสรมิใหค้วามรูโ้ดยจดัอบรมและประชาสมัพนัธโ์ดย
เน้นหลกัในเรื่องความหมายและการจดัการมูลฝอย
ติดเชื้อ การขดัแยกมูลฝอยก่อนน าไปทิ้งในถังเก็บ
รวบรวม การวางแผนการขนส่งอย่างเป็นระบบ และ
การก าจดัมลูฝอยอย่างถูกหลกัสขุาภบิาล สว่นในดา้น
ปฏบิตั ิการเสรมิใหป้ระชาชนมคีวามตระหนักในการ
จดัการขยะมูลฝอยในครวัเรือน เพื่อให้เกิดรูปแบบ
และแนวทางการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนธิรา ชวลิตนิธิกุล 
(2549: 72-79) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของประชาชน
ต่อการจดัการขยะของเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ เพื่อศกึษาการจดัการขยะของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ศึกษาถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนในการจัดการขยะของเทศบาล ผล
การศกึษา พบว่า เทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ มแีนวทางใน
การจัดการขยะ โดยโดยเน้นการลดปริมาณขยะที่
เกดิขึน้ ดว้ยการสรา้งจติส านึก และสง่เสรมิการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการขดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมา
ใชป้ระโยชน์ จดัตัง้ธนาคารรบัซือ้ขยะ ในระดบัความ
พงึพอใจของประชาชนต่อการจดัการขยะอยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะคติ
เกี่ยวกับการจดัการขยะโดยใช้หลัก 3R ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครนิทร์ ร้อยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีก่อนและหลงัการ
รบัชม พบว่า นักเรียนที่รบัชมสื่อวีดีทศัน์มีทศันคติ
มากกว่าก่อนรบัชม แสดงให้เห็นว่าทศันคติต่อการ
จัดการขยะโดยใช้หลัก 3R หลังการรับชมเพิ่ม
มากกว่าก่อนการรบัชม แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสริม
ท าให้ทศันคตขิองนักเรยีนสงูขึ้น เป็นไปตามแนวคดิ
ของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2555: 313) ได้กล่าวว่า 
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนที่มุ่ งสร้างความ
ตระหนักทศันคติ และค่านิยมเกี่ยวกับสิง่แวดล้อม 
การเรยีนสิง่แวดลอ้มจะตอ้งมุ่งสรา้งความตระหนักต่อ
ปัญหาและคุณค่าของสิง่แวดลอ้ม สรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอ
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สิง่แวดล้อม และใหเ้กดิค่านิยมต่อสงัคมอนัที่จะธ ารง
รักษารักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเอาไว้ ดังนั ้น 
ขบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้จึงมุ่งที่ความตระหนัก ทัศนคติและค่านิยม
มากกว่าการเรียนรู้ที่มุ่งความรู้และความจ า และ
เป็นไปตามแนวคิดของ มญัชรตัน์ วริชัวงค์ (2542 : 
25) ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิทศันคตปิระกอบดว้ยการศกึษา
เรยีนรูอ้าจมสีิง่เร้าเป็นตวักระตุ้น จนท าใหเ้กดิความ
ปะทบัใจในทางบวก คือ ความรู้สกึชอบ และความ
ประทบัใจในทางลบ คอื ความไม่รู้สกึชอบ อาจเกิด
จากการยอมรบัทศันคติจากผู้อื่นและมสีื่อต่างๆ เป็น
สิ่งชักจูงให้ปฏิบัติโดยแสดงออกมาในรู้แบบของ
พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ธนิพนัธ์ ไชยแก้ว (2555 : 132) ได้
ท าการศกึษาการพฒันาสารคดวีดีทีศัน์สะทอ้นสภาพ
สงัคมและวิถีชีวิตของแรงงานชนเผ่าลาหู่ในอ าเภอ
เมอืงเชยีงใหม่ การวจิยันี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
สภาพสงัคมและวถิชีวีติของแรงงานชนเผ่าลาหู่ และ
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการมาอาศัยอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ของแรงงานชนเผ่าลาหู่ ผลวิจัย
พบว่า จากตัวอย่างที่ผู้ชมสารคดีวีดีทัศน์ เรื่ อง
แรงงานชนเผ่าราหู่ แรงงานที่เคยมีทศันคติด้านลบ
ต่อนายจ้างในอ าเภอเชียงใหม่ มีการปรับเปลี่ยน
ทศันคตทิีด่ขี ึน้ต่อนายจา้งมากขึน้ เนื้อหาของสารคด ี
แรงงานชนเผ่าราหู่ มผีลต่อทศันคติที่ดใีนการอาศยั
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ แรงงานต่างดา้วชนเผ่าราหู่ โดย
แรงงานได้รับสาระความรู้จากสารคดี รู้แบบการ
น าเสนอ มผีูด้ าเนินเรื่องมกีลวธิกีารเปิดเรื่อง การเล่า
เรื่อง การใช้ภาษา เพลงประกอบ เสียงบรรยาย 
ภาพประกอบเทคนิคการล าดับภาพ เทคนิคที่เกิด
จากภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ที่ดี ท าให้สามารถ
สื่อความหมายทีต่้องการได้เป็นอย่างด ีระยะเวลาใน
การน าเสนอมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระคด ี
แรงงานชนเผ่าราหู่สามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบ
การน าเสนอจากสารคดี เพื่อน าไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตได้ แรงงานชนเผ่าราหู่ส่วนใหญ่มี
ความคดิเหน็ว่าสารคดแีรงงานชนเผ่าราหู่ ช่วยสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจทัศนคติที่ดีในการอาศัยอยู่ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ และสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่

ก าลงัศกึษาหรอืว่าสนใจเรื่องราวของแรงงานชนเผ่า
ราหู่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา ฤกษ์
เลื่อนฤทธิ ์และคณะ (2556: 184) ได้ศกึษาเรื่องผล
ของการใช้สื่อออนไลน์ และแผนที่ความคิด ต่อ
ทัศนคติความสุข และระดับความรู้ในการเ รียน
วิช ากา รพย าบาลผู้ ใ ห ญ่  ข องนิ สิตพยาบาล 
มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ผลการวิจยัพบว่า 
ค่าเฉลีย่คะแนนด้านทศันคตกิารจดัการเรยีนการสอน 
ด้านความสุขในการเรียน และด้านความรู้เกี่ยวกับ
พยาบาลผู้ใหญ่ ภายหลงัใช้สื่อการสอนออนไลน์และ
แผนที่ความคิด สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคญัสถิติ (p.<.001) สรุปผลการวจิยั การใช้สื่อ
การสอนออนไลน์และแผนที่ความคิดในการจดัการ
เรยีนการสอนช่วยส่งเสรมิทศันคติที่ด ีเพิม่ความสุข
ในการเรียน และส่งเสริมระดับความรู้ของนิสิต
พยาบาลใหเ้พิม่มากขึน้ไดจ้ากผลการวจิยันี้ แสดงให้
เห็นว่าการพฒันาสื่อวีดีทศัน์การจดัการขยะโดยใช้
หลกั 3R ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมี
ผลท าใหท้ศันคตขิองนักเรยีนสงูขึน้เป็นเพราะการน า
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษามาใช้ในการ
ส่งเสริมโดยเน้น การมีส่วนร่วมและการแสดง
ความคดิต่างๆ จ าท าใหน้กัเรยีนมทีศันคตทิีเ่ปลีย่นไป
ในทางทีด่ขี ึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตั ิ
  1.1) นกัเรยีน และบุคคลทัว่ไปสามารถน า
สื่อวดีทีศัน์ เรื่อง การจดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R ไป
เผยแพร่ (share) หลากหลายช่องทาง เพื่อบุคคลอื่น
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย 
  1.2) นกัเรยีน และบุคคลทัว่ไปสามารถน า
สื่อวีดีทัศน์ไปบูรณาการเพื่อใช้ในการฝึกอบรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการขยะได ้
 2) ขอ้เสนอแนะทางนโยบาย 
  2.1) สามารถน าสื่อวีดีทศัน์ เรื่อง การ
จดัการขยะโดยใช้หลกั 3R ไปปรบัใช้กบัรายวชิาที่
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เกีย่วกบัสิง่แวดล้อม และการจดันิทรรศการเกีย่วกบั
การจดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R สามารถน าสือ่วดีทีศัน์
ไปเผยแพร่ได ้
 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ควรศึกษารูปแบบการท าแบบสื่อวีดีทัศน์ 
เรื่อง การจดัการขยะโดยใชห้ลกั 3R ในรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อใหส้ือ่วดีทีศัน์มคีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้ 
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