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บทคัดย่อ 

               การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ 2) ประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งกระบวนการจัดท าหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด าเนินการในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จ านวน 305 คน ศึกษาข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม จากนั้นจึงน าหลักสูตรที่พัฒนาได้ไปใช้ใน
ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวน 18 คน แล้วจึงประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
               ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดท าหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เน้นองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ (1) การวิเคราะห์ความจ าเป็นของเนื้อหา (2) ก าหนดจุดมุ่งหมาย (3)วิเคราะห์ 
คุณลักษณะผู้เรียน (4) เทคนิคการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน (5) การเลือกวิธีและสื่อการสอน และ (6) การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร และเมื่อน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาแล้วนั้นไปใช้ในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยเน้น
กระบวนการและการฝึกอบรมในบริบทและสถานการณ์จริง และเมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินการใช้หลักสูตรกา ร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก   
ค าส าคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย, นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to: 1) design and develop the curriculum on garbage and 
hazardous waste management suitable for the secondary school students and  2) evaluate the 
application of this curriculum on garbage and hazardous waste management in the classroom of 
secondary school student's. The development  of  a curriculum on garbage and hazardous waste 
management was performed by using the questionnaires for collecting data from the samples, including 
305 administrators and teachers involved in the Office of Secondary Education Service Area 3. The 
obtained curriculum was then applied in the secondary school's classroom. The data collection was 
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conducted by in-depth and focus group interviews which involving 18 experts and other associated 
persons and the obtained data were then evaluated. The overall investigations showed that the 
developed curriculum on garbage and hazardous waste management for secondary school students 
consisted of six aspects, including 1) analysis of the content necessity, 2) determination of purposes, 3) 
analysis of student characteristics, 4) techniques of learning and teaching management, 5) methodology 
and media selection, and 6) curriculum achievement evaluation. After that, the obtained curriculum on 
garbage and hazardous waste management in secondary school classroom was applied by focusing  on 
the process and training in the real context and situations.  The result showed that  the suitability of the 
curriculum was at a high level. 
Keywords: Curriculum development, Garbage and hazardous waste management,    
              Secondary school student 
 
วันที่รับบทความ              : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
วันที่แก้ไขบทความ            : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
วันที่ตอบรับตีพิมพบ์ทความ : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
1. บทน า 
 จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ.2557-2560 โดยเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอย
ในปี พ.ศ.2560 เกิดขึ้นประมาณ 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.15 เนื่องจากจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น การขายตัว
ของเมือง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไปเป็น
ชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ แม้ว่าขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นแต่
การจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่าน
มา พ.ศ. 2557-2560 [1] 
    จากจุดเริ่มต้นของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ท า
ให้สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะแก่ผู้เรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา
และชุมชนรอบข้างมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นควรบรรจุไว้ในหลักสูตรของ
สถานศึกษา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการขยะที่น ามา
สู่การจัดท าหลักสูตรการเรียนสอน ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาและต้องเป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีแนวทางใน
การด าเนินการและร่างหลักสูตร  6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
การค้นหาความจ าเป็นของการจัดการเรียนการสอนวิชาที่
ต้องการสอน 2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ในเนื้อหาที่ต้องการสอน 3) การวิเคราะห์
คุณลักษณะของผู้เรียน 4) เทคนิคการเรียนการสอนของ
ผู้สอน 5) การส่งเสริมการเรยีนรู้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบั

ผู้เรียน และ6) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรจาก
ผู้เรียน [2]  
     ด้วยเหตุนี้การให้ความรู้และการปลูกฝังทักษะการ
บริหารการจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย ตั้งแต่
ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษา อันเป็นช่วงวัยที่ส าคัญต่อการ
เสริมสร้างความรู้เชิงรูปธรรมนั้น ยังขาดระบบการจัดการ
ที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นแม้รัฐบาลจะให้ความส าคัญกับ
ประเด็นนี้แต่ไม่พบการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายไว้ใน
หลักสูตรในสถานศึกษาได้ ประกอบกับสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหลายแห่งมุ่งเน้นเพียงกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน หรือสร้างการ
เรียนรู้ เฉพาะพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยที่จ ากัด แต่ยังไม่มี
มาตรการหรือข้อก าหนดที่ชัดเจนส าหรับการด าเนินการ
เพื่อสานต่อนโยบายทั้ งในระดับชาติ  ระดับชุมชน 
ขณะเดียวกันหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายยังขาด
แรงจูงใจในการบริหารจัดการ รวมทั้งวิธีการจัดการไม่
เป็นไปตามหลักการ เช่น การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การน า
กลับมาใช้ซ้ า รวมทั้งอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวก เช่น 
ถังขยะที่ยังไม่มีการ แยกประเภทส าหรับขยะแต่ละ
ประเภท นัยดังกล่าวจึงเป็นความส าคัญส่วนหนึ่งที่
สะท้อนสภาพปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ที่ยังต้องรอการแก้ไขปรับปรุงจากหน่วยงานที่
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เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ ให้ เกิ ดการจัดการขยะมู ลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด [3] 
     ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมุ่งเน้นในการ
จัดการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาให้เป็นไปตาม
แนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 
พ.ศ. 2551 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและ
จัดท าข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการจัดการขยะ ส่งผลให้
นักเรียนมีจิตส านึก มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของการจัดการขยะมูลฝอย และโอกาสในการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการลด
ปริมาณขยะ และจัดการให้ขยะเป็นศูนย์  โดยใ ช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการส ารวจค้นหา
ค าตอบที่เกิดจากสาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมจาก
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับผลกระทบต่อตนเอง คนใน
ครอบครัว ชุมชนที่อยู่อาศัย สังคม สภาพแวดล้อม และ
ประเทศชาติ และทราบถึงประโยชน์ของขยะ เช่น การน า
ขยะบางชนิดกลับมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้ทราบ
เกี่ยวกับลักษณะของขยะอันตรายรวมทั้งการก าจัดอย่าง
ถูกวิธี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้หน้าที่
ของตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 เพื่อจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย  ส าหรับนัก เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา 
     2.2 เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     ในการศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาในการจัดท า
เนื้อหาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้
ก าหนดเนื้อหาที่มีความครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย สถานการณ์ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย นโยบายการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แนวคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
พื้นที่ท่ีท าการศึกษา แนวทางการพัฒนาการจัดท าเนื้อหา
หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้สถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) เฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่ต้องการศึกษา
เท่านัน้ ซึ่งมีจ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษารวม 29 โรงเรียน 
จ าแนกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ/ใหญ่ จ านวน          
2 โรงเรียน ขนาดกลาง จ านวน 15 โรงเรียน และขนาด
เล็ก จ านวน 12 โรงเรียน 
3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกเป็น 3 ระยะดังนี้ 
      ระยะที่ 1  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
(พระนครศรีอยุธยา) จ านวน 29 โรงเรียน จ าแนก
ออกเป็นครู 1,222 คน ผู้บริหาร จ านวน 63 คน รวม
ประชากรในระยะที่ 1 จ านวน 1,285 คน [4] และกลุ่ม
ตัวอย่างในระยะที่ 1 จ านวน 305 คน ที่มาจากการใช้
สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ [5]  
      ระยะที่ 2 ประชากร คือ บุคคลที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สังกัด
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 คน และบุคคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนที่
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
(นนทบุรี - พระนครศรีอยุธยา) จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 
8 คน ก าหนดวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) [6] และสัมภาษณ์เชิงลึก
ครูผู้สอนจ านวน 10 คนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี-
พระนครศรีอยุธยา) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
     ระยะที่ 3 ประชากร คือ ครูและรักเรียนที่อยู่ใน
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ที่ผ่าน
การประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 (ปี 2554 – 2558) 
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และได้น าหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปทดลองใช้
กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และประเมินผลการใช้
หลักสูตรจากครูจ านวน 6 คนที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
อยุธยานุสรณ์ระดับช้ันเรียน มัธยมศึกษาปีที่  1- 6 ปี
การศึกษา 2560   
3.4 ขอบเขตด้านเวลา เก็บข้อมูลเดือน มิถุนายน – 
มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตั วอย่ างที่ สุ่ มตั วอย่ า งแบบแบ่ ง ช้ันภูมิ  ( Stratified 
Random Sampling) และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตาม
วิธีการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ ที่ความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 ดังสูตรที่
ใช้ในการค านวณดังต่อไปนี้ 

        
 
 

เมื่อ       n  แทนขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
N  แทนขนาดของประชากร 
e  แทนความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง     

 
       
 
 

          n     =      305 
 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น  305  คน ผู้วิจัยใช้วิธีการ
วิ เคราะห์ข้อมูลเ ชิงปริมาณโดยการวิ เคราะห์จาก
แบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ เพื่ออธิบาย
ลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) [7] และผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (key 
informant) ได้แก่ บุคคลที่มีความเช่ียวชาญด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายสังกัดกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 คน และบุคคลที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน ที่สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี - 
พระนครศรีอยุธยา) จ านวน 6 คน รวม 8 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสัมภาษณ์เชิง
ลึกครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี - 
พระนครศรีอยุธยา) จ านวน 10 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
หลังจากนั้นน าหลักสูตรฯไปทดลองใช้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 และประเมินผลการใช้หลักสูตรจาก
ครูจ านวน 6 คนที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอยุธยา
นุสรณ์ระดับช้ันเรียน  มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 
2560 ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการให้คะแนน ผู้วิจัยก าหนดคะแนนเกณฑ์
ออกเป็น 5 ระดับ ส าหรับการประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตรนี้จะใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ [8] 
 
5. ผลการวิจัย 
     จากผลการวิจัยการจัดท าเนื้อหาและพัฒนาหลักสูตร
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  มีดังนี้ 
      5.1 การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรควรจัดท าเป็น
หลักสูตรฝึกอบรมโดยจัดท าหลักสูตรตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาเป็นแนวทางในการ
จัดท าและพัฒนาหลักสูตร มีองค์ประกอบดังนี้  คือ       
1) ควรพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียน และสามารถหยิบ
น าไปใช้ได้ในทุกภาควิชาที่เกี่ยวข้องหรือต้องการศึกษา  
2) หลักสูตรที่จะพัฒนานี้ควรเป็นหลักสูตรที่เทียบเคียง
แบบหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่ งการจัดท าหลักสูตรการ
ฝึกอบรมควรเป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ มีขั้นตอน
การจัดท าหลักสูตรประกอบด้วย การวางแผนหลักสูตร 
การออกแบบหลักสูตรการจัดระบบหลักสูตร และการ
ประเมินหลักสูตร โดยมีเนื้อหาดังนี้ ศึกษาความหมาย 
แหล่งก าเนิดและประโยชน์ของขยะและของเสียอันตราย 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มและลดปริมาณขยะ เทคนิคใน
การแยกประเภทของขยะ การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ
ในครัวเรือน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการก าจดั
ขยะในครัวเรือน ในแหล่งชุมชน รวมถึงการลดปริมาณ
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ดินและน้ า การใช้ประโยชน์ตลอดจนสภาพปัญหาของ
การจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้กระบวนการ

     n   =           N 
       1 + Ne2          

          n   =          1,285 
  1 + 1,285(0.05)2          
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สิ่งแวดล้อมศึกษา รับรู้สนใจ ค้นหา ส ารวจ ตรวจสอบ  
สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ตัดสินใจ ไตร่ตรอง ทดลองปฏิบัติ
เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะและสิ่งอันตราย 
สามารถเลือกวิธีการก าจัดได้ถูกวิธี เหมาะสมกับชนิดของ
ขยะและการน าขยะไปบริหารสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ให้คิดเป็น ท าเป็น วางแผนการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มและน าเสนอสื่อสารสิ่ งที่ เรียนรู้มีจิตส านึก
ตระหนักในคุณค่าใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานปฏิบัติจน
เป็นนิสัยท าได้เองโดยอัตโนมัติ และเห็นความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและร่วมมือ กับชุมชนใน
การดูแลทรัพยากรโดยยึดหลักตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาโรงเรียนและท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน   
     5.2 ผลการประเมินการใช้หลักสูตรการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากใน
การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
6. การอภิปรายผล 
     จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา  
คือมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือการมีแบบ
แผนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ดังนี้ 
1) การค้นหาความจ าเป็นของการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเพื่อการแสวงหาความจ าเป็นถึงเนื้อหาที่ต้องการ
จะน ามาสอน และเรียงล าดับความส าคัญการสอน [9]   
2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ใน
เนื้อหาท่ีต้องการสอน คือการก าหนดเนื้อหาที่ต้องการจะ
สอน โดยการท าหลักสูตรครั้ งนี้ ได้ก าหนดเนื้อหาที่
ต้องการจะสอนคือการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย [10,11]  3) การวิเคราะห์คุณลักษณะของ
ผู้เรียน คือ การวิเคราะห์ถึงความพร้อมและธรรมชาติของ
ผู้เรียน ประสบการณ์และพื้นฐานความรู้เดิม เพื่อที่ผู้สอน
สามารถสอนหรือสามารถเลือกใช้สื่อ เนื้อหาการสอนได้
เหมาะสม [12]  4) เทคนิคการเรียนการสอนของผู้สอน  
หมายถึง กลยุทธ์เสริมต่างๆ เกี่ยวกับการสอนที่สามารถ
ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับในเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย 5) การส่งเสริมการเรียนรู้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน

เกิดการปฏิบัติตามการเรียนการสอนของผู้สอน เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความจ าได้ดีและสามารถ
น าไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน และ6) การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรจากผู้ เรียน คือการ
สะท้อนกลับที่สามารถวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะจากประสบการณ์ที่ได้รับในเนื้อหาเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
 
7. บทสรุป 
     การวิจัยครั้งนี้พบว่าหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายเป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ 
และการฝึกอบรมในบริบทและสถานการณ์จริงโดยสร้าง
จิตส านึกให้เกิดขึ้นกับนักเรียนตลอดจนน าไปใช้จัดท า
แผนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
     8.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
          1) การจัดท าหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ควรเน้นกระบวนการและการฝึกอบรมในบริบทและ
สถานการณ์จริง 
          2) ควรพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายเป็นหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้สูตร
ตามแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร 
          3) การจัดท าเนื้อหาหลักสูตรการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ควรให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในเนื้อหา
ที่ต้องการสอน การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของ
เนื้อหา และเทคนิคการเรียนการสอนของผู้สอน  
     8.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
          1) หลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ควรเน้นการมี
จิตส านึก ตระหนักในคุณค่า  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการฝึก
ปฏิบัติ 
          2) หลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ควรให้ความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการความร่วมมือกับชุมชนใน
การดูแลทรัพยากรโดยยึดหลักตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาโรงเรียนและท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  
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          3) หลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ควรเน้นการสร้าง
เครือข่ายกับโรงเรียนอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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