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บทสรุป 
 

 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐG

อนุสรณG ปJการศึกษา 2564  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคGเพื่อประเมินดUานสภาพแวดลUอม ประเมินดUานปaจจัยนำเขUา 

ประเมินดUานกระบวนการดำเนินงานและประเมินดUานผลผลิตโครงการ  โดยวัตถุประสงคGใชUรูปแบบการ

ประเมินแบบซิปปe (CIPP Model) มาใชUในการประเมิน โดยใชUแบบสอบถามท่ีผูUรายงานไดUสรUางข้ึน 

            กลุlมตัวอยlางที่ใชUในการประเมินครั้งนี้ ประกอบดUวยกลุlมตัวอยlางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปJที่ 1-6 

จำนวน 274 คน กลุlมตัวอยlางครูผูUสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปJที่ 1 – 6  จำนวน 48 คน กลุlมตัวอยlางผูUปกครอง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปJที่ 1- 6 จำนวน 274  คน  และกลุlมตัวอยlางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จำนวน 13 คน 

              เครื ่องมือที่ใชUในการเก็บรวบรวมขUอมูลประกอบดUวย แบบสอบถามที่มีลักษณะเปuนมาตราสlวน

ประมาณคlา (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 8 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพ ไดUคlาความเชื่อมั่นแตlละ

ฉบับระหวlาง 0.970 - 0.989 สถิติที่ใชUในการวิเคราะหGขUอมูล ไดUแกl คlารUอยละ คlาเฉลี่ย และคlาสlวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยใชUโปรแกรม SPSS 

                สรุปผลการประเมิน 

 การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐGอนุสรณG 

ปJการศึกษา 2564 สรุปผลดังน้ี 

1.  ผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ดUานบริบทหรือสภาพแวดลUอม 

ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปJการศึกษา 2564  โดยรวมทั้งสองกลุlมท่ี

ประเมินมีคlาเฉลี่ยสูงกวlาเกณฑGที่กำหนด ไดUคะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผlานเกณฑGการประเมิน เม่ือพิจารณาแตlละกลุlม 

พบวlา ครูมีคlาเฉลี ่ยสูงสุด (  = 4.71 , S.D.  = 0.43) อยู lในระดับมากที ่สุด  รองลงมาคือ คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคlาเฉล่ีย (  = 4.62 , S.D. = 0.50) อยูlในระดับมากท่ีสุดเชlนกัน  

2.  ผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ดUานปaจจัยนำเขUาตามความ

คิดเห็นของครู ปJการศึกษา 2564 โดยรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด มีคlาเฉลี่ยสูงกวlาเกณฑGที่กำหนด ไดUคะแนนรวม

เฉลี่ย 15 ผlานเกณฑGการประเมินเมื่อพิจารณาแตlละตัวชี้วัด พบวlา ตัวชี้วัดดUานความพรUอมของบุคลากร มีคlาเฉล่ีย

สูงสุด (  = 4.61 , S.D. = 0.49) อยูlในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดUานความเหมาะสมของการบริหารจัดการมี

คlาเฉลี่ย (  = 4.50 , S.D. = 0.50) อยูlในระดับมาก และดUานผูUสนับสนุนโครงการ มีคlาเฉลี่ยต่ำสุด (  = 4.04 , 

S.D. = 0.57) อยูlในระดับมากเชlนกัน  

3.  ผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ดUานกระบวนการตามความ

คิดเห็นของนักเรียน ครู ผูUปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปJการศึกษา 2564 โดยรวมทุกกลุlม
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ที่ประเมินมีคlาเฉลี่ยสูงกวlาเกณฑGที่กำหนด ไดUคะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผlานเกณฑGการประเมิน เมื่อพิจารณาแตlละ

กลุlม พบวlา ครูมีคlาเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.57 , S.D.  = 0.54) อยูlในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคlาเฉล่ีย (  = 4.54 , S.D. = 0.56) อยูlในระดับมากท่ีสุด สlวนผูUปกครอง มีคlาเฉล่ียต่ำสุด 

(  = 4.29 , S.D. = 0.54) อยูlในระดับมาก                

4. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ดUานผลผลิตจำแนกเปuน 

4.1  ผลการประเมินระดับคุณภาพในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  

School) ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผูUปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปJการศึกษา 

2564 โดยรวมทุกกลุlมที่ประเมินมีคlาเฉลี่ยสูงกวlาเกณฑGที่กำหนด ไดUคะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผlานเกณฑGการประเมิน 

เมื่อพิจารณาแตlละกลุlม พบวlา ครู มีคlาเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.76 , S.D.  = 0.53) อยูlในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 

เครือขlายชุมชนและ นักเรียน มีคlาเฉลี่ย (  = 4.66 ,S.D. = 0.57 , 0.58) อยูlในระดับมากท่ีสุด สlวน ผูUปกครอง มี

คlาเฉล่ียต่ำสุด (  = 4.63 , S.D. = 0.56) อยูlในระดับมากท่ีสุดเชlนกัน  

4.2 ผลการประเมินการมีสlวนรlวมในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  

School) ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผูUปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปJการศึกษา 

2564 โดยรวมทุกกลุlมที่ประเมินมีคlาเฉลี่ยสูงกวlาเกณฑGที่กำหนด ไดUคะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผlานเกณฑGการประเมิน 

เมื่อพิจารณาแตlละกลุlม พบวlา ครู มีคlาเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.66 , S.D.  = 0.52) อยูlในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคlาเฉลี่ย (  = 4.60 , S.D. = 0.57) อยูlในระดับมากที่สุด สlวน ผูUปกครอง 

มีคlาเฉล่ียต่ำสุด ( = 4.47 , S.D. = 0.59) อยูlในระดับมาก  

 4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมที่สะทUอนถึงการมีจิตสำนึกรักษGสิ่งแวดลUอมของนักเรียนหลังการ

ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ จำแนกเปuน 

4.3.1  ผลการประเมินพฤติกรรมที่สะทUอนถึงการมีจิตสำนึกรักษGสิ่งแวดลUอมของนักเรียน หลัง

การดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ตามความคิดเห็นของนักเรียน  และ ผูUปกครอง ปJ

การศึกษา 2564 โดยรวมทั้งสองกลุlมที่ประเมินมีคlาเฉลี่ยสูงกวlาเกณฑGที่กำหนด ไดUคะแนนรวมเฉลี่ย 7.50 ผlาน

เกณฑGการประเมิน เมื่อพิจารณาแตlละกลุlม พบวlา นักเรียนมีคlาเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.57 , S.D. = 0.60) อยูlใน

ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูUปกครอง มีคlาเฉล่ีย (  = 4.56 , S.D. = 0.61) อยูlในระดับมากท่ีสุดเชlนกัน  

4.3.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมที่สะทUอนถึงการมีจิตสำนึกรักษGสิ่งแวดลUอมของนักเรียนหลัง

การดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยครูเปuนผูUสังเกตปJการศึกษา 2564 โดยรวมมี

ความเหมาะสมอยูlในระดับดีเยี่ยม ( = 3.60 , S.D. = 0.59) สูงกวlาเกณฑGที่กำหนด ไดUคะแนนรวมเฉลี่ย 7.50 

ผlานเกณฑGการประเมิน เมื ่อพิจารณาแตlละรายการ พบวlา รายการนักเรียนชlวยกันดูแลรักษาและพัฒนา

สภาพแวดลUอมและบรรยากาศของโรงเรียน ใหUมีความสะอาด สวยงาม มีคlาเฉลี่ยสูงสุด  ( = 3.68 , S.D.  = 

0.50) อยูlในระดับดีเยี่ยม รองลงมาคือ รายการนักเรียนคัดแยกขยะกlอนทิ้งลงถัง มีคlาเฉลี่ย ( = 3.66 , S.D.  = 

0.63) อยูlในระดับดีเยี่ยม และรายการนักเรียนจัดทำกองทุนขยะ ไดUแกl กระดาษ  ขวดพลาสติก เพื่อจำหนlายและ

สูlการแปรรูปตlอไป มีคlาเฉล่ียต่ำสุด ( = 3.54 , S.D.  = 0.58) อยูlในระดับดีเย่ียมเชlนกัน  
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4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  

School) ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผูUปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปJการศึกษา 

2564 โดยรวมทุกกลุlมที่ประเมินมีคlาเฉลี่ยสูงกวlาเกณฑGที่กำหนด ไดUคะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผlานเกณฑGการประเมิน 

เมื่อพิจารณาแตlละกลุlม พบวlา ครู มีคlาเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.63 , S.D.  = 0.56) อยูlในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคlาเฉลี่ย (  = 4.61 , S.D. = 0.57) อยูlในระดับมากที่สุด สlวน ผูUปกครอง 

มีคlาเฉล่ียต่ำสุด (  = 4.54 , S.D. = 0.59)  อยูlในระดับมากท่ีสุดเชlนกัน  
 

ข+อเสนอแนะ 

การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐGอนุสรณG    

ปJการศึกษา 2564 ครั้งนี้ ทำใหUคUนพบประเด็นที่นlาสนใจ ซึ่งเปuนประโยชนGตlอการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero Waste School)   ตlอไป 

1. ข+อเสนอแนะเพ่ือนำผลการประเมินไปใช+ 

1.1 การศึกษาระดับคุณภาพในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)  โรง

เรียนรัษฎานุประดิษฐGอนุสรณG  ปJการศึกษา 2564 ผลการศึกษา พบวlา ทุกกลุlมที่ประเมิน ไดUแกl นักเรียน  ครู 

ผูUปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปJการศึกษา  2564 ทุกกลุlมอยูlในระดับมากที่สุด สะทUอน

ใหUเห็นวlา ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะเพื่อปลูกฝaงจิตสำนึกรักษGสิ่งแวดลUอมใหUกับนักเรียนใหU

บรรลุผลสำเร็จนั้น โรงเรียนตUองใหUความสำคัญกับการบูรณาการ/สอดแทรกความรูUดUานการจัดการขยะตามหลัก 

3Rs ในกระบวนการจัดการเรียนรูUทุกกลุlมสาระ และใหUนักเรียนไดUนำความรูUสู lการลงมือปฏิบัติจริงโดยผlาน

กิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมควรสอดคลUองกับคุณลักษณะที่ตUองการใหUเกิดกับ

นักเรียนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเกิดขึ้นจากการวางแผน คิด ปฏิบัติ และติดตาม

ประเมินผลรlวมกันระหวlางนักเรียน และครูอยlางไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่โรงเรียนควรคำนึงถึง คือการมีสlวนรlวม

ของบุคคล ชุมชน และหนlวยงานท่ีเกี่ยวขUอง และการสรUางภาคีเครือขlายที่เขUมแข็งเพื่อรlวมมือกันกำจัดขยะตั้งแตl

ตUนทางตามหลัก 3Rs ทั้งในโรงเรียน บUาน และชุมชน และเกิดเปuนนิสัยในวิถีชีวิต ดังนั้น สถานศึกษาอื่นจึงควรใหU

ความสำคัญกับการบูรณาการ/สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงคGที่ตUองการใหUเกิดกับนักเรียนในกระบวนการ

จัดการเรียนรูUและใหUนักเรียนเชื ่อมโยงความรูUจากหUองเรียนสูlการฝ�กปฏิบัติจริงดUวยกิจกรรมที่เปuนไปไดU มี

ความหมายตlอการนำไปใชUในชีวิตประจำวัน เพื่อปลูกฝaงคุณลักษณะที่ดีและสามารถแสดงออกดUวยพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม 

1.2 การศึกษาผลการสังเกตพฤติกรรมท่ีสะทUอนถึงการมีจิตสำนึกรักษGสิ่งแวดลUอมของนักเรียน 

หลังการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐGอนุสรณG ปJการศึกษา 2564โดยครูเปuนผูU

สังเกต ผลการศึกษา พบวlา รายการประเมินท่ีมีคlาเฉล่ียมากสุด 2 อันดับแรก อยูlในระดับดีเย่ียม ไดUแกl 1) รายการ

นักเรียนชlวยกันดูแลและพัฒนาสภาพแวดลUอมและบรรยากาศของโรงเรียนใหUมีความสะอาด สวยงาม และ 2) 

รายการนักเรียนคัดแยกขยะกlอนทิ้งลงถัง สะทUอนใหUเห็นวlา ผลจากการรับรูU  การเรียนรูUดUานการจัดการขยะตาม

หลัก 3Rs สlงผลใหUนักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดี ที่ถูกตUองตlอสิ่งแวดลUอม และมีวินัยในตนเองในการจัดการขยะ จึง

แสดงออกมาเปuนการกระทำของการดูแลรักษาสิ่งแวดลUอมอยlางเหมาะสม และรูUคุณคlา โดยไมlมีการบังคับควบคุม 

X

X

X



ดังน้ัน สถานศึกษาอื่นควรใหUความสำคัญกับการสรUางจิตสำนึกที่ดีและความมีวินัยใหUเกิดกับนักเรียนเพื่อเปuน

คุณสมบัติพื้นฐานในการสรUางความรับผิดชอบตlอตนเองและสังคม สามารถควบคุมตนเองใหUปฏิบัติตนในทางท่ี

ชอบจนเปuนนิสัย (Habit) มีลักษณะนิสัย (Character)  

1.3 การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero  

Waste  School) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐGอนุสรณG ปJการศึกษา 2564 ผลการศึกษา พบวlา ทุกกลุlมที่ประเมิน 

ไดUแกl นักเรียน ครู ผูUปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปJการศึกษา 2564 รายการประเมินท่ีมี

คlาเฉลี่ยสูงสุดของทุกกลุlมอยูlในระดับมากที่สุด คือ รายการโรงเรียนมีความสะอาด เรียบรUอย สวยงาม สะทUอนใหU

เห็นวlา ผลลัพธGเชิงประจักษGของการจัดการขยะตามหลัก 3Rs อยlางถูกวิธี การมีจิตสำนึกที่ดีตlอสิ่งแวดลUอมของ

นักเรียน ครู และบุคลากร และการสlงเสริมสนับสนุนในการสรUางสิ่งแวดลUอมที่ดีในโรงเรียนของบุคคลและ

หนlวยงานภายนอก สlงผลใหUบุคลากรทุกคนของโรงเรียนไดUรlวมกันดูแล รักษาและพัฒนาสภาพแวดลUอมและ

บรรยากาศภายในโรงเรียนอยูlเปuนประจำ สม่ำเสมอ ทำใหUโรงเรียนมีความสะอาด เรียบรUอย สวยงาม เปuนท่ี

ประจักษGแกlสาธารณชน  ดังนั้น สถานศึกษาอื่น จึงควรใหUความสำคัญกับการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

เพ่ือรlวมกันสรUางสังคมไรUขยะในอนาคตตlอไป 

1.4  จากผลการวิเคราะหGผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero  Waste  School) โรง

เรียนรัษฎานุประดิษฐGอนุสรณG ปJการศึกษา 2564 ดUานกระบวนการ ตามความเห็นของทุกกลุlมท่ีประเมินผูUรายงาน

ไดUขUอคUนพบที่จะนำไปสูlการปรับปรุงใหUการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ ดUานการนำ

ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา ซึ่งเปuนจุดอlอนของการดำเนินงาน แมUวlา โรงเรียนไดUกำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานเปuนระยะอยlางตlอเนื่องแตlหากไมlไดUนำขUอมูล สารสนเทศจากผลการดำเนินงานดังกลlาว

มาใชUใหUเกิดประโยชนGเพื่อการแกUไข ปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานใหUบรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้นนั้น ถือเปuนการ

ดำเนินงานที่ไมlเปuนไปตามวงจรคุณภาพ ดังนั้น  สถานศึกษาอื่นจึงควรใหUความสำคัญและนำผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหUการดำเนินโครงการเปuนไปอยlางมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล  

1. ข+อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตKอไป 

2.1 ควรศึกษารูปแบบการเสริมสรUางพฤติกรรมท่ีสะทUอนจิตสำนึกรักษGส่ิงแวดลUอมอยlางย่ังยืน 

                 2.2 ควรศึกษาแนวทางการปลูกจิตสำนึกรักษGส่ิงแวดลUอมใหUกับผูUเรียนโดยใชUกระบวนการมีสlวนรlวม 

 

 


