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วัตถุประสงค, เพื่อกระตุ,นให,เกิดการวิจัย ศึกษา พัฒนาองค=ความรู, แลกเปลี่ยนและเผยแพรE
ความก,าวหน,าทางวิชาการสาขาวิชาตEาง ๆ 

 
 

ขอบเขตงาน           เปKนวารสารทีค่รอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร= บริหารธุรกิจและการจัดการ 
ครุศาสตร= ศึกษาศาสตร= จิตวิทยา และสหวิทยาการด,านมนุษยศาสตร=และ
สังคมศาสตร= 
 

 

กำหนดการที่ตีพิมพ,  ตีพิมพ=ปOละ 3 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนเมษายน   
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม   
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม  
บทความที่ตีพิมพ=ในวารสารเปKนทัศนะ ลิขสิทธิ์เฉพาะ และความรับผิดชอบของ
ผู,เขียนเจ,าของผลงาน 
 

 

หน>วยงาน   สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)   
319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 33000   
โทร. 0 4561 7982 
 

 

ที่ปรึกษา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
รองศาสตราจารย= ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร 
 

 

บรรณาธิการ  ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจEาง 
 
 

ผูFช>วยบรรณาธิการ  อาจารย= ดร.สิริกัลยา สุขข ี  
ดร.กนกกาญจน= บุญทรง         
อาจารย=ธันยพงศ= สารรัตน=  
 

  

กองบรรณาธิการ      ศาสตราจารย= ดร.ธีระ รุญเจริญ 
รองศาสตราจารย= ดร.อนันต=ชัย พงศ=สุวรรณ  

   รองศาสตราจารย=จำเริญ อุEนแก,ว 
   ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.เพียรพูล กมลจิตร=ประภา 
   ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ศศิกานต= คูEวัฒนา 
   ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ชูเกียรติ โพนแก,ว        

ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.อรธิดา ประสาร  
ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.อรรถพล ศิริเวชพันธุ= 
ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ปkยฉัตร ทองแพง 
ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ไพบูลย= สุทธ ิ
อาจารย= ดร.พิมล วิเศษสังข=         



นางสุพรรษา แสงตา 
นายกฤตภาส สีหะวงษ= 
นางสาวศิริภัทรา คำมะรักษ=  
 

ผูFเชี่ยวชาญประเมินบทความ (Peer Reviews)  
1. สาขาครุศาสตร, / ศึกษาศาสตร, / จิตวิทยา 

1.1 ศาสตราจารย= ดร.ธีระ รุญเจริญ    มหาวิทยาลัยวงษ=ชวลิตกุล 
1.2 ศาสตราจารย= ดร.กนกอร สมปราชญ=   นักวิชาการอิสระ 
1.3 รองศาสตราจารย= ดร.พงษ=ชาญ ณ ลำปาง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร= 
1.4 รองศาสตราจารย= ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง          มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
1.5 รองศาสตราจารย= ดร.สิทธิพล อาจอินทร=            มหาวิทยาลัยขอนแกEน 
1.6 รองศาสตราจารย= ดร.ประสาท เนืองเฉลิม                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1.7 รองศาสตราจารย= ดร.นิราศ จันทรจิตร                         มหาวิทยาลัยนครพนม 
1.8 รองศาสตราจารย= ดร.อาฟOฟOm ลาเตnะ    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= 
1.9 รองศาสตราจารย= ดร.ศยามน อินสะอาด    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
1.10 รองศาสตราจารย=ชานนท= ไชยทองด ี   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
1.11 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ทพญ. สุวดี เอื้ออรัญโชต ิ  มหาวิทยาลัยขอนแกEน 
1.12 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ   มหาวิทยาลัยขอนแกEน 
1.13 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ดนิตา ดวงวิไล             มหาวิทยาลัยขอนแกEน 
1.14 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ชวนคิด มะเสนะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
1.15 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.วราพร เอราวรรณ=   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1.16 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ=กานต=      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1.17 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.จิระพร ชะโน            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1.18 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ปณตนนท= เถียรประภากุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
1.19 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต=             มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
1.20 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ปpฐมาภรณ= พิมพ=ทอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร= 
1.21 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ชาญณรงค= วิเศษสัตย=           มหาวิทยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ด 
1.22 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.สมร ทวีบุญ                        มหาวิทยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ด 
1.23 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร=  มหาวิทยาลัยนครพนม 
1.24 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ปกรณ=ชัย สุพัฒน=             มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
1.25 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.จุฬารัตน= บุษบงก=             มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
1.26 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.อรธิดา ประสาร             มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
1.27 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.อภิรดี ไชยกาล   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
1.28 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ไพบูลย= สุทธ ิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
1.29 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ถาวรินทร รักษ=บำรุง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= 
1.30 อาจารย= ดร.พิมล วิเศษสังข=    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
1.31 อาจารย= ดร.จริยา สายรัตนอินทร=   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
1.32 อาจารย= ดร.ปริญา ปริพุฒ    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

 
2. สาขาเศรษฐศาสตร, / บริหารธุรกิจและการจัดการ 

2.1 รองศาสตราจารย= ดร.จุรีพร จันทร=พาณิชย=           มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย= 
2.2 รองศาสตราจารย= ดร.วีระกิตต= เสารEม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2.3 รองศาสตราจารย= ดร.บญุฑวรรณ วิงวอน                มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 



2.4 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ศรีสุนันท= ประเสริฐสังข=     มหาวิทยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ด 
2.5 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.มาณวิน สงเคราะห=             มหาวิทยาลัยแมEโจ, 
2.6 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.กุลชญา แวEนแก,ว มหาวิทยาลัยแมEโจ, 
2.7 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.สันติธร ภูริภักด ี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.8 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.พชรณัฏฐ= ไคEนุEนภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
2.9 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.สหัสา พลนิล   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2.10 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ปkยฉัตร ทองแพง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2.11 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร=          มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2.12 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ญาณิศา ศรีบุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2.13 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.อรรถพล ศิริเวชพันธุ= มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2.14 อาจารย= ดร.สาลินี ทิพย=เพ็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.15 อาจารย= ดร.อุษณีย= วัชรไพศาลกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
3. สาขาสหวิทยาการดFานมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, 

3.1 รองศาสตราจารย= ดร.อัศวิน พรหมโสภา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3.2 รองศาสตราจารย= ดร.ศานติ ภักดีคำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
3.3 รองศาสตราจารย= ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
3.4 รองศาสตราจารย= ดร.สิทธิพล อาจอินทร= มหาวิทยาลัยขอนแกEน 
3.5 รองศาสตราจารย=วิไลลักษณ= พรมเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
3.6 รองศาสตราจารย= ดร.เอกพงษ= วงศ=คำจันทร= มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
3.7 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ปริวรรต สมนึก มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
3.8 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ภาวด ีทะไกรราช มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
3.9 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.พัชรา ปราชญ=เวทย=   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
3.10 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.กฤษณ= คำนนท= มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
3.11 ผู,ชEวยศาสตราจารย= ดร.ประจวบ จันทร=หมื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
3.12 ผู,ชEวยศาสตราจารย=ธมาภรณ= พูมพิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
3.13 อาจารย= ดร.ปpณณทัต กัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
3.14 อาจารย= ดร.ศุภรัตน= วัลกานนท= มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
3.15 อาจารย= ดร.ศิวธิดา ภูมิวรมุน ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
 

ทุกบทความได+รับการตรวจสอบความถูกต+องทางวิชาการโดยผู+ทรงคุณวุฒ ิ

วารสารนี้ผ*านการรับรองคุณภาพจากศูนย9ดัชนีการอ<างอิงวารสารไทย 

(Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) โดยอยู*ในฐานข<อมูล TCI กลุ*ม 2 

 

 

 

 



บทบรรณาธิการ 
 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฉบับนี้เปbนปcที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน 
– ธันวาคม 2564 ซึ่งเปbนฉบับที่สามของปc บทความในวารสารฉบับนี้ประกอบด<วย บทความวิจัยจำนวน 
17 บทความ โดยเปbนวิจัยทางด<านเศรษฐศาสตร9บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร9 ศึกษาศาสตร9 
จิตวิทยา และสหวิทยาการด<านมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 บทความทุกเรื่องได<ผ*านการพิจารณา
กลั ่นกรองจากผู <ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข<องจากหลายสถาบันการศึกษา กองบรรณาธิการ
ขอขอบคุณทุกท*านที่กรุณาให<ความไว<วางใจในการส*งบทความลงตีพิมพ9เผยแพร*ในวารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอขอบคุณผู<เขียนทุกท*าน ผู <ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ที่ให<
ข<อเสนอแนะเพือ่ความถูกต<องและสมบูรณ9ของแต*ละบทความ  

กองบรรณาธิการวารสารมุ*งมั ่นพัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ศรีสะเกษ ให<มีคุณภาพตามมาตรฐานและเปbนแหล*งเผยแพร*ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และเปbนเวที
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู<ของ นักวิชาการ นักวิจัย และผู<อ*านทุกท*าน หากท*านมีบทความวิชาการ 
บทความวิจัยที่ต<องการเผยแพร*เพื่อเปbนประโยชน9แก*สังคม ท*านสามารถส*งมาให<กองบรรณาธิการเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ9เผยแพร*ต*อไป 

กองบรรณาธิการหวังเปbนอย*างยิ่งว*า บทความจากวารสารฉบับนี้จะเปbนประโยชน9ต*อผู<อ*าน
ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ หากผู<เขียนหรือผู<อ*านท*านใดมีข<อเสนอแนะที่เปbนประโยชน9ต*อวารสารฯ 
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บทคัดย'อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค5เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมและออกแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูEที่สามารถจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากรายวิชาการแกะสลักผักและผลไมEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตPอการจัดกิจกรรมการเรียนรูE กลุPมตัวอยPางคือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เรียนรายวิชาการแกะสลักผักและผลไมE จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใชEไดEแกP แบบบันทึกการ
ประชุมระดมสมองกลุPม แบบประเมินวัสดุเขียว และแบบสอบถามความพึงพอใจตPอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูEการจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและผลไมEสูPผลิตภัณฑ5สีเขียว  
 ผลการวิจัยพบวPา การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูEสามารถนำหลักการเพิ่มผลผลิตสีเขียว 
ประกอบดEวย 6 ขั้นตอน โดยจัดกิจกรรม จำนวน 13 กิจกรรม กลุPมตัวอยPางมีความคิดเห็นวPาเศษผักและ
ผลไมEสามารถพัฒนาใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียวไดE เนื่องจากเปJนวัสดุธรรมชาติไมPกPอใหEเกิดมลพิษทาง
สิ่งแวดลEอม โดยการแปรรูปใหEเปJนผลิตภัณฑ5ที่สามารถนำไปใชEไดEในครัวเรือนดEวยการแยกน้ำและกาก 
สรEางเปJนผลิตภัณฑ5ไดE 5 ชนิด คือ 1) สบูPลEางมือชนิดกEอน 2) ผลิตภัณฑ5ทำความภาชนะเครื่องใชE 3) 
กระถางดอกไมEจากเศษผักและผลไมE 4) ปุ^ยหมักจากเศษผักและผลไมEชนิดน้ำ 5) ปุ^ยหมักจากเศษผักและ
ผลไมEชนิดเม็ด ผลิตภัณฑ5ทุกชนิดผPานเกณฑ5ประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ5สีเขียวจากผูEเชี่ยวชาญทั้ง 4 
ดEานในระดับมาก ความพึงใจตPอการจัดกิจกรรมการเรียนรูE พบวPา กลุPมตัวอยPางมีความพึงพอใจตPอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูEที่สามารถจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากรายวิชาการแกะสลักผักและผลไมEเปJนผลิตภัณฑ5สี
เขียว ในระดับมาก 
 
คำสำคัญ: การจัดการเศษวัสดุ, แกะสลักผักและผลไมE, กิจกรรมการเรียนรูE, ผลิตภัณฑ5สีเขียว 
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ABSTRACT  
 This research aimed to study the methods and design teaching and learning 
activities that can manage waste from fruits and vegetable craving to Green Product. As 
well as, to evaluate the satisfactory towards teaching and learning activities. The 
research samples included 33 bachelor students who enrolled Fruits and Vegetable 
Craving Course. The research instruments were group brainstorming records, Green 
Product evaluation form, and the satisfactory evaluation form.  
 The result showed that teaching and learning activities could employ the 
principles of increasing Green Product which included 6 steps and 13 activities. Besides, 
the research samples agreed that fruit and vegetable waste could be transformed as 
housewares products by separating liquid from waste. The transformed products 
included 1) handwashing soap, 2) housewares cleaning, 3) flowers pot, 4) liquid fertilizer, 
and 5) pill fertilizer. Also, all products were evaluated the product property based on 
Green Product criteria a high level. Furthermore, the result of satisfactory evaluation 
revealed that the research samples were satisfied in teaching and learning activities a 
high level. 
 
Keywords: Waste from Fruits and Vegetable Craving, Teaching and Learning Activities, 

Green Product (GP) 
 
บทนำ 
 ประเทศไทยกำลังประสบป�ญหาดEานสิ่งแวดลEอมเปJนพิษและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ ป�ญหาดังกลPาวลEวนแตPสPงผลตPอสุขภาพและชีวิตความ
เปJนอยูPของคนในสังคม หนึ่งในสาเหตุของมลภาวะและสิ่งแวดลEอมเปJนพิษ เกิดจากป�ญหาขยะมูลฝอยเปJน
ป�ญหาที่เกิดขึ้นมาชEานานในสังคมและมีแนวโนEมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ป� 2563 ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรEอย
ละ 27.35 ลEานตัน โดยคิดอัตรา 1.13 กิโลกรัมตPอคนตPอวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) สาเหตุหลักที่ทำ
ใหEเกิดขยะมูลฝอยมาจากพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ไมPถูกตEองของคนและโรงงานอุตสาหกรรมตPาง ๆ การ
ผลิตหรือใชEสิ่งของมากเกินความจำเปJนและการเก็บ ทำลาย หรือนำ ขยะไปใชEประโยชน5อยPางไมPมี
ประสิทธิภาพกPอใหEเกิดขยะตกคEางหมักหมม ซึ่งทำใหEเกิดป�ญหามลพิษในที่สุด ภาครัฐจึงใหEความสำคัญใน
การจัดการขยะอยPางถูกวิธี โดยกรมควบคุมมลพิษรPวมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กำหนดตัวชี้วัด “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนPวยงานภาครัฐ” ของผูEบริหารระดับกระทรวง กรม
ตPาง ๆ ขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) อีกทั้งยังสอดคลEองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหPงชาติ 
ฉบับที่ 12 ป�พ.ศ.2560-2564 กำหนดนโยบายสรEางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดลEอม กลPาวคือ เนEนการรักษาและฟ��นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุนการเติบโตที่เปJนมิตรกับสิ่งแวดลEอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เรPงแกEไขป�ญหาวิกฤตสิ่ งแวดลEอมเพื่อลดมลพิษที่ เกิดจากการผลิตและการบริโภค (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหPงชาต,ิ 2559) 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร5 สาขาคหกรรมศาสตร5 ซึ่งเปJนสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ไดEเป�ดสอนรายวิชาการแกะสลักและผลไมE โดยทุกภาคเรียนไดEนำวัสดุธรรมชาติ คือ ผักและผลไมE
ชนิดตPาง ๆ ใชEเปJนวัสดุหลักในกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนมาก ซึ่งเมื่อจบบทเรียนจะเหลือเศษผัก
และผลไมEบางสPวนที่ไมPสามารถนำมาใชEไดE จึงกPอใหEเกิดขยะตามมา แมEวPาเศษวัสดุดังกลPาวถูกจัดอยูPในกลุPม
ของขยะยPอยสลาย (Compostable Waste) หรือขยะที่เนPาเสียและยPอยสลายไดEเร็ว เชPน เศษผัก เปลือก
ผลไมE ใบไมE (สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2559) หากหนPวยงานตEนทางมีการทิ้งหรือกำจัด
ที่ไมPถูกตEอง ไมPคัดแยกขยะสามารถกPอใหEเกิดการตกคEาง หมักหมมและสPงผลตPอมลภาวะที่เปJนพิษตPอ
สิ่งแวดลEอมไดEเชPนกัน ทั้งนี้ ผูEวิจัยตระหนักเห็นถึงป�ญหาดังกลPาว อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงคุณสมบัติของขยะ
ยPอยสลาย (Compostable Waste) ที่สามารถนำไปแปรรูปเปJนผลิตภัณฑ5อื่น ๆ ไดE จึงไดEมีแนวคิดที่จะ
จัดการเศษวัสดุที่เหลือใชEจากการแกะสลักผักและผลไมEใหEเปJนผลิตภัณฑ5ใหมP โดยออกแบบกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูEโดยแกEป�ญหาอยPางเปJนระบบตามรูปแบบแอดดี (ADDIE model) 5 ขั้น และดำเนินกิจกรรม
การจัดการเรียนรูEตามหลักการเพิ่มผลผลิตสีเขียว 6 ขั้นตอน 13 กิจกรรม (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหPงชาติ, 
2559) ที่มุPงเนEนการสรEางผลิตภัณฑ5สีเขียวเปJนผลิตภัณฑ5ที่ชPวยลดมลภาวะทางสิ่งแวดลEอมของสังคมไดE
  
วัตถุประสงค;การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูEที่สามารถจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการ
แกะสลักผักและผลไมEใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว 
 2. เพื่อออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูEที่สามารถจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลัก
ผักและผลไมEใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตPอการจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผัก
และผลไมEใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแกะสลักผักและผลไมE สาขาคหกรรมศาสตร5 คณะครุ

ศาสตร5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 33 คน ใชEวิธเีลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
2. ตัวแปรที่ใชRในการวิจัย 

  ตัวแปรที่ใชEในการวิจัย ประกอบดEวย การจัดกิจกรรมจัดการเรียนรูE 
3. ขอบเขตเนือ้หา 

  การแกEป�ญหาอยPางเปJนระบบตามรูปแบบแอดดี (ADDIE model) 5 ขั้น ไดEแกP 1. ขั้น
การวิเคราะห5 (Analyze) 2. ขั้นการออกแบบ (Design) 3. ขั้นการพัฒนา (Develop) 4. ขั้นการนำไปใชE 
(Implement) และ 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluate) (สมจิต จันทร5ฉาย, 2557 อEางจาก Richey, 
Klein, & Tracey, 2011, p. 19) 

หลักการเพิ่มผลิตสีเขียว (Green Product) 6 ขั้นตอน ดำเนินการ 13 กิจกรรม ไดEแกP 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเริ่มตEน ประกอบดEวย กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งคณะทำงาน และกิจกรรมที่ 2 การสำรวจ
องค5กรและเก็บขEอมูล ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ประกอบดEวย กิจกรรมที่ 3 การแจกแจงถึงป�ญหาและ
ตEนเหตุ และกิจกรรมที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค5และเป�าหมาย ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดประเมิน 
ประกอบดEวย กิจกรรมที่ 5 การกำหนดทางเลือกและกิจกรรมที่ 6 การคัดสรรประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 
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การนำทางเลือกจีพีไปปฏิบัติ ประกอบดEวย กิจกรรมที่ 7 การกำหนดแผนดำเนินงาน กิจกรรมที่ 8 การ
ดำเนินงานตามแผนที่วางไวE และกิจกรรมที่ 9 การฝ กอบรมเพื่อเสริมสรEางความรูE ขั้นตอนที่ 5 การเฝ�า
ตรวจและประเมินผล ประกอบดEวย กิจกรรมที่ 10 การเฝ�าตรวจและประเมินผลที่เกิดขึ้นและกิจกรรมที่ 
11 การตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการที่ยั่งยืน ประกอบดEวยกิจกรรมที่ 12 การเสริมสรEางแนวคิด
จีพี และกิจกรรมที่ 13 การกำหนดป�ญหาใหมPเพื่อการปรับปรุงอยPางตPอเนื่อง (สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหPงชาติ, 2559) 

เศษผักและผลไมE จัดเปJนขยะมูลฝอยกลุPมของขยะยPอยสลาย (Compostable Waste) 
หรือขยะที่เนPาเสียและยPอยสลายไดEเร็ว (สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2559)  

หลักการ 3Rs เปJนแนวทางในการใชEและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูPอยPางคุEมคPา 
ไดEแกPการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) การนำกลับมาใชEซ้ำ (Reuse) และการนำวัสดุกลับมาใชE
ประโยชน5ใหมP หรือ รีไซเคิล (Recycle) (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

4. เครื่องมือที่ใชRในการวิจัย 
4.1 แบบบันทึกการประชุมระดมสมองกลุPม  
4.2 แบบประเมินวัสดุเขียว 
4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตPอการจัดกิจกรรมการเรียนรูEการจัดการเศษวัสดุที่เหลือ

จากการแกะสลกัผักและผลไมEสูPผลิตภัณฑ5สีเขียว 
5. การเก็บรวบรวมขRอมูล 

ผูEวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค5การวิจัยใหEกับกลุPมตัวอยPาง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) เก็บรวบรวมขEอมูลแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูEใหEเปJนผลิตภัณฑ5
สีเขียวโดยวิเคราะห5ขEอมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) จากนั้นออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูE
การจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและผลไมEใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว ไดEออกแบบกิจกรรม 6 
ขั้นตอน 13 กิจกรรม นำกิจกรรมที่ไดEประเมินโดยผูEเชี่ยวชาญ 3 คน แลEวนำไปทดลองใชE (Try – Out) กับ
กลุPมที่ไมPใชPกลุPมตัวอยPางของภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 34 คน ผูEวิจัยเก็บรวบรวมขEอมูลโดยจัดกิจกรรม 6 
ขั้น 13 กิจกรรม ดังนี้ 1) ขั้นเริ่มตEน กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งคณะทำงาน กิจกรรมที่ 2 การสำรวจองค5กร
และเก็บขEอมูล 2) ขั้นการวางแผน กิจกรรมที่ 3 การแจกแจงถึงป�ญหาและตEนเหตุ กิจกรรมที่ 4 การ
กำหนดวัตถุประสงค5และเป�าหมาย 3) ขั้นการกำหนด ประเมิน และจัดลำดับ กิจกรรมที่ 5 การกำหนด
ทางเลือก กิจกรรมที่ 6 การคัดสรร ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญ 4) ขั้นการนำทางเลือกจีพีไป
ปฏิบัติ กิจกรรมที่ 7 การกำหนดแผนดำเนินงาน กิจกรรมที่ 8 การดำเนินงานตามแผนที่วางไวE กิจกรรมที่ 
9 การฝ กอบรมเพื่อเสริมสรEางความรูE 5) ขั้นการเฝ�าตรวจและประเมินผล กิจกรรมที่ 10 การเฝ�าตรวจและ
ประเมินผลที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่ 11 การตรวจสอบจากการประเมินผล 6) ขั้นการดำเนินการที่ยั่งยืนภายใตE
แนวคิดของจีพี กิจกรรมที่ 12 การเสริมสรEางแนวคิดจีพี การดำเนินการเพื่อสรEางเครือขPายโดยการ
เผยแพรPขEอมูลและมีการจัดอบรมใหEกับชุมชน กิจกรรมที่ 13 การกำหนดป�ญหาใหมPเพื่อการปรับปรุงอยPาง
ตPอเนื่อง (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหPงชาติ, 2559) จากนั้นสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตPอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูEการจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและผลไมEสูPผลิตภัณฑ5สีเขียว รวบรวม
และวิเคราะห5ขEอมูลหาคPาเฉลี่ย และสรุปผลการวิจัย 
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ผลการดำเนินงานวิจัย 
 1. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูRใหRเป_นผลิตภัณฑ+สีเขียว พบวPา แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรูEที่มุPงเนEนแกEไขป�ญหาที่ เกิดขึ้นในชั้นเรียนตามบริบทของการเรียนรูE (Learning 
Context) การจัดการเศษจากวัสดุผักและผลไมEที่เหลือจากการแกะสลักมีแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรูE
ใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว สามารถดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหPงชาติไดE ซึ่งตEอง
ดำเนินกิจกรรม 6 ขั้นตอน 13 กิจกรรม ไดEแกP ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเริ่มตEน ประกอบไปดEวย กิจกรรมที่ 1 การ
จัดตั้งคณะทำงาน และกิจกรรมที่ 2 การสำรวจองค5กรและเก็บขEอมูล ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ประกอบ
ไปดEวยกิจกรรมที่ 3 การแจกแจงถึงป�ญหาและตEนเหตุ และกิจกรรมที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค5และ
เป�าหมาย ขั้นตอนที่ 3 การกำหนด ประเมิน ประกอบไปดEวย กิจกรรมที่ 5 การกำหนดทางเลือกและ
กิจกรรมที่ 6 การคัดสรร ประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 การนำทางเลือกจีพีไปปฏิบัติ ประกอบไปดEวยกิจกรรม
ที่ 7 การกำหนดแผนดำเนินงาน กิจกรรมที่ 8 การดำเนินงานตามแผนที่วางไวE และกิจกรรมที่ 9 การ
ฝ กอบรมเพื่อเสริมสรEางความรูE ขั้นตอนที่ 5 การเฝ�าตรวจและประเมินผล ประกอบไปดEวยกิจกรรมที่ 10 
การเฝ�าตรวจและประเมินผลที่เกิดขึ้นและกิจกรรมที่ 11 การตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการที่
ยั่งยืน ประกอบไปดEวยกิจกรรมที่ 12 การเสริมสรEางแนวคิดจีพี และกิจกรรมที่ 13 การกำหนดป�ญหาใหมP
เพื่อการปรับปรุงอยPางตPอเนื่อง (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหPงชาติ, 2559) สรEางความรูEใหมPเพื่อแกEไขป�ญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อใหEนักศึกษาเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห5และคิดแกEป�ญหา พัฒนาการเรียนรูEของนักศึกษาไดE 
 2. การออกแบบกิจกรรมการจัดการเศษผักและผลไมRที่เหลือจากการแกะสลักใหRเป_น
ผลิตภัณฑ+สีเขียว พบวPา การออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการแกEป�ญหาอยPางเปJนระบบ โดยใชEการ
ออกแบบการสอนรูปแบบแอดดี (ADDIE model) 5 ขั้น ประกอบดEวย 1) ขั้นการวิเคราะห5 (Analyze) 
วิเคราะห5ป�ญหาและความตEองการของนักศึกษาตPอการจัดการเศษวัตถุดิบสำหรับใชEในชั้นเรียน 2) ขั้นการ
ออกแบบ (Design) กำหนดจุดประสงค5สรEางผลิตภัณฑ5สีเขียวจากเศษผักและผลไมE วางแผนการ
ประเมินผลจัดลำดับขั้นตอนของเป�าหมายในการปฏิบัติการจัดการเศษผักและผลไมEที่เหลือจากการ
แกะสลักใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว 3) ขั้นการพัฒนา (Develop) สรEางกิจกรรมการจัดเศษวัสดุที่เหลือจาก
การแกะสลักใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว ไดEแกP สบูPลEางมือชนิดเหลวและชนิดแข็ง ผลิตภัณฑ5ทำความภาชนะ
เครื่องใชE ปุ^ยหมักจากเศษผักและผลไมE เปJนตEน นำไปทดสอบ (Try out) และปรับปรุงกิจกรรมกPอน
นำไปใชEจริง 4) ขั้นการนำไปใชE (Implement) นำกิจกรรมการจัดการเศษที่เหลือจากการแกะสลักใหEเปJน
ผลิตภัณฑ5สีเขียวใชEกับกลุPมเป�าหมาย 5) ขั้นการประเมินผล (Evaluate) จากจัดการกิจกรรมการจัดการ
เศษที่เหลือจากการแกะสลักใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว ทั้งนี้ การออกแบบกิจกรรมการจัดการเศษผักและ
ผลไมEที่เหลือจากการแกะสลักใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียวตามรูปแบบแอดดี (ADDIE model) มีลักษณะ
กิจกรรมคลEายกระบวนการแกEป�ญหาอยPางเปJนระบบ เริ่มจากการวิเคราะห5ป�ญหา (Analyze) การ
นำเสนอ แนวทางการแกEป�ญหา (Design) การเตรียมการแกEป�ญหา (Develop) การทดลองการแกEป�ญหา 
(Implement) และสุดทEายประเมินแนวทางการแกEป�ญหาวPาประสบความสำเร็จหรือไมP (Evaluate) 
 กิจกรรมการจัดการเศษผักและผลไมEที่เหลือจากการแกะสลักใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว โดย
หลักการเพิ่มผลผลิตสีเขียว Green Productivity (GP) 6 ขั้นตอน ดำเนินการ 13 กิจกรรม (สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหPงชาต,ิ 2559) ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเริ่มตEน กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งคณะทำงาน ผูEวิจัยไดEจัดกลุPมนักศึกษา
กลุPมละ 4-5 คน 5 กลุPม จัดตั้งคณะทำงานเรียกคณะทำงานวPา “ทีมจีพี” กิจกรรมที่ 2 การสำรวจขEอมูล 
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เก็บรวบรวมขEอมูล โดยจัดประชุมทีมจีพีเพื่อสำรวจวัตถุดิบที่ใชEในการแกะสลัก จัดเตรียมและรวบรวม
ขEอมูลเพื่อนำไปวิเคราะห5ในขั้นตPอไป  
   ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน กิจกรรมที่ 3 การแจกแจงถึงป�ญหาและตEนเหตุของเศษผัก
ผลไมEที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน จัดประชุมทีมจีพีโดยการประชุมระดมสมอง (Brian - storming) ถึงป�ญหา
ตEนเหตุผลกระทบจากการทิ้งเศษผักผลไมE เพื่อสรEางทางเลือกในการลดปริมาณขยะของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 
 

 
 

ภาพที่ 1 ป�ญหาและตEนเหตุของเศษผักผลไมEที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
ที่มา: รักชนก อินจันทร5 

 
กิจกรรมที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค5และเป�าหมาย จากการประชุมทีมจีพีไดEกำหนดวัตถุประสงค5เพื่อ
สรEางผลิตภัณฑ5สีเขียว 5 ชนิด คือ 1) สบูPลEางมือชนิดกEอน 2) ผลิตภัณฑ5ทำความภาชนะเครื่องใชE 3) 
กระถางดอกไมEจากเศษผักและผลไมE 4) ปุ^ยหมักจากเศษผักและผลไมEชนิดน้ำ 5) ปุ^ยหมักจากเศษผักและ
ผลไมEชนิดเม็ด 
   ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกจีพี 
กิจกรรมที่ 5 การกำหนดทางเลือกของทีมจีพีโดยทั้ง 5 ทีมเขียนโครงการจัดการเศษใหEเปJนผลิตภัณฑ5สี
เขียวตามวัตถุประสงค5ที่กำหนดขึ้น กิจกรรมที่ 6 การคัดสรร ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของ
ทางเลือกจีพี ทีมจีพีทั้ง 5 ทีม กำหนดคัดสรรวัตถุดิบสำหรับแกะสลักแตPละสัปดาห5 ไดEแกP ฟ�กทอง มะเขือ
เทศ แครอท แตงกวา แอปเป�ล แตงโม แคนตาลูป มะละกอ บีทรูท  
   ขั้นตอนที่ 4 การนำทางเลือกจีพีไปปฏิบัติ กิจกรรมที่ 7 การกำหนดแผนดำเนินงาน 
ทีมจีพีรPวมกันวางแผนการปฏิบัติงานตามลำดับของโครงการจัดการเศษใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว โดย
กำหนดผูEรับผิดชอบงานแตPละสPวนพรEอมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ กิจกรรมที่ 8 การดำเนินงาน
ตามแผนที่วางไวE ทีมจีพีทั้ง 5 ทีม ดำเนินการตามแผนงานของโครงการ กิจกรรมที่ 9 การฝ กอบรมเพื่อ
เสริมสรEางความรูE ผูEวิจัยไดEจัดอบรมบูรณาการสรEางสรรค5ผลิตภัณฑ5จากเศษวัสดุในทEองถิ่น ไดEแกP เศษใบไมE 
เศษดอกไมE เศษใบตอง เศษฟางขEาว กากถั่วเหลือง เปลือกขEาวโพด เปJนตEน สรEางเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว
ชนิดตPาง ๆ ไดEแกP กลPองทิชชู กรอบรูป ดอกไมEจันทน5 ตุ¤กตา บอร5ดติดกระดาษ กระถางดอกไมE เปJนตEน 
   ขั้นตอนที่  5 การเฝ�าตรวจและประเมินผล กิจกรรมที่  10 การเฝ�าตรวจและ
ประเมินผลที่เกิดขึ้น การเฝ�าติดตามประเมินผลการดำเนินงานการจัดการเศษผักและผลไมEที่เหลือจากการ
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แกะสลักใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ5 โดยการเปรียบเทียบการทดลองแตPละครั้งเพื่อใหEไดE
ผลิตภัณฑ5สีเขียวที่มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 11 การตรวจสอบจากการประเมินผลของผูEเชี่ยวชาญสาขา
วิทยาศาสตร5ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3 ทPาน โดยใชEเกณฑ5การประเมินวัสดุสีเขียว ของมูลนิธิ
สถาบันสิ่งแวดลEอมไทย (2564) โดยมีการประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ5 4 ดEาน ไดEแกP ดEานแหลPง
วัตถุดิบ (Source Material) ประกอบดEวยรายการประเมินยPอย คือ 1) วัตถุดิบและทรัพยากรที่ใชEมีแหลPง
ในทEองถิ่น 2) การใชEวัตถุดิบมีสPวนผสมวัสดุ/เศษขยะ/เศษวัสดุ ที่สามารถรีไซเคิลไดE 3) วัตถุดิบไดEจากการ
ทดแทนจากธรรมชาติและเปJนทรัพยากรหมุนเวียน ดEานคุณสมบัติของผลิตภัณฑ5 (Property of 
Products) ประกอบดEวยรายการประเมินยPอย คือ 1) ผลิตภัณฑ5มีคุณสมบัติพื้นฐานมาตรฐานของวัสดุเดิม 
และสามารถนำมารีไซเคิลไดE 2) ผลิตภัณฑ5มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน 3) ผลิตภัณฑ5ไมPมีอันตรายและ
กPอใหEเกิดมลพิษทางสุขภาพและสิ่งแวดลEอม ดEานการผลิต (Producing Process) ประกอบดEวยรายการ
ประเมินยPอย คือ 1) กระบวนการผลิตปลอดภัยไมPสPงผลและกPอใหEเกิดมลพิษทางสุขภาพและสิ่งแวดลEอม 
2) บรรจุภัณฑ5ไมPมีอันตรายและกPอใหEเกิดมลพิษทางสุขภาพและสิ่งแวดลEอม และดEานการกำจัด 
(Removal) ประกอบดEวยรายการประเมินยPอย คือ ผลิตภัณฑ5ไมPกPอมลพิษในการกำจัด สามารถนำ
กลับมาใชEใหมP และไมPสPงผลตPอสิ่งแวดลEอม (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลEอมไทย, 2564) จากการวิเคราะห5ขEอมูล 
พบวPา ผลิตภัณฑ5ทั้ง 5 ชนิด ไดEแกP 1) สบูPลEางมือชนิดกEอน 2) ผลิตภัณฑ5ทำความภาชนะเครื่องใชE 3) 
กระถางดอกไมEจากเศษผักและผลไมE 4) ปุ^ยหมักจากเศษผักและผลไมEชนิดน้ำ 5) ปุ^ยหมักจากเศษผักและ
ผลไมEชนิดเม็ด ผPานเกณฑ5ประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ5สีเขียวทั้ง 4 ดEาน ในระดับมาก (X̅ = 4.22) 
เมื่อพิจารณารายดEานพบวPา คุณสมบัติผลิตภัณฑ5สีเขียวดEานการกำจัด (Removal) (X̅ = 4.67) และดEาน
แหลPงวัตถุดิบ (Source Material) (X̅ = 4.56) มีคPาเฉลี่ยทั้ ง 2 ดEานอยูP ในระดับมากที่สุด โดยดEาน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ5 (Property of Products) มีคPาเฉลี่ยอยูPในระดับมาก (X̅ = 4.33) สำหรับดEาน
การผลติ (Producing Process) (X̅ = 3.33) อยูPในระดับปานกลาง 
 

 
 

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ5สีเขียวจากเศษผักและผลไมE 
ที่มา: รักชนก อินจันทร5 
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 ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการที่ยั่งยืนภายใตEแนวคิดของจีพี กิจกรรมที่ 12 การเสริมสรEาง
แนวคิดจีพี การดำเนินการเพื่อสรEางเครือขPายโดยการเผยแพรPขEอมูลและมีการจัดอบรมใหEความรูEแกPกลุPม
ผูEสูงอายุตำบลหัวงEม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

 
 

ภาพที่ 3 เผยแพรPขEอมูลผลิตภัณฑ5สีเขียวจากเศษผักและผลไมE 
ที่มา: รักชนก อินจันทร5 

 
กิจกรรมที่ 13 การกำหนดป�ญหาใหมPเพื่อการปรับปรุงอยPางตPอเนื่อง สรุปผลการดำเนินการวิจัยเพื่อนำ
ป�ญหาที่เกิดขึ้น ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ5ทั้ง 5 ชนิด และกำหนดวัตถุดิบชนิดอื่นในแกะสลักเพื่อหา
แนวทางการสรEางผลิตภัณฑ5สีเขียวชนิดอื่น ๆ ตPอไป 
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตHอการจัดกิจกรรมการเรียนรูRการจัดการเศษวัสดุที่เหลือ
จากการแกะสลักผักและผลไมRสูHผลิตภัณฑ+สีเขียว พบวPา ความพึงพอใจตPอการจัดกิจรรมการเรียนรูEการ
จัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและผลไมEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว อยูPในระดับมาก ซึ่งกลุPม
ตัวอยPาง 33 คน แยกเปJน หญิง 30 คน คิดเปJนรEอยละ 90.90 ชาย 3 คน คิดเปJนรEอยละ 9.10 เปJนหญิง
มากวPาชายเนื่องจากนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร5สPวนใหญPเปJนเพศหญิง สำหรับความพึงพอใจตPอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูEแบPงเปJน 3 สPวน คือ 1) เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูE 2) รูปแบบการจัดกิจรรมการ
จัดการเรียนรูE 3) พัฒนาการเรียนรูEของนักศึกษาตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ตามรายละเอียด
ตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจตPอการจัดกิจกรรมการเรียนรูEการจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผัก
 และผลไมEสูPผลิตภัณฑ5สีเขียว (Green Product) 

ขRอ รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

1. เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูR 4.51 0.52 มากที่สุด 
1.1 หัวขEอสอดคลEองกับวัตถุประสงค5ในการจัดกิจกรรม 4.39 0.56 มาก 
1.2 เนื้อหาสาระในกิจกรรมตรงตามความตEองการ 4.67 0.48 มากที่สุด 

X
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ขRอ รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

1.3 เนื้อหากิจกรรมเชื่อมโยงตPอการแกEป�ญหาทรัพยากรในทEองถิ่น 4.64 0.49 มากที่สุด 

1.4 เนื้อหาในกิจกรรมจัดลำดับงPายไปยาก 4.48 0.51 มาก 
1.5 เนื้อหาในกิจกรรมตPอเนื่องครบถEวน 4.36 0.55 มาก 
2. รูปแบบการจัดกิจรรมการจัดการเรียนรูR 4.08 0.55 มาก 
2.1 รูปแบบของกิจกรรมเหมาะสม 4.33 0.54 มาก 
2.2 กิจกรรมสPงเสริมกระบวนการคิดแกEป�ญหา 4.27 0.57 มาก 
2.3 กิจกรรมสPงเสริมใหEนักศึกษาไดEพัฒนาการเรียนรูEอยPางตPอเนื่อง 3.64 0.49 มาก 
2.4 กิจกรรมสามารถนำความรูEที่ไดEรับไปพัฒนาเปJนผลิตภัณฑ5อื่น 4.21 0.74 มาก 
2.5 กิจกรรมสามารถนำความรูEไปเผยแพรP/ถPายทอดไดE 3.94 0.43 มาก 
3. พัฒนาการเรียนรูRของนักศึกษาตามรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ. 3) 
4.09 0.56 มาก 

3.1 ดEานคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบตPอ
หนEาที่ 

4.33 0.54 มาก 

3.2 ดEานความรูE รูEจักวิเคราะห5 สังเคราะห5 มีองค5ความรูEและ
ประยุกต5ใชEในชีวิตประจำวัน 

4.27 0.57 มาก 

3.3 ดEานทักษะทางป�ญญา คิดคEนหาขEอเท็จจริง ปฏิบัติงาน 
แกEป�ญหาพัฒนางานและพัฒนาองค5ความรูEไดEดEวยตนเอง 

3.64 0.49 มาก 

3.4 ดEานทักษะความสัมพันธ5ระหวPางบุคคล นักศึกษามีความ
รับผิดชอบตPอสPวนรวมทั้งดEานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลEอม 

4.21 0.74 มาก 

3.5 ดEานทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชE
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษามีความสามารถนำเสนอดEวย
รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับบุคคลและกลุPมที่มีความแตกตPาง
กัน 

3.94 0.43 มาก 

เฉลี่ย 4.23 0.54 มาก 

  
 จากตารางที่ 1 พบวPา ผูEตอบแบบสอบถามสPวนใหญPมีความพึงพอใจตPอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูEอยูPในระดับมาก (X̅ = 4.23) เมื่อพิจารณารายดEานพบวPา ผูEตอบแบบสอบถามสPวนใหญPมีความพึง
พอใจตPอ เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูEในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.51) รองลงมาไดEแกP การพัฒนาการ
เรียนรูEของนักศึกษาตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) (X̅ = 4.09) และรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูE (X̅ = 4.08) ในระดับมาก ตามลำดับ 
 

X
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อภิปรายผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูEการจัดการเศษวัสดุที่ เหลือจากการแกะสลักผักและผลไมEสูP
ผลิตภัณฑ5สีเขียว สรุปผลตามวัตถุประสงค5ในการวิจัย ดังนี้ 
 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูEที่สามารถจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและ
ผลไมEใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว จากการศึกษาขEอมูล เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรEาง
ผลิตภัณฑ5สีเขียวในระดับกิจกรรมการจัดการเรียนรูEในชั้นเรียนของกระบวนการลำดับกิจกรรมยังไมPพบ
ขEอมูล ดังนั้น ผูEวิจัยจึงนำแนวทางลำดับกิจกรรมตามหลักการเพิ่มผลผลิตสีเขียว Green Productivity 
(GP) 6 ขั้นตอน ดำเนินการ 13 กิจกรรม ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหPงชาติ (2559) ไดEแกP ขั้นตอนที่ 1 ขั้น
เริ่มตEน ประกอบไปดEวย กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งคณะทำงาน และกิจกรรมที่ 2 การสำรวจองค5กรและเก็บ
ขEอมูล ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ประกอบไปดEวยกิจกรรมที่ 3 การแจกแจงถึงป�ญหาและตEนเหตุ และ
กิจกรรมที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค5และเป�าหมาย ขั้นตอนที่ 3 การกำหนด ประเมิน ประกอบไปดEวย 
กิจกรรมที่ 5 การกำหนดทางเลือกและกิจกรรมที่ 6 การคัดสรร ประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 การนำทางเลือก
จีพีไปปฏิบัติ ประกอบไปดEวยกิจกรรมที่ 7 การกำหนดแผนดำเนินงาน กิจกรรมที่ 8 การดำเนินงานตาม
แผนที่วางไวE และกิจกรรมที่ 9 การฝ กอบรมเพื่อเสริมสรEางความรูE ขั้นตอนที่ 5 การเฝ�าตรวจและ
ประเมินผล ประกอบไปดEวยกิจกรรมที่ 10 การเฝ�าตรวจและประเมินผลที่เกิดขึ้นและกิจกรรมที่ 11 การ
ตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการที่ยั่งยืน ประกอบไปดEวยกิจกรรมที่ 12 การเสริมสรEางแนวคิดจีพี 
และกิจกรรมที่ 13 การกำหนดป�ญหาใหมPเพื่อการปรับปรุงอยPางตPอเนื่อง และจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวขEองดังที่กลPาวมาขEางตEนซึ่งพบวPา ยังขาดการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูEที่สPงเสริมใหE
ผูEเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ5ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลEอมจากวัสดุเหลือใชE ผูEวิจัยในฐานะ
ผูEสอนรายวิชาการแกะสลักผักและผลไมE คณะครุศาสตร5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดEตระหนักถึง
ความสำคัญดังกลPาวจึงมีแนวคิดที่จะประยุกต5หลักการจัดการเรียนรูEโดยจัดกิจกรรมตามหลักการเพิ่ม
ผลผลิตสีเขียว Green Productivity (GP) ซึ่งผลจากการวิจัยจะสามารถนำไปตPอยอดใหEผูE เรียนนำ
หลักการจัดการเรียนรูEไปเผยแพรPในฐานนะครูผูEสอน อีกทั้งยังเปJนการสอดแทรกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลEอมใหEเกิดประโยชน5สูงสุดผPานกระบวนจัดการเรียนรูEอยPางเปJนระบบ  
 การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูEที่สามารถจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผัก
และผลไมEใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียว โดยใชEกระบวนการแกEป�ญหาอยPางเปJนระบบตามรูปแบบแอดดี (ADDIE 
model) 5 ขั้น ไดEแกP 1) ขั้นการวิเคราะห5 (Analyze) 2) ขั้นการออกแบบ (Design) 3) ขั้นการพัฒนา 
(Develop) 4) ขั้นการนำไปใชE (Implement) และ5) ขั้นการประเมินผล (Evaluate) ซึ่งเปJนกระบวนการ
มุPงเนEนแกEไขป�ญหาที่เกิดขึ้นตามบริบทของการเรียนรูE (Learning Context) ในชั้นเรียน ทั้งนี้ รสสุคนธ5 
มกรมณี (2550) ไดEระบุวPา การออกแบบการสอนควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรูEที่เปJนระบบพื้นฐาน
ของ ADDIE อธิบายวPา A (Analyze) การวิเคราะห5ความจำเปJนหรือป�ญหา อุปสรรค ตัดสินใจวPาจะตEอง
เรียนรูEเรื่องอะไร D (Design) การกำหนดวPาจะเรียนรูEอยPางไร ระบุกิจกรรมเรียนรูE การวัดและประเมินผล 
เลือกวิธีการและสื่อ D (Develop) การสรEางและผลิตเครื่องมือตPาง ๆ ตรวจสอบและปรังปรุง I 
(Implement) การนำแผนหรือโครงการไปปฏิบัติ E (Evaluate) การพิจารณาความเหมาะสมของการ
เรียนการสอน ปรับปรุงเพื่อนำไปปฏิบัติตPอไป จากนั้นนำไปจัดกิจกรรมตามหลักการเพิ่มผลผลิตสีเขียว 
Green Productivity (GP) 6 ขั้นตอน ดำเนินการ 13 กิจกรรม ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหPงชาติ (2559) 
 ผูEวิจัยไดEดำเนินกิจกรรมครบทุกขั้นตอน พบวPา กลุPมตัวอยPางที่ลงเรียนรายวิชาแกะสลักผักและ
ผลไมEหรือ “ทีมจีพี” มีความคิดเห็นตรงกันวPาเศษผักและผลไมEสามารถพัฒนาใหEเปJนผลิตภัณฑ5สีเขียวไดE 
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เนื่องจากเศษผักและผลไมEเปJนวัสดุธรรมชาติไมPสPงผลตPอมลพิษทางสิ่งแวดลEอมดEวยแปรรูปเศษวัสดุใหEเปJน
ผลิตภัณฑ5ที่สามารถนำไปใชEไดEในครัวเรือน ดEวยวิธีการแยกน้ำและกากออกจากกันนำไปสรEางผลิตภัณฑ5สี
เขียวไดE 5 ชนิด คือ 1) สบูPลEางมือชนิดกEอน 2) ผลิตภัณฑ5ทำความภาชนะเครื่องใชE 3) กระถางดอกไมEจาก
เศษผักและผลไมE 4) ปุ^ยหมักจากเศษผักและผลไมEชนิดน้ำ 5) ปุ^ยหมักจากเศษผักและผลไมEชนิดเม็ด ซึ่งทั้ง 
5 ชนิด ผPานเกณฑ5ประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ5สีเขียวจากผูEเชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร5ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้ง 4 ดEาน มีคPาเฉลี่ยรวมอยูPในระดับมาก (x" = 4.22) การสรEางผลิตภัณฑ5
จากเศษวัตถุดิบเปJนการนำเศษขยะที่เหลือจากรายวิชาแกะสลักผักและผลไมEสามารถนำไปใชEประโยชน5ไดE
อยPางครบวงจร กระบวนการในกิจกรรมการจัดการเศษเปJนกระบวนการตามลำดับมีการกำหนดขั้นตอน
อยPางเปJนระบบ ซึ่งสอดคลEองกับงานวิจัยของ วีรวุธ เลพล (2563) การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก
หัตถกรรมจักสานไมEไผPผลิตเปJนเชื้อเพลิงอัดแทPงและนำเครื่องจักสานใชEเปJนบรรจุภัณฑ5ถPานอัดแทPงจากไมE
ไผPซึ่งเปJนการเพิ่มมูลคPาของหัตถกรรมจักสานและลดป�ญหาขยะของชุมชน และสอดคลEองกับงานวิจัยของ
อำพล พาจรทิศและคณะ (2559) การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแกEป�ญหาสำหรับ
นักเรียนโรงเรียนนายรEอยพระจุลจอมเกลEาเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแกEป�ญหา
สำหรับนักเรียนมี 6 ขั้นตอน ไดEแกP เตรียมความรูEเขEาสูPป�ญหา ระบุป�ญหา วิเคราะห5ป�ญหาคEนควEาเพิ่มเติม 
เสนอและเลือกวิธีการแกEป�ญหาและประเมินผลการแกEป�ญหาจึงมีความเหมาะสมดEวยกระบวนการอยPาง
เปJนขั้นเปJนตอน อยPางไรก็ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรูEดังกลPาวไดEดำเนินการตามแนวคิดหลักการการ
สรEางผลิตภัณฑ5สีเขียว ซึ่งสันทนา อมรไชย (2556) และป�ญชาน5 ศรีสังข5 (2553) ใหEขEอมูลตรงกับหลักการ
ผลิตผลิตภัณฑ5สีเขียวที่ประกอบดEวยหลัก 4Rs คือ การลดของเสีย (Reduce) การใชEซ้ำ (Reuse) การ
นำมาปรับใชEใหมP (Recycle) และการซPอมบำรุง (Repair) ทั้งยังสอดคลEองในการลดขยะตามหลัก 3Rs 
หลักการแนวทางในการใชEและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูPอยPางคุEมคPา สามารถชPวยลดปริมาณขยะใหE
นEอยลง ดEวยการลดการใชE การนำกลับมาใชEซ้ำ และการนำขยะกลับมาใชEใหมP (Reduce Reuse and 
Recycle: 3Rs) โดยเริ่มตEนจากการใชEทรัพยากรใหEนEอยลง ลดการใชEวัสดุ ผลิตภัณฑ5 ที่กPอใหEเกิดขยะเพื่อ
ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) การนำวัสดุ ผลิตภัณฑ5ที่ยังสามารถใชEงานไดE กลับมาใชEซ้ำ (Reuse) 
และการนำวัสดุ ผลิตภัณฑ5ที่ ใชEงานแลEวมาแปรรูป เพื่อนำกลับมาใชEประโยชน5ใหมP หรือ รีไซเคิล 
(Recycle) (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
 ความพึงพอใจตPอการจัดกิจกรรมการเรียนรูEการจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผัก
และผลไมEสูPผลิตภัณฑ5สีเขียว ของผูEตอบแบบประเมินตPอการจัดกิจกรรมดEาน 3 ดEาน คือ 1) เนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูE 2) รูปแบบการจัดกิจรรมการจัดการเรียนรูE 3) พัฒนาการเรียนรูEของนักศึกษาตาม
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ทั้ง 3 ดEาน มีคPาเฉลี่ยอยูPในระดับมาก นอกเหนือจากนี้ยังพบวPา ป�จจัย
ที่สPงผลตPอปริมาณของเศษวัตถุดิบในการเรียนแตPละครั้ง ไดEแกP 1) การกำหนดปริมาณวัตถุดิบในการใชE 2) 
การแยกเศษผักและผลไมEแตPละชนิด 3) การกำหนดแนวทางการจัดการเศษใหEเหมาะสม การจัดกิจกรรม
การเรียนรูEเพื่อจัดการเศษวัตถุดิบที่เหลือจากการสอนสรEางผลิตภัณฑ5ใหมPสามารถลดขยะที่เกิดขึ้น ณ จุด
กำเนิดหรือตEนทางของขยะไดE 
 
ขGอเสนอแนะ 
  1. ขRอเสนอแนะในการนำไปใชR 
  1.1 ผูEสอนควรมีการดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการตามลำดับ มีการกำหนดปริมาณการ
ใชEวัตถุดิบแตPละครั้งโดยแยกเศษผักและผลไมEแตPละชนิดกPอนการจัดกิจกรรม  
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  1.2 ควรมีการจัดกลุPมผูEเรียนหรือทีมจีพีโดยสมัครใจเพื่อกำหนดแนวทางจัดการเศษวัสดุใหE
เหมาะสม การสรEางผลิตภัณฑ5ดEวยการจัดทำเปJนโครงการหรือโครงงานขึ้นในชั้นเรียน 
  1.3 ควรใชEวิธีการถนอมอาหาร เชPน การตากแหEง การอบแหEง การแชPอิ่ม หรือแปรรูปเปJน
ผลิตภัณฑ5ชนิดอื่น เชPน ลูกอม กวน แยม เปJนตEน 
 2. ขRอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตHอไป 
  2.1 สำรวจวัตถุดิบกPอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูE 
  2.2 สPงตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ5แตPละชนิดจากหนPวยงานที่เกี่ยวขEอง 
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