
รายงานผลโครงการกิจกรรมการคัดแยกขยะ: How To ทิ้ง ทิง้อยางไรใหถูกวิธี 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรีมีจํานวนบุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเปนจํานวนมากสงผลให

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมในดานตางๆ ของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึนดวยเชนกัน ซ่ึง

ทางมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งภาชนะถังขยะรองรับตามจุดตางๆ และในการท้ิงขยะยังไมมีการคัดแยกประเภทขยะ

ทีชัดเจนแตอยางใด ทําใหปริมาณขยะท่ีตองนําไปกําจัดมีมากข้ึน จากเหตุผลดังกลาวอาจทําใหสงผลกระทบตอ

การจัดการขยะและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยในอนาคตได ดังนั้น เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกใหกับ

บุคลากร นักนักเรียนและนักศึกษา ไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญถึงการเขามามีสวนรวมในการแกไข

ปญหาขยะ ซ่ึงในการจัดทําโครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ: How To ท้ิง ท้ิงอยางไรใหถูกวิธีและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม จึงเปนรูปแบบหนึ่งของการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะให

ถูกวิธี เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดลอมท่ีดีตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางวินัยในการท้ิงขยะใหกับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 
2. เพ่ือสรางจิตสํานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดลอม ใหกับบุคลากรและนักเรียน 

นักศึกษา 
3. เพ่ือใหบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงผลเสียท่ีจะกอใหเกิดมลภาวะตอ

สิ่งแวดลอมและสุขอนามัยของมนุษย หากมีการจัดการขยะอยางไมเหมาะสม 
4. เพ่ือใหบุคลากรและนักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินการคัดแยกขยะทีถูกวิธ ี
5. เพ่ือใหระบบการบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 
 

3. เปาหมายโครงการ 
1. บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรม จํานวน 50 คน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนรูเรื่อง การคัดแยกขยะใหถูกวิธี รอยละ 80 
 

4. งบประมาณ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใชเงินงบประมาณ ประเภท
งบแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2563 Green Library: กิจกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
   คาวัสดุ       66 บาท 
   คาใชสอย  1,690 บาท 
   รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,756 บาท 
  หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 



5. วิธีดําเนินการ 
         1. แตงตั้งคณะทํางาน 
         2. คณะทํางานมีการประชุม 
         3. สํารวจพ้ืนท่ีและจัดเตรียมสถานท่ี 
         4. ประชาสัมพันธโครงการ 
         5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
         6. การประเมินผลกิจกรรม 
 
6. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวเรวดี วงษสุวรรณ  
 
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 วันท่ี 15 มกราคม 2563 สถานท่ีจัดกิจกรรม บริเวณดานหนาทางเขาสํานักวิทยบริการฯ ตั้งแตเวลา 
09.00 – 12.00 น. 
 
8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ความรูเก่ียวกับขยะประเภทตางๆ ตลอดจนทราบถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ    

 2. ความรูเก่ียวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนํากลับมาใชใหม 

 3. ความรูเก่ียวกับวิธีการกําจัดขยะประเภทตางๆ อยางถูกวิธ ี

 4. เรียนรูในการบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ 

 5. ขยะในสํานักวิทยบริการฯและมหาวิทยาลัยมีปริมาณลดลง 

 

9. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 ตารางท่ี 1 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม เรื่อง การคัด
แยกขยะใหถูกตอง 
 

คะแนนท่ีได (คะแนนเต็ม 10) จํานวนคนท่ีไดคะแนน 
10 4 
9 45 
8 4 

รวม 53 
คิดเปนรอยละ 90 

  
 จากตารางท่ี 1 ผูเขารวมกิจกรรมไดทําแบบทดสอบกิจกรรมการเรียนรูการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง การคัดแยกขยะใหถูก พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูโดยรวม คิดเปน
รอยละ 90 
 



ตารางท่ี 2 การประเมินความรูความเขาใจ การนําความรูไปใช และความพึงพอใจ 
 

   ประเด็นคําถาม                   S.D.  แปลผล 
 

 ความรูความเขาใจ      4.25    0.57        มาก 
 การนําความรูไปใช       4.42    0.58        มาก 
 ความพึงพอใจ       4.34    0.54        มาก 
         

       รวม            4.33    0.56        มาก 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ การนําความรูไปใช และความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.33 ) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมกิจกรรม มีการนําความรูไป
ใช อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.42 ) รองลงมาพบวามีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.34) และมีความรูความเขาใจ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.25) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3 ความรูความเขาใจ 
 

   ประเด็นคําถาม                   S.D.  แปลผล 
 

ดานความรูความเขาใจ  
 1. มีความรูเก่ียวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก  4.32    0.51        มาก 
    การนํากลับมาใชใหม  
 2. มีความรูการบริหารจัดการขยะดวยตนเอง   4.11    0.57        มาก 
 3. มีความรูเก่ียวกับวิธีการกําจัดขยะประเภทตางๆ อยางถูกวิธี 4.28    0.66        มาก 
 4. การนําวัสดุใชแลวมาทําใหเกิดประโยชนเปนการณรงคชวย 
    ลดปญหาภาวะโลกรอน     4.30    0.57        มาก 
         

       รวม            4.25    0.57       มาก 

 จากตารางท่ี 3 ดานความรูความเขาใจพบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ คาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.25) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมกิจกรรมความรูเก่ียวกับ
วิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกการนํากลับมาใชใหม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.32) รองลงมาการนํา
วัสดุใชแลวมาทําใหเกิดประโยชนเปนการณรงคชวยลดปญหาภาวะโลกรอน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.30) 
และมีความรูเก่ียวกับวิธีการกําจัดขยะประเภทตางๆ อยางถูกวิธี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.28) มีความรูการ
บริหารจัดการขยะดวยตนเอง อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.11) ตามลําดับ 
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X



ตารางท่ี 4 การนําความรูไปใช  
 

   ประเด็นคําถาม                   S.D.  แปลผล 
 

ดานการนําความรูไปใช        
 5. ประโยชนท่ีไดรับจากการเขากิจกรรม   4.45    0.57        มาก 
 6. สามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปใชใน 
    ชีวิตประจําวัน       4.43    0.60        มาก 
 7. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดแกผูอ่ืนได  4.39    0.59        มาก 
         

       รวม            4.42    0.58        มาก 

 จากตารางท่ี 4 ดานการนําความรูไปใช พบวา ผูเขารวมกิจกรรมนําความรูไปใชคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.42) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ประโยชนท่ีไดรับจากการเขากิจกรรม อยูในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 4.45) รองลงมาพบวา สามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปใชในชีวิตประจําวัน อยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43) และ สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดแกผูอ่ืนได อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

4.39) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจ  

 

   ประเด็นคําถาม                   S.D.  แปลผล 
 

ดานความพึงพอใจ  
 8. ความนาสนใจของกิจกรรม     4.33   0.55        มาก 
 9. ความเหมาะสม และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม  4.33   0.61        มาก 
 10. ระดับความพึงพอใจของทานหลังจากการเขา 
    รวมกิจกรรม       4.37   0.48        มากท่ีสุด  
         

       รวม            4.34   0.54    มาก 

 จากตารางท่ี 5 ดานความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.34) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจหลังจากการเขารวม
กิจกรรมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.37) รองลงมาพบวา ความนาสนใจของกิจกรรมและความเหมาะสม และ
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.33) ตามลําดับ 
 

 

 

 

 

 

X

X



รูปภาพกิจกรรม 
















