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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อสรา้งองคค์วามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีน เพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคต ิต่อธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีน ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยั คอื นักเรยีนมธัยมชัน้ปีที่ 4-6 จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
ประกอบไปดว้ย คู่มอื แผ่นพบั แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิต่อธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีน สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t–test ผลการศกึษา พบว่า 
ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมมคีะแนนความรู้โดยเฉลีย่อยู่ในระดบัน้อย  หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการ
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ก่อนการ
ส่งเสรมินักเรยีนที่เขา้ร่วมมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ อยู่ในระดบัเหน็ด้วย และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนที่
เขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  
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Abstract 

 The purpose of this research was to build  knowledge about recycle waste bank in school, to study 
and compare knowledge and attitude about recycle waste bank in school before and after the promotion. The 
sample were 30 Mattayom 4-6 student being selected by volunteer sampling. The research tools included 
manuals, brochure, knowledge test and attitude test about recycle waste bank in school. The statistics used 
in the data analysis were frequency, mean standard deviation and Paired t-test. The study showed that 
before promotion, students had knowledge score at low level, after promotion had at very good level. When 
compared mean score between before and after the promotion indicated that the students participating in the 
promotion had knowledge score after more than before promotion significant at .05. Before promotion student 
had attitude score at agree level, after promotion had at agree level. When compared mean score between 
before and after indicated that after the promotion the students had attitude score more than before the 
promotion significant at .05. 
 
Keywords: The Promotion, Knowledge, Attitude participation, recycle waste bank in school 
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1. บทน า  
 ในปัจจุบนัมนุษยค์ านึงมากยิง่ขึน้ถงึการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม  และการ ใช้ทรัพยากรอย่ า งคุ้มค่ า  
ซึง่กจิกรรมทีส่ามารถมองเหน็ไดเ้ด่นชดั ไดแ้ก่ การ
รณรงคใ์หค้ดัแยกขยะ การเลอืกและการวางแผนการ
จดัการขยะที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าปัจจุบนัเทคโนโลย ี
การก าจดัขยะมูลฝอยมคีวามกา้วหน้าอย่างยิง่ และได้
พฒันาขึน้ถึงขัน้เป็นเทคนิคชัน้สูงแล้วกต็าม การลด
ปรมิาณขยะและการน าขยะรไีซเคลิกลบัมาใชใ้หม่อย่าง
คุม้ค่า ถอืไดว้่าเป็นสิง่ทีค่วรพจิารณาควบคู่กนัไปดว้ย 
อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของการคัดแยกขยะ 
 เพื่อหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่นี้ขึน้อยู่กบัจติส านึกของ
บุคคลที่มีผลพวงมาจากการให้การศกึษาอย่างถูกวิธี 
วนัน้ีเยาวชนเป็นความหวงัหนึ่งทีต่อ้งสรา้งใหเ้กดิความ
ตระหนัก ความเขา้ใจในการคดัแยกขยะ เพื่อน าไปสู่
การจดัการอย่างถูกวธิี ซึง่กจิกรรมหนึ่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิ
ความร่วมมอืและพรอ้มใจกนัฝึกฝนอย่างใส่ใจ และเกดิ
ประโยชน์โดยตรงและทนัที นัน่กค็อื กจิกรรมธนาคาร
ขยะรไีซเคลิ เป็นการรณรงคป์ลูกจติส านึก สรา้งความ
เคยชนิ และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหม่ในการคดัแยก
ขยะก่อนทิง้ และเลง็เหน็คุณค่าของขยะรไีซเคลิ โดย
การด าเนินกจิการเชงิธุรกจิ เพื่อให้ไดก้ าไร เพื่อเป็น
สิ่ ง จู ง ใ จ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง 
 มกีารด าเนินงานอย่างสอดคลอ้งกบัแนวทางของส่วน
ราชการ 
 หลักการของธนาคารขยะรีไซเคิล คือ การ
ส่งเสริมการคดัแยกขยะมูลฝอยโดยเริม่ต้นที่เยาวชน 
และใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ท าการธนาคารขยะ 
ด าเนินการโดยให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของ
ธนาคารขยะรีไซเคิล และน าขยะรีไซเคิลมาฝาก 
เจา้หน้าทีธ่นาคารจะท าการคดัแยก และชัง่น ้าหนกัแลว้
ค านวณเป็นจ านวนเงิน จากนัน้บนัทึกลงสมุดคู่ฝาก 
โดยใช้ราคาที่ทางโรงเรยีนประสานกบัร้านรบัซื้อของ
เก่าเป็นเกณฑ ์(อโณทยั ธรีสงิห,์ 2548 : 1) 
 กิจกรรมธนาคารขยะมีเ ป้าหมาย เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแก้ไข  
ปัญหาขยะของชุมชน และเสริมสร้างจิตส านึกในการ

คัดแยกมูลฝอย รวมทัง้สร้างนิสัยการออมทรัพย ์
ลกัษณะของกจิกรรมเริม่จากการรบัสมคัรสมาชกิ แลว้
น าวัสดุ รี ไซ เคิลมาชั ง่ น ้ าหนักและค านวณเ ป็น  
จ านวนเงิน บันทึกลงสุมดคู่ฝากโดยใช้ราคาที่ได้
ประสานกบัรา้นรบัซือ้ของเก่าเป็นเกณฑใ์นการก าหนด  
ราคา รายได้ของกิจกรรมมาจากผลต่างของราคาที่
คณะท างานก าหนด กบัราคาทีส่ามารถขายให้กบัรา้น 
รบัซื้อ ซึ่งต้องมีการหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ (กรมควบคุม
มลพษิ, 2552) 
 ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงต้องมาส่งเสริมองค์ความรู้
เพิม่เตมิเรื่องธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีนเฉลมิพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจ ัยได้ลงพื้นที่ส ารวจ
ภายในโรงเรียน จาการที่ได้ปรึกษาหารือร่วมกนักับ
ทางอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะครูในโรงเรียน จึงได้
ขอ้สรุปออกมาว่าควรจะแก้ไขในเรื่องปัญหาขยะ ซึ่ง
เกดิจากการทิง้ขยะไม่เป็นทีข่องทางนักเรยีนเอง และ
ไม่รู้การคัดแยกขยะก่อนน ามาทิ้ง  ท าให้บริเวณ
โดยรอบโรงเรียนไม่สะอาด ภูมิทัศน์ที่สวยงามของ
โรงเรยีนถูกบดบงั แนวทางการแกปั้ญหาขยะมูลฝอย
ในโรงเรยีนโดยใชก้ารพฒันาหลกัสูตรการจดัการขยะ
เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชัน้
มธัยมตน้ เพื่อทีจ่ะอบรมใหน้กัเรยีนมทีศันคต ิความรูท้ี่
ดขี ึน้ และมสี่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยภายใน
โรงเรยีน 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เรื่องธนาคาร
ขยะรไีซเคลิในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรี
นครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ 
2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอธนาคารขยะ
รีไซเคิลในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ 
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3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 พื้นทีท่ าการวิจยั 
 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์
รอ้ยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีมพีืน้ที ่90 ไร่ 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ในการสร้างองค์ความรู้  คือ 
นกัเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์
รอ้ยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีจ านวน 391 คน นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น 204 คน นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 187 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระ
เกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์รอ้ยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 
30 คน ทีส่มคัรใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การออกแบบการเก็บข้อมูลวิจัยแบ่งเป็น 3 
ระยะ คอื ระยะที ่1 การศกึษาธนาคารขยะรไีซเคลิใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
ร้อยเอ็ด  ระยะที่ 2 การออกแบบและการถ่ายทอด
สิง่แวดลอ้มศกึษา ระยะที ่3 กระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้ม 

 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความรู้ก่อน
และหลังการส่งเสริมธนาคารขยะรีไซเคิลใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร ์
ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 การเปรียบเทียบความรู้ของผู้ เข้ารับการ
ส่งเสรมิธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีน ทีส่มัพนัธ์กบั
นิเวศวฒันธรรม โดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา
โดยรวมก่อนและหลงัการส่งเสริม นักเรียนที่เข้าร่วม
การส่งเสริมมีความรู้เกี่ยวกับส่งเสริมธนาคารขยะรี
ไซเคลิในโรงเรยีนก่อนการเขา้รบัการสง่เสรมิ มคีะแนน

ความรูอ้ยู่ในระดบัด ีหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนน
ความรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมี
คะแนนความรู้มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการ
ส่งเสริมธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด มีผลท าให้
ความรูข้องนกัเรยีนเพิม่มากขึน้ 
4.2 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบทศันคติก่อนและ
หลงัการส่งเสริมธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร ์รอ้ยเอด็ 
 การเปรยีบเทยีบทศันคตขิองผู้เขา้ร่วมส่งเสรมิ
ธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระศรีนครินทร์  ร้อย เอ็ด  โดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดล้อมศึกษา โดยรวมก่อนและหลงัการส่งเสริม 
นิสติที่เข้ารบัการส่งเสริมมีทศันคติเกี่ยวกับธนาคาร
ขยะรไีซเคลิในโรงเรยีน ก่อนการเขา้รบัการส่งเสรมิ มี
คะแนนทศันคตเิฉลีย่ เท่ากบั 2.65.อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
หลงัการฝึกอบรมนกัเรยีนคะแนนทศันคตเิฉลีย่ เท่ากบั 
2.92.อยู่ในระดับเห็นด้วย แต่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนทัศนคติ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าธนาคารขยะรีไซเคิลใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
ร้อยเอ็ด ที่ส ัมพันธ์กับนิเวศวัฒนธรรม มีผลท าให้
ทศันคตขิองนิสติเพิม่มากขึน้ ก่อนการใชคู้่มอืกจิกรรม
นิสติมคีวามรูค้ะแนนเฉลีย่รวม เท่ากบั 87.66 สว่นหลงั
การใช้คู่มอืกจิกรรมมคีะแนนความรู้เฉลี่ยรวมเท่ากบั 
95.10 แสดงให้เห็นว่าคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง พื้นที่ป่าชุมชนโคกหินลาดมีประสทิธิผลในการ
น าไปใช ้
 
5. อภิปรายผล    
5.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงั
หลงัการส่งเสริมธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร ์ร้อยเอด็ 
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ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 
 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม 
ธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระศรีนครินทร์  ร้อย เอ็ด  โดยใช้กระบวนการ
สิง่แวดล้อมศึกษา โดยรวมก่อนและหลงัการส่งเสริม 
นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีวามรูเ้กีย่วกบัธนาคาร
ขยะรไีซเคลิในโรงเรยีน ก่อนการเขา้รบัการส่งเสรมิ มี
คะแนนความรู้อยู่ในระดับดี หลังการส่งเสริมนิสิต
คะแนนความรู้อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนความรู้มากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการส่งเสรมินี้สามารถ
สรา้งความรูใ้นเรื่องธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีนจงึ
ท าใหผู้เ้ขา้รบัการสง่เสรมิมคีวามสนใจเป็นพเิศษท าให้
ผลสมัฤทธิอ์อกมาในทางที่ด ีทัง้นี้ เป็นไปตามแนวคดิ
ของ ประยูร วงศจ์นัทรา (2553 : 356) ได้กล่าวว่า 
สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ท าให้
ประชากรโลกมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
มคีวามตระหนักในปัญหาสิง่แวดล้อม ทกัษะบ่งชี้และ
แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
ก่อให้เกิดค่านิยมในการมีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบ 
เกิดความซาบซึ้งในความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิง่แวดล้อม ขอให้เกิดความห่วงใยพร้อมที่จะลงมือ
ปฏบิตัิป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม เพื่อส่งผล
ให้เกิดความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมต่อเนื่องและยาวนานในทัง้ระดบัท้องถิ่น
และระดบัโลก สมศกัดิ ์ศรสีนัตสิุข (2552 : 12) ได้
กล่าวว่าจากการที่มนุษย์ต้องประสบกบัปรากฏการณ์
ทัง้ทางธรรมชาติและทางสงัคม กล่าวคือมนุษย์ต้อง
พึ่งพาสิง่แวดล้อมทัง้ธรรมชาติสิง่แวดล้อมและสงัคม
รูจ้กัการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้สิง่แวดลอ้มและ
สงัคม กล่าวอกีนัยหนึ่งคอืมนุษย์ต้องหาความรู้ต่างๆ
เพื่อให้เกดิความเขา้ใจสาเหตุและการแก้ไขปัญหาซึ่ง
ความรู้ของมนุษย์และพัฒนามากมายและมีระดับ
ความรู้ความสามารถ และพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคดิของ มาโนช เวชพนัธ์ (2551 : 
15-16) กล่าวว่า ความรูน้ับเป็นขัน้แรกของพฤตกิรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมารถในการจดจ า ซึง่อาจจะเป็น

การนึกได ้มองเหน็ ไดย้นิ หรอืการไดฟั้ง ความรูน้ี้เป็น
หนึ่งในขัน้ตอนของการให้เรยีนรู้ โดยประกอบดว้ยค า
ก าจัดความหรือความหมายข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ 
โครงสร้างวธิแีก้ไขปัญหา และมาตารฐาน เป็นต้น ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่า ความรู้เป็นเรื่องของการจ าอะไรได ้
ระลกึไดโ้ดยไม่จ าเป็นต้องใชค้วามคดิทีซ่บัซอ้นหรอืใช้
ความสามารถของสมองมากนกั ดว้ยเหตุนี้การจ าไดถ้อื
ว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญในทางจิตวิทยาและเป็น
ขัน้ตอนทีน่ าไปสู่พฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจ ใน
การน าความรู้ไปวิ เคราะห์ การสังเคราะห์ การ
ประเมนิผลซึง่ข ัน้ตอนที่ใช้ความคดิและความสามารถ
ทางการเรียงล าดบั โดยการเพิม่ขึน้ของระดบัความรู ้
ซึง่บางส่วนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนุส โพสาราช
และคณะ (2556 : 3) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องการรณรงคก์าร
จดัการการคดัแยกขยะ โดยใช้แผ่นพบัส าหรบัชุมชน
บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า การจดักจิกรรม
การรณรงค์การจัดการและการคัดแยกขยะส าหรับ
ชุมชนบา้นหนิลาด เป็นการจดักจิกรรมเพื่อรณรงค์ให้
ความรูท้ีด่ใีนการจดัการคดัแยกขยะส าหรบัชุมชนบา้น
หนิลาด ก่อนการรณรงค์ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง หลังการรณรงค์ชาวบ้านมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าหลังการ
รณรงคก์ารจดัการการคดัแยกขยะ ส าหรบัชุมชนบา้น
หนิลาดมผีลท าใหม้คีวามรูข้องชาวบา้นเพิม่ขึน้งานวจิยั
ของ นุชนก ผุยค าภา (2557 : 51) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง 
การส่งเสริมการจดัการขยะโดยน าขยะรีไซเคิลมาใช้
เป็นอุปกรณ์งานฝีมือส าหรับโรงเรียนบ้านใคร่ นุ่น 
ต าบลท่ าขอนยาง  อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้เฉลี่ยในระดับดี แสดงให้เห็นว่าการ
ส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลมาใช้เป็นอุปกรณ์
ฝึกงานฝีมอืที่มีผลท าให้ความรู้ของนักเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น ทิพวรรณ นนยะโส และคณะ (2556 : 3) 
ศกึษาวิจยั เรื่อง การรณรงค์การคดัแยกขยะก่อนทิ้ง
โดยใช้แผ่นพับส าหรับชาวบ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 10 
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า
ก่อนการรณรงคช์าวบ้านมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัต ่า 
หลงัการรณรงคช์าวบา้นมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก
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แสดงใหเ้หน็ว่าหลงัการรณรงคก์ารคดัแยกขยะก่อนทิง้
โดยใชแ้ผ่นพบั มผีลท าใหค้วามรูข้องชาวบา้นเพิม่มาก
ขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุวัฒน์ อ่อน
ประสงค ์(2557 : 3) ไดศ้กึษาเรื่องการสง่เสรมิการหมกั
ปุ๋ ยคอกมูลววั ใชใ้นการเกษตรเพื่อลด การใช้สารเคมี
บ้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า หลังการส่งเสริม
นักเรียนมีความรู้สูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัย ส า คัญทางสถิติ ร ะดับ  .05 แสดง ให้ เ ห็นว่ า 
กระบวนการส่งเสริมนี้  สามารถสร้างความรู้และ
สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้จงึท าใหผู้เ้ขา้ร่วม
โครงการการส่งเสริมมีความสนใจท าให้ผลสมัฤทธิ ์
ออกมาในทางที่ดีขึ้น และสอดคลองกบังานวิจยัของ
ดลญา สุธาบุญ (2556 : 3) ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง การ
รณรงค์เพื่อจดัการขยะมูลฝอยในครวัเรอืนของชุมชน
บา้นหนองปลงิ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า การรณรงคก์ารจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนบ้านหนองปลิง 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ความรูก้่อนอบรมเกษตรกรมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัด ี
หลงัการอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัดี
มาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัอบรม
พบว่าหลงัการอบรมชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยมากกว่า
ก่อนอบรม แสดงให้เหน็ว่า การส่งเสรมิธนาคารขยะรี
ไซเคลิในโรงเรยีนด้วยกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา
โดยมคีู่มอืการส่งเสรมิเป็นองค์ประกอบในการพฒันา
ความรู้ของนักเรียน และมีผลท าให้นักเรียนมีความรู้
เพิม่มากขึน้ ดงันัน้ จงึสามารถน าคู่มอืไปใชอ้บรมหรอื 
สง่เสรมิกบัโรงเรยีน ชุมชน หรอืหน่วยงานได ้
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อน
และหลังการส่งเสริม ธนาคารขยะรีไซเคิลใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร ์
รอ้ยเอด็ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรตัน์ราช
สุดาสยามบรมราชกมุารี 
 การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้เข้ารับการ
ส่งเสริม ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนเฉลิมพระ
เกยีรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ร้อยเอ็ด โดยรวมก่อน
และหลงัการส่งเสริม นักเรียนที่เข้ารับการส่งเสริมมี
ทศันคติเกี่ยวกบัธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีนก่อน

การสง่เสรมิ มคีะแนนทศันคตเิฉลีย่ เท่ากบั 2.65 อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
ทศันคตเิฉลี่ย เท่ากบั 2.92 อยู่ในระดบัเหน็ด้วย แต่มี
คะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนักเรียนมี
คะแนนทศันคตมิากกว่าก่อนการส่งเสรมิ ทัง้นี้เป็นไป
ตามแนวคดิของ ประยูร วงศจ์นัทรา (2553 : 363) ได้
กล่าวว่า สิง่แวดลอ้มศกึษาเป็นการเรยีนรู้ทีมุ่่งถงึความ
ตระหนัก ทัศนคติ และค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมจะต้องมุ่งสร้างความตระหนัก 
ตอบปัญหาและคุณค่าทางสิง่แวดลอ้ม สรา้งทศันคตทิีด่ี
ต่อสิง่แวดล้อม และเพื่อให้เกดิค่านิยมต่อสงัคมอนัจะ
ธ า ร ง รักษาคุณภาพสิ่ ง แวดล้อม เอา ไว้  ดัง นั ้น
กระบวนการเรียนรู้ การสอนและการประเมินผลการ
เรยีนรูจ้งึมุ่งทีจ่ะตระหนัก ทศันคตแิละค่านิยมมากกว่า
การเรียนรู้ที่มุ่ ง ให้ความรู้และความจ า  อภิภัทร           
สายนาค (2546 : 26) กล่าวว่า 1) ทศันคตเิป็นสิง่ทีเ่กดิ
จากการเรียนรู้หรอืการได้รบัประสบการณ์ ไม่ใช่สิง่ที่
ติดตวัมาตัง้แต่ก าเนิด 2) ทศันคติ เป็นดชันีที่ชี้แนว
ทางการแสดงพฤตกิรรม กล่าวคอื ถ้ามทีศันคตทิีด่กีม็ี
แนวโน้มทีจ่ะเขา้หา หรอืแสดงพฤตกิรรมนัน้ๆ ในทาง
ตรงกนัขา้มถ้ามทีศันคติที่ไม่ดกีม็แีนวโน้มที่จะไม่เข้า
หาโดยการถอยหนีหรอืต่อตา้นทานแสดงพฤตกิรรมนัน้ 
3) ทศันคต ิสามารถถ่ายทอดไดจ้ากบุคคลหนึ่งไปสู่อกี
บุคคลอื่นๆ ได ้เช่น บดิา มารดา พี ่น้อง ไม่ชอบบุคคล
หนึ่งย่อมมแีนวโน้มท าใหเ้ดก็ไม่ชอบบุคคลนัน้ด้วย 4) 
ทศันคติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก ทัศนคติ
เป็นสิง่ทีไ่ดม้าจากการเรยีนรูห้รอืประสบการณ์ของแต่
ละบุ ค คลถ้ า ก า ร เ รี ย น รู้ ห รือป ร ะ สบกา ร ณ์นั ้น
เปลีย่นแปลงไป ทศันคตยิ่อมมกีารเปลีย่นแปลงไปดว้ย 
สอดคล้องกบัแนวคดิของ อภิชาต ราษฎรด ี(2551 : 
24-25) ได้กล่าวถึงทศันคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากทัศนคติเป็นสิ่งที่ได้มาจากการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ถ้าการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์นั ้น เปลี่ ย นแปลงไปทัศนคติย่ อม 
เปลี่ยนแปลงตาม สอดคล้องกบังานวจิยัของโฉมฉลยั 
จนัคูนอก (2559 :3) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การส่งเสรมิ
การจัดการขยะด้วยหลัก 3R ส าหรับชุมชนบ้าน
ดอนบม  ต าบลแวง น่ า ง  อ า เภอ เมือ ง  จังหวัด
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มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการส่งเสริม
ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัปานกลาง 
หลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ใน
ระดบัมาก แสดงใหเ้หน็ว่าหลกัการส่งเสรมิการจดัการ
ขยะด้วยหลกั 3R มีผลท าให้ทศันคติของชาวบ้าน
เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรีภาพ                   
มวีุฒสิม (2557 : 38) ไดท้ าการส่งเสรมิการปลูกหญ้า
แฝกเพื่อฟ้ืนฟูสภาพดินในโรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า หลงัการ
สง่เสรมินกัเรยีนมทีศันคตสิงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการ การส่งเสรมิครัง้นี้สามารถสรา้งทศันคตทิี่
ดแีละสามารถน าไปใช้ในชวีติประจ าวนัได้ จงึท าให้ผู้
ร่วมการส่งเสริมมีความสนใจมากขึ้น มิตรา วรผาบ 
(2557 : 3) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การส่งเสรมิการคดัแยก
ขยะมูลฝอยเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนท่า
ขอนยางพิทยาคม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา แสดงใหเ้หน็ว่าการ
ส่งเสรมิการคดัแยกขยะมูลฝอยมผีลท าใหท้ศันคตขิอง
นักเรียนโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมเพิ่มขึ้น และ
จรีพรรณ เสาศริ ิ(2557 : 3) การรณรงคเ์พื่อจดัการ
ขยะมูลฝอยในครวัเรอืนของชุมชนบา้นดอนหนั ต าบล
ท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผล
การศกึษา พบว่า ทศันคติก่อนการรณรงค์ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัไม่เหน็ดว้ย เท่ากบั 1.17 หลงั
การรณรงคช์าวบา้นมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 

เท่ากบั 2.82 เมื่อเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการ
รณรงค์พบว่าชาวบ้านมีทัศนคติ หลังการรณรงค์
มากกว่าก่อนรณรงค์ แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริม
ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมีคู่ มือการส่ ง เสริม เ ป็น
องคป์ระกอบในการพฒันาความคดิ ความตระหนกัของ
นักเรียน และมีผลท าให้นักเรียนมีทัศนคติที่สูงขึ้น 
ดงันัน้จึงสามารถน าคู่มือไปใช้อบรมหรือส่งเสริมกับ
โรงเรยีน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ได ้
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้   
 1) การส่งเสรมิการท าธนาคารขยะรไีซเคลิควร
ศกึษาแหล่งรองรบัขยะรไีซเคลิหรอืการจ าหน่ายขยะที่
อยู่ในธนาคารขยะทีจ่ดัท าขึน้ 
 2) การส่งเสรมิควรเป็นการส่งเสรมิแก่นักเรยีน
ทุกคนในโรงเรยีน เพื่อใหก้ารท าธนาคารขยะไดผ้ลและ
มปีระสทิธภิาพ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป   
 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปและการใช้
ประโยชน์จากขยะทีค่กัแยกใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
 2) ควรมีการศึกษาความเข้าใจและความพึง
พอใจของนักเรยีนในการท าธนาคารขยะรไีซเคลิ และ
ตดิตามผลการด าเนินงาน 
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