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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 ขอขอบพระคุณ ผู ้บริหารการศึกษา ผู ้อำนวยการกลุ ่มงาน คณะทำงาน และโรงเรียนในโครงการ
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    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 งานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ             
1) เพ่ือประเมินด้านปฏิกิริยาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู และผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ Zero Waste School และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2  2) เพ่ือประเมินด้านการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน 
ปลอดขยะ Zero Waste School และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) เพ่ือประเมินด้านพฤติกรรมของครู            
และผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
4) เพ่ือประเมินด้านผลลัพธ์ของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero 
Waste School และอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้อม  ใช้ รูปแบบของการประเมิน โครงการของ Kirkpatrick              
โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านปฏิกิริยา การประเมินด้านการเรียนรู้  การประเมินด้าน
พฤติกรรม และ การประเมินด้านผลลัพธ์ต่อองค์กร โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากโรงเรียน       

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล  จำนวน 30 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน      
และครูผู้รับผิดชอบโครงการ  เครื่องมือที่ ใช้ ได้แก่  แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย              

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis)  
 ผลการวิจัย พบว่า 

1. ด้านปฏิกิรยิาความพึงพอใจตามตัวชี้วัดในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
ผ่านการประเมินตามกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัด ทั้ง 5 ตัวขี้วัด          
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยตัวชี้วัด
ความพึงพอใจด้านวิทยากร สื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ และตัวชี้วัดความพึงพอใจด้านสถานที่  อาหาร              
การรายงานตัว การต้อนรับ และการอำนวยความสะดวก ตามลำดับ ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด             
คือ ความพึงพอใจด้านงบประมาณและการสนับสนุน 

2. ด้านการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด   
ผ่านการประเบินตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเม่ือพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด ทั้ง 2 ตัวชี้วัดมีผล 
การประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทุกตัวชี้วัดผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยตัวชี้วัด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ของครูและบริหารโรงเรียน ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดและความรู้ของครูและผู้บริหารที่เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Zero Waste School) และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีความรู้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด



 

 

 
  3. ด้านพฤติกรรมของครูและผู้บริหารที่เข้าร่วมที่การอบรมเชิงปฏิบัติการตามตัวชี้วัด              
มีผล การประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ รายการที่มีการนำความรู้        
ความเข้าใจตามแนวทางที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด คือ ครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้
ตามแนวทางที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ  
  4. ด้านผลลัพธ์ต่อองค์การตามตัวชี้วัดในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ ในระดับมาก             
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประรเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินที่กำหนดไว้ 
 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)       
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมมีผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณ ฑ์          
การประเมนตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด ผลการประประเมินด้านปฏิกิริยา
ความพึงพอใจ จำนวน 5 ตัวชี้วัด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน
ด้านการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวชี้วัด ผลการประเมินด้านพฤติกรรมของครูและผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ          
จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน และผลการประเมินผลลัพธ์ต่อองค์การ         
จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ครบทุกตัวชี้วัด รวมจำนวน 9 ตัวชี้วัด ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวชี้วัด 

 
 



 

 

บทที่  1 
 

บทนำ 
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 

   ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการอนุรักษ์      
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เน้นให้มีการฟ้ืนฟูและสร้างใหม่รวมทั้ง ใช้ประโยชน์        
และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถ      
ของระบบนิเวศ (สำนักเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2560)  รวมทั้งประกาศแผนการ
ปฏิรูปประเทศทีต่้องจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แล ะส าม ารถ น ำ ไป ใช้ ให้ เกิ ด ป ระ โยช น์ ด้ า น อ่ื น  ๆ  ได้  (ส ำนั กน ายก รั ฐ ม น ต รี ,  2 5 61 )                           
อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ได้มีเป้าหมายการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม            
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และในกระบวนการเรียนรู้     
ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึก รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) เช่นเดียวกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ือสร้างจิตสำนึก
และเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นแนวทางในการพัฒนา เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ        
ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม      
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
ให้กับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในเรื่องของขยะและพลังงานที่กำลังส่งผลกระทบต่อนานาประเทศ       
ทำให้เกิดสภาวะแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบัน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
, 2563) 
            สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึง ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ป ี2560 ขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งเครือข่ายสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรม             
ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก 
การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้           
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา        
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ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากและได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี  (สำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา, 2560) 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ส่งเสริม            

และสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา คลอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่          

อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่   มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 102 โรงเรียน กับ 3 สาขา รวม 105 โรงเรียน ดำเนินการส่งเสริม 

สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนและได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย

สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายที่  5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)          

ซึ่งได้มีการนำตัวแทนสถานศึกษาและบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่ไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเครือข่ายการ

ทำงาน  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการลดและคัดแยกขยะของหน่วยงาน เพ่ือสร้างความรู้        

ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้ใหส้ถานศึกษาดำเนินกิจกรรมดำเนิน

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยมีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีการจัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) 

ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ สพฐ.  และจัดกิจกรรมยกย่องชูเกียรติ มอบโล่รางวัล       

และเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและเป็นต้นแบบในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
  ซึ่งจากผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)          

ในปีงบประมาณ 2563 ปรากฏว่า การดำเนินกิจกรรมไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเนื่องจาก

ผู้เข้าร่วมโครงการขาดความตระหนัก ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม  รวมทั้งสถานศึกษา     

ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  อีกทั้ง      

ขาดการประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ต่อมาในปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน     

ไปที่สถานศึกษาที่มีความสนใจมีความพร้อมในการดำเนินโครงการพร้อมทั้งจัดหางบประมาณสนับสนุน 

และนำปัญหาอุปสรรคมาแก้ไข พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางดำเนินกิจกรรม และนำผล      

ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติงานมาประเมินโครงการเพ่ือนำผลไปพัฒนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero Waste School) ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 
 1. เพ่ือประเมินด้านปฏิกิริยาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู และผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   
 2. เพ่ือประเมินด้านการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารโรงเรียนทีเ่ข้ารว่มโครงการโรงเรียน 
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3. เพ่ือประเมินด้านพฤติกรรมของครู และผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน 
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 4. เพ่ือประเมินด้านผลลัพธ์ของครูและผู้บริหารโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการโรงเรียน 
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.  ประชากร    
               ครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  
เขต 2  จำนวน  102  โรง รวมจำนวน 204 คน 
            2.  กลุ่มตัวอย่าง   
               ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน  15  โรง ครู
และผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 30 คน 
            3.  ระยะเวลา   1  พฤษภาคม  2563 – 30 กันยายน  2564 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความต้องการ การหาแนวทางวิธีการปรับปรุง วิธีการจัดการเกี่ยวกับโครงการและหาผลที่แน่ใจ
ว่าเกิดจากโครงการ ได้แก่ การประเมินด้านปฏิกิริยา ผลการประเมินด้านการเรียนรู้ผลการประเมินด้าน
พฤติกรรม และผลการประเมินด้านผลลัพธ์ต่อองค์กร 
            สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2  ที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน  15  โรง 
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 ครู  หมายถึ ง  ครูผู้ รับผิ ดชอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)             
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน  15  โรง 
 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง  ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
(Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน  15  โรง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลจากการวิจัยการประเมินโครงการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 
  1. เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในการ
กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
  2.  เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้สามารถดำเนินการได้บรรลุผลต่อไป 
 



 
 

บทที่ 2  
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580)  
  2. แผนการปฏิรูปประเทศ 
  3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
  4. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  5. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
  6. สภาพบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
  7. การประเมินโครงการ 
  8. งานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-280) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน  ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ 
(สำนักเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2560) ประกอบด้วย  
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  4. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งล้วนมีความสำคัญ และพบว่ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการได้             
ให้ความสำคัญในการพัฒนา และถูกดำเนินการบนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อย
จนเกินไป  อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดหลักของแผน
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              คือ เติบโต สมดุล  ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้ โดยมีเป้าหมาย 20 ปี ตัวชี้วัด
เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 เป้าหมาย 20 ป ี 
  1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้       

อย่างยัง่ยืน มีสมดุล  
  2. ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก       

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
  3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน 

ขีดความสามารถของระบบนิเวศ   
  4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม        

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  

  1. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
  3. การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
  4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม  
  ประเด็นที่ 1  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
  1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 

ความสามารถในการแข่งขัน  
  2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด  
  3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำล าคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ  
  4. รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  5. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
  ประเด็นที่ 2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
  1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
  2. ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
  3. ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ        

และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  
  4. พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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  ประเด็นที่ 3 สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
  1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  2. มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ ที่เกี่ยวข้อง

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  3. มุ่ งเป้าสู่การลงทุนที่ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             

ของภาครัฐและภาคเอกชน  
  4. พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติ ใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่ เกิดจาก               

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
   ประเด็นที่ 4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ

เป็นเมืองท่ีเติบโต  
  1. จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
  2. พัฒนาพ้ืนที่ เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร         

จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  
  3. จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
  4. สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม         

และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
  5. พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก การมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
  6. เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่ งแวดล้อม และยกระดับความสามารถ             

ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ  
 ประเด็นที่ 5 พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  1. พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ  
 2. เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้ คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม       

จากการใช้น้ำ ให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
 3. พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่ เป็นมิตร              

ต่อสิ่งแวดล้อม  
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
 5. พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ  

คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  
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 ประเด็นที่ 6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ  
 1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ

คนไทย  
 2. พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
 3. จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  
 4 พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์  เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ                

ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 แผนการปฏิรูปประเทศ  
        ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2561) ได้กำหนดกลไก วิธีการ และ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข 
เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ 

  แผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ดำเนินการยกร่างแผนปฏิรูป โดยพิจารณาตาม
ข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี  พ.ศ. 2560 และให้ความสำคัญกับการมี  ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ               
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาเป็นหลัก ในการจัดทำแผน
ปฏิรูปด้วยในส่วนของแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบริบทตาม
ข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญ  ดังนี้ 

   1) มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ   
         (2) จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม         

และความ หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
     2) มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้   
     (2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณ

สมบัติของ แผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
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            (8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ        
ความหลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม    

       3) มาตรา 47 รัฐต้อง   
           (2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้

ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล
และยั่งยืน โดย ต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมดำเนินการและได้รับประโยชน์       
จากการดำเนินการดังกล่าว ด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ  

       4) มาตรา 58 การดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการ ถ้าการนั้น
อาจมี ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
สำคัญอ่ืนใดของ ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดำเนินการให้มีการศึกษา            
และประเมิน ผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือนำมาประกอบการพิจารณา
ดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ   

        บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อน 
การดำเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  

   ในการดำเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบ           
ต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องดำเนินการให้มีการ
เยียวยาความเดือดร้อน หรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่
ชักช้า  

   5) มาตรา 72 รัฐพึงดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ำ และพลังงาน ดังต่อไปนี้  
    (1) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และศักยภาพ         

ของที่ดิน            ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
        (2) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
  (3) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพ่ือให้ประชาชนสามารถมีที่ทำกินได้ 

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  (4) จัดให้มีทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 

รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น  
  (5) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนา          

และสนับสนุนให้ มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลงังานอย่างยั่งยืน  
  6) มาตรา 257 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดำเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ดังต่อไปนี้              
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  (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้าน
จิตใจ         

  (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อม
ล้ำ  

 (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  7) มาตรา 258 
       ช. ด้านอื่น ๆ  
  (1) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน          

โดยคำนึงถึง ความต้องการใช้น้ำในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกัน    

  (2) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์และ การถือครองที่ดินทั้งประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ 
  (3) จัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได ้

 จากแผนการปฏิรูปประเทศจะเห็นได้ว่ามีบริบทตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกฎหมายที่ทุกคนในประเทศต้องปฏิบัติทั้งในส่วนของบุคคล  ชุมชน
และ   ภาครัฐ เพ่ือประเทศชาติจะได้มีความสงบเรียบร้อย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ   โดยทุกคน         
ในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ              
ใน เรื่องอนุ รักษ์  คุ้ มครอง บำรุงรักษา ฟ้ืน ฟู  บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มี การใช้ประโยชน์                   
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี  
 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ  
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ,2542) 
ได้กล่าวถึงการปลูกจิตสำนึกด้านการจัดการศึกษา และแนวการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง             
กับการศึกษาดังนี้  

   หมวด 1  บททั่วไป   ความมุ่งหมายและหลักการ 
 มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์         

ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถ           
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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    มาตรา 7  ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง     
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ            
การกีฬา    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้          
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     มาตรา 8  การจดัการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
     (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 
     (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
    มาตรา 9  การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
     (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
     (2) มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
     (3) มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา        

ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
     (4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
     (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
   หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา 
    มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้         
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
    มาตรา 23  การจัดการศึกษา ทั้ งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ              
และการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
     (1) ความรู้ เรื่ อ งเกี่ ยวกับตน เอง และความสั ม พันธ์ ของตน เองกับ สั งคม               
ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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    (2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 
    (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยุกต์ใช้  ภูมิปัญญา 
    (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง 
    (5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
   มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
    (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    (3) จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้           
คิดเป็นทำเป็น  รักการอา่นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
    (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กัน รวมทัง้ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
    (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน      
และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ 
    (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
   จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มีเป้าหมายการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม         
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข และในกระบวนการเรียนรู้             
ต้องมุ่ งปลูกฝั งจิตสำนึ ก รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,2560) ที่มีการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้          
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
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ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่ างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่ งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต                  
และ           มุ่งสู่ Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และมีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้  
      วิสัยทัศน์  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
     พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ          
ในการแข่งขนั 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
  6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 นโยบาย 

1. ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
  2. ด้านโอกาส 
   2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
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ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ        
เป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึ กษาขั้นพ้ืนฐาน       
อย่างเท่าเทียมกัน 
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ     
ในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางดำเนินการตามนโยบาย  
  1. ด้านความปลอดภัย ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   - สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 

 - จัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินโรค
อุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข หากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าวอย่าง        
เท่าทันสถานการณ ์

- สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาวะของตนเอง และสามารถปรับตัวในภาวะชีวิตวิถีใหม่      
(New Normal) 

 - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม        
ที่พึงประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนทุกคนสถานศึกษา 

- จัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียน       
มีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 

- เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที  
เช่น  ภัยคุกคามทาง Cyber การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน ( Bully) ความรุนแรง
ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

 - พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยที่เกิดจากความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

2. ด้านโอกาส 
เด็กปฐมวัย 

   - ส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม
และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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   ผู้เรียน 
    - พัฒนาการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน
ตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
    - ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
   ผู้เรียนกลุ่มพิเศษ 
    - พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล         
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มเด็กพิการ และกลุ่มเด็กด้อยโอกาส 
   - ให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือ เด็กอายุ 6 - 14 ปี        
ที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3. ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียน 
   - จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ พึงประสงค์  มีคุณธรรม        
อัตลักษณ์ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม      
และประเทศชาติ 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ พระราชบัญญัติ
การศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานล้วนให้
ความสำคัญในเรื่อง การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ือสร้างจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางใน
การพัฒนา เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ให้สามารถ       
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในเรื่องของขยะและพลังงานที่กำลังส่งผลกระทบ
ต่อนานาประเทศ ทำให้เกิดสภาวะแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบัน  
 
 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
      ที่มาของโครงการ  
   จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี 2562 พบว่า คนไทยผลิตขยะประมาณ 27.82 ล้านตันต่อปี 
หรือประมาณ 76,200 ตันต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.64 มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางนำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ จำนวน 9.58 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 34 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 13 ขยะมูลฝอย
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ชุมชนถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จำนวน 10.88 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนที่เหลือ
นำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง จำนวน 7.39 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27 และพบพลาสติกในขยะชุมชนประมาณ 2 
ล้านตัน สามารถนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ 500,000 ตัน (ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก) ส่วนที่เหลือจะ
กลายเป็นขยะพลาสติก 1.5 ล้านตัน (ประกอบด้วยถุงพลาสติกประมาณ 1.2 ล้านตัน ที่เหลือเป็นพลาสติกอ่ืนๆ 
เช่น แก้ว กล่อง ขวด ฝาจุก) ทั้งนี้การกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตัน โดยเฉพาะการกำจัดแบบเทกอง       
หรือเผากลางแจ้ง การลักลอบทิ้งในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ และการลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้มีขยะมูล
ฝอยจากบกปะปนและตกค้างอยู่ในทะเล 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม 
ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด 
คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ        
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก 
ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส และกลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  ให้กับ
เครือข่ายสถานศึกษา 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยใช้เยาวชนเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้      
และการมีส่วนร่วมของครูอาจารย์ ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา 
 หน่วยงานดำเนินการ 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายการดำเนินงาน 

มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และมีสถานศึกษาสมัคร     
เขา้ร่วมในพ้ืนที่  76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ผ่านทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และจดหมายเชิญชวนไปยังสถานศึกษา 
 
 ขั้นตอนที่ 2 รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
  1. ขอรับเอกสารรายละเอียดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 ได้ที่
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และทาง Facebook : โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ ทั้งนี้ โรงเรียนที่เคยชนะเลิศการประกวดไม่สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ 
  2. ส่งเล่มเอกสารรายงาน หรือคลิปวีดีโอผลงานไม่เกิน 5 นาที เพ่ือพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
ผ่านเข้ารอบที่ 1 (รอบเอกสาร) ได้ที่ ส่วนสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 49 พระราม6 ซอย 30 ถนนพระราม6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมโทรศัพท์ 
0-2298-5608 ,0-2278-8400-9  ต่อ 1293 และ 1298 (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นับจากวันที่
ประทับตราส่งเอกสาร) 
 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาคัดเลือกและการมอบรางวัลสถานศึกษาผ่านรอบท่ี 1  

1. คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารรายงานของโรงเรียนที่ส่งมาเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนผ่าน 
เข้ารอบที่ 1 โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบท่ี 1 ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท 

2. จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานศึกษาท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่  
5 มิถุนายน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือวันอ่ืนที่เหมาะสม 
 ขัน้ตอนที่ 4 การตัดสินและการมอบรางวลัระดับประเทศ 
สถานศึกษาที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ส่งผู้แทนโรงเรียนมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการรอบระดับประเทศ         
เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนผ่านเข้ารอบระดับประเทศ กลุ่ม A จำนวน 10 แห่ง และกลุ่ม B จำนวน 10 แห่ง  
  1. การประเมินสถานศึกษารอบระดับประเทศ คณะกรรมการตัดสินระดับประเทศ ลงพ้ืนที่
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และพิจารณาตัดสินโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือหาผู้ชนะเลิศ 
  2. พิธีมอบรางวัลในวันที่ 4 ธันวาคม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยหรือวันอ่ืนที่เหมาะสม 
 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

ส่วนที่ 1  นโยบาย การสนับสนุน และแผนการดำเนินงาน 20 คะแนน   
ส่วนที่ 2  กระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจัดการขยะ 30 คะแนน 
ส่วนที่ 3  การจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3Rs 40 คะแนน   
ส่วนที่ 4  ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ 40 คะแนน   
ส่วนที่ 5  การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10 คะแนน 
  รวม    140 คะแนน 
 รายงานผลการดำเนินงาน 

http://www.deqp.go.th/


18 
 

 โรงเรียนที่ สมัครเข้ าร่วมการประกวดโรงเรียนป ลอดขยะ Zero Waste School              
ให้ดำเนินการจัดทำเล่มรายงาน พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มรายงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ปก คำนำ สารบัญ 
รายละเอียดเนื้อหาในรายงานประกอบด้วย  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (ท่ีอยู่ จำนวนนักเรียน จำนวนบุคลากรในโรงเรียน 
สภาพแวดล้อม) 

  ส่วนที่ 2 นโยบาย การสนับสนุน และแผนการดำเนินงาน 
  ส่วนที่ 3 กระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจัดการขยะ 
  ส่วนที่ 4 การจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3Rs 
  ส่วนที่ 5 ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ 
  ส่วนที่ 6 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  หมายเหตุ 
   1. มีรูปภาพประกอบแต่ละกิจกรรมพร้อมข้อมูลต่างๆเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับการให้
คะแนนและมผีลต่อคะแนนเป็นอย่างมาก 
   2. ข้อมูลที่เป็นปริมาณขยะมีผลต่อคะแนนเป็นอย่างมาก รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล 
   3. หากหัวข้อไหนไม่มีข้อมูลให้ข้ามหัวข้อนั้นไป เช่น หัวข้อนวัตกรรม หากไม่มีไม่ควรใส่ข้อมูล
อ่ืนๆทีไ่ม่เก่ียวข้อง 
   4. มีเบอร์โทรผู้ประสานงาน ผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือการติดต่อประสานงาน 
   5. แนบใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  รางวัล แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ 
   รอบระดับจังหวัด โรงเรียนปลอดขยะที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการประเมินจาก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โรงเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ระดับมาตรฐานขึ้นไป จะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร  
   ระดับรอบที่ 1  

   เงินรางวัล 10,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล   
  ระดับประเทศมีรางวัลดังต่อไปนี้ 
 รางวัลที่ 1 เงินรางวัล          50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 รางวัลที่ 2 เงินรางวัล         40,000 บาท พร้อมถว้ยรางวัล 

 รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 รางวัลชมเชย  2 รางวัล เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

 แนวคิดและหลักการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
  Zero Waste หมายถึง แนวคิดสำหรับของเสียเหลือศูนย์หรือ Zero Waste เป็นปรัชญา           
ที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็น
การลดปริมาณของเสียที่ เกิดขึ้น ให้น้อยที่ สุด โดยใช้หลักการของ 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle)            
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รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมด เพ่ือเป็นการลดปริมาณของเสีย        
ที่ส่งไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ และเตาเผาทำลายให้มีปริมาณน้อยที่สุด  (สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา,2560)กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 

 
แผนภาพที่   2.1   แสดงแนวคิด  Zero waste 

 รูปแบบของ 3 Rs 

  1. Reduce ลดการใช้ คือ จุดเริ่มต้นของการกำจัดขยะให้เหลือน้อยที่สุด ได้แก่ 

   1.1 การปฏิเสธรับถุงพลาสติก 

   1.2 การใช้ผ้าเช็ดหน้ำแทนกระดาษทิชชู 

   1.3 ใช้ปิ่นโต หรือกล่องข้าวแทนกล่องโฟม 

   1.4 ทานอาหารที่ร้านแทนการซื้อกลับบ้าน 

   1.5 พกกระติกน้ำแทนการซื้อนำ้จากขวดพลาสติก 

   1.6 นำกระติกไปให้แม่ค้าใส่เครื่องดื่มแทนการรับแก้วแบบใช้แล้วทิ้ง 

   1.7 เลือกซื้อสินค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    - เลือกร้านที่ใช้กล่องบรรจุอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย มัน
สำปะหลัง ฯลฯ แทนร้านที่ใช้กล่องโฟม 

     - ไม่ซื้อสินค้าเกินความจำเป็น 
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  2. Reuse  การใช้ซํา้ คือ การนำสิ่งของที่ใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าท่ีสุด ได้แก่  

      1.ใช้กระดาษ 2 สอง ใช้คุ้มกว่าใช้อีกครั้งคือ ส่งไปทำอักษรเบลล์ให้ผู้พิการทางสายตาใช้คุ้ม
ที่สุด ใช้ทุกที่ที่มีที่ว่างจนไม่สามารถนำไปใช้ได้ พร้อมส่งต่อการ Recycle  
   2. ล้างช้อนพลาสติกเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่  
   3. ล้างกล่องคุกก้ีใช้เป็นกล่องใส่ของ  
   4. ซ่อมรองเท้าท่ีขาด นำเสื้อผ้าเก่าไปเย็บกระเป๋า  
   5. ทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้  
   6. นำขวดพลาสติกไปเป็นภาชนะปลูกผัก  
   7. เลือกซ้ือสินค้าท่ีสามารถใช้ซ้ำไดแ้ทนสินค้าทีใ่ช้ครั้งเดียว เช่น ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตไฟได้ 
  3. Recycle  นำกลับมาใช้ใหม่ คือ การนำขยะบางประเภทเช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
หมุนเวียนกลับไปเข้าสู่กระบวนการผลิตผ่านกระบวนการแปรรูปเพ่ือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งต้นทาง        
ที่เป็นหัวใจของการนำเอาขยะไปรีไซเคิลคือ การคัดแยกขยะ ตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะ 
คือ ธนาคารขยะ ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ตลาดนัดสินค้ามือสอง ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข่หรือแลกของ 

     1. กระดาษใช้แล้วนำไปผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิล 
  2. กล่องนมนำไปผลิตเป็นแผ่นกรีนบอร์ด 
  3. กระป๋องอลูมิเนียม นำไปผลิตขาเทียม 
  4. ขวดน้ำพลาสติก นำไปผลิตเป็นเส้นใยสำหรับทำเสื้อกันหนาวหรือพรหม 
  5. เหล็กนำไปผลิตเป็นวัสดุก่อสร้าง 
 4. อ่ืน ๆ 
   Repair คือ การซ่อมแซมหรือแก้ไขโดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่แตกหักเสียหายมาซ่อม      

หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได ้
  Reject คือ การหลีกเลี่ยงขยะพิษ หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย ไม่ควรนำภาชนะเปล่า     

ที่เคยบรรจุสารเคมีอันตรายมาใส่วัสดุอื่นโดยเด็ดขาด 
 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือสร้าง
จิตสำนึกด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนจากโรงเรียนสู่ชุมชน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามมาตรการโรงเรียนปลอดขยะ 
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สภาพบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน         
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา คลอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่  อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี 
และอำเภอเฝ้าไร่ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 102 โรงเรียน กับ 3 
สาขา รวม 105 โรงเรียน ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยองค์คณะ
บุคคลในรูปแบบองค์รวม มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมเป็นการเตรียมความพร้อม ในทุก ๆ ด้าน 
และมีความพร้อมเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้แก่เด็กในวัยเรียนตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ. 2545 เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้เรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือให้ เด็กที่ เรียนจบ               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโอกาสศึกษาต่อเพ่ิมเติม รวมทั้งเป็นการเพ่ิมความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้ 
 4. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กวัยการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 อำนาจหน้าทีข่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอำนาจหน้ำที่ตามมาตรา 37            
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
   1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น 
   2. วิเคราะห์การจัดตั้ งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่ว ไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน                
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ 
กำกับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ดังกล่าว 
   3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา 
   4. กำกับ ดูแลติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐา 
   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
   6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษา 
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   7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา           
   8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน        
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลาย 
   9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
   10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ด้านการศึกษา 
   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
   12. ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา           
ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อมูลพื้นฐาน 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการแบ่งหน่วยงานภายใน เพ่ือให้
การส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 
   1. กลุ่มอำนวยการ 
   2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3. กลุ่มนโยบายและแผน 
   4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
   6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   8. กลุ่มกฎหมายและคด ี
   9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 444 หมู่ที่ 2            
บ้านจอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษา
อ่ืนภายในจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
ทิศใต้  ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  1 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี    เขต  3 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  1 
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 แผนที่แสดงเขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 
 

                                 
 
      แผนภาพที่   2.2  แสดงเขตบริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 
 การดำเนินงาน/โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายที่  5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินกิจกรรมโครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2  โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
   ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
    1. กำหนดยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม          
และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
     1.2 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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    2. กำหนดตัวช้ีวัดในการดำเนินกิจกรรม 
     2.1 ร้อยละของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะครู  นักเรียนมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิ 
     2.2 ร้อยละของสถานศึกษาทีพั่ฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรยีนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     2.3 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     3.1 การรณรงค์การความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต       
ของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
      3.1.1 การจัดวางถังขยะภายนอกอาคาร 
       1) การจัดวางถังขยะ ซึ่งมี 4 ถังใหญ่ ประกอบด้วย ถังชยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย มี 2 จุด ดังนี้  จุดที่ 1 วางอยู่ระหว่างห้องประชุมสุนทรธรรมาธาดา และห้องประชุมพิสัยสรเดช  จุดที่ 2 
วางอยู่หน้าโรงคดัแยกขยะ 
      3.1.2. การจัดเก็บขยะภายในสำนักงาน   
       1) การคัดแยกขยะของแต่ละกลุ่ม  ให้ทุกคนร่วมมือในการคัดแยกขยะตาม
ประเภทลงใส่ถังขยะท่ีจัดวางไว้ของแต่ละชั้น         
       2) ไม่ให้มีถังขยะอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือในกลุ่ม  /หากมีขยะ ให้นำขยะไปทิ้งและ
คัดแยกในถังที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น  /แม่บ้านจะเก็บขยะเฉพาะที่ปรากฎในถังคัดแยกแต่ละชั้นเท่านั้น   
       3) ขยะที่สามารถทิ้งได้ในชั้นบนอาคารมี 2 ประเภท คือ ขยะทั่วไป และขยะรี
ไซเคิล /ขยะเปียกให้นำลงไปทิ้งที่โรงเรือนขยะ       
       4) ถังภาชนะที่ใช้วางถ้วยกาแฟที่ใช้แล้วของแต่ละกลุ่ม  ให้เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นผู้นำลงไปไว้ที่ห้องครัวในเวลา 16.30 น.ของแต่ละวัน ห้ามค้างคืน  หากเลยเวลา
ที่เจ้าหน้าที่นั้นเก็บลงมาแล้ว  แต่ยังมีการใช้ถ้วยกาแฟอยู่ให้บุคคลนั้นนำถ้วยกาแฟลงไปเก็บเพ่ือล้างที่ห้องครัว
ด้วยตัวเอง /ห้ามมีถ้วยกาแฟวางที่โต๊ะทำงาน เนื่องจากจะส่งกลิ่นเน่าเหม็น และเป็นอาหารของหนู จิ้งจก 
ตุ๊กแก มด แมลง  อันจะก่อให้เกิดเชื้อโรคตามมา        
       5) ถ้วยกาแฟหรืออ่ืน ๆ ที่ใช้สำหรับต้อนรับแขกบริเวณห้องผู้อำนวยการเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ให้แม่บ้านหรือหน้าห้องเป็นผู้เก็บลงไปล้างตามกำหนดเวลาทุกเย็นห้ามค้างคืน   
       6) การจัดเก็บ เข็นรถขยะบริเวณหอประชุมสุนทรฯ และหอประชุมพิสัยฯให้
ยามหรือนักการเป็นผู้นำไปรวมไว้ที่จุดโรงเรือนคัดแยกขยะ ภายในเวลา 09.00 น.ทุกวัน เพื่อคณะกรรมการคัด
แยกขยะจะได้ดำเนินการคัดแยกขยะต่อไป    
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       7) การดำเนินการคัดแยกขยะประจำสัปดาห์  จะดำเนินการทุกวันพุธ            
เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป 
          8) มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้มีการประชาสัมพันธ์              
ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่มาใช้บริการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  ผ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์ และมีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะ  มีจุดทิ้งขยะแต่ละประเภท ในแต่ละอาคาร 
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และสามารถท้ิงขยะได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
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แผนภาพที่ 2.3 ป้ายประชาสัมพันธ์  ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกท่ีมาใช้บริการ 
เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะ   มูลฝอย 

 

     3.2 การนำตัวแทนสถานศึกษาและบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่ไปศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ            
และเครือข่ายการทำงานคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมือง 
จังหวัดเลย วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
 

 

 
แผนภาพที่ 2.4  ครแูละผู้บริหารโรงเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ  

ณ โรงเรียนบ้านนาโคก  อำเภอเมือง จังหวัดเลย (1) 
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แผนภาพที่ 2.4  ครูและผู้บริหารโรงเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ  
ณ โรงเรียนบ้านนาโคก  อำเภอเมือง จังหวัดเลย (2) 
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    3.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 15 โรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ 
จังหวัดหนองคาย วันที่   5  กุมภาพันธ์ 2564 
 

 

 
 

แผนภาพที่ 2.5 วิทยากรให้ความรู้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม  
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แผนภาพที่ 2.6  ครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ  

ตามฐานการเรียนรู้ 
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       3.3 สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School)โดยมีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.4 จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ระดับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ สพฐ. 
   3.5 จัดกิจกรรมยกย่องชูเกียรติ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับสถานศึ กษา          
ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและเป็นต้นแบบในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ได้ 
  4. ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
   4.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะครู  นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและการ
ประยกุต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต คิดเป็นร้อยละ 50 
   4.2 สถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 10 
   4.3 เครือขา่ยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คิดเป็นร้อยละ  50 
  5. ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 
   5.1 ประชุมจัดทำแผนก่อนการดำเนินงาน 
   5.2 การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ ดีมีความสำเร็จในการดำเนิน
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
   5.3 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
  6.ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมาย 
    6.1 ผู้เข้าร่วมโครงการขาดความตระหนัก ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม 
   6.2 สถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) 
    6.3 ขาดการประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7.ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
   7.1 ควรสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ คณะครูหรือ
นักเรียน 
   7.2 ควรมีการอบรมพัฒนาสถานศึกษาที่สนใจในการดำเนินกิจกรรม 
   7.3 ควรกำหนดกรอบในการดำเนินกิจกรรมให้ชัดเจน 
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 จากผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ใน 
ปีงบประมาณ 2563 ปรากฏว่า การดำเนินกิจกรรมไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2564 
สำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานไปที่
สถานศึกษาที่มีความสนใจ มีความพร้อมในการดำเนินโครงการพร้อมทั้งจัดหางบประมาณสนับสนุน            
และนำปัญหาอุปสรรคมาแก้ไข พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางดำเนินกิจกรรม และนำผลที่เกิดจาก
การอบรมเชิงปฏิบัติการและลงมือปฏิบัติมาประเมินโครงการเพ่ือนำผลไปพัฒนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 
 
การประเมินโครงการ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 
  คำว่า การประเมิน ความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 664) หมายถึงการกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นจริง การ 
ประเมินผล หมายถึง การพิจารณาและวัดคุณค่าของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น 
ประเมินผลการสัมมนา ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีของบริษัท นักวิชาการทางการวัดและ 
ประเมินส่วนใหญ่ให้ความหมายของการประเมินไว้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553 : 20-21) ให้ความหมายว่า การประเมิน หมายถึง 
กระบวนการใช้ดุลยพินิจ หรือ ค่านิยมและข้อจำกัดต่าง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าหรือสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง โดยการเปรียบผลที่ได้กบัเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

 ศิริชัย กาญจนวาสี (2552 : 11) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สังคมที่ 
สอดคล้องกับแนวทางประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนและสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมการ 
ประเมินเกี่ยวกับการกำหนดคุณค่าของสิ่งที่สนใจภายใต้บริบทของสังคมที่ทำการศึกษา สำหรับการ 
เข้าถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ภารใต้บริบทนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับระบบความเชื่อและประสบการณ์ของ 
นักประเมนิว่าต้องการใช้มาตรการลักษณะใดทำการตัดสินคุณค่า 

 พิสณุ ฟองศรี (2551 : 4) ได้กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยนำสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

 สุพักตร์ พิบูลย์ (2551 : 72 - 73) กล่าวถึง กลุ่มผู้ให้ความหมายของการประเมิน 
มีอยู่ 4 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มองการประเมินเสมือนกับการวัดผล เช่น การตัดสินผลการเรียนที่ได้จาก 
คะแนนการทดสอบ การสร้างแบบประเมินพฤติกรรมของครูแล้วนำไปให้นักเรียนตัดสินให้คะแนน 
ครูในแต่ละด้าน กลุ่มที่ 2 มองว่าการประการให้บริการ เช่น เป็นการรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลเพ่ือ 
ประกอบการตัดสินใจของลูกค้าผู้เกี่ยวข้อกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มที่ 3 มองว่าการประเมินเป็นการตัดสิน 
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ เช่น การประเมินเพ่ือรับรองวิทยฐานะในอดีต โดยอาศัยความรู้สึกของตนเองเป็น 
เกณฑ์ ส่วนกลุ่มที่ 4 มองการประเมินว่าเป็นกระบวนการที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและตัดสินคุณค่ 
ของสิ่งต่าง ๆ โดยเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด 
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 จากความหมายที่กล่าวมา สรุปความหมายของการประเมิน ได้ว่า การประเมินเป็นการ 
ตัดสินคุณค่า คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ถูกวัด และได้นำสารสนเทศที่ได้ ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
ที่กำหนดไว้ และนำไปใช้ในการปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ความหมายการประเมินโครงการและความสำคัญการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษา จึงได้มีผู้ให้ความหมายของการ 

ประเมินโครงการไว้หลายท่าน ดังนี้ 
  เชาว์ อินใย (2553 : 4 ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ 

พิจารณาตัดสินคุณค่าโดยการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากชุดของกิจกรรมที่จุดขึ้นอย่างมี 
ระบบประกอบการตัดสินใจ ตีค่าผลการดำเนินการนั้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ใช้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของกระบวนการจัดการ 

พิสณฺ ฟองศรี (2553 :68) ให้ความหมายของการประเมินโครงการ ว่ากระบวนการตัดสิน 
คุณคา่ของโครงการในระยะหนี่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยการนำสารสนเทศจากการวัดมา 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจจัดทำโครงการ ทดลองหรือนำร่องปรับเปลี่ยน ระงับ 
ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ 

สุวิมล ว่องวาณิช (2551 : 57-58) กล่าวว่า การะเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ทำ 
ให้ทราบถึงสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินโครงการเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่า 
โครงการดังกล่าวนั้นสมควรได้รับการขยายงาน สนับสนุนให้คงอยู่ต่อไปหรือสมควรระงับการ 
ดำเนินการ การประเมินจะต้องให้ได้ข้อมูลที่ช่วยผู้บริหารตัดสินใจในการเลือกหนทางปฏิบัติในการ 
แก้ไขปัญหา ผลของการประเมินควรจะสามารถไปช่วยปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น 

สมคิด พรมจุ้ย (2552 : 37)  ให้ความหมายว่า การประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงาน 
นั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด การประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ/แผนงาน 
กล่าวคือ แผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและแผนงาน 
หรือไม่เพียงใด ทำได้ทั้งการประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมินกำลังดำเนินการอยู่และประเมินผล 
แผนงาน/โครงการหลังจากการดำเนินงานได้สิ้นสุดแล้ว 

 ฟิทซ์แพททริก แซนเดอร์ และ วอร์เธน (Fitzpatrick,Sanders, and Worthen, 2004 : 5) 
ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็นวิธีการสืบหาข้อมูลและพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับ 
โครงการ 3 ประเด็น คือ 1) การกำหนดมาตรฐานเพ่ือใช้ตัดสินคุณภาพโดยเทียบกับมาตรฐานที่ 
กำหนด 2) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับโครงการ และ 3) การประยุกต์ใช้มาตรฐาน 
เพ่ือตัดสินคุณค่า คุณภาพ คุณประโยชน์ ประสิทธิผล หรือความสำคัญของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ได้ 
ข้อเสนอแนะที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ หรือช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจได้ว่าควร 
ปรับปรุง ดำเนินการต่อไปหรือขยายโครงการ 
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  จา กคำจำกัดความเบื้องต้นอาจกล่าวได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง การรวบรวม 
สารสนเทศ โดยมีการรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ซึ่งผลที่ได้จาการประเมินจะเห็นถึงความสำเร็จ ความผิดพลาด ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบต่อโครงการนำผลที่
ได้มาเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงโครงการให้การดำเนินการตามโครงการ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ความสำคัญของการประเมินโครงการ 

 นักวิชาการได้กล่าวถึงความสำคัญของการประเมินโครงการไว้หลายประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  เชาว์ อินใย (2553 : 12) ได้อธิบายถึง ความสำคัญของการประเมินโครงการไว้ว่า การ 

ประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เป็นกระบวนการที่มีระบบเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงหรือ 
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งยังเป็นกระบวนการที่มีระบบเพ่ือตัดสินความสำเร็จของโครงการอีกด้วย การ 
ประเมินโครงการเป็นการดำเนินงานที่ไม่ใช้ความพยายามในการสร้างทฤษฎีหรือพัฒนาความรู้ทาง 
สังคมศาสตร์ การประเมินโครงการที่นำมาใช้เป็นการเตรียมสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปรับปรุงโครงการ 
ทางสังคม เหตุผลประการสำคัญท่ีจำเป็นต้องประเมินโครงการก็คือ มีทางเลือกในการดำเนินโครงการ 
ได้มากมายที่จะทำให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องประเมินโครงการว่า 
ประสบความสำเร็จหรือไม่ 

   พิสณุ ฟองศรี (2551 : 36) ได้สรุปความสำคัญของโครงการไว้ดังนี้ 
    1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะนำไปสู่ปรากฎการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่าง

มีระบบ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ 
    2. ทำให้การกำหนดลำดับขั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องทำให้ต่อเนื่องสอดคล้องกันอย่าง 

มีประสิทธิภาพประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผล 
 3. ทำให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติเกี่ยวข้องไม่ให้กิจกรรม 

บางอย่างขาดหายไปหรือซ้ำซ้อนกัน 
  4. ทำให้เกิดการประเมินผลอย่างมีข้ันตอน และมีคุณภาพที่ดีทำให้ได้สารสนเทศจากการ 
ประเมินที่เป็นประโยชน์ 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557) กล่าวว่า การประเมินโครงการมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหาร 
จัดการโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 1. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่นำไปใช้ประกอบการ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดโครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ 
ในการดำเนินโครงการ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ 

 2. ช่วยให้ทราบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคของ 
โครงการที่นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินโครงการ 
ให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ 
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 3. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวของ 
โครงการที่นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและวินิจฉัย ว่าจะดำเนินการในช่วงต่อไป ยกเลิกหรือปรับ 
ขยายการดำเนินโครงการต่อไปอีก 

 4. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการว่าเป็น 
อย่างไรคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 

 5. ช่วยให้เกิดการเสริมแรง สร้างพลังจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในโครงการเมื่อ 
ทราบผลสำเร็จ จุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการโดยจะมุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินโครงการ 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นซึ่งจะเกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการหรือองค์การ 

 สรุปได้ว่าความสำคัญของการประเมินโครงการมีความสำคัญต่อการวางแผนการจัดทำ 
โครงการต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำผลการประเมินโครงการมาตัดสินใจวางแผนบริหารงานเพื่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพต่อไป 

รูปแบบการประเมินโครงการ 
 มีผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ (Approach of Model ในการประเมินผลไว้มากมาย 

หลายแบบแต่ละแบบมีความคิด ทฤษฎี เหตุผล และวิธีการประเมินผลที่มีผู้นิยมสนับสนุนทำไปใช้ 
เป็นแบบอย่าง (Model) ในการประเมินผลตามความเชื่อของแต่ละบุคคล และกลุ่มอาชีพ ตามความ 
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของปัญหาที่จะประเมินต่าง ๆ กันไป 

  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556 : 25) กล่าวไว้ว่า วิวัฒนาการของการพัฒนาแนวคิดและ 
เทคนิควิธีของการประเมิน จนถึงยุคของการประเมินเป็นวิชาชีพ ทำให้ความก้าวหน้าของศาสตร์แขนง 
การประเมินนับว่ามีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน มีความเป็นระบบ ตลอดจนนักเรียนประเมินหลายท่านได้ 
พัฒนารูปแบบที่เรียกกันว่า "แบบจำลอง" หรือ "โมเดล" ขึ้นหลายรูปแบบ จนทำให้แนวคิดและ 
หลักการเหล่านั้น สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553 : 168) กล่าวถึง รูปแบบการประเมินแนวทางเดียวกันว่า การ 
ประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งผู้ประเมินต้องพิจารณาดูว่า จะประเมินอย่างไรถึงทำให้การประเมินผลได้ถูกต้อง 
ตามสภาพความเป็นจริงครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะใช้ผลการประเมินซึ่งจะต้อง 
ทันเวลาด้วยการสังเคราะห์รายงานการประเมินทั้งหลายปรากฎประเมิน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

   1. แบบประเมินเชิงสำรวจ แบบประเมินนี้จะเป็นการสำรวจสิ่งต่าง ๆ ที่จะช่วยในการ 
ประเมิน เช่น การวิเคราะห์ตัวโครงการเพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดมุ่งหมายของโครงการ 
กับกิจกรรมในโครงการการวิเคราะห์เอกสารเป็นวิธีการหลักที่ใช้ในแนวการประเมินตามแนวการ 
สำรวจ จากความเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จุดอ่อนของการใช้แบบประเมินเชิงสำรวจก็คือ พยายาม 
เก็บข้อมูลเชิงความคิดเห็นให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันพยายามประเมินจากหลักฐานหรือเอกสาร 
ที่มีอยู่ 
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 2. การประเมินเชิงทดลอง เป็นการประเมินโดยอาศัยแบบการทดลองในการวิจัยแบบ 
ทดลองที่นิยมใช้กันมากเป็นแบบกลุ่มเดียว เพื่อศึกษาผลที่เกิดข้ึนเป็นแบบเปรียบเทียบผลที่ได้ทดลอง 
การประเมินรูปแบบนี้มีจุดอ่อนค่อนซังมาก ซึ่งอาจแก้ไซโดยอาศัยรูปแบบทดลองที่มี 2 กลุ่มคือ กลุ่ม 
ทดลองและกลุ่มควบคุม แต่ผลที่เกิดข้ึนยังเป็นที่น่าสงสัยว่าเปรียบเทียบกันได้จริงหรือ 
ซึ่งจะต้องระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นทำให้ผลการประเมินที่เน้นผลการทดลองมากเกินไปซึ่งผลการ 
ประเมินมีผลกระทบต่อการปรับปรุงกิจกรรมและดำเนินการต่าง ๆ น้อย 

  3. การประเมินตามรูปแบบการประเมิน นักประเมินได้พัฒนารูปแบบการประเมินขึ้น 
เพราะรูปแบบในการประเมินจะเป็นเครื่องชี้ทิศทางการประเมินจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างและรูปแบบ 
การประเมินจะต้องให้สอดคล้องกับ ความจำเป็นหรือความต้องการ 

  สมคิด พรมจุ้ย (2552 : 49-50 ให้ความหมายว่า รูปแบบการประเมินโครงการคือ กรอบ 
ความคิดหรือแบบแผนในการประเมินที่แสดงให้เห็นถึงรายการที่ควรประเมิน หรือกระบวนการของการ 
ประเมิน ในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น เราควรพิจรณาประเมินในเรื่องใดบ้าง ใน 
ขณะเดียวกันบางรูปแบบอาจจะมีการนำเสนอแนะด้วยว่าในการประเมิน แต่ละรายการแต่ละเรื่องควร 
พิจารณาหรือตรวจสอบอย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะการเสนอแนะวิธีการโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

   1. รูปแบบการประเมินที่เนน้จุดหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่เน้น 
การตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดข้ึนหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย    เป็นหลัก 
โดยดูว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการ 
ประเมินของ ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler. 1943), ครอนบาท (Cronbach. 1973) และเคริกแพททริก 
(Kirkpatrick) 

 2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judgemental EvalustionModel) เป็น 
รูปแบบการประเมินที่มีจุดหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศสำหรับกำหนดและวินิจฉัยคุณค่าของ 
โครงการนั้น ได้แก่ รูปแบบการประเมินของสเตค(Stake. 1967), สตรีเว่น (Scriven.1967), ไพรวัส 
(Provus. 1971) 

 3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision - OrientedEvaluation Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือช่วยผู้บริหารใน 
การตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่รูปแบบการประเมินของ เวลช์ (Welch. 
1967), สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam. 1989), อัลคิน (Alkin. 1967) 
 สำหรับรูปแบบที่ใช้ในการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ ในที่นี้จะกล่าวถึงรูปแบบการ 
ประเมินที่สำคัญและเป็นที่นิยม 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย รูปแบบการ 
ประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ และรูปแบบการประเมินประสิทธิผลของการอบรม รายละเอียด ดังนี้ 
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  1. รูปแบบการประเมินท่ียึดจุดมุ่งหมาย (Goal-Based Model) รูปแบบการประเมินท่ียึด 
จุดมุ่งหมาย ( Goal- Besed  Model ในที่นี้นำเสนอรูปแบบและแนวคิดโมเดลการประเมินของTyler(Tyler's 
Rationale and Modell of Evaluation) ซึ่ง เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546) สรุปแนวคิดทางการประเมิน
ของ Ralph W. Tyler ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่ งหมายเป็นหลักโดยมีจุดมุ่ งหมายที่สำคัญ                
2 ประการ คือ 1) เพ่ือตรวจสอบดูว่าจุดมุ่ งหมายของโครงการซึ่ งได้กำหนดไว้ในรูปของจุดมุ่งหมาย                    
เชิงพฤติกรรมนั้นได้บรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด และ 2) เพ่ือการหาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง
การดำเนินโครงการขั้นตอนของการประเมินโครงการตามแนวคิดของ Tyler มีข้ันตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1.1 กำหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน ว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเกิดพฤติกรรมอะไรบ้างอาจจะเป็นพฤติกรรมรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

  1.2 กำหนดและเลือกเนื้อหาสำคญัที่จะทำให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้แล้ว 
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่กำหนดไว้ 

 1.3 กำหนดประสบการณ์การเรียนการสอน สถานการณ์และวิธีการต่างๆท่ีจะทำให้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ และดำเนินกิจกรรม 
ดังกล่าว 

 1.4 เลือกและสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดพฤติกรรมตามที่ได้ระบุไว้ใน 
จุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ระบุว่าได้มีการบรรลุจุดมุ่งหมายเพียงใด 

 1.5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้รับและใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเปรียบเทียบกับจุดมุ่งหมาย             
ทีก่ำหนดเพ่ือการพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยของโครงการ 

ขั้นตอนการประเมินโครงการอบรมเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินของ Tyler แสดงใน 
แผนภาพ 2.7 
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แผนภาพ 2.7 ขั้นตอนการประเมินโดยรูปแบบการประเมินของ Tyler 
ที่มา : เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2546) 
 

การประเมินตามแนวคิดของ Tyler เป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้เรียนสามารถกระทำได้จริง 
หลังจากท่ีได้จัดการเรียนการสอนแล้วกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งได้กำหนดขึ้นไว้ก่อนที่จะ 
จัดการเรียนการสอน จากแนวคิดตังกล่าวสามารถนำไปสู่การประเมินโดยยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลักใน 
การประเมินความสำเร็จของโครงการ เป็นการตรวจสอบความสำเร็จของโครงการว่าเป็นไปตาม 
จดุมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ แต่โมเดลของ Tyler ยังมีจุดอ่อนคือมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทำให้ 
การประเมินขาดสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในด้านอื่น ๆ 
 
 

กำหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

กำหนดเนื้อหา 

เลือกประสบการณ์การเรียนรู้/การ
ดำเนินกิจกรรม 

เลือกและสร้างเครื่องมือวัด 
 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลและทำการ
เปรียบเทียบ ผลกับจุดมุ่งหมายที่ 

กำหนดไว้ 

เปรียบเทยีบ 
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 2. รูปแบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ (CIPP Model) 
  รูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ ที่นิยมกันมาก คือ รูปแบบ CIPP 

(CIPP Model) ซ่ึง Stufflebeam (1971 อ้างในพิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ 
รูปแบบการประเมินที่เรียกว่า รูปแบบCIPP(CIPP Model ซึ่งเปน็รูปแบบการประเมินที่รู้จักกัน 
แพร่หลาย เป็นรูปแบบการประเมินที่มีระบบแบบแผนอย่างชัดเจน และสามารถนำไปใช้ในการ 
ประเมินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 

   Stuffebeam (2004 อ้างใน พิสณฺ ฟองศรี, 2551 ได้พัฒนารูปแบบการประเมิน 
ที่ช่วยในการตัดสินใจ (CIPP Model โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมินอย่างครอบคลุม เพ่ือให้ได้ 
สารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ ในการตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ ด้วยวิธีการเชิงระบบ โดยแบ่งการ 
ประเมินออกเป็น 4 ส่วน ตามลำดับพัฒนาการของการดำเนินงานตามโครงการ 3 ระยะ ดังนี้ 

   1. การประเมินก่อนเริ่มดำเนินงาน การประเมินในช่วงนี้ จะเป็นเพื่อวางแผนอัน 
เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินงาน จัดทำสิ่งต่าง ๆ อาจเป็นโครงการ กิจกรรม 
หลักสูตรซึ่งจะทำการประเมินใน 2 ส่วน คือ 

  1.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินบริบท เป็นการ 
ประเมินความต้องการ ความจำเป็น เพ่ือกำหนดการดำเนินงาน โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใช้การบรรยาย และ 
เปรียบเทียบปัจจัยนำเข้าที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวัง รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของความไม่สอดคล้อง 
ระหว่างความเป็นจริงและสิ่งที่คาดหวังดังกล่าว 

 1.2 การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบ 
ความพร้อมด้านทรัพยากร ที่จะใช้ในการดำเนินงานตามโครงการทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบ
บริหารจัดการที่วางแผนไว้เพ่ือวิเคราะห์และกำหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุ 
วัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ วิธีการประเมินใช้การบรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ 
รวมถึงกลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การประเมินในข้อ 1.1 และ 1.2 นำไปสู่การวางแผน ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมของสิ่งที่จะประเมิน โดยพิจารณาความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ 
ความเหมาะสมของการบริหาร ผลกระทบและความเป็นธรรม ความเป็นไปได้ทั้งด้านแผนงาน 
การเงิน และแผนกำลังคน ฯลฯ 
 1. การประเมินระหว่างดำเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation) เป็น การ 
ประเมินกระบวนการ อันเป็นการศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการ 
ดำเนินงานตามโครงการ สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการตามแผนได้ เพ่ือจัดหา 
สารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานตามโครงการได้อย่างทันท่วงที การประเมินขั้นตอนนี้ 
จึงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ 
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 2. การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมิน 
ผลผลิตของโครงการ เพ่ือจะตอบคำถามให้ได้ว่า การดำเนินงานตามโครงการประสบความสำเร็จ 
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ การประเมินหลังสิ้นสุด 
โครงการ จะพิจารณาผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการทุก ๆ ด้าน ซึ่งมีการใช้เทคนิคการติดตามผล 
หรือประเมินผลด้วยการติดตามหลังโครงการเสร็จสิ้น หรือศึกษาย้อนรอย (Follow up Study 
หรือ Tracer Study) ผลการประเมินจะให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่า 
ควรจะคง ปรับ ขยาย หยุดโครงการ หรือควรยกฐานะเป็นโครงการประจำ เป็นต้น 
 สำหรับวิธีการประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP จะเกี่ยวข้องกับลักษณะของการตัดสินใจ 
ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาช่วยในการตัดสินใจ 4 ลักษณะคือ การตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการวางแผน (planning decisions) การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง (structuring 
decisions) การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน (implementing decisions) และการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการทบทวนการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ (recycling decisions) มโนทัศน์เบื้องต้น 
ของรูปแบบ CIPP ก็คือ ประเภทของการตัดสินใจที่แตกต่างกันจำเป็นต้องใช้สารสนเทศในการ 
ตัดสินใจทีแ่ตกต่างกันด้วย ซึ่ง Stufflebeam ได้จำแนกการตัดสินใจและการประเมินเพ่ือการบริหาร 
และการวางแผนไว้ 4 ประเภท (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557) ดังนี้ 

1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้ 
ได้สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจในการวางแผนกำหนดเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการหรือ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การประเมินบริบทเป็นการประเมินเกี่ยวกับ นโยบาย ปรัชญา 
เป้าหมาย แรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง เป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือดำเนินโครงการใด ๆ มีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์และเหตุผล รวมทั้งเพ่ือพิจารณาความจำเป็น ที่จะต้องจัดทำโครงการดังกล่าว 
การชี้ประเด็นปัญหาตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสม ของเป้าหมายของโครงการ วิธีการประเมิน 
ทำโดยการบรรยายบริบทเปรียบเทียบกับตัวป้อนและผล ที่ได้รับจริง ๆ กับ สิ่งที่คาดหวังไว้ โดยการ 
เปรียบเทียบเชิงระบบที่เกิดขึ้นจริง สิ่งที่เป็นไปได้ของ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่ 
คาดหวัง สารสนเทศที่ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการกำหนดวัตถุประสงค ์              
ของโครงการ 
 2. การประเมินปัจจัย หรือทรัพยากร (input evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ 
สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีดำเนินโครงการ เป็นการตรวจสอบความ 
พร้อมของปัจจัยเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น 
เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งเน้นว่ามีปัจจัยพร้อมมูลที่จะดำเนินการหรือไม่ แผนหรือโครงการที่เสนอ 
เหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงส่วนใด สารสนเทศท่ีได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพ่ือ 
เลือกแผนการจัดโครงการ หรือแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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 3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศ 
สำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการนำโครงการไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จ ซึ่งเป็น การประเมิน 
ขณะดำเนินงาน หรือประเมินในเชิงความก้าวหน้าเพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารหรือ 
การดำเนินโครงการ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย ทั้งนี้ สารสนเทศที่ได้จะนำมาใช้ 
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ การควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการต่าง ๆให้เหมาะสม 
ทันท่วงทีในขณะทีก่ำลังดำเนินโครงการอยู ่

4. การประเมนิผลผลิต (product evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศ 
สำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลหลังจากการดำเนินโครงการ 
สิ้นสุดลง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

 จากแนวคิดในการประเมินองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านดังกลา่ว จึงเรียกแนวคิดการประเมินนี้ว่า 
รูปแบบการประเมินCIPP(CIPP Model) ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการประเมินเขียนและแสดงความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเภทของการประเมินและประเภทของการตัดสินใจได้ ดังแผนภาพ 2.8 
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แผนภาพ 2.8 ความสัมพันธ์ของประเภทการประเมินและประเภทของการตัดสินใจ 
ตามรูปแบบการประเมินของ Stufflebeam (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2553) 
 

   3. รูปแบบการประเมินประสิทธิผลของการอบรม (Training Model) ของ Kirkpatrick 
  เคิร์กแพททริก (Kirkpatrick, 1998 อ้างถึงในพิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555 : 91-92) เป็นผู้นำ 

เนวคิดและรูปแบบการประเมินผลโครงการฝึกอบรมโดยในปี ค.ศ.1959 เขาได้เขียนบทความชุดหนึ่งเรียกว่า 
"เทคนิ คการป ระเมิ น ผล โครงการฝึ กอบรม " จำนวน  4 เรื่ อ ง  ล งตี พิ ม พ์ ใน วารสารTaining and 
Development,the journal of the American Society for Trainimg andelopment (ASTD) บทความ
ดังกล่าวได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการฝึกอบรม 4 ระดับ ซึ่งตามทัศนะของ
เคิรักแพททริกเห็นว่าการฝึกอบรมที่เน้นในลักษณะของหลักสูตรและโครงการฝึกอบรมนั้นจะช่วยให้ผู้ผ่านการ
อบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น มีการปรับปรุงทักษะการทำงานดีขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการทำงาน ทำให้
เกิดการปรับปรุงการทำงานในปัจจุบันหรือพัฒนางานในอนาคต การฝึกอบรมจึงเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือ 
บริบท Context Evaluation 

การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร 
Input Evaluation 

การประเมินกระบวนการ 
Process Evaluation 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

วิธีการ 
และกลวิธีดำเนินโครงการ 

นำโครงการสู่ปฏิบัติ 
ความก้าวหน้าของโครงการ 

จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการ 
ปรับปรุงวิธีการด าเนินโครงการ 

การเร่งรัดโครงการ ปรับขยายโครงการ ยุติล้มเลิกโครงการ  
ยกฐานะเป็นงานประจำ 

การประเมิน 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

Product Evaluation 
 



42 
 

ประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใด ๆ ควรจะจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะ 
ช่วยให้รู้ว่าการจัดโครงการฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติท่ีเกิดข้ึนใน 
ทุกองค์การเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพ่ือการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมได้มีการ 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   เคริ์กแพททริก (Kirkpatick, 1998 : 19 อ้างถึงในพิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555 : 91-98) ได ้
เสนอรูปแบบการประเมินผลโครงการฝึกอบรม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้สำหรับการประเมินประสิทธิผลของ 
การฝึกอบรม โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

  การประเมินระดับที่ 1 การประเมินปฏิกริิยา (Reaction) 
   การประเมินในชั้นนี้เป็นการประเมินในระดับที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ

ทราบว่าผู้ที่เข้าอบรมนั้นมีความรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมหรือไม่ 
เพียงใด เช่น ความพึงพอใจต่อหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม และวิธีการฝึกอบรม รวมทั้งความรู้ 
ความสามารถ และเทคนิคการถ่ายทอดของวิทยากรการฝึกอบรมตรงตามความต้องการหรือทำให้ผู้ 
เข้าอบรมมีความพึงพอใจ หรือไม่ เพียงใด 

 การประเมินปฏิกิริยานั้นต้องการได้รับข้อมูลที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้า 
อบรมที่มีความหมายและความเป็นจริงเพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของการฝึกอบรมในระดับ
แรกผู้บริหารอาจตัดสินใจให้ล้มเลิกโครงการฝึกอบรมนั้นหรือไม่ก็ตัดสินใจให้ดำเนินการฝึกอบรมนั้นต่อไป 
ก็ได้ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินปฏิกิริยาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ วิธีการหรือ 
แนวทางท่ีจะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมายและตรงตามความเป็นจริง 
จากผู้เข้าอบรม มีดังนี้ 

1) กำหนดกรอบประเด็นการประเมินให้แน่นอนชัดเจนลงไปว่านักประเม 
ต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่น ปฏิกิริยาตอบสนองต่อเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยากร สถานที่การ
ฝึกอบรมระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม เป็นต้น 
  2) ออกแบบรูปแบบของเครื่องมือหรือข้อคำถามในแบบสอบถามที่จะใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลให้ตรงและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการวัดปฏิกริยาตอบสนอง ข้อคำถามท่ีใช้ต้องช่วยให้ได้ 
ข้อมูลหรือคำถามท่ีสามารถนำมาแปลงเป็นตัวเลข แจกแจงความถี่และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ ไม่ 
ควรใช้คำถามประเภทปลายเปิด 

3) กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน 
ข้อคำถามต่างๆ 
 4) พยายามให้ผู้เข้าอบรมตอบคำถามให้ครบถ้วนและส่งกลับคืนทันทีเพ่ือให้
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนครบทุกคน 
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 5) ในการแจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินปฏิกิริยานี้ ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าได้ให้
เวลาผู้เข้าอบรมอย่างเพียงพอที่จะให้คำตอบครบทุกข้อและควรแจกแบบสอบถามก่อนที่ผู้เข้าอบรมจะออกไป 
จากห้องฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดโครงการ ไม่ควรให้ผู้เข้าอบบรมนำแบบสอบถามติดตัวออกไปและส่งคืน 
กลับมาในภายหลัง 
 6) พยายามให้ผู้ข้าอบรมแสดงปฏิกิริยาผ่านแบบสอบถามตามความเป็นจริง ซึ่ง
ไม่ควรให้ผู้เข้าอบรมเขียนชื่อของตนเองลงในแบบสอบถาม 
 7) ควรสื่อสารผลการประเมินปฏิกิริยาโดยมีรายละเอียดที่เหมาะสมให้กับบุคลที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม 

 การประเมินระดับท่ี 2 การประเมินการเรียนรู้ (Learning) 
  Kirkpatrick นิยาม "การเรียนรู้" (Learning) ว่า "การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความรู้

และหรือทักษะที่เพ่ิมข้ึนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอันป็นผลเนื่องมาจากการเข้าร่วมโปรแกรม การฝึกอบรม" 
he extent to which participants change attitudes, increase knowledge, and/orincrease skill as 
a result of attending a program) จากผลการประเมินปฏิกิริยาในระดับแรกนั้นถ้ามีข้อมูลสะท้อนว่าผู้เข้า
อบรมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการฝึกอบรมในทางบวก หรือมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม อาจกล่าวได้ว่าการ
ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการนั้นประสบความสำเร็จในขั้นต้นเท่านั้น แต่ไม่อาจบอกได้ว่าผู้เข้าอบรมมี
ความรู้และเกิดทักษะปฏิบัติจากการฝึกอบรมหรือไม่เพียงใด ซึ่งตามแนวคิดของKirkpatick เขาเชื่อว่าในการ
ฝึกอบรมสามารถที่จะสอนหรือพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ เกิดทักษะ และเปลี่ยนแปลงเจตคติได้ จึงต้องมีการ
ประเมินในระดับที่สองคือ การประเมินการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่า ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้ ได้ปรับปรุงและพัฒนาทักษะอะไรบ้างและมีเจตคติต่อการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ 
เพียงใด ทั้งนี้เพราะว่าถ้าบุคคลมีการเรียนรู้น้อยหรือไม่มีการเรียนรู้ ก็จะพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ความรู้ทักษะและเจตคติจึงเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ทำงานของผู้เข้าอบรมในโอกาสต่อไป Kikpatrick ได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
(Kirkpatrick, 1998) 
 1) ในการประเมินผลการฝึกอบรมขององค์การขนาดใหญ่ ถ้าเป็นไปได้ควร
ออกแบบการประเมินโดยกำหนดให้มีกลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าอบรม และกลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่ใด้เข้า 
อบรม แล้วเปรยีบเทียบผลการเรียนรู้ (คะแนนความรู้ ทักษะและ/หรือเจตคติ) ระหว่างสองกลุ่มว่า 
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 2) ในทางปฏิบัติที่สามารถทำได้จริงและสะดวกต่อการประเมิน ควรวัดผล 
การเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะและ/หรือเจตคติ ของผู้เข้าอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม 
แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 
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 3) ให้ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ซึ่งอาจใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่ตรงกับความรู้ 
ที่กำลังอุบรมในโครงการฝึกอบรมหรือแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเองที่อาจเป็นข้อสอบแบบถูก-ผิด แบบ 
เลือกตอบ แบบเติมคำตอบ/ตอบสั้น หรือแบบอัตนัย แบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบผสมกันส่วนการ 
วัดเจตคติให้ใช้แบบวัดเจตคติ ซึ่งอาจสร้างข้ึนตามวิธีการของLikert (Likert's scale) หรือวิธีของ 
(Osgood's scale) 

  4) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าอบรมทุกคน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
   5) ผลการประเมินการเรียนรู้จะสะท้อนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของวิธีการ 

กิจกรรมสื่อ เอกสารการฝึกอบรมและวิทยากรหรือผู้ให้การฝึกอบรม จึงควรนำผลการประเมินไปใช้เพื่อ 
ปรับปรุงและพัฒนาสาระ วิธีการที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมให้เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป 

  การประเมินระดับที่ 3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior) 
   การประเมินระดับที่ 3 เป็นการประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้า

รับการฝึกอบรม อันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม เป็นการประเมินการนำความรู้ ทักษะ 
และ/หรือเจตคติท่ีเปลี่ยนแปลงจากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำงาน อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
จะเกิดขึ้นจะมีเงื่อนไขสำคัญ 4 ประการ คือ 

 เงื่อนไข 1 ผู้รับการฝึกอบรมจะต้องมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง (The  
person must have a desire to change) 
 เงื่อนไข 2 ผู้รับการฝึกอบรมต้องรู้ว่าจะทำอะไร และทำอย่างไร เพ่ือให้เกิดความ 
เปลี่ยนแปลงนั้น (The person must know what to do and how to do it) 
 เงื่อนไข 3 ผู้รับการฝึกอบรมต้องทำงานภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ 
เหมาะสม (The person must work in the right climate) 

เงื่อนไข 4 ผู้รับการฝึกอบรมต้องได้รับรางวัลจากการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน 
นั้น (The person must be rewarded for changing) 

 จากผลการประเมินการเรียนรู้ในระดับท่ีสองข้างต้น ถ้ามีข้อมูลผลการประเมินสะท้อนว่า 
ผู้เข้าอบรมในโครงการนั้น มีความรู้ มีทักษะและเจตคติท่ีดีในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว องค์การ 
หรอืผู้ที่จัดการฝึกอบรมก็คาดหวังว่า เมื่อผู้เข้าอบรมกลับไปทำงานแล้วน่าจะมีพฤติกรรมการทำงาน 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น กล่าวคือได้นำความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับปรุง และ 
พัฒนางานให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่สภาพจริงอาจเป็นไปได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมยังมีพฤติกรรมการทำงาน 
เหมอืนเดิม ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าการฝึกอบรมตามโครงการนั้นๆ ไม่ได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเป็นการดำเนินโครงการฝึกอบรมที่ไม่คุ้มค่หรือเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล ซึ่งตามแนวคิด 
ของ Kirkpatrick จึงต้องมีการประเมินระดับที่สามคือ การประเมินพฤติกรรมการทำงานหลังการ 
ฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่า เมื่อได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว ผู้เข้าอบรมได้มีการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่ อย่างไร การประเมินในระดับนี้ 
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ค่อนข้างยากและใช้เวลามากกว่าการประเมินในสองระดับแรก เพราะอาจต้องออกไปติดตาม 
ประเมินผลในสถานที่ทำงานจริงๆ ของผู้เข้าอบรมซึ่งทำงานอยู่ในที่ต่างๆ กัน ในทางปฏิบัติอาจใช้การ 
ติดตามประเมินโดยใช้แบบสอบถามไปยังหน่วยงานของผู้เข้าอบรมโดยสอบถามจากหัวหน้า เพ่ือน 
ร่วมงานและหรือผู้เข้าอบรม ข้อมูลที่ได้จะน่เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้ข้อมูลว่า จะให้ 
ข้อมูลตรงสภาพความเป็นจริงหรือไม่ ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่เชื่อถือมากข้ึนในบางกรณีจึงออกแบบ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มขึ้นโดยการออกไปติดตามเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง 
Kirkpatrick ได้ให้ข้อเสนอสำหรับการประเมินพฤติกรรมการทำงานไว้ดังนี้ ( Kikpatrick, 1998 : 
155-160) 

 1) ในการประเมินผลพฤติกรรมการทำงานหลังการฝึกอบรมขององค์การขนาดใหญ่ 
ถ้าเป็นไปได้ควรออกแบบการประเมินผลโดยใช้กลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าอบรมแล้ว 
เปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานกับกลุ่มที่เข้าอบรมว่า แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

2) ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้นควรเว้น 
ระยะเวลาให้ห่างกันพอสมควรเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือมีการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานได้เกิดข้ึนจริงๆ เช่น กำหนดระยะเวลาภายหลังการฝึกอบรมแล้ว 
1 เดือน 3 เดือน ครึ่งปี หรือ 1 ปี เป็นต้น 

3) ควรจะประเมินพฤติกรรมการทำงานของผู้เข้าอบรมทั้งก่อนและหลังการอบรม เพ่ือ 
เปรียบเทียบให้เห็นพฤติกรรมการทำงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

4) เก็บรวบรวมโดยการสำรวจ หรือสัมภาษณ์จากบุคคลหลายคนหรือหลายกลุ่มท่ีมีโอกาส 
เกี่ยวข้อง ใกล้ชิดกับผู้เข้าอบรม และสามารถท่ีจะให้ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือมากท่ีสุด เช่น 
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือจากผู้เข้าอบรมเอง เป็นต้น 

5) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าอบรมทั้งหมด หรือจากกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทน 
ของผู้เข้าอบรม 

6) ควรมีการประเมินพฤติกรรมการทำงานหลายๆ ครั้ง เป็นระยะๆ เพ่ือติดตามดู 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานของผู้เข้าอบรม เพราะผู้เข้าอบรมจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน
ไปพร้อมกัน บางคนหรือบางกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานทันทีหลังการอบรม ในขณะที่บางกลุ่ม
ต้องรอเวลาถึง 6 เดือน หรือ 1 ปี จึงจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน หรืออาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย
ก็ได้ ดังนั้นจึงควรมีการประเมินพฤติกรรมเป็นระยะๆ เช่นประเมินทุกๆ 3 เดือน เป็นต้น 

7) ในการประเมินพฤติกรรมการทำงานแต่ละครั้งจำเป็นต้องลงทุนเสียค่าใช้จ่ายและเวลา 
ในการดำเนินงาน จึงต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินว่าช่วยให้ได้คำตอบหรือให้ทราบ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานหรือผลที่จะเกิดขึ้นต่อองค์การหรือไม่และจะต้องนำผลการประเมินมาใช้
สำหรับการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนโครงการฝึกอบรมให้คุ้มค่าต่อไป 
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  การประเมินระดับที่ 4 การประเมินผลลัพธ์ (Results) 
   การประเมินระดับที่ 4 เป็นการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

บุคคลนั้นๆได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโปรแกรม ผลลัพธ์อาจเป็นผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น คุณภาพงานที่ดีขึ้น จุดอ่อน        
ที่ลดลง เป็นตัน การประเมินผลลัพธ์นี้ค่อนข้างยากเพราะต้องพิจารณาว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจาก
การเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมใช่หรือไม่ นอกจากนั้นต้องประเมินเงื่อนไขในการทำงานของผู้ เข้า          
การฝึกอบรมด้วยว่า ได้จัดบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้า
รับการอบรมหรือไม่ (ตามแนวทางที่กล่าวไว้ในการประเมินระดับที่ 3)หากหัวหน้าหน่วยงานไม่ได้จัดบรรยากาศ
ในการทำงาน ให้เอ้ือและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมก็ไม่สามารถไปตำหนิ         
ผู้เข้ารับการอมรมคนนั้นๆว่า "อบรมไปแล้วก็ไม่เกิดการพัฒนา" ได้ ยกตัวอย่างเช่น บ่อยครั้งแค่ใหนที่ผู้เข้ารับ
การอมรมได้ยินคำกล่าวประมาณว่า"ลืมไปชะว่า ที่ปอบรมมาเขาว่ายังไง มันไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน
ที่นี้ ได้หรอก " นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการไม่ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานให้เอ้ือและเหมาะสมต่อ         
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อผู้ปฏิบัติได้รับการอบรมไปแล้ว 

     ดังนั้น ผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิดต่อองค์กรในทางที่ดีจึงสรุปได้ยากว่า เป็นผลมาจาก
โครงการฝึกอบรมโดยตรง แต่ถ้าสามารถออกแบบการฝึกอบรมที่ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้เป็นอย่างดีและ 
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือว่า พฤติกรรมการทำงานของบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือผล           
ที่เกิดขึ้นต่อองค์กรนั้นเป็นผลมาจากการจัดโครงการฝึกอบรมโดยตรง ก็แสดงว่าโครงการฝึกอบรมนั้นก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรในการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร Kirkpatrick ได้ 
ให้ข้อเสนอแนะ (Kirkpatrick, 1998) ไว้ดังนี้ 

1) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอืน่ๆ ที่คาดว่านะจะมีอิทธิพลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ วิธีหนึ่งที่พอจะทำได้ก็คือการใช้กลุ่มควบคุมที่เป็นผู้ไม่ใด้เข้าอบรม
สำหรับเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อองค์การกับกลุ่มผู้เข้าอบรม หรืออาจจัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ 
ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วนำไปเปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรมโดยใช้ข้อมูลที่ 
สังเกตได้หรือสอบวัดได้ 

2) ควรเว้นระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
ให้ห่างกันพอสมควรเพ่ือให้แน่ใจว่ามีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การจริง 

  3) ควรประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กรทั้งก่อนและหลังการจัดโครงการ
ฝึกอบรม เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 

  4) ควรมีการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กรเป็นระยะๆ ตามช่วงระยะเวลา  
ที่เหมาะสมซึ่งอาจจะมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ 

  5) ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายโดยเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
โครงการฝึกอบรมว่าคุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด เพ่ือจะนำผลการประเมินมาใช้สำหรับการตัดสินใจในการดำเนิน
โครงการฝึกอบรมต่อไป 
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 จากแนวคิดและวิธีการประเมินตามรูปแบบการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมของ 
Kirkpatrick ดังกล่าวข้างต้นนั้น จะต้องประเมินใน 4 ระดับ ตามช่วงระยะเวลาของการดำเนิน 
โครงการฝึกอบรม กล่าวคือ ในระหว่างดำเนินโครงการฝึกอบรมจะมีการประเมินปฏิกิริยา และ 
ประเมินการเรียนรู้ หลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมจึงประเมินพฤติกรรมการทำงานและประเมินผล 
ลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อองค์การ สรุปได้ดังแผนภาพ 2.9 
 

 
ระยะเวลา       หลังเสร็จสิ้นโครงการ     ระหว่างดำเนินโครงการ 

 
แผนภาพ 2.9 ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมินกับระยะเวลาของการดำเนิน 

โครงการฝึกอบรมตามรูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick 
 

 จากรูปแบบการประเมินทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวข้างตัน จะพบว่ามีวัตถุประสงค์การประเมิน 
โครงการที่แตกต่างกันไป การประเมินโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียน 
คุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งนี้ จึง 
เลือกรูปแบบการประเมินโครงการของ Kirkpatrick ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีลักษณะการประเมินที่ตรงกับ 
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม โดยเป็นรูปแบบการประเมินที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้กับการประเมินผลการ 
ฝึกอบรมโดยเฉพาะและจะมุ่งเน้นผลการประเมินในทางลึกมากกว่าทางกว้าง กล่าวคือ มุ่งเน้นไปที่ 
ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมเป็นหลัก มิได้มุ่งเน้นไปที่ตัวโครงการมากนัก ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับการ 
ฝึกอบรมเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใดๆ 
ควรจะจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่าการจัดโปรแกรมการ 
ฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใดรูปแบบการประเมินการฝึกอบรมของ Kirkpatrick ไม่ได้มุ่งประเมิน 
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เฉพาะความพึงพอใจ และความรู้ความเข้าใจระหว่างการฝึกอบรมเท่านั้น แต่จะมีการติดตามประเมิน 
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงหลังการฝึกอบรมเป็นระยะๆ ด้วย จึงนับได้ว่าเป็น 
รูปแบบการประเมินที่เป็นระบบครบกระบวนการที่น่าสนใจนำไปใช้อย่างยิ่งรูปแบบหนึ่ง 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ณัฏฐชิตา ศิริรัตน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิผล ของโครงการ            
ใน 4 ประเด็น คือ ปฏิกิริยาความพึงพอใจด้านต่าง ๆ  ผลการเรียน ที่ได้ประเมินปฏิกิริยาความพึงพอใจในด้าน
ต่าง 1 พบว่า ปฏิกิริยาด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทีม่ีต่อโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด ผลการเรียนรู้พฤติกรรมและผลลัพธ์ต่อองค์กรในด้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุด
โครงการฝึกอบรมผลการประเมินพฤติกรรมพบว่า ปฏิกิริยาด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อ
โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดทั้ง 7 ตัว คือด้านการประชาสัมพันธ์ 
ด้านหลักสูตรและเนื้อหาสาระ ด้านขั้นตอนการฝึกปฏิบัติในการเขียนแผนยุทธศาสตร์ ด้านขั้นตอนการศึกษาดู
งาน ด้านวิทยากรและเอกสารการอบรม ด้านอาหาร สถานที่ และด้านผู้บริหารโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน
เช่นเดียวกัน ผลการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว คือ พัฒนาการด้านการเรียนรู้ทักษะใน
การเขียนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาและเจตคติต่อการเปลี่ยนแปลง ผ่าน เกณฑ์การ
ประเมินเช่นเดียวกัน พฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัว คือการ
นำแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาไปปฏิบัติ และการดำเนินการตามขั้นตอนที่แผน
ยุทธศาสตร์กำหนดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกันและผลลัพธ์ต่อองค์กรผ่าน เกณฑ์การประเมิน          
และตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวชี้วัด คือ สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามที่แผน
ยทุธศาสตร์กำหนด และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวชี้วัด คือ การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปขยายผล 
 ลดาวัลย์  ชินเบญจพล (2555) ศึกษาความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้พักอาศัย          
ในหมู่บ้านขวัญเวียง ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย ที่เหมาะสม
ของผู้พักอาศัย ในหมู่บ้านขวัญเวียงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ระยะเวลาอยู่อาศัยในหมู่บ้าน ความตั้งใจพร้อมรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ จัดการขยะมูลฝอย ความสนใจ
ในการจัดการขยะมูลฝอยในหมู้บ้าน และความรู้ในการจัดการขยะมูล ฝอย ส่วนปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อความ
ตระหนักในการจัดการขยะที่เหมาะสมของผู้พักอาศัยใน หมู่บ้านขวัญเวียง ได้แก่ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
ส่วนระดับความรู้และความตระหนักในการ จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง
หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  และมีความตระหนักต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยหลาย ประเด็น เช่น ขยะมูลฝอยที่ไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสมนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชน ขยะแห้งอาจเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในชุมชน และส่งผลเสียต่อ
สภาพแวดล้อม 
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 พรทิพย์ แซ่ตัน (2561)  ได้ศึกษาผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัย
นำเข้า 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ5) ด้านผลกระทบโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI ผู้ให้ข้อมูล 
ในการประเมินด้านบริบท ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูลในการ
ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต คือ ครู ในโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลด้านผลผลิต ความรู้ใน
การจัดการขยะ การปฏิบัติในการ จัดการขยะ และด้านผลกระทบ จิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม             
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลความพึงพอใจ ในการ
ดำเนินโครงการ คือ ผู้ปกครองนักเรียน จากเครือข่ายผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล               
ได้แก่ แบบสอบถาม ด้านบริบท มีค่าความเชื่อมั่น .89 แบบทดสอบความรู้ มีค่าความเชื่อมั่น .90 แบบประเมิน
การปฏิบัติ มีค่าความเชื่อมั่น .88 และแบบประเมินตนเอง มีค่าความเชื่อมั่น .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบอิสระ 

  ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านบริบท มีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมาก วัตถุประสงค์ของ
การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับปัญหาด้านขยะของโรงเรียน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน
มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน 2) 
ด้านปัจจัยนำเข้า บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  3) ด้านกระบวนการ 
การดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประกอบด้วย  กิจกรรม Big Cleaning  กิจกรรมการคัดแยกขยะ 
 กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ  กิจกรรมขยะรีไซเคิล   กิจกรรมการทำปุ๋ยอัดเม็ด  กิจกรรมทำแก๊สชีวภาพจากขยะ
เปียกโดยใช้เครื่อง Cowtec  ทุกกิจกรรมมีคุณภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 4) ด้านผลผลิต นักเรียนมี
ความรู้ในการจัดการขยะ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 การปฏิบัติในการจัดการขยะของนักเรียน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก 
5) ด้านผลกระทบ จิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในการ
ดำเนินโครงการของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก 

 ธรรมชาติ มีรักษา ( 2562) ได้รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ของโรงเรียนบ้านคลองบางกก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้าน
กระบวนการ ด้ านผลผลิต และด้านผลกระทบ โดยใช้รูปแบบประเมิน CIPPI กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
คลองบางกก จำนวน 219 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 10 ฉบับ ประกอบด้วย 
แบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ และแบบประเมิน จำนวน 3 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
แบบสอบถาม มีผลการประเมินดังนี้  
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  1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ จากการประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก สาหรับผลการประเมินความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่อยู่ในระดับมาก  

  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ จากการประเมินความคิดเห็นของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน โดยด้านบุคลากร มีระดับความ
คิดเห็น มาก ด้านงบประมาณ มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีระดับความคิดเห็นมาก        
และด้านบริหารจัดการ มีระดับความคิดเห็น มาก  

  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่
ในระดับมาก โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม กิจกรรม Big Cleaning กิจกรรมการคัดแยกขยะ          
และกิจกรรมขยะรีไซเคิล ทั้ง 3 กิจกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก  

  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด  

    4.1 ผลการประเมินความรู้ในการจัดการขยะ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองบางกก 
นักเรียนมีผลคะแนนในภาพรวม ร้อยละ 56.8 โดยคาถามที่นักเรียนส่วนมาก ตอบถูก 3 อันดับแรก               
คือ เศษอาหาร เศษผัก เป็นขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ มีคะแนนคิดเป็น ร้อยละ 92.8, เศษอาหาร 
สามารถนามาเป็นอาหารสัตว์ มีคะแนนคิดเป็น ร้อยละ 89.7 และใช้ขนมปังลอยกระทงเพราะย่อยสลายง่าย      
มีคะแนนคิดเป็น ร้อยละ 86.6  

 4.2 ผลการประเมินด้านผลการดำเนินโครงการ เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ มาก เมื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมนิอยู่ในระดับ มาก  

     4.3 ผลการประเมินด้านความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อผลผลิตของโครงการ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับ มาก โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดเหมาะแก่การจัดการ
เรียนการสอน รองลงมา นักเรียนทิ้งขยะลงในถังขยะ และนักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
  5. ในการประเมินผลกระทบที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินจิตสำานึกในการรักษา 
สิ่งแวดล้อม และประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ของโรงเรียน นักเรียนมีผลคะแนนในภาพรวม ร้อยละ 70.9 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำาหนดไว้             
และประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ พบว่าในภาพรวมผ่าน
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ มาก 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าโดยส่วนใหญ่การจัดการขยะที่ประสบความสำเร็จมาจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชนรวมถึงการมีจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา อยากดูแลชุมชนให้สะอาด                    
มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทั่วถึง ตลอดจนการสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่จัดการขยะที่พบก็มาจากประชากรแฝงที่ไม่ให้ความร่วมมือซึ่ง
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วิธีการจัดการกับขยะได้ต้องอาศัยภาวะผู้นำของผู้บริหาร  องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดองค์กร  การบริหาร
จัดการ ทั้งระบบ  ปฏิบัติการเรียนรู้  เครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ในการ
จัดการขยะได้อย่างประสบความสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ครั้งนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการประเมิน
โครงการประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบการประเมิน เครื่องมือ การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์           
การประเมินโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินโครงการ 

ขั้นตอนการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 3. 
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ประเด็นที่ต้องการ                  การด าเนินงาน                                                       ผลที่ได้ 

                                                                                          

 
 

 

แนวทาง 
การประเมิน 

ศึกษาแนวคิดการประเมิน 
ศึกษารายละเอียดโครงการ/เอกสาร/บคุคลที่เกี่ยวข้อง 

เลือกแนวทางการประเมิน 
โดยใช้รูปแบบ Kirkpatrick 
สาระส าคัญของโครงการ 

ที่เกี่ยวขอ้งกับการประเมิน 
กรอบ 

การประเมิน 

ก าหนดประเด็นการประเมิน 
ก าหนดตัวชีว้ัด 
ก าหนอเกณฑ์การประเมิน 

ร่างกรอบการประเมิน 
ที่มีประเด็น/ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

. 

ตรวจสอบกรอบ 

การประเมิน 

คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน  
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกรอบการประเมิน 
ปรับปรงุกรอบจากผลการตรวจสอบ 

กรอบการประเมิน 
ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

. 

ขอบเขต 

การประเมิน 

ก าหนดกลุ่มผู้ให้ขอ้มูล 
ก าหนดเครื่องมือ  
ก าหนดการวิเคราะห์ขอ้มูล 

เครื่องมือ 

การประเมิน 

กรอบการประเมิน 
ทีม่ีขอบเขตการประเมินแลว้ 

. 

ร่างแบบสอบถาม  แบบทดสอบ  
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 5 คนหาค่า IOC 
ปรับปรุงร่างแบบสอบถาม/แบบทดสอบ 

เครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบ

พัฒนาแล้ว. 

เก็บรวบรวมและวเิคราะห์
ข้อมูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูลตามตัวชีว้ัดด้านปฏิกริิยา  
ผลการเรียนรู้ พฤติกรรม และผลลัพธ ์
สัมภาษณ์และบันทกึผลด้านพฤตกิรรมและผลลัพธ ์
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 
หาค่าความเท่ียงของข้อมูลการใช้จริง 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม

ตัวชี้วัด 

สรุปผล 

การประเมิน 

สรปุผลการวิเคราะห ์
ตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายงานผลตามวัตถปุระสงค์ 
เขียนรายงานผลตามหลกัสากล 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร ประกอบด้วย 
  1.1 ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 จำนวน 102  โรงเรียน  
จำนวน 102 คน 
  1.2  ครูผู้ รับผิดชอบ  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)           
และ การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2            
จำนวน 102  โรงเรียน จำนวน 102 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 

 2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลผลการการประเมินด้านปฏิกิริยา ผลการประเมินด้านการ
เรียนรู้ผลการประเมินด้านพฤติกรรม และผลการประเมินด้านผลลัพธ์ต่อองค์กร คือครูและผู้บริหาร 
โรงเรี ยน ใน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) และการอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้ อม                 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก 
โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จำนวน 30 คน  

2.2 กลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลเชิงลึกด้านผลการประเมินพฤติกรรม ผลการประเมินผลลัพธ์ 
ต่อองค์กรของครูและผู้ บริห ารโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School)                  
และการอนุรักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต จำนวน 15 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน รวม 30 คน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 15 คน เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling)  
 
รูปแบบการประเมิน 
 การประเมินครั้งนี้ใช้รูปแบบของการประเมินโครงการของ Kirkpatrick (1998 อ้างถึงในพิชิต 
ฤทธิ์ จรูญ, 2555 : 91-92) เนื่องจากต้องการสารสนเทศท่ีเป็นผลของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
(Zero Waste School)และการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 อย่างชัดเจน 
 
 
 

รายงานผลการประเมินโครงการ

ฉบับสมบูรณ์ส าหรับเผยแพร ่แผนภาพ 3.1 แสดงขั้นตอนการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School)  
และการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 
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เครื่องมือ การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีจำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย 
  ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 6 ข้อ 

   ตอนที่  2 ความพึงพอใจที่มี ต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)         
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ที่เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจด้านต่าง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ          
ด้านวิทยากร สื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสถานที่ อาหาร และการรายงานตัว 
การตอ้นรับและการอำนวยความสะดวก และด้านผู้บริหารโครงการ  จำนวน 25 ข้อ 
   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดและเติมคำตอบ 
  ฉบับที่ 2 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็น  แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ  
  ฉบับที่ 3 แบบสอบถามประโยชน์ต่อการนำไปใช้ของครูเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จำนวน 10  ข้อ 
  ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste 
School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจำนวน 10 ข้อ  
  ฉบับที่  5 แบบประเมินด้านผลลัพธ์ต่อองค์กรการพัฒนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ          
(Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีจำนวน 10 ข้อ  
 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ผู้รายงานดำเนินการ ดังนี้ 
  1.ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือ ดังนี้ 

1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
2) นิยามความพึงพอใจโดยนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในการร่างข้อคำถาม 
3) สร้างข้อคำถามให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน 
4) หาความตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม 

ปฏิบัติการ จำนวน 2 คน ผู้ เชี่ยวชาญด้านการวิจัย จำนวน 2 คน และผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดผล             
จำนวน 1 คน พิจารณาความสอดคล้องและคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence       
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: IOC) โดยคัดเลือกจากค่า IOC ที่มีค่า 0.50 ขึ้นไป ได้ข้อคำถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑท์ีก่ำหนด แสดงว่าสามารถนำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้จริง โดยผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
   1. นางละออตา พงษ์ฤทัศน์   ผู้อำนวยการสำนั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
   2. นางสาวนิยากร  ศรีมังคละ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
   3. นายวิทยา  ทัศมี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2  
   4. นางสาวปิยพร  ชุมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
   5. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์   ภูสี อ่อน  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5) ปรับปรุงแบบสอบถามและจัดพิมพ์สำหรับนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ฉบับที่ 2 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็น  แบบทดสอบปรนัย         
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ผู้ประเมินนำเอาแบบทดสอบทีพั่ฒนาขึ้น มาใช้ในการทดสอบครั้งนี้ 
  3. ฉบับที่  3 แบบสอบถามประโยชน์ต่อการนำไปใช้ของครูเกี่ยวกับโครงการโรงเรียน         
ปลอดขยะ(Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จำนวน 10  ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้าง         
ที่สำคัญ ดังนี้ 

3.1 ศึกษาสาระสำคัญในเนื้อหาของหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูวิทยาการ/ครูแกนนำ 
3.2 สร้างข้อคำถามให้ครอบคลุมเนื้อหารสาระทีห่ลักสูตรกำหนดไว้ 
3.3 หาความตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม พิจารณา         

ความสอดคล้องและคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) โดยคัดเลือกจาก 
ค่า IOC ที่มีค่า 0.50 ขึ้นไป ได้ข้อคำถามที่มีค่า IOC อยู่ระหว่า 0.80 - 1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด         
แสดงว่าสามารถนำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้จริง 

3.4 ปรับปรุงแบบสอบถามและจัดพิมพ์สำหรับนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste 
School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจำนวน 10 ข้อ  โดยมีขั้นตอนการสร้างที่สำคัญ ดังนี้ 

4.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการประเมินโครงการ 
4.2 กำหนดกรอบแนวคิดการประเมินโดยกำหนดประเด็นการประเมินตัวชี้วัด 
4.3 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน 
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4.4 หาความตรงโดยใช้ผู้ เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม พิจารณา          
ความสอดคล้องและคำนวณหาค่ าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Congruence : IOC)              
โดยคัดเลือกจากค่า IOC ที่มีค่า 0.50 ขึ้นไป ได้ข้อคำถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 - 1.00 ซึ่งอยู่      
ในเกณฑ์ท่ีกำหนด แสดงว่าสามารถนำมาใช้เก็บข้อมูลได้จริง 

4.5 ปรับปรุงแบบสอบถามและ จัดพิมพ์สำหรับนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. ฉบับที่ 5 แบบประเมินด้านผลลัพธ์ต่อองค์กรการพัฒนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีจำนวน 10 ข้อ ผู้ประเมินได้พัฒนาขึ้น โดยมีขั้นตอนการ
สร้างที่สำคัญ ดังนี้ 

5.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
5.2 กำหนดกรอบแนวคิดการประเมินโดยกำหนดประเด็นการประเมินตัวชี้วัด 
5.3 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน 
5.4 หาความตรงโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม พิจารณา        

ความสอดคล้องและคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Congruence : IOC) โดยคัดเลือกจาก      
ค่า IOC ที่มีค่า 0.50 ขึ้นไป ได้ข้อคำถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 - 1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด                    
แสดงว่าสามารถนำมาใช้เก็บข้อมูลได้จริง 

5.5 ปรับปรุงแบบสอบถามและจัดพิมพ์สำหรับนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี้ 

  1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้านปฏิกิริยาที่เป็นความพึงพอใจ และด้านการเรียนรู้ 
ในระหว่างการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษา      
ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึ กษาหนองคายเขต 2   ซ่ึ งผู้ ป ระเมิน เป็นผู้ ดำเนิ นการเองทาง google form              
ได้รับแบบสอบถามและแบบทดสอบครบ คิดเป็นร้อยละ 100 

  2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้านพฤติกรรมที่ครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการนำความรู้ไปสู่การปฏิบั ติ และการขยายผล โดยการส่งแบบสอบถามไปให้ครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตอบแบบสอบถามทางระบบ google form ซึ่งได้รับ
แบบสอบถามครบ คิดเป็นร้อยละ 100 
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  3. เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลเชิงลึกด้านผลการประเมินพฤติกรรม ผลการ
ประเมินผลลัพธ์ต่อองค์กรของครูและผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลจาก
ครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางระบบ google form ซึ่งได้รับแบบสอบถามครบ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ผู้รายงานดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  1. ข้อมูลด้านปฏิกิริยา ตัวชี้วัดความพึงพอใจด้านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านวิธีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านวิทยากร สื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสถานที่ อาหาร 
และการรายงานตัว การต้อนรับและการอำนวยความสะดวก และด้านผู้บริหารโครงการ  โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์ตัดสินว่า ต้องได้คะแนนความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่ค่าเฉลี่ย 
3.51 ขึ้นไปและค่า S.D. < 1.00 จึงจะถือว่าครูและผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจ      
ต่อโครงการ 

  2. ข้อมูลด้านการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t -test แบบไม่เป็นอิสระเปรียบเทียบการ
พัฒนาการด้านการเรียนรู้ ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการและประโยชน์ต่อการนำไปใช้ โดยมีเกณฑ์
ตัดสินว่าครูและผู้บริหาร ที่เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการต้องมีคะแนนพัฒนาการด้านการเรียนรู้และหลังการอบรม
เชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงจะถือว่าครู
วิทยากรที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้สูงขึ้น 

  3. ข้อมูลด้านพฤติกรรมและผลลัพธ์ต่อองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้ อยละ            
โดยมีเกณฑ์ตัดสินว่าในรายการปฏิบัติที่เป็นข้อย่อยของแต่ละรายการต้องผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตั้งแต่ร้อยละ 
80 ขึ้นไป จึงจะถือว่าครูวิทยากรปฏิบัติผ่านเกณฑ์ในรายการนั้น ๆ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติบรรยาย ดังนี้ 
  1.1 ใช้ ( ) หาค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวชี้วัดความพึงพอใจด้านต่าง ๆ 
  1.2 ใช้ S.D. หาค่าเบีย่งเบนของคะแนนความพึงพอใจด้านต่าง ๆ 
  1.3 ใช้ร้อยละ หาสัดส่วนของตัวชี้วัดการนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง

ขององค์กรในโรงเรียน และการนำความรู้จากการประชุมปฏิบัติการไปขยายผล 
 2. สถิติอ้างอิง ใช้ t-test แบบไม่เป็นอิสระ เปรียบเทียบพัฒนาการด้านการเรียนรู้ก่อนและหลัง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และประโยชน์ต่อการนำไปใช้ 
 3. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ 

  ใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) หาค่าความสอดคล้อง
ของเครื่องมือทุกฉบับ จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
 
เกณฑ์การประเมินโครงการ 
 
 การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ใช้เกณฑ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
รายละเอียดในตารางที่ 3.4 
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ตารางท่ี 3.4 การประเมินตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
                     และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

 

ประเด็นการ 

ประเมิน 

 

ตัวช้ีวัด 

ระดับ/ความหมาย 

1 

น้อยท่ีสุด 

2 

น้อย 

3 

ปานกลาง 

4 

มาก 

5 

มากที่สุด 

ด้านปฏิกิริยา 

1.ความพึงพอใจ 

ด้านหลักสูตรการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
X≤1.50 

X≤ 

1.51-2.50 

X≤ 

2.51-3.50 

X≤ 

3.51-4.50 

X≤4.51 

 

2. ความพึงพอใจ 

ด้านวิธีการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ 
X≤1.50 

X≤ 

1.51-2.50 

X≤ 

2.51-3.50 

X≤ 

3.51-4.50 

X≤4.51 

 

3.ความพึงพอใจ 

ด้านวิทยากร สื่อและ

เอกสารที่ใช้

ประกอบการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ 

X≤1.50 
X≤ 

1.51-2.50 

X≤ 

2.51-3.50 

X≤ 

3.51-4.50 

X≤4.51 

 

4.ความพึงพอใจด้าน

สถานที่ อาหาร การ

รายงานตัว การต้อนรับ

และการอำนวยความ

สะดวกท่ีมีต่อผู้เข้าร่วม

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

X≤1.50 
X≤ 

1.51-2.50 

X≤ 

2.51-3.50 

X≤ 

3.51-4.50 

X≤4.51 

 

5.ความพึงพอใจด้าน

ผู้บริหารโครงการ 
X≤1.50 

X≤ 

1.51-2.50 

X≤ 

2.51-3.50 

X≤ 

3.51-4.50 

X≤4.51 
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) การประเมินตัวชี้วัดของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
                     และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

 

ประเด็นการ 

ประเมิน 

 

ตัวช้ีวัด 

ระดับ/ความหมาย 

1 

น้อยท่ีสุด 

2 

น้อย 

3 

ปานกลาง 

4 

มาก 

5 

มากที่สุด 

 5 ตัวชี้วัด X≤1.50 
X≤ 

1.51-2.50 

X≤ 

2.51-3.50 

X≤ 

3.51-4.50 

X≤4.51 

 

ด้านที่ 2  

การเรียนรู ้

1.ด้านความรู้ ความ

เข้าใจ 

ไม่มี

นัยสำคัญ

ทางสถติิ 

นัยสำคัญที่ 

0.10 

นัยสำคัญท่ี  

0.05 

นัยสำคัญท่ี 

0.01 

นัยสำคัญท่ี 

0.001 

2. ด้านประโยชน์ต่อ

การนำไปใช้ 

ไม่มี

นัยสำคัญ

ทางสถิติ 

นัยสำคัญที่ 

0.10 

นัยสำคัญท่ี  

0.05 

นัยสำคัญท่ี 

0.01 

นัยสำคัญท่ี 

0.001 

 2  ตัวชี้วัด 

ไม่มี

นัยสำคัญ

ทางสถิติ 

นัยสำคัญท่ี 

0.10 

นัยสำคัญท่ี  

0.05 

นัยสำคัญ

ที0่.01 

นัยสำคัญท่ี 

0.001 

ดา้น

พฤติกรรม 

ร้อยละของครูและ

ผู้บริหารที่เข้าร่วม

โครงการโรงเรียน

ปลอดขยะ (Zero 

Waste School) และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มี
การน าความรู ้ความ

เขา้ใจตามแนวทางที่

ไดร้บัไป สู่การปฏิบตัิ 

‹50%  50.00-

69.99% 

70.00-

79.99% 

80.00-

89.99% 

90.00-

100% 
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) การประเมินตัวชี้วัดของโครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการบริหาร 
                 จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste  
                 School และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

 

ประเด็นการ 

ประเมิน 

 

ตัวช้ีวัด 

ระดับ/ความหมาย 

1 

น้อยท่ีสุด 

2 

น้อย 

3 

ปานกลาง 

4 

มาก 

5 

มากที่สุด 

ด้านผลลัพธ์ 

รอ้ยละขององค์กรหรือ

โรงเรียนที่ครูและ

ผู้บริหาร มีการ

เปลี่ยนแปลงและนำ

ความรู้จากการอบรม

ไปขยายผลให้กับ

องค์กรอ่ืน ๆ 

‹50%  50.00-

69.99% 

70.00-

79.99% 

80.00-

89.99% 

90.00-

100% 

รวม 1 ตัวช้ีวัด ‹50%  50.00-

69.99% 

70.00-

79.99% 

80.00-

89.99% 

(ต้องผ่าน

ตัวชี้วัด

ตั้งแต่ร้อย

ละ 80 ขึ้น

ไปหรืออยู่

ในระดับ

มากขึน้ไป) 

90.00-

100% 
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) การประเมินตัวชี้วัดของโครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการบริหาร 
                 จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste  
                 School และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

 

ประเด็นการ 

ประเมิน 

 

ตัวช้ีวัด 

ระดับ/ความหมาย 

1 

น้อยท่ีสุด 

2 

น้อย 

3 

ปานกลาง 

4 

มาก 

5 

มากที่สุด 

รวม 1 ตัวช้ีวัด ‹50%  50.00-

69.99% 

70.00-

79.99% 

80.00-

89.99% 

(ต้องผ่าน

ตัวชี้วัด

ตั้งแต่ร้อย

ละ 80 ขึ้น

ไปหรืออยู่

ในระดับ

มากขึน้ไป) 

90.00-

100% 

 

 จากตารางที ่3.4 สามารถอธิบายเกณฑ์การประเมินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 
ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste  
School และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ดังนี้ 

  1. เกณฑ์การประเมินตามประเด็น 
   1.1 ประเด็นปฏิกิริยาความพึงพอใจ ซึ่งมีจำนวนตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมิน

มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 80 หรืออย่างน้อย 4 ตัวชี้วัด จึงจะถือว่าด้านปฏิกิริยาที่เป็นความพึงพอใจ       
ผ่านเกณฑ ์

1.2 ประเด็นการเรียนรู้ ซึ่งมีจำนวนตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินภาพรวม         

ผ่านทั้ง 2 ตัวชี้วัด โดยมีนัยสำคัญ .05 ขึน้ไป ในทุกตัวชี้วัด หรือมีผลการประเมินภาพรวมในระดับมากข้ึนไป 

จึงจะถือว่าด้านการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 
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1.3 ประเด็นพฤติกรรม ซึ่งมีจำนวนตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินผ่านตัวชี้วัดนี้

ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป จึงจะถือว่าด้านพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ 

1.4 ประเด็นผลลัพธ์ ซึ่งมีจำนวนตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินภาพรวมผ่าน 

ตัวชี้วัด และมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก หรือมีผลการประเมินภาพรวมในระดับมากขึ้นไป จึงจะถือว่า          

ด้านผลลัพธ์ผ่านเกณฑ์ 

2. เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดโดยภาพรวมของโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากร         

โรงเรียนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย

เขต 2ต้องผ่าน ตัวชี้วัด จำนวน 8 ตัวชี้วัดขึ้นไป จากตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 10 ตัวชี้วัด รายละเอียดของ

เกณฑ์การประเมิน โครงการ 

                                                            ประเด็นการประเมิน      จำนวนตัวชี้วัด       เกณฑ์

ประเมิน 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 3.2 แสดงเกณฑ์การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2  

ตามประเด็น และตัวชี้วัด 

 

ด้านปฏิกิริยา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 

ครแูละผู้บริหารโรงเรียนโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste 

School ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคายเขต 2 

5 ตัวช้ีวัด 

ด้าน 

การเรียนรู้ 
2 ตัวช้ีวัด 

ผ่าน 7 ตัวช้ีวัด 

จาก 9 ตัวช้ีวัด 
1 ตัวช้ีวัด 

1 ตวัช้ีวัด 

ด้าน 

พฤติกรรม 

ด้านผลลัพธ์ 
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การประเมินประสิทธิภาพของโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ครั้งนี ้            

ยึดเกณฑ์การประเมินตาม ตัวชี้วัดโดยการนับรวมจำนวนตัวชี้วัดของโครงการทั้งหมด จำนวน 7 ตัวชี้วัด       

และกำหนดค่าเกณฑ์การตัดสินเป็น 5 ระดับ คือ 

5 หมายถึง โครงการมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์     

7 – 9 ตัวชี้วัด 

4 หมายถึง โครงการมีประสิทธิภาพมาก มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์     

5 -6  ตัวชี้วัด 

3 หมายถึง โครงการมีประสิทธิภาพปานกลาง มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ     

 3 - 4  ตัวชี้วัด 

2 หมายถึง โครงการมีประสิทธิภาพน้อย มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์     

2  ตัวชี้วัด 

1 หมายถึง โครงการมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์     
1    ตัวชี้วัดลงมา 
 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4   
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การประเมินโครงการการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero waste School)       
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งนี้                     
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือประเมินด้านปฏิกิริยาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู และผู้บริหารโรงเรียน        
ที่ เข้ าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero waste School) และการอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้อม              
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  2 ) เพ่ือประเมินด้านการเรียนรู้        
ของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) เพ่ือประเมินด้านพฤติกรรมของครู และผู้บริหาร
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4) เพ่ือประเมินด้านผลลัพธ์ของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม          
ผู้ประเมินได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการประเมินด้านปฏิกิริยา 
  ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านการเรียนรู้ 
  ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านพฤติกรรม  
  ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ต่อองค์กร  
  ตอนที่ 5 สรุปลการปะเมินรวมทุกด้าน 
 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินด้านปฏิกิริยา 
 ผลการประเมินด้านปฏิกิริยาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมอบรม           
เชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste 
School)และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สรุปในประเด็นด้านปฏิกิริยา ดังแสดดังตารางที่ 4.1 - 4.6 
ตามลำดับ
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปฏิกิริยาในภาพรวมทุกตัวชี้วัด 
 

ข้อ 
ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผลการวัด ความหมาย ผลการ
ประเมิน 

X  S.D.  
ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4.28 0.69 มาก ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4.11 0.77 มาก ผ่าน 
ด้านที่ 3 ด้านวิทยากร สื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบ      
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4.34 0.62 มาก ผ่าน 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่ อาหาร การรายงานตัว การต้อนรับ
และการอำนวยความสะดวก 

4.13 0.79 มาก ผ่าน 

ด้านที่ 5 ด้านงบประมาณและการสนับสนุน 3.30 0.53 มาก ผ่าน 
รวมตัวชี้วัด 5 ด้าน 4.03 0.68 มาก ผ่าน 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการประเมินด้านปฏิกิริยาทุกตัวชี้วัดความพึงพอใจของครู         
และผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School)และการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในภาพรวมมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้       
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปฏิกิริยาความพึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียน  
                ตามตัวชี้วัดด้านที่ 1 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

ข้อ 
ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียน 
ปลอดขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผลการวัด ความหมาย ผลการ
ประเมิน 

X  S.D.  

ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ    

1 
หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการครอบคลุม
เนื้อหาสาระ 

4.03 .809 มาก ผ่าน 

2 
การเรียงลำดับเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การมีความเหมาะสม 

4.57 .568 มาก ผ่าน 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฏิกิริยาความพึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียน  
                ตามตัวชี้วัดด้านที่ 1 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

ข้อ 
ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียน 
ปลอดขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผลการวัด ความหมาย ผลการ
ประเมิน 

X  S.D.  

ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ    

3 
เนื้อหาสะระที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัต ิ  
การมีประโยชน์ 

4.27 .640 มาก ผ่าน 

4 
ตารางเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ         
มีความเหมาะสม 

4.43 .626 มาก ผ่าน 

5 
ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ          
มีความเหมาะสม 

4.10 .803 มาก ผ่าน 

เฉลี่ยรวม 4.28 .689 มาก ผ่าน 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ปฏิกิริยาความพึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม           
เชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste 
School) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2               
ตามตัวชี้วัดด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก           
( x = 4.28 ,S.D = .689) ซึ่งผ่านเกณฑ์ทักษะการประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า             
ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก รายการที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตารางเวลาในการอบรม                    
เชิ งปฏิบั ติการมีความ เหมาะสม ( x = 4.43, S.D. = 0.626) เนื้ อหาสาระที่ ได้จากการอบรม              
เชิ งปฏิบัติการมีประโยชน์  ( x = 4.27, S.D. = 0.640), ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ                   
มีความเหมาะสม ( x = 4.10, S.D. = 0.803) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฏิกิริยาความพึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียน 
                ตามตัวชี้วัดด้านที่ 2 ด้านวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

ข้อ 
ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผลการวัด ความหมาย ผลการ
ประเมิน 

X  S.D.  

ด้านที่ 2 ด้านวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1 การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 4.07 0.83 มาก ผ่าน 

2 การศึกษาด้วยตนเอง 3.97 0.77 มาก ผ่าน 
3 การรับฟังคำบรรยายของวิทยากร 4.23 0.73 มาก ผ่าน 

4 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์           
ของวิทยากรที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4.17 0.75 
มาก ผ่าน 

5 การปฏิบัติงานตามใบงาน ใบกิจกรรม 4.10 0.80 มาก ผ่าน 
เฉลี่ยรวม 4.11 0.77 มาก ผ่าน 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปฏิกิริยาความพึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School)และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนงอคาย เขต 2 ตามตัวชี้วัดด้านที่ 2 ด้าน
วิธีการอบรม  เชิ งปฏิบั ติ การในภาพรวมมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก ( x = 4.11 ,S.D = 0.77)                
ซึ่งผ่านเกณฑ์ทักษะการประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับฟังคำบรรยายของวิทยากร ( x = 4.23 ,S.D = 0.73)    
, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของ วิทยากรที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ( x = 4.17,         
S.D = 0.75), การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม ( x = 4.07 ,S.D = 0.83) ตามลำดับ และรายการที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดคือ การศึกษาด้วยตนเอง ( x = 3.97 ,S.D = 0.77) 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฏิกิริยาความพึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียน  
                ตามตัวชี้วัดด้านที่ 3 ด้านวิทยากร สื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

ข้อ 
ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนปลอด

ขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผลการวัด ความหมาย ผลการ
ประเมิน 

X  S.D.  

ด้านที่ 3 ด้านวิทยากร สื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1 ความรู้ ความสามารถของวิทยากร 4.27 0.64 มาก ผ่าน 
2 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.37 0.67 มาก ผ่าน 

3 
สื่อในการนำเสนอของวิทยากรมีคุณภาพ           
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.23 0.57 มาก ผ่าน 

4 
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการมีเนื้อหา
ถูกต้อง ครอบคลุม 

4.23 0.73 มาก ผ่าน 

5 ใบงาน ใบกิจกรรมชัดเจน เข้าใจง่าย 4.60 0.50 มากที่สุด ผ่าน 
เฉลี่ยรวม 4.34 0.62 มาก ผ่าน 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า พบว่า ปฏิกิริยาความพึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School)และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนงอคาย เขต 2        
ตามตัวชี้วัดด้านที่ 3 ด้านวิทยากร สื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิ บัติการในภาพรวม        
มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ( x = 4.34 ,S.D = 0.62) ซึ่งผ่านเกณฑ์ทักษะการประเมินที่กำหนดไว้          
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ใบงาน ใบกิจกรรมชัดเจน เข้าใจง่าย 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.60 ,S.D = 0.50) รองลงมาคือ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
( x = 4.37,S.D = 0.67), ความรู้ ความสามารถของวิทยากร  ( x = 4.27, S.D = 0.64), สื่อในการ
นำเสนอของวิทยากรมีคุณภาพ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ( x = 4.23, S.D = 0.57) ตามลำดับ            
และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการมีเนื้อหาถูกต้อง ครอบคลุม 
( x = 4.23, S.D = 0.73) 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฏิกิริยาความพึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียน  
                ตามตัวชี้วัดด้านที่ 5 ด้านสถานที่ อาหาร การรายงานตัว การต้อนรับ  
                และการอำนวยความสะดวก 
 

ข้อ 
ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนปลอด

ขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผลการวัด ความหมาย ผลการ
ประเมิน 

X  S.D.  

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่ อาหาร การรายงานตัว การต้อนรับและการอำนวยความสะดวก 

1 
การต้อนรับ และการอำนวยความสะดวก               
ของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 

4.27 0.74 มาก ผ่าน 

2 การรับรายงานตัวมีความเหมาะสม 4.23 0.68 มาก ผ่าน 
3 ห้องอบรมเชิงปฏิบัติมีความเหมาะสม 4.10 0.80 มาก ผ่าน 
4 โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม 4.07 0.83 มาก ผ่าน 
5 การบริการอาหารและอาหารว่างมีความเหมาะสม 4.07 0.79 มาก ผ่าน 

เฉลี่ยรวม 4.15 0.77 มาก ผ่าน 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ปฏิกิริยาความพึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม             
เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School)
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตามตัวชี้วัด        
ด้านที่ 4 ด้านสถานที่ อาหาร การรายงานตัว การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกในภาพรวม         
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.15 ,S.D = 0.77) ซึ่งผ่านเกณฑ์ทักษะการประเมินที่กำหนดไว้           
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
การต้อนรับ และการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม ( x = 4.27 ,S.D = 0.74),       
การรับรายงานตัวมีความเหมาะสม ( x = 4.23 ,S.D = 0.68), ห้องอบรมเชิงปฏิบัติมีความเหมาะสม 
( x = 4.10 ,S.D = 0.80), โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม ( x = 4.07 ,S.D = 0.83) การบริการอาหาร
และอาหารว่างมีความเหมาะสม ( x = 4.07 ,S.D = 0.79) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฏิกิริยาความพึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียน  
                ตามตัวชี้วัดด้านที ่5 ด้านงบประมาณและการสนับสนุน 
 

ข้อ 
ความพงึพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผลการวัด ความหมาย ผลการ
ประเมนิ 

X  S.D.  

ด้านที่ 5 ด้านงบประมาณและการสนับสนุน 

1 
ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและ
ติดตามการปฏิบัติงานด้านโรงเรียนปลอดขยะและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.37 0.49 มาก ผ่าน 

2 
ผู้บริหารจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะ
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือรับผิดชอบและ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  

3.23 0.57 มาก ผ่าน 

เฉลี่ยรวม 3.30 0.53 มาก ผ่าน 
 
 จากตารางที่  4.6 พบว่า ปฏิกิริยาความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่ เข้าร่วมอบรม            
เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนงอคาย เขต 2 ตามตัวชี้วัดด้านที่ 5 
ด้านงบประมาณและการสนับสนุนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.30 ,S.D = 0.53)         
ซึ่งผ่านเกณฑ์ทักษะการประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทั้งสองรายการมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและติดตาม       
การปฏิบัติ งานด้านโรงเรียนปลอดขยะและการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม  ( x = 3.37 ,S.D = 0.49)             
และผู้บริหารจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือรับผิดชอบ         
และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ( x = 3.23 ,S.D = 0.57) ตามลำดับ 
 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านการเรียนรู้ 
 ผลการประเมินด้านการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 แสดงดังตารางที่ 4.7 - 4.10
ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนรู้ในภาพรวมของครูและผู้บริหารโรงเรียน 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ความหาย เกณฑ์ 
ผลการ
ประเมิน 

1 ความรู้ของครูและผู้บริหารที่ เข้าร่วม
อบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารตาม โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มากที่สุด เ พ่ิ ม ขึ้ น อ ย่ า ง มี
นัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

ผ่าน 

2 ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ มากที่สุด เ พ่ิ ม ขึ้ น อ ย่ า ง มี
นัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

ผ่าน 

รวมตัวชี้วัดด้านการเรียนรู้ มากที่สุด 
ผ่าน 2 ตัวชี้วัดโดย

มีนัยสำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 

ผ่าน 

 
 จากตารางที่  4.7 พบว่า ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนรู้ ในภาพรวมของครู               
และผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทดสอบความรู้ของครูและผู้บริหารโรงเรียน  
                  ตามตัวชี้วัดความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

ก่อนอบรม หลังอบรม 
t Sig. 

n  x  S.D.  n  x  S.D.  
30 5.30 .887 30 9.87 .379 26.497 .000 

*ค่า p.05 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทดสอบความรู้ของครูและผู้บริหาร
โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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หนองคายเขต 2 ตามตัวชี้วัดความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนการ
อบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 
ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ของครูและผู้บริหารโรงเรียน 
                ตามตัวชี้วัดความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  

ก่อนอบรม หลังอบรม 
t Sig. 

n  x  S.D.  n  x  S.D.  
30 3.01 .413 30 4.05 .465 -4.843 .001* 

*ค่า p.05 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ต่อการนำความรู้ของครู           
และผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ตามตัวชี้วัดความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าก่อน        การอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 
ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ต่อการนำไปใช้ของครูและผู้บริหารโรงเรียน 
            

ข้อ รายการ 
ก่อนการประชุมปฏิบัติการ หลังการประชุมปฏิบัติการ 

x  S.D  ความหมาย x  S.D  ความหมาย 

1 

นักเรียนมีโอกาสได้เข้า
เรียนจากแหล่งเรียนรู้
การจัดการขยะภายใน
โรงเรียน 

3.20 .551 ปานกลาง 4.37 0.669 มาก 

2 
นักเรียนได้รับความรู้
จากการจัดการขยะ 
จากการปฏิบัติจริง 

3.30 .466 ปานกลาง 4.40 0.621 มาก 

3 
สามารถต่อยอดพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
ขยะได ้

3.17 .531 ปานกลาง 3.40 0.563 มาก 
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ข้อ รายการ 
ก่อนการประชุมปฏิบัติการ หลังการประชุมปฏิบัติการ 

x  S.D  ความหมาย x  S.D  ความหมาย 

4 

มีฐานข้อมูลขยะที่คัด
แยก และข้อมูลขยะ
นำกลับมาใช้ประโยชน์
แยกตามประเภทขยะ 

2.30 .750 น้อย 4.37 0.556 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ต่อการนำไปใช้ของครูและผู้บริหารโรงเรียน 
 

ข้อ รายการ 
ก่อนการประชุมปฏิบัติการ หลังการประชุมปฏิบัติการ 

x  S.D  ความหมาย x  S.D  ความหมาย 

5 

มีนวัตกรรมการจัดการ
ขยะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
แ ล ะส าม ารถน ำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

3.17 .461 ปานกลาง 3.33 0.547 ปานกลาง 

6 

นั ก เรี ย น แ ล ะ ค รู มี
ความรู้ความเข้าใจใน
ประเภทขยะและการ
จั ด ก า ร ข ย ะ แ ต่ ล ะ
ประเภทได้อย่างเหมา
สม 

2.43 .679 น้อย 4.30 0.750 มาก 

7 

มีความรู้ ความเข้าใจ
กิจกรรมการจัดการ
ข ย ะ  แ ล ะส าม ารถ
นำไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

3.30 .750 ปานกลาง 4.33 0.479 มาก 

8 

โ ร ง เ รี ย น ส ะ อ า ด
ปราศจากขยะ ภู มิ
ทั ศ น์ ข อ ง โร ง เรี ย น
สวยงาม ร่มรื่น 

3.47 .681 ปานกลาง 4.43 0.626 มาก 

9 

นั ก เรี ย น มี ค ว า ม รู้  
ความ เข้ า ใจ ในหลั ก
ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง และสามารถ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
กิ จ ก ร ร ม โร ง เรี ย น
ปลอดขยะได้ 

2.57 1.01 ปานกลาง 4.13 0.730 มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ต่อการนำไปใช้ของครูและผู้บริหารโรงเรียน 

ข้อ รายการ 
ก่อนการประชุมปฏิบัติการ หลังการประชุมปฏิบัติการ 

x  S.D  ความหมาย x  S.D  ความหมาย 

10 

มี แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้            
ที่หลากหลายสำหรับ
จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ทุกระดับชั้น 

3.20 .551 ปานกลาง 3.43 0.679 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.01 0.643 ปานกลาง 4.05 0.622 มาก 
 
 จากตารางที่  4.10 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ต่อการนำไปใช้ของครู         
และผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ในภาพรวมหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการอบรม
เชิงปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านพฤติกรรม  
 ผลการประเมินด้านพฤติกรรมของครูและผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 2 แสดงดังตารางที่ 4.11 – 4.12 ตามลำดับ 
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ตางรางที่ 4.11 ผลการวิเคราห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมของครูและผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม 
  

ที ่ ตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรม ผลการวัด(%) ความหมาย เกณฑ์ 
ผลการ
ประเมิน 

1 ร้อยละของครูและ
ผู้บริหารที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste 
School)  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ที่มีการนำความรู้ ความ
เข้าใจตามแนวทางที่ได้รับ
ไปสู่การปฏิบัติ 

84.67 มาก ≥80% ของครู
และผู้บริหารเข้า
ร่ วมอบ รม เชิ ง
ปฏิบัติการตาม
โ ค ร ง ก า ร
โรงเรียนปลอด
ข ย ะ  ( Zero 
waste) แ ล ะ
อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

ผ่าน 

 
 จากตางรางที่  4.11 พบว่า ครูและผู้บริหารและผู้บริหารโรงเรียนที่ เข้าร่วมอบรม            
เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 นำความรู้               
ความเข้าใจตามแนวทางที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 84.67 อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์    
การประเมินที่กำหนดไว้ 
 
ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมของครูและผู้บริหารโรงเรียนในการนำความรู้       
ความเข้าใจที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ โดยภาพรวม 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรม การปฏิบัติ ผลการ

ประเมิน 
จำนวน ร้อยละ 

1 ผูเ้รียนและบคุลากรภายในโรงเรยีนมีส่วนรว่มในการคดัแยก
ขยะ และน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชนผ่์านกจิกรรมภายใน
โรงเรียน 

25 83.3 ผ่าน 

2 ด าเนินกิจกรรมลดขยะที่ตน้ทาง เช่น โรงเรียนปลอดโฟม 
ปลอดถงุพลาสตกิ ใชก้ระบอกน า้ส่วนตวัเพื่อลดการใช ้          
ขวดน า้พลาสติก เป็นตน้ 

25 83.3 ผ่าน 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านพฤติกรรมของครูและผู้บริหารโรงเรยีน 
                  ในการนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ โดยภาพรวม 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรม การปฏิบัติ ผลการ
ประเมิน 

จำนวน ร้อยละ 
3 ด าเนินกิจกรรมใชซ้  า้วสัดเุหลือใช ้เช่นการซ่อมแซม 

ส่ิงประดิษฐ์ที่ใชป้ระโยชนไ์ด ้วสัดเุหลือใชม้าเป็นส่ือการ
เรียนการสอน 

26 86.7 ผ่าน 

4 ด าเนินกิจกรรมเพื่อน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน ์เช่น ปุ๋ ยหมกั
ชีวภาพจากเศษอาหาร ธนาคารขยะรีไซเคิล ส่ือการเรียน
การสอนจากเศษวสัดเุหลือใช ้เป็นตน้ 

26 86.7 ผ่าน 

5 ผูเ้รียนและบคุลากรภายในโรงเรยีน มีจิตส านกึในการคดั
แยกขยะ และจดัการขยะไดอ้ย่างเหมาสม 

24 80.0 ผ่าน 

6 ผูเ้รียนทิง้ขยะไดถ้กูตอ้งตามประเภทของถงัขยะที่โรงเรียน
จดัไวส้ าหรบัคดัแยกขยะ 

25 83.3 ผ่าน 

7  การจดัการขยะเป็นชวีิตประจ าวนัของผูเ้รียนและเป็น
วฒันธรรมองคก์ร 

26 86.7 ผ่าน 

8 กิจกรรมการจดัการขยะด าเนินงานยึดหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชข้องที่มใีนทอ้งถิ่น พึ่งพาตนเอง 
เรียบงา่ยแตม่ีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามรูท้ี่ถกูตอ้ง 
เหมาะสม 

25 83.3 ผ่าน 

9 มีกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มอื่น ๆ ควบคู่กิจกรรมการ
จดัการขยะไดอ้ยา่งเหมาะสม หรือมีความเชื่อมโยง ส่งเสรมิ
กิจกรรมการจดัการขยะ เช่น การอนรุกัษ์แหล่งน า้โดยการ
เก็บขยะ การรณรงคไ์ม่ทิง้ขยะลงแหล่งน า้ การไมเ่ผาขยะ
เพื่อลดลมพิษทางอากาศ เป็นตน้ 

27 90.0 ผ่าน 

10 มีกิจกรรมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว การอนุรักษ์พันธ์พืช การดูแลรักษาระบบ
นิเวศ ควบคู่กับการจัดการขยะ หรือมีความเชื่อมโยง 
เช่น ใช้ถุงนม ถุงขนมเพาะกล้าไม้ เพื่อใช้ปลูกเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น 

25 83.3 ผ่าน 

เฉลี่ยรวม 26 84.67 ผ่าน 
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*หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ≥80% ของครูและผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
และผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2  
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและ

ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มีการนำความรู้ ความเข้าใจ       

ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ โดยภาพรวม จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 84.67 อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่าน

เกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมย่อย พบว่า เรื่องที่มีการนำ

ความรู้ ความเข้าใจไปไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด คือ มีกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ควบคู่

กิจกรรมการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม หรือมีความเชื่อมโยง ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการขยะ        

เช่น การอนุรักษ์แหล่งน้ำโดยการเก็บขยะ การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ การไม่เผาขยะเพื่อลดลมพิษ

ทางอากาศจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา คือ ดำเนินกิจกรรมใช้ซ้ำวัสดุเหลือใช้        

เช่นการซ่อมแซม สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ วัสดุเหลือใช้มาเป็นสื่อการเรียนการสอน, ดำเนินกิจกรรม

เพ่ือนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ธนาคารขยะรีไซเคิล สื่อการเรียน

การสอนจากเศษวัสดุเหลือใช้ และการจัดการขยะเป็นชีวิตประจำวันของผู้เรียนและเป็นวัฒนธรรม

องค์กร จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ        

คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมภานในโรงเรียน, ดำเนินกิจกรรมลดขยะที่ต้น

ทาง เช่น โรงเรียนปลอดโฟม ปลอดถุงพลาสติก ใช้กระบอกน้ำส่วนตัวเพ่ือลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก, 

ผู้เรียนทิ้งขยะได้ถูกต้องตามประเภทของถังขยะที่โรงเรียนจัดไว้สำหรับคัดแยกขยะ, กิจกรรมการจัดการ

ขยะดำเนินงานยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ของที่มี ในท้องถิ่น พ่ึงพาตนเอง เรียบง่ายแต่มี

ประสิทธิภาพ ภายใต้ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสม  และมีกิจกรรมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                

เช่น การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การอนุรักษ์พันธ์พืช การดูแลรักษาระบบนิเวศ ควบคู่กับการจัดการขยะ            

หรือมีความเชื่อมโยง เช่น ใช้ถุงนม ถุงขนมเพาะกล้าไม้ เพ่ือใช้ปลูกเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว จำนวน 25 คน      

คิดเป็นร้อยละ 83.33 ตามลำดับ  ส่วนเรื่องที่ มีการนำความรู้ ความเข้าไปไปสู่การปฏิบัติน้อยที่สุด         

คือ ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และจัดการขยะได้อย่างเหมาสม 

จำนวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 80.00 
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ต่อองค์กร  

 ผลการประเมินผลลัพธ์ต่อองค์กรของครูและผู้บริหารที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ           
พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ที่มีการเปลี่ยนแปลงและนำ
ความรู้จากการอบรมไปขยายผลให้กับองค์กรอ่ืน ๆ แสดงดังตารางที่ 4.13 – 4.14 
 
ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลลัพธ์ต่อองค์กรของครูและผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรม ผลการวัด(%) ความหมาย เกณฑ์ 
ผลการ
ประเมิน 

1 ร้อยละขององค์กรหรือ
โรงเรียนที่ครูและผู้บริหาร 
มีการเปลี่ยนแปลงและนำ
ความรู้จากการอบรมไป
ขยายผลให้กับองค์กร 
อ่ืน ๆ 

84.00 มาก 

≥ 80% ของครู แ ล ะ
ผู้ บ ริ ห า ร เข้ า ร่ ว ม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการโรงเรียน
ป ล อ ด ข ย ะ  (Zero 
waste) และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ผ่าน 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ต่อองค์กรของครูและผู้บริหารโรงเรียน
โดยภาพรวม ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียน                
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคายเขต 2 อยู่ในระดับ มาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ 
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ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลลัพธ์ต่อองค์กรของครูและผู้บริหารโรงเรียน 
                  ตามตัวชี้วัดที่ครูและผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลงและนำความรู้จากการอบรม 
                  ไปขยายผลให้กับองค์กรอื่น ๆ  
 

ที ่ รายการ โรงเรียนที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ความหมาย ผลการ
ประเมิน 

จำนวน ร้อยละ 
1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้กับ

นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 

29 96.7 มากที่สุด ผ่าน 

2 เพ่ือให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะ
อย่างถูกวิธี 

25 83.3 มาก ผ่าน 

3 เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนัก
ถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

26 86.7 มากที่สุด ผ่าน 

4 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่อง
แนวทางให้การปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเรื่องขยะได้ 

26 86.7 มากที่สุด ผ่าน 

5 เพ่ือนำความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่
ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

25 83.3 มาก ผ่าน 

6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม 
หลักสูตรท้องถิ่น ด้านการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม 

25 83.3 มาก ผ่าน 

7 มีหน่วยงาน หรือภาคส่วนภายนอก
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

25 83.3 มาก ผ่าน 

8 โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทำเส้นทางการจัดการขยะทั้ง 4 
ประเภท และข้อมูลปริมาณขยะท่ี
คัดแยกได้ ขยะที่นำไปใช้ประโยชน์
ของแต่ละกิจกรรม 

24 80.0 มาก ผ่าน 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลลัพธ์ต่อองค์กรของครูและผู้บริหารโรงเรียน 
                  ตามตัวชี้วัดที่ครูและผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลงและนำความรู้จากการอบรม 
                  ไปขยายผลให้กับองค์กรอื่น ๆ  
 

ที ่ รายการ โรงเรียนที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ความหมาย ผลการ
ประเมิน 

จำนวน ร้อยละ 
9 มีการแปรผลข้อมูลปริมาณขยะ 

และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบ่งชี้
ความสำเร็จของกิจกรรมโรงเรียน 

24 80.0 มาก ผ่าน 

10 แผนงานและกระบวนการจัดการ
ขยะ วางระบบไว้อย่างต่อเนื่อง 
และดำเนนิการอย่างสม่ำเสมอ 

23 76.7 มาก ผ่าน 

เฉลี่ยรวม 25.2 84.0 มาก ผ่าน 
 
 จากตารางที่ 14 พบว่าครูหรือผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู        
และผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มีการเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดด้านการ
เปลี่ยนแปลงและนำความรู้จากการอบรมไปขยายผลให้กับองค์กรอ่ืน ๆ โดยภาพรวม จำนวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.00 อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีกำหนดไว้  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า รายการที่ครูหรือผู้บริหารโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง       

มากที่สุด คือ เพ่ือปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จำนวน 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ 96.7 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหา      

เรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตน       

เพ่ือแก้ ไขปัญหาเรื่องขยะได้  จำนวน 26 คน เท่ากัน คิด เป็นร้อยละ 86.70 อยู่ ในระดับมาก            

เพ่ือให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี, เพื่อนำความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม, โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม หลักสูตรท้องถิ่น ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม          

และมีหน่วยงาน หรือภาคส่วนภายนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

จำนวน 25 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 83.3 อยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำ

เส้นทางการจัดการขยะ    
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 ทั้ง 4 ประเภท และข้อมูลปริมาณขยะที่คัดแยกได้ ขยะที่นำไปใช้ประโยชน์ของแต่ละกิจกรรม        

จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 อยู๋ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง       

น้อยที่สุด คือ แผนงานและกระบวนการจัดการขยะ วางระบบไว้อย่างต่อเนื่ อง และดำเนินการ         

อย่างสม่ำเสมอ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.70 อยู่ในระดับมาก 

 

ตอนที่ 5 สรุปลการปะเมินรวมทุกด้าน 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านปฏิกิริยาความพึงพอใจ ด้านการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรม      
และด้านผลลัพธ์ต่อองค์กร ตามตัวชี้วัดทั้ง 9 ตัวชี้วัด ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู      
และผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 สรุปภาพรวมของโครงการในตารางที่ 4.15 
 
ตารางท่ี 15 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามตัวชี้วัดในภาพรวม 
 

ประเด็นการ 

ประเมิน 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลการวัด ความหมาย ผลการประเมิน 

1. ด้านปฏิกิริยา

ความพึงพอใจ 

1.1  ด้านหลักสูตร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
X ≥ 3.51, 

S.D.  1.00 
X  = 4.28 

S.D. = 0.69 
ปานกลาง ผ่าน 

1.2 ด้านวิธีการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 
X ≥ 3.51, 

S.D.  1.00 
X  = 4.11 

S.D. = 0.77 
มาก ผ่าน 

1.3 ด้านวิทยากร สื่อและ

เอกสารที่ใช้ประกอบการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

X ≥ 3.51, 

S.D.  1.00 
X  = 4.34 

S.D. = 0.62 
มาก ผ่าน 

1.4 ด้านสถานที่ อาหาร 

การรายงานตัว การต้อนรับ

และการอำนวยความสะดวก 

X ≥ 3.51, 

S.D.  1.00 
X  = 4.13 

S.D. = 0.79 
มาก ผ่าน 

1.5 ด้านงบประมาณและ

การสนับสนุน 
X ≥ 3.51, 

S.D.  1.00 
X  = 3.30 

S.D. = 0.53 
มาก ผ่าน 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามตัวชี้วัดในภาพรวม 
 

ประเด็นการ 

ประเมิน 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลการวัด ความหมาย ผลการประเมิน 

5 ตัวช้ีวัด 

มีผลการประเมิน

มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 80 

หรืออย่างน้อย  

4 ตัวชี้วัด 

X  = 4.03 

S.D. = 0.68 
มาก ผ่าน 

2. ด้านการเรียนรู้ 

ความรู้ของครูและผู้บริหารที่

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตามโครงการโรงเรียนปลอด

ขยะ (Zero waste)และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

เพ่ิมข้ึนอย่าง

มีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ี

ระดับ .001 

มากทีสุ่ด ผ่าน 

ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ 
เพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

เพ่ิมข้ึนอย่าง

มีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ี

ระดับ .001 

มากที่สุด ผ่าน 

รวม 2 ตัวชี้วัด 

ผ่านทั้ง 2 

ตัวช้ีวัดโดยมี

นัยสำคัญ .05 

ขึ้นไป  

ในทุกตัวชี้วัด 

ผ่าน 2 

ตัวช้ีวัด มี

นัยสำคัญ

ทางสถิติท่ี

ระดับ .001 

และมี

นัยสำคัญ

ทางสถิติท่ี

ระดับ .001 

มากที่สดุ ผ่าน 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามตัวชี้วัดในภาพรวม 
 

ประเด็นการ 

ประเมิน 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลการวัด ความหมาย ผลการประเมิน 

3. ด้านการเรียนรู้ 

ร้อยละของครูและผู้บริหาร

ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

ปลอดขยะ (Zero Waste 

School) และการอนุรักษ์

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ มี ก า ร น ำ

ความรู้  ความ เข้ าใจตาม

แนวทางที่ ได้ รับ ไปสู่ การ

ปฏิบัติ 

≥80% ของครูและ

ผู้บริหารเข้าร่วม

อบรมเชิง

ปฏิบัติการตาม

โครงการโรงเรียน

ปลอดขยะ (Zero 

waste) และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

84.67% มาก ผ่าน 

รวม 1 ตัวชี้วัด 

≥80% ของครู

และผู้บริหารเข้า

ร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการตาม

โครงการโรงเรียน

ปลอดขยะ (Zero 

waste) และ

อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

84.67% มาก ผ่าน 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามตัวชี้วัดในภาพรวม 
 

ประเด็นการ 

ประเมิน 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลการวัด ความหมาย ผลการประเมิน 

4. ด้านผลลัพธ์ต่อ

องค์กร 

ร้อยละขององค์กรหรือ

โรงเรียนที่ครูและผู้บริหาร มี

การเปลี่ยนแปลงและนำ

ความรู้จากการอบรมไป

ขยายผลให้กับองค์กรอ่ืน ๆ 

≥80% ของครูและ

ผู้บริหารเข้าร่วม

อบรมเชิง

ปฏิบัติการตาม

โครงการโรงเรียน

ปลอดขยะ (Zero 

waste) และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

84.00 มาก ผ่าน 

รวม 1 ตัวชี้วัด 

ผ่าน 2 ตัวช้ีวัด

และมีระดับ

คุณภาพมาก

ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด 

84.00 มาก ผ่าน 

รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด ≥80% 
ผ่าน 9 

ตัวช้ีวัด 
มาก ผ่าน 

 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียน         
ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ภาพรวมมีผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก          
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 



 

 

     บทที่ 5 

    สรุปผล อภิปรายผล และข้อสเนอแนะ 
 
 การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการวิจัยตามลำดับ 
ดังนี้  

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
3. สรุปผลการวิจัย 
4. อภิปรายผล 
5. ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1. เพ่ือประเมินด้านปฏิกิริยาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู และผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   
 2. เพ่ือประเมินด้านการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน 
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 3. เพ่ือประเมินด้านพฤติกรรมของครู และผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน 
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 4. เพ่ือประเมินด้านผลลัพธ์ของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน 
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 1.  ประชากร    
               ครแูละผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  
เขต 2  จำนวน  102  โรง รวมจำนวน 204 คน
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            2.  กลุ่มตัวอย่าง   
               ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน  15  โรง ครูและผู้บริหาร
โรงเรียน จำนวน 30 คน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 สรุปผลการประเมินได ้ดังนี้ 

1. ด้านปฏิกิรยิาความพึงพอใจตามตัวชี้วัดในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
ผ่านการประเมินตามกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัด ทั้ง 5 ตัวขี้วัด          
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์การประเมินที่ กำหนดไว้ โดยตัวชี้วัด
ความพึงพอใจด้านวิทยากร สื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ และตัวชี้วัดความพึงพอใจด้านสถานที่ อาหาร การรายงาน
ตัว การต้อนรับ และการอำนวยความสะดวก ตามลำดับ ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความพึงพอใจ
ด้านงบประมาณและการสนับสนุน 

2. ด้านการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด   
ผ่านการประเบินตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเม่ือพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีผล 
การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกตัวชี้วัดผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยตัวชี้วัด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ของครูและบริหารโรงเรียน ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดและความรู้ของครูและผู้บริหารที่เขา้ร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีความรู้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  
  3. ด้านพฤติกรรมของครูและผู้บริหารที่ เข้าร่วมที่การอบรมเชิงปฏิบัติการตามตัวชี้วัด              
มีผล การประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ รายการที่มีการนำความรู้ ความ
เข้าใจตามแนวทางที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด คือ ครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ตาม
แนวทางที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ  
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  4. ด้านผลลัพธ์ต่อองค์การตามตัวชี้วัดในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ ในระดับมาก             
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประรเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินที่กำหนดไว้ 
 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)       
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมมีผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณ ฑ์          
การประเมนตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด ผลการประประเมินด้านปฏิกิริยา
ความพึงพอใจ จำนวน 5 ตัวชี้วัด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวชี้วัด ผลการประเมิน
ด้านการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินครบทุกตัวชี้ วัด ผลการประเมินด้านพฤติกรรมของครูและผู้บริหารที่ เข้าร่วมโครงการ          
จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน และผลการประเมินผลลัพธ์ต่อองค์การ         
จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ครบทุกตัวชี้วัด รวมจำนวน 9 ตั วชี้วัด ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวชี้วัด 
  
อภิปรายผล 

1. จากผลการประเมินด้านปฏิกริยิาความพึงพอใจตามตัวชี้วัดในภาพรวม มีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับมากผ่านการประเมินตามกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัด       
ทั้ง 5 ตัวขี้วัดมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ 
โดยตัวชี้วัดความพึงพอใจด้านวิทยากร สื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ และตัวชี้วัดความพึงพอใจด้านสถานที่ อาหาร 
การรายงานตัว การต้อนรับ และการอำนวยความสะดวก ตามลำดับ ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด              
คือ ความพึงพอใจด้านงบประมาณและการสนับสนุน ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะผลที่เกิดจากการมีแผนการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน มีการเตรียมการก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการดำเนินงานระหว่างการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งด้านการเตรียมการด้านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ         
การเตรียมการ ด้านวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมการด้านวิทยากร สื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมการด้านสถานที่ อาหาร การรายงานตัว การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
และด้านการบริหารโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง            
ของสถาบั น พัฒ นาครูคณ าจารย์  และบุ คลากรทางการศึ กษาของณั ฏ ฐชิตา ศิ ริ รัตน์  (2553)                             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการ ที่ได้ประเมินปฏิกิริยาความพึงพอใจในด้านต่าง 1 พบว่า  
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ปฏิกิริยาด้านความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมที่มีต่อโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก             
ถึงมากท่ีสุด  
  2. จากผลการประเมินด้านการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  ผ่านการประเบินตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกตัวชี้วัดผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้          
โดยตัวชี้วัดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ของครูและบริหารโรงเรียน ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมขึ้น        
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดและความรู้ของครูและผู้บริหาร             
ทีเ่ข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Zero Waste School) และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีความรู้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด       
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยในด้านต่าง ๆ คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ครแูละผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม    
เชิงปฏิบัติการเป็นครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการอยู่ก่อนแล้ว โดยเฉพาะวิทยากรมีความชำนาญ               
ในการถ่ายทอดความรู้มากที่ สุ ด  เนื่ องจากวิทยากรส่วน ใหญ่ เป็นวิทย ากรที่ มาจากสำนั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประสบการณ์และมีความชำนาญในด้านนั้น 1 บรรยาย             
ตรงตามเนื้อหาการฝึกอบรม และใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมการเนื้อหา และมีความเป็นกันเองกับครู
วิทยากรที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้การอบรมเชิงปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ       
การประเมินของณั ฏฐ์ธิตา ศิริรัตน์  (2553) ที่ ได้ศึ กษา เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาผู้ นำ                 
การเปลี่ยนแปลงของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ประเมินประสิทธิผล          
ของโครงการในด้านผลการเรียนรู้ พบว่า ผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ลดาวัลย์  ชินเบญจพล (2555) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย             
ที่เหมาะสมของผู้พักอาศัย ในหมู่บ้านขวัญเวียงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย        
ปัจจัยภายใน ได้แก่ ระยะเวลาอยู่อาศัยในหมู่บ้าน ความตั้งใจพร้อมรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ        
จัดการขยะมูลฝอย ความสนใจในการจัดการขยะมูลฝอยในหมู้บ้าน และความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความตระหนักในการจัดการขยะที่เหมาะสมของผู้พักอาศัยใน หมู่บ้านขวัญ
เวียง ได้แก่ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ส่วนระดับความรู้และความตระหนักในการ จัดการขยะมูลฝอย        
ในครัวเรือน พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 มีความรู้เกี่ยวกับ       
การจัดการขยะมูลฝอย  และมีความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยหลายประเด็น 
  3. ผลการประเมินด้านพฤติกรรมของครูและผู้บริหารที่เข้าร่วมทีก่ารอบรมเชิงปฏิบัติการ    
ตามตัวชี้วัด มีผล การประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ รายการที่มีการ        
นำความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางท่ีได้รับไปสู่การปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วม
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โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการนำความรู้         
ความเข้าใจไปใช้ตามแนวทางที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูและผู้บริหารได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน การดำเนินงานกิจกรรมลดขยะ ตามหลัก 3Rs 
กิจกรรมการจัดการขยะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ         
และการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ควบคู่กับกิจกรรมขยะ  มีกิจกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงทำให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของการ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ มีการพัฒนานักเรียนแกนนำและมีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน
พัฒนาโรงเรียนในโครงการปลอดขยะ  การนิเทศภายในโดยผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่ได้รับมอบหมาย            
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ำเสมอ ส่วนรายการที่มีการนำความรู้ ความเข้าใจตามแนวทาง        
ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และการ
จัดการขยะได้อย่างเหมาะสม ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเป็นปีแรกในการขับเคลื่อนโครงการที่เป็นรูปธรรม 
ดังนั้น ต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างจิตสำนึกของผู้เรียนและครูในโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของธรรมชาติ มีรักษา ( 2562) พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวม พบว่า 
ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม กิจกรรม Big Cleaning 
กิจกรรมการคัดแยกขยะ และกิจกรรมขยะรีไซเคิล ทั้ง 3 กิจกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก 
แต่ไม่สอดคล้อง ด้านความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อผลผลิตของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับมาก โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดเหมาะแก่การจัดการเรียนการ
สอน รองลงมา นักเรียนทิ้งขยะลงในถังขยะ และนักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
  4. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ต่อองค์การตามตัวชี้วัดในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประรเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ซ่ึงสอดคล้องกับผลการประเมินของณัฏฐธิตา ศิริรัตน์ (2553) ที่ได้ศึกษา 
เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ได้ประเมินประสิทธิผลของโครงการในด้านผลลัพธ์อองค์กรในด้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายหลังสิ้นสุดโครงการฝึกอบรม พบว่า ผลลัพธ์ต่อองค์กรผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัด 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวชี้วัด คือ สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีกำหนด  
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้ 

1.1 จากผลการประเมินที่พบว่า ครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
มีผลการประเมินด้านปฏิกิริยาความพึงพอใจตามชี้วัดในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระตับมาก             
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดความพึงพอใจด้าน
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ แต่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ำสุด คือด้านงบประมาณและการ
สนับสนุน  จึงควรที่จะมีการทบทวนนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้รองรับกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และควรสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ
โรงเรียนและเสริมแรงให้ครูผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร ขับเคลื่อนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.2. จากผลการประเมินที่พบว่า ครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมิน
ด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณา
รายตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดความรู้ ของครูและผู้บริหารโรงเรียน ถึงแม้จะมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยในการจัดทำโครงการปีต่อไปจึงควรจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะเพ่ิมเติม การพัฒนา
ความรู้ ความเข้าในการพัฒนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะให้เกิดกับครูผู้เข้ารับการอบรมให้มีการปฏิบัติการ
ให้มากขึ้นไปอีก 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเพ่ือถอดรูปแบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนโครงการโรงเรียน 

ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ประสบผลสำเร็จทุกสังกัด 
  2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนโครงการโรงเรียน 
ปลอดขยะ (Zero Waste School)และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  2.3  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนโครงการโรงเรียน 
ปลอดขยะ (Zero Waste School)และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ฉบับท่ี 1  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

คำชี้แจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีจำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย 

          ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ จำนวน 5 ด้าน 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดและเติมคำตอบ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 

1. ตำแหน่ง 
 ผู้บริหารโรงเรียน   ครูผู้เข้าร่วมโครงการ 

     2.   เพศ 
  ชาย     หญิง 
     3.   อายุ 

 อายุต่ำกว่า 30 ปี   อายุ 30 - 40 ปี 
 อายุ 41 - 50 ปี   อายุ 51 ปีขึ้นไป 

4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน 
 1-5 ปี  6-10 ปี  11-15 ปี  มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป 

5. ระดับการศึกษา 
 ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

6. ขนาดของโรงเรียน 
ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียน 120 คนลงมา)       ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 121 – 300 คน) 
ขนาดใหญ่(จำนวนนักเรียน 301-1,499 คน) ขนาดใหญ่พิเศษ(จำนวนนักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
คำชี้แจง 
 โปรดพิจารณาข้อคำถามแล้วทำเครื่องหมาย   ลงในช่องที่สอดคล้องกับระดับพฤติกรรมตามสภาพ    
ที่เป็นจริงเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดวิถีใหม่ ข้อละ 1 คำตอบ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 5   หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 4   หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ อยู่ในระดับมาก 
 3   หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
 2   หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ อยู่ในระดับน้อย 
 1   หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ      
1 หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
2 การเรียงลำดับเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม      
3 เนื้อหาสะระที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการมีประโยชน์      
4 ตารางเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม      
5 ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม      
ด้านที่ 2 ด้านวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ      
1 การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม      
2 การศึกษาด้วยตนเอง      
3 การรับฟังคำบรรยายของวิทยากร      
4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรที่เข้าร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 
     

5 การปฏิบัติงานตามใบงาน ใบกิจกรรม      
ด้านที่ 3 ด้านวิทยากร สื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

     

1 ความรู้ ความสามารถของวิทยากร      
2 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
3 สื่อในการนำเสนอของวิทยากรมีคุณภาพ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
4 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการมีเนื้อหาถูกต้อง ครอบคลุม      
5 ใบงาน ใบกิจกรรมชัดเจน เข้าใจง่าย      



 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 

 

ข้อ ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่ อาหาร การรายงานตัว การต้อนรับ
และการอำนวยความสะดวก 

     

1 การต้อนรับ และการอำนวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 

     

2 การรับรายงานตัวมีความเหมาะสม      
3 ห้องอบรมเชิงปฏิบัติมีความเหมาะสม      
4 โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม      
5 การบริการอาหารและอาหารว่างมีความเหมาะสม      

ด้านที่ 5 ด้านงบประมาณและการสนับสนุน      
1 ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและติดตาม

การปฏิบัติงานด้านโรงเรียนปลอดขยะและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

     

2 ผู้บริหารจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือรับผิดชอบและประสานงานกับ
ฝ่ายต่างๆ 

     



ฉบับท่ี 3  
แบบสอบถามประโยชน์ต่อการนำไปใช้ของครูเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

คำชี้แจง 
 โปรดพิจารณาข้อคำถามแล้วเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับระดับที่เป็นจริงเก่ียวกับประโยชน์และการ
นำไปใช้ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 5   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 4   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ   อยู่ในระดับมาก 
 3   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ   อยู่ในระดับปานกลาง 
 2   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ   อยู่ในระดับน้อย 
 1   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

1. ตำแหน่ง 
 ผู้บริหารโรงเรียน   ครูผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. เพศ 
 ชาย   หญิง 

ข้อ ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ      
1 นักเรียนมีโอกาสได้เข้าเรียนจากแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียน      
2 นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดการขยะ จากการปฏิบัติจริง      
3 สามารถต่อยอดพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะได้      
4 มีฐานข้อมูลขยะที่คัดแยก และข้อมูลขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์แยกตาม

ประเภทขยะ 
     

5 มีนวัตกรรมการจัดการขยะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ได้จริง 

     

6 นักเรียนและครูมีความรู้ความเข้าใจในประเภทขยะและการจัดการขยะแต่
ละประเภทได้อย่างเหมาสม 

     

7 มีความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมการจัดการขยะ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

     

8 โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น      
9 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะได้ 
     

10 มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกระดับชั้น      



ฉบับท่ี 4  
แบบสอบถามประโยชน์ต่อการนำไปใช้ของครูเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

คำชี้แจง 
 โปรดพิจารณาข้อคำถามแล้วเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับระดับที่เป็นจริงเก่ียวกับประโยชน์และการ
นำไปใช้ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 5   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 4   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ   อยู่ในระดับมาก 
 3   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ   อยู่ในระดับปานกลาง 
 2   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ   อยู่ในระดับน้อย 
 1   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

1. ตำแหน่ง 
 ผู้บริหารโรงเรียน   ครูผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. เพศ 
 ชาย   หญิง 

ที ่ รายการประเมิน การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ผ่านกิจกรรมภายในโรงเรียน 

  

2 ดำเนินกิจกรรมลดขยะที่ต้นทาง เช่น โรงเรียนปลอดโฟม ปลอดถุงพลาสติก ใช้กระบอกน้ำ
ส่วนตัวเพ่ือลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น 

  

3 ดำเนินกิจกรรมใช้ซ้ำวัสดุเหลือใช้ เช่นการซ่อมแซม สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ วัสดุเหลือใช้มา
เป็นสื่อการเรียนการสอน 

  

4 ดำเนินกิจกรรมเพ่ือนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ธนาคารขยะ
รีไซเคิล สื่อการเรียนการสอนจากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น 

  

5 ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และจัดการขยะได้อย่าง
เหมาะสม 

  

6 ผู้เรียนทิ้งขยะได้ถูกต้องตามประเภทของถังขยะที่โรงเรียนจัดไว้สำหรับคัดแยกขยะ   
7 การจัดการขยะเป็นชีวิตประจำวันของผู้เรียนและเป็นวัฒนธรรมองค์กร   
8 กิจกรรมการจัดการขยะดำเนินงานยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ของที่มีในท้องถิ่น 

พ่ึงพาตนเอง เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสม 
  

9 มีกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ควบคู่กิจกรรมการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม หรือมี
ความเชื่อมโยง ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการขยะ เช่น การอนุรักษ์แหล่งน้ำโดยการเก็บขยะ  
การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ การไม่เผาขยะเพ่ือลดลมพิษทางอากาศ เป็นต้น 

  



10 มีกิจกรรมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การอนุรักษ์พันธ์พืช การดูแล
รักษาระบบนิเวศ ควบคู่กับการจัดการขยะ หรือมีความเชื่อมโยง เช่น ใช้ถุงนม ถุงขนมเพาะกล้า
ไม้ เพื่อใช้ปลูกเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น 

  

 
 
 



ฉบับท่ี 5 แบบประเมินด้านผลลัพธ์ต่อองค์กรการพัฒนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
คำชี้แจง 
 โปรดพิจารณาข้อคำถามแล้วเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับระดับที่เป็นจริงเก่ียวกับประโยชน์และการ
นำไปใช้ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 5   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 4   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ   อยู่ในระดับมาก 
 3   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ   อยู่ในระดับปานกลาง 
 2   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ   อยู่ในระดับน้อย 
 1   หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการฯ   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

1. ตำแหน่ง 
 ผู้บริหารโรงเรียน   ครูผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. เพศ 
 ชาย   หญิง 

ที ่ รายการประเมิน การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง   
2 เพ่ือให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี   
3 เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม   
4 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้   
5 เพ่ือนำความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม   
6 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม หลักสูตรท้องถิ่น ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม   
7 มีหน่วยงาน หรือภาคส่วนภายนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ   
8 โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเส้นทางการจัดการขยะท้ัง 4 ประเภท และข้อมูลปริมาณ

ขยะที่คัดแยกได้ ขยะที่นำไปใช้ประโยชน์ของแต่ละกิจกรรม 
  

9 มีการแปรผลข้อมูลปริมาณขยะ และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรมโรงเรียน   

10 แผนงานและกระบวนการจัดการขยะ วางระบบไว้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ   

 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ภาพประกอบ 
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