
 

บทท่ี  4 
 

ผลการวิจัยและขอวิจารณ 
 

ผลการวิจัย                          
 
              ผลการวิจัย   ความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยของนักเรียนระดับชั้น
ประถมปที่  6   โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร   เขตจตุจกัร   จํานวน   6   โรงเรียน    
แบงออกเปน   4   ตอนดังนี ้
 

ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 
 
ตอนที่ 2   ความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 
ตอนที่ 3   การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและการไดรับขาวสารเกี่ยวกับ 

การคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

ตอนที่ 4   การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตอนที ่1  ขอมูลท่ัวไป 
 

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้คือ  นักเรียนระดบัชั้นประถมปที่  6    
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร   เขตจตุจกัร   จํานวน   6   โรงเรียน   รวม   282   คน    
โดยวเิคราะหแยกเปนรายโรงเรียน ๆ ละ   47   คน   ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
ดังแสดงใน   ตารางที่ 1 
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จากตารางที่ 1   ผลการวิจัยพบวา 
เพศ    พบวากลุมตัวอยางของโรงเรียนวัดเสมียนนารีเปนเพศชาย   จํานวน   22   คน    

(รอยละ   46.8)  และเปนเพศหญิง   จํานวน   25   คน   (รอยละ   53.2)   โรงเรียนวัดเทวสุนทร    
เปนเพศชาย   จํานวน   17   คน   (รอยละ   36.2)   และเปนเพศหญิง   จาํนวน   30   คน   (รอยละ   
63.8)   โรงเรียนบานลาดพราว   เปนเพศชาย   จํานวน   12   คน  (รอยละ   25.5)   และเปนเพศหญิง    
จํานวน   35   คน   (รอยละ   74.5)   โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช   เปนเพศชาย   จาํนวน   24   คน   
(รอยละ   51.1)   และเปนเพศหญิง   จํานวน   23   คน   (รอยละ   48.9)   โรงเรียนเสนานิคม    
เปนเพศชาย   จํานวน   14   คน   (รอยละ   29.8)   และเปนเพศหญิง   จาํนวน   33   คน   (รอยละ   
70.2)   และโรงเรียนประชานิเวศน   เปนเพศชาย   จํานวน   18   คน   (รอยละ   38.3)   และเปน 
เพศหญิง   จํานวน   29   คน   (รอยละ   61.7)   ตามลําดบั         

 
อายุ   พบวากลุมตัวอยางของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช   มีอายุระหวาง   12-13   ป   

มากที่สุด   จํานวน   34   คน   (รอยละ   72.3)   รองลงมาคือโรงเรียนประชานิเวศน   จํานวน   30   
คน   (รอยละ   63.8)   และโรงเรียนวดัเสมยีนนารี   จํานวน   22   คน   (รอยละ   46.8)   ตามลําดับ    
สวนโรงเรียนเสนานิคม   มีอายุระหวาง   10-11   ป   มากที่สุด   จํานวน   33   คน   (รอยละ   70.2)   
รองลงมาคือ   โรงเรียนวัดเทวสุนทรและโรงเรียนบานลาดพราว   จํานวน   26   คน  (รอยละ   55.3)   
ตามลําดับ 
    

คะแนนเฉลี่ยสะสม   (GPA)   พบวากลุมตวัอยางของโรงเรียนเสนานิคมมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงู   โดยอยูในชวง   3.00-4.00   มากที่สุด   จาํนวน   33   คน   (รอยละ   70.2)   
รองลงมา   คือ   โรงเรียนบานลาดพราว   จาํนวน   29   คน   (รอยละ   61.7)   สวนโรงเรียน
รัตนโกสินทรสมโภช   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง   โดยอยูในชวง   2.00-2.99   มากที่สุด
จํานวน   18   คน   (รอยละ   38.3)   รองลงมา   คือ   โรงเรียนบานลาดพราว   จํานวน   16   คน 
(รอยละ   34.0)   สวนโรงเรียนประชานิเวศน   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา   โดยอยูในชวง    
1.00-1.99    มากที่สุด   จํานวน   17   คน   (รอยละ   36.2)   รองลงมา   คือ   โรงเรียนวัดเทวสุนทร 
จํานวน   14   คน   (รอยละ   29.8)   ตามลําดับ 

 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว   พบวากลุมตัวอยางของโรงเรียนวดัเสมยีนนาร ี

และโรงเรยีนรัตนโกสินทรสมโภช   มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว   ประมาณ   2-3   คน   มากที่สุด   
จํานวน   11   คน   (รอยละ   23.4)   สวนโรงเรียนประชานิเวศน   มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ประมาณ   4-5   คน   มากทีสุ่ด   จํานวน   40   คน   (รอยละ   85.1)   สวนโรงเรียนวดัเทวสุนทร   
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โรงเรียนบานลาดพราว   โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช   และโรงเรียนเสนานิคม   มีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวประมาณ   6-7   คน   มากทีสุ่ด   จํานวน   8   คน   (รอยละ   17.0)   ตามลําดับ 
 

อาชีพของบิดา   พบวากลุมตวัอยางของโรงเรียนประชานิเวศน   บิดาประกอบอาชีพ 
รับราชการ   มากที่สุด  จํานวน   11   คน   (รอยละ   23.4)   และโรงเรียนวัดเสมียนนารี 
บิดาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท   มากที่สุด   จํานวน   15   คน   (รอยละ   31.9)   และโรงเรียน
ประชานิเวศน   บิดาประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ   มากที่สุด   จาํนวน   10   คน   (รอยละ   
21.3)   และโรงเรียนบานลาดพราว   บิดาประกอบอาชพีรับจางทั่วไป   มากที่สุด   จาํนวน   26   คน
(รอยละ   55.3)   และโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช   บิดาประกอบอาชพีสวนตวั   มากที่สุด    
จํานวน   18   คน   (รอยละ   38.3)   ตามลําดับ               

 
อาชีพของมารดา   พบวากลุมตัวอยางของโรงเรียนประชานิเวศน   มารดาประกอบอาชีพ  

รับราชการ   มากที่สุด    จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และโรงเรียนวัดเสมียนนารี 
มารดาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท   มากที่สุด   จํานวน   14   คน   (รอยละ   29.8)   และโรงเรียน 
เสนานิคม   มารดาประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกจิ   มากที่สุด   จํานวน   6   คน  (รอยละ   12.8)    
และโรงเรียนบานลาดพราว   มารดาประกอบอาชีพรับจางทั่วไป   มากที่สุด   จํานวน   20   คน    
(รอยละ   42.6)   และโรงเรียนประชานิเวศน   มารดาประกอบอาชีพสวนตัว   มากที่สุด    
จํานวน   23   คน   (รอยละ   48.9)   ตามลําดับ       
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ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปโดยแยกเปนรายโรงเรยีน 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                            โรงเรียน 

ขอมูลทั่วไป                                                       วัดเสมียนนารี          วัดเทวสุนทร          บานลาดพราว          รัตนโกสินทร ฯ          เสนานิคม          ประชานิเวศน 
                                                                                        จํานวน (รอยละ)     จํานวน (รอยละ)      จํานวน (รอยละ)       จํานวน (รอยละ)     จํานวน (รอยละ)    จํานวน (รอยละ) 
 
เพศ 

 ชาย                                             22  (46.8)              17  (36.2)              12  (25.5)                 24   (51.1)              14  (29.8)          18   (38.3) 
 หญิง                                                                   25   (53.2)              30  (63.8)              35  (74.5)                23  (48.9)               33   (70.2)           29   (61.7) 

 
อายุ 

10-11   ป                                                            25   (53.2)              26  (55.3)              26  (55.3)                13  (27.7)              33  (70.2)          17   (36.2) 
12-13   ป                                                             22    (46.8)               21   (44.7)               21   (44.7)                 34  (72.3)               14   (29.8)           30   (63.8) 

 
คะแนนเฉลี่ยสะสม  (GPA) 

1.00-1.99                                                              7    (14.9)              14   (29.8)                 2     (4.3)                   8   (17.0)                  3    (6.4)       17   (36.2) 
                2.00-2.99                                                            12    (25.5)                 7  (14.9)               16    (34.0)                 18   (38.3)                11   (23.4)           11   (23.4) 
                3.00-4.00                                                            28    (59.6)               26   (55.3)               29    (61.7)                 21   (44.7)                33   (70.2)           19   (40.4) 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                            โรงเรียน 

ขอมูลทั่วไป                                                       วัดเสมียนนารี          วัดเทวสุนทร          บานลาดพราว          รัตนโกสินทร ฯ          เสนานิคม          ประชานิเวศน 
                                                                                         จํานวน (รอยละ)     จํานวน (รอยละ)     จํานวน (รอยละ)       จํานวน (รอยละ)     จํานวน (รอยละ)   จํานวน (รอยละ) 
 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 2-3   คน                                                              11  (23.4)                 8   (17.0)               9  (19.1)                 11   (23.4)                 7  (14.9)             5   (10.6) 
 4-5   คน                                                              29    (61.7)               31   (66.0)              30   (63.8)                 28   (59.6)               32   (68.1)           40   (85.1) 
 6-7   คน                                                                7    (14.9)                 8   (17.0)                 8   (17.0)                   8   (17.0)                 8   (17.0)              2     (4.3) 

 
อาชีพของบิดา 

        รับราชการ                                                            5   (10.6)                9   (19.1)                3    (6.4)                  6   (12.8)                 -    (-)            11   (23.4) 
พนักงานบริษัท                                                   15   (31.9)                 5   (10.6)                 7   (14.9)                   6   (12.8)               14  (29.8)             6   (12.8) 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                             2     (4.3)                -       (-)                   -        (-)                     4     (8.5)                -       (-)              10   (21.3) 
รับจางทั่วไป                                                       13   (27.7)              19   (40.4)              26   (55.3)                 13   (27.7)               19  (40.4)              4     (8.5) 
อาชีพสวนตัว                                               12   (25.5)              14   (29.8)              11   (23.4)                 18   (38.3)               14   (29.8)           16   (34.0) 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                            โรงเรียน 

ขอมูลทั่วไป                                                       วัดเสมียนนารี          วัดเทวสุนทร          บานลาดพราว          รัตนโกสินทร ฯ          เสนานิคม          ประชานิเวศน 
                                                                                        จํานวน (รอยละ)     จํานวน (รอยละ)     จํานวน (รอยละ)        จํานวน (รอยละ)     จํานวน (รอยละ)   จํานวน (รอยละ) 
 
อาชีพของมารดา                                                              

        รับราชการ                                                            3     (6.4)                3    (6.4)                1     (2.1)                   3     (6.4)                  2     (4.3)           5   (10.6) 
พนักงานบริษัท                                                   14   (29.8)                5   (10.6)                 6   (12.8)                   9   (19.1)                12   (25.5)             8   (17.0) 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                             4     (8.5)                 4     (8.5)                 1     (2.1)                   4     (8.5)                  6   (12.8)             4     (8.5) 
รับจางทั่วไป                                                        15   (31.9)              19   (40.4)              20   (42.6)                 11   (23.4)               11   (23.4)             7   (14.9) 
อาชีพสวนตัว                                                      11   (23.4)              16   (34.0)              19   (40.4)                 20   (42.6)               16   (34.0)           23   (48.9) 
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44

ตอนที่ 2  ความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

ผลการศึกษาขอมูลความรูและความเขาใจเรือ่งการคัดแยกขยะมูลฝอยของนักเรียน
ระดับชั้นประถมปที่  6   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   เขตจตุจักร   โดยใชแบบวดัความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   มีคําถามทั้งหมด   20   ขอ    
 

ผลการวิจัยดังแสดงไวในตารางที่ 2   พบวา   กลุมตัวอยางของโรงเรียนประชานิเวศน 
มีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 1   มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน   39   คน   (รอยละ   
83.0)   ตอบถกูนอยที่สุด   คอืโรงเรียนวัดเสมียนนารี   มผูีตอบถูกจํานวน   30   คน   (รอยละ   63.8)   
สวนโรงเรียนบานลาดพราวมีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 2   มากที่สุด   มีผูตอบถูก
จํานวน   44   คน   (รอยละ   93.6)   ตอบถูกนอยที่สุด   คอืโรงเรียนเสนานิคม   มีผูตอบถูกจํานวน   
24   คน   (รอยละ   51.1)   โรงเรียนบานลาดพราวมีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 3   
มากที่สุด  มผูีตอบถูกจํานวน   40  คน  (รอยละ  85.1)  ตอบถูกนอยทีสุ่ด  คือโรงเรียนวัดเสมียนนารี  
มีผูตอบถูกจํานวน   25  คน   (รอยละ   53.2)   โรงเรียนประชานิเวศนมคีวามรูเร่ืองการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในขอที่ 4   มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน   47   คน   (รอยละ   100)    ตอบถูกนอยที่สุด    
คือโรงเรียนวดัเสมียนนารี   มีผูตอบถูกจํานวน   37   คน   (รอยละ   78.7)   โรงเรียนบานลาดพราว 
มีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 5   มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน   32   คน   (รอยละ   
68.1)   ตอบถูกนอยที่สุด   คอืโรงเรียนเสนานิคม   มีผูตอบถูกจํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   
โรงเรียนบานลาดพราวมีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 6   มากที่สุด   มีผูตอบถูก
จํานวน   40   คน   (รอยละ   85.1)   ตอบถูกนอยที่สุด   คอืโรงเรียนเสนานิคม   มีผูตอบถูกจํานวน   
24   คน   (รอยละ   51.1)   โรงเรียนบานลาดพราวมีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 7   
มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน   39   คน   (รอยละ   83.0)   ตอบถูกนอยที่สุด   คือโรงเรียนเสนานิคม   
มีผูตอบถูกจํานวน   20   คน   (รอยละ   42.6)   โรงเรียนประชานิเวศนมีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในขอที่ 8   มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน   31   คน   (รอยละ   66.0)   ตอบถูกนอยที่สุด    
คือโรงเรียนบานลาดพราว   มีผูตอบถูกจํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   โรงเรียนประชานิเวศน 
มีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 9   มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน   41   คน   (รอยละ   
87.2)   ตอบถูกนอยที่สุด   คอืโรงเรียนวัดเสมียนนารี   มผูีตอบถูกจํานวน   16   คน   (รอยละ   34.0)   
โรงเรียนบานลาดพราวมีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย   ในขอที่ 10   มากที่สุด   มีผูตอบถูก
จํานวน   42   คน   (รอยละ   89.4)   ตอบถูกนอยที่สุด   คอืโรงเรียนวัดเทวสุนทร   มีผูตอบถูก
จํานวน   31   คน   (รอยละ   66.0)   โรงเรียนประชานิเวศนมีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในขอที่ 11   มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน   33   คน   (รอยละ   70.2)   ตอบถูกนอยทีสุ่ด    



 

45

คือโรงเรียนบานลาดพราว   มีผูตอบถูกจํานวน   12   คน   (รอยละ   25.5)   โรงเรียนบานลาดพราว    
มีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย   ในขอที่ 12   มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน   43   คน   (รอยละ   
91.5)   ตอบถูกนอยที่สุด   คอืโรงเรียนวัดเสมียนนารี   มผูีตอบถูกจํานวน   24   คน   (รอยละ   51.1)   
โรงเรียนประชานิเวศนมีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 13   มากที่สุด   มผูีตอบถูก
จํานวน   38   คน   (รอยละ   80.9)   ตอบถูกนอยที่สุด   คอืโรงเรียนวัดเสมียนนารี   มผูีตอบถูก 
จํานวน   25   คน   (รอยละ   53.2)   โรงเรียนประชานิเวศนมีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในขอที่ 14   มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน   42   คน   (รอยละ   89.4)   ตอบถูกนอยทีสุ่ด   
 คือโรงเรียนวดัเสมียนนารี   มีผูตอบถูกจํานวน   21   คน   (รอยละ   44.7)  ของกลุมตัวอยางทั้งหมด    

 
ผลการวิจัยในสวนของความเขาใจเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยจากตารางที่ 2   พบวา 

กลุมตัวอยางของโรงเรียนบานลาดพราวมีความเขาใจเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 15    
มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน  23   คน   (รอยละ   48.9)   ตอบถูกนอยที่สุด   คือโรงเรียน
รัตนโกสินทรสมโภช   มีผูตอบถูกจํานวน   13   คน   (รอยละ   27.7)   โรงเรียนประชานิเวศน 
มีความเขาใจเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 16   มากที่สุด   มผูีตอบถูกจํานวน   15   คน    
(รอยละ   31.9)   ตอบถูกนอยที่สุด   คือโรงเรียนบานลาดพราว   มีผูตอบถูกจํานวน   3   คน   
(รอยละ   6.4)   โรงเรียนบานลาดพราวมีความเขาใจเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 17    
มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน   40   คน   (รอยละ   85.1)   ตอบถูกนอยที่สุด   คือโรงเรียนเสนานิคม
มีผูตอบถูกจํานวน  20   คน  (รอยละ  42.6)   โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช   มีความเขาใจเร่ือง 
การคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 18   มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน   35   คน   (รอยละ   74.5)    
ตอบถูกนอยทีสุ่ด   คือโรงเรียนเสนานิคมมีผูตอบถูกจํานวน   18   คน   (รอยละ   38.3)   โรงเรียน
บานลาดพราวมีความเขาใจเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 19   มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน   
44   คน   (รอยละ   93.6)   ตอบถูกนอยที่สุด   คือโรงเรียนเสนานิคม   มีผูตอบถกูจํานวน   28   คน   
(รอยละ   59.6)   โรงเรียนประชานิเวศน   มคีวามเขาใจเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยในขอที่ 20    
มากที่สุด   มีผูตอบถูกจํานวน   19   คน   (รอยละ   40.4)   ตอบถูกนอยที่สุด   คือโรงเรียน 
บานลาดพราว   มีผูตอบถูกจํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
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ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของแบบวดัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยแยกเปนรายโรงเรียน 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                โรงเรียน                                                                                                                                          

   ขอความ                                                          วัดเสมียนนารี           วัดเทวสุนทร           บานลาดพราว          รัตนโกสินทร ฯ          เสนานิคม          ประชานิเวศน 
                                                                                               1        2                  1           2                 1          2                    1          2                 1          2                1          2  
 
                      ความรู 
 
1.  ขยะหรือมูลฝอยมีความหมายตรงกับขอใด                        30        17                 32        15               33        14                  37        10               34        13              39        8                    
                                                                                            (63.8)   (36.2)          (68.1)   (31.9)          (70.2)   (29.8)           (78.7)   (21.3)         (72.3)   (27.7)       (83.0)   (17.0) 
2.  ขอใดจัดเปนขยะเปยกทั้งหมด                                           30        17                 37        10                44         3                  34        13               24        23              38        9                    
                                                                                            (63.8)   (36.2)          (78.7)   (21.3)           (93.6)   (6.4)           (72.3)   (27.7)         (51.1)   (48.9)       (80.9)   (19.1) 
3.  ขอใดกลาวไดถูกตอง                                                         25        22                 28        19                40         7                  32        15                26        21              35        12                    
                                                                                            (53.2)   (46.8)          (59.6)   (40.4)          (85.1)   (14.9)           (68.1)   (31.9)         (55.3)   (44.7)       (74.5)   (25.5) 
4.  สถานที่ใดที่กอใหเกิดขยะอันตราย   ไดมากที่สุด              37        10                 39         8                 46         1                  43         4                 43         4               47          -                    
                                                                                            (78.7)   (21.3)          (83.0)   (17.0)          (97.9)   (2.1)             (91.5)   (8.5)            (91.5)   (8.5)         (100.0)     (-) 
5.  ขอใดเปนสาเหตุสําคัญที่สุดของการเกิดขยะมูลฝอย         12        35                 12        35                32        15                  11        36                 6        41               22        25                    
                                                                                            (25.5)   (74.5)          (25.5)   (74.5)          (68.1)   (31.9)          (23.4)   (76.6)         (12.8)   (87.2)         (46.8)   (53.2) 
6.  ถังขยะสีเขียว   ใสขยะประเภทใด                                    31        16                36        11               40         7                   37        10                24        23               27        20                    
                                                                                            (66.0)   (34.0)          (76.6)   (23.4)          (85.1)   (14.9)           (78.7)   (21.3)         (51.1)   (48.9)        (57.4)   (42.6) 
 46 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                    โรงเรียน                                                                                      

   ขอความ                                                              วัดเสมียนนารี           วัดเทวสุนทร          บานลาดพราว          รัตนโกสินทร ฯ         เสนานิคม          ประชานิเวศน 
                                                                                                    1      2             1          2                 1          2                    1          2                 1          2               1          2 
 
7.  ถังขยะสีเหลือง   ใสขยะประเภทใด                                      34        13                 36        11               39         8                  38         9               20        27              27        20                    
                                                                                                (72.3)   (27.7)          (76.6)   (23.4)          (83.0)   (17.0)           (80.9)   (19.1)        (42.6)   (57.4)       (57.4)   (42.6) 
8.  การทําปุยหมักเปนวิธีการกําจัดขยะที่คํานึงถึง                      17        30                 23        24                2        45                  24        23               22        25              31        16                                   
     ประโยชนในขอใด                                              (36.2)   (63.8)          (48.9)   (51.1)          (4.3)   (95.7)           (51.1)   (48.9)         (46.8)   (53.2)       (66.0)   (34.0) 
9.  ขอใดไมใช   ผลเสียของปญหาขยะมูลฝอย                          16        31                 25        22               38         9                  33        14               21        26               41        6                    
      ตอสิ่งแวดลอม                                                                 (34.0)   (66.0)          (53.2)   (46.8)          (80.9)   (19.1)           (70.2)   (29.8)         (44.7)   (55.3)       (87.2)   (12.8)  
10.  การเผาขยะกลางแจงกอใหเกิดผลเสียอยางไรมากที่สุด      38         9                  31        16               42         5                  32        15               32        15               41        6                                                              
                                                                                    (80.9)   (19.1)          (66.0)   (34.0)          (89.4)   (10.6)           (68.1)   (31.9)         (68.1)   (31.9)       (87.2)   (12.8)  
11.  ขอใดตอไปนี้   เปนการหลีกเลี่ยงการใชวัสดุ                     21        26                 16        31               12        35                 21        26                13        34             33        14  
       ที่กําจัดยาก   (Reject)                                                      (44.7)   (55.3)          (34.0)   (66.0)          (25.5)   (74.5)           (44.7)   (55.3)         (27.7)   (72.3)      (70.2)   (29.8) 
12.  ขอใดไมใช   ประโยชนของการคัดแยกขยะมูลฝอย           24        23                 27        20               43        4                   27        20               27        20             36        11                                      
                                                                                     (51.1)   (48.9)          (57.4)   (42.6)          (91.5)   (8.5)           (57.4)   (42.6)         (57.4)   (42.6)        (76.6)   (23.4) 
13.  ขอใดคือความหมายของการคัดแยกขยะมูลฝอย                 25        22                 28        19               36        11                 28        19              28        19              38        9                        
                                                                                               (53.2)   (46.8)          (59.6)   (40.4)          (76.6)   (23.4)           (59.6)   (40.4)         (59.6)   (40.4)      (80.9)   (19.1) 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                   โรงเรียน                                                                                      

   ขอความ                                                             วัดเสมียนนารี           วัดเทวสุนทร          บานลาดพราว          รัตนโกสินทร ฯ         เสนานิคม          ประชานิเวศน 
                                                                                                   1          2                   1          2                1          2                    1         2                  1          2                1         2    
 
14.  ถามีการสงเสริมใหนักเรียนคัดแยกขยะมูลฝอย                 21        26                 22        25               41        6                   27        20               30        17              42        5   
       กอนนําทิ้งในโรงเรียนจะเกิดผลดีอยางไรบาง               (44.7)   (55.3)           (46.8)   (53.2)          (87.2)   (12.8)           (57.4)   (42.6)         (63.8)   (36.2)      (89.4)   (10.6)        
 
                  ความเขาใจ 
 
15.  นักเรียนควรทิ้งขวดน้ําดื่ม   ลงในถังขยะประเภทใด         21        26                 14        33               23        24                  13        34               21        26              17       30                    
                                                                                               (44.7)   (55.3)          (29.8)   (70.2)          (48.9)   (51.1)          (27.7)   (72.3)         (44.7)   (55.3)       (36.2)   (63.8) 
16.  ขอใดเปนการปฏิบัติที่   ผิด   ในการทิ้งขยะมูลฝอย            7         40                  5        42                 3        44                    8        39                 9        38               15        32                    
                                                                                              (14.9)   (85.1)           (10.6)   (89.4)          (6.4)   (93.6)           (17.0)   (83.0)         (19.1)   (80.9)        (31.9)   (68.1) 
17.  เมื่อนักเรียนดื่มนมหมดแลวควรนํา   กลองนม                  23        24                 25        22               40         7                   23        24               20        27              21        26                    
       ไปทิ้งที่ถังขยะสีใด                                                         (48.9)   (51.1)           (53.2)   (46.8)          (85.1)   (14.9)           (48.9)   (51.1)         (42.6)   (57.4)       (44.7)   (55.3)            
18.  คุณแมซื้อผลไมมาใหนักเรียนทานเมื่อทานหมดแลว         30        17                 33        14              25        22                  35        12               18        29              28        19                               
        ควรนําเปลือกผลไมไปทิ้งที่ถังขยะสีใด                         (63.8)   (36.2)           (70.2)   (29.8)         (53.2)   (46.8)          (74.5)   (25.5)         (38.3)   (61.7)       (59.6)   (40.4) 
 

48 
 



 

49

ตารางที่ 2  (ตอ) 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                            โรงเรียน                                                                                      

   ขอความ                                                        วัดเสมียนนารี          วัดเทวสุนทร          บานลาดพราว         รัตนโกสินทร ฯ        เสนานิคม          ประชานิเวศน 
                                                                                             1          2                  1           2                1           2                  1          2                 1          2                 1         2   
 
19.  นักเรียนปฏิบัติตามขอใด   เปนการลดผลเสีย         30        17                 29        18               44          3                 35        12               28        19              42         5 
       จากปญหาขยะมูลฝอย                                                (63.8)   (36.2)          (61.7)   (38.3)         (93.6)   (6.4)           (74.5)   (25.5)         (59.6)   (40.4)        (89.4)   (10.6) 
20.  ขอใดตอไปนี้   เปนการใชซ้ํา   (Reuse)                       17        30                 12        35                6         41                14        33                13        34              19        28                                     
                                                                                         (36.2)   (63.8)          (25.5)   (74.5)         (12.8)   (87.2)         (29.8)   (70.2)         (27.7)   (72.3)        (40.4)   (59.6) 
 
 
หมายเหตุ: 1   =   ตอบถูก 
                  2   =   ตอบผิด 
                (   ) =   รอยละ 
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จากตารางที่ 3   พบวา   กลุมตัวอยางโรงเรยีนประชานิเวศนมีระดับความรูและความเขาใจ
เร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย   จํานวน   20   คน   (รอยละ   42.6)   อยูในระดับปานกลาง   เฉลี่ย
เทากับ   13.59   คะแนน   โรงเรียนบานลาดพราวมีระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย   จํานวน  29  คน   (รอยละ   61.7) อยูในระดบัปานกลาง  เฉลี่ยเทากับ   13.38   คะแนน   
สวนโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชมีระดบัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย
จํานวน   23   คน  (รอยละ   48.9)   อยูในระดับนอย   เฉลี่ยเทากับ    11.74   คะแนน   โรงเรียน 
วัดเทวสุนทรมรีะดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   จํานวน   26   คน   (รอยละ   
55.3)   อยูในระดับนอย   เฉลี่ยเทากับ    10.85   คะแนน   โรงเรียนวัดเสมียนนารีมีระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   จํานวน   28   คน   (รอยละ   59.6)   อยูในระดับนอย   
เฉลี่ยเทากับ    10.40   คะแนน   และโรงเรยีนเสนานิคมมีระดับความรูและความเขาใจเรื่องการ 
คัดแยกขยะมูลฝอย   จํานวน   35   คน   (รอยละ   74.5)   อยูในระดับนอย   เฉลี่ยเทากับ    9.76   
คะแนน   ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบระดบัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยแยกเปนรายโรงเรียน  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                               ระดับความรูและความเขาใจ                                                                                  

           โรงเรียน                                                                                              ระดับมาก               ระดับปานกลาง                  ระดับนอย               Χ           สรุป (ระดับ) 
                                                                                                                    (16-20 คะแนน)          (12-15 คะแนน)               (0-11 คะแนน)             

                                                                                                                                   จํานวน (รอยละ)          จํานวน (รอยละ)             จํานวน (รอยละ)   
  
               โรงเรียนประชานิเวศน                                                                     15   (31.9)              20   (42.6)               12   (25.5)         13.59       ปานกลาง 
 
             โรงเรียนบานลาดพราว                                                                      9   (19.1)               29   (61.7)                  9   (19.1)          13.38       ปานกลาง 
 
             โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช                                                          6   (12.8)              18   (38.3)                23   (48.9)          11.74           นอย    

 
             โรงเรียนวัดเทวสุนทร                                                                        4     (8.5)                17   (36.2)               26   (55.3)         10.85           นอย 

    
            โรงเรียนวัดเสมียนนาร ี                                                                      5   (10.6)              14   (29.8)               28   (59.6)         10.40            นอย 
   
 โรงเรียนเสนานิคม                                                                             4     (8.5)                  8   (17.0)                35   (74.5)            9.76            นอย 
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ตอนที่ 3  การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย 
 

จากตารางที่ 4   พบวากจิกรรมดานสิ่งแวดลอมที่กลุมตัวอยางของโรงเรียนวดัเสมียนนารี 
เคยเขารวม   กจิกรรมการจัดรณรงครักษาความสะอาดภายในหองเรียนมากที่สุด   จํานวน   46   คน   
(รอยละ   97.9)   รองลงมาคือ   กิจกรรมการจัดรณรงคการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด   
จํานวน   45   คน   (รอยละ   95.7)   สวนกจิกรรมที่ไมเคยเขารวมมากที่สุด   คือ   กิจกรรมการเปน
สมาชิกของชมรมดานสิ่งแวดลอม   จํานวน   35   คน   (รอยละ   74.5)   รองลงมาคือ   กิจกรรม 
การเขารับการอบรมผูนําเยาวชนดานสิ่งแวดลอม   จํานวน   31   คน   (รอยละ   66.0)   ตามลําดับ 
 

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมทีก่ลุมตัวอยางของโรงเรียนวัดเทวสุนทร   เคยเขารวม  
กิจกรรมการจดัรณรงครักษาความสะอาดภายในหองเรียนมากที่สุด   จาํนวน   45   คน   (รอยละ   
95.7)   รองลงมาคือ   กิจกรรมการจัดรณรงครักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน   จํานวน   44   คน    
(รอยละ   93.6)   สวนกจิกรรมที่ไมเคยเขารวมมากที่สุด   คือ   การเขารวมกิจกรรมคายอาสาพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและกิจกรรมการประกวดเรยีงความเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม   จํานวน   27   คน    
(รอยละ   57.4)  รองลงมาคือ  กิจกรรมการเปนสมาชิกของชมรมดานสิ่งแวดลอม  จํานวน   21   คน    
(รอยละ   44.7)   ตามลําดับ 
 

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมทีก่ลุมตัวอยางของโรงเรียนบานลาดพราวเคยเขารวม   กิจกรรม
การจัดรณรงครักษาความสะอาดภายในหองเรียนและกจิกรรมการไปทศันศึกษาตามสถานที่ตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากทีสุ่ด   จํานวน  46   คน   (รอยละ   97.9)   รองลงมาคือ   กิจกรรมการจัด
รณรงคการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยดั   จํานวน   44    คน   (รอยละ   93.6)      
สวนกิจกรรมที่ไมเคยเขารวมมากที่สุด   คือ   กิจกรรมการเปนสมาชิกของชมรมดานสิ่งแวดลอม
จํานวน   33   คน  (รอยละ   70.2)  รองลงมาคือการเขารวมกิจกรรมคายอาสาพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และการเขารวมกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคลิ   จํานวน   20   คน   (รอยละ   42.6)   ตามลําดับ          

 
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมทีก่ลุมตัวอยางของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชเคยเขารวม 

กิจกรรมการจดัรณรงครักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนมากที่สุด   จํานวน   46   คน    
(รอยละ   97.9)   รองลงมาคือ   กิจกรรมการจัดรณรงครักษาความสะอาดภายในหองเรียน 
และกิจกรรมการจัดรณรงคการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด   จํานวน   45   คน   
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(รอยละ   95.7)   สวนกจิกรรมที่ไมเคยเขารวมมากที่สุด   คือ   กิจกรรมการเขารับการอบรมผูนํา
เยาวชนดานสิง่แวดลอม   จํานวน   41   คน   (รอยละ   87.2)   รองลงมาคือ   การเขารวมกิจกรรม 
คายอาสาพัฒนาดานสิ่งแวดลอม   จํานวน   38   คน   (รอยละ   80.9)   และการเขารวมกิจกรรมปลูก
ปาไมและปาชายเลน   จํานวน   33   คน   (รอยละ   70.2)   ตามลําดับ 
 

กจิกรรมดานสิ่งแวดลอมทีก่ลุมตัวอยางของโรงเรียนเสนานิคมเคยเขารวม   กิจกรรมการจัด
รณรงครักษาความสะอาดภายในหองเรียนมากที่สุด   จํานวน   43   คน   (รอยละ   91.5)   รองลงมา
คือ   กิจกรรมการไปทัศนศกึษาตามสถานที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม   จํานวน   39   คน  
 (รอยละ  83.0)   สวนกจิกรรมที่ไมเคยเขารวมมากที่สุด   คือ   กิจกรรมการประกวดคาํขวัญเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม   จาํนวน   37   คน   (รอยละ   78.7)   รองลงมาคือ   กิจกรรมการประกวดเรียงความ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม   จํานวน   36   คน   (รอยละ   76.6)   และกิจกรรมการเปนสมาชิก 
ของชมรมดานสิ่งแวดลอม   จํานวน   32   คน   (รอยละ   68.1)   ตามลําดับ 
 

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมทีก่ลุมตัวอยางของโรงเรียนประชานิเวศนเคยเขารวม   กิจกรรม
การจัดรณรงครักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนมากที่สุด   จํานวน   44   คน   (รอยละ   93.6)   
รองลงมาคอื   กิจกรรมการจดัรณรงครักษาความสะอาดภายในหองเรียนและกจิกรรมการจัดรณรงค
การใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยดั   จํานวน   42   คน   (รอยละ   89.4)   สวนกจิกรรมที ่
ไมเคยเขารวมมากที่สุด   คือ   กิจกรรมการเปนสมาชิกของชมรมดานสิ่งแวดลอม  จํานวน   35   คน
(รอยละ 74.5)  รองลงมาคือ   กิจกรรมการจดัอภิปรายโตวาทีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม   จํานวน   33   คน
(รอยละ 70.2)   และกิจกรรมการเขารับการอบรมผูนําเยาวชนดานสิ่งแวดลอม   จํานวน   31   คน
(รอยละ 66.0)   ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 



 

54

ตารางที่ 4  จํานวนและรอยละของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมโดยแยกเปนรายโรงเรียน 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                  โรงเรียน                                                                                      

            กิจกรรม                                             วัดเสมียนนารี             วัดเทวสุนทร              บานลาดพราว          รัตนโกสินทร ฯ            เสนานิคม               ประชานิเวศน 
                                                                                       1          2         3           1         2         3            1         2       3          1        2        3           1        2         3            1          2        3 
 
การจัดรณรงครักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน         39        7        1          44       3        -           39       8   -          46        1       -          34       8        5         44         2       1                                                  
                                                                                   (83.0) (14.9)   (2.1)    (93.6)   (6.4)    (-)       (83.0) (17.0)   (-)    (97.9)   (2.1)   (-)      (72.3) (17.0) (10.6)    (93.6)   (4.3)   (2.1) 
การจัดรณรงครักษาความสะอาดภายในหองเรียน       46        1        -           45          2        -           46         1       -          45         2      -         43        4          -           42         4        1  
                                                                                  (97.9)   (2.1)    (-)       (95.7)   (4.3)    (-)       (97.9)   (2.1)   (-)      (95.7)   (4.3)   (-)      (91.5)   (8.5)     (-)       (89.4)   (8.5)   (2.1) 
การจัดรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนนําทิ้ง         41         6        -           34      10       3          42         5       -          31        7       9         25     20        2           36     10       1   
                                                                                  (87.2) (12.8)    (-)       (72.3) (21.3)   (6.4)    (89.4) (10.6)   (-)    (66.0) (14.9) (19.1)   (53.2) (42.6)   (4.3)     (76.6) (21.3)   (4.3) 
การจัดรณรงคใหมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช         31      16        -           37         8         2          39         8       -          37         2       8         13      23     11           37         8        2  
ประโยชน                                                                  (66.0) (34.0)    (-)       (78.7) (17.0)   (4.3)    (83.0) (17.0)   (-)     (78.7)   (4.3) (17.0)   (27.7) (48.9) (23.4)     (78.7) (17.0)   (4.3)  
การจัดรณรงคการใชทรัพยากรและพลังงาน              45         1        1          38          8        1          44         3      -          45         2        -          25      15        7           42         3        2         
อยางประหยัด                                                            (95.7)   (2.1)   (2.1)     (80.9) (17.0)   (2.1)    (93.6)   (6.4)   (-)     (95.7)   (4.3)   (-)      (53.2) (31.9) (14.9)     (89.4)   (6.4)   (4.3)  
การจัดรณรงคปลูกตนไมในโรงเรียน                         19       22        6         26        12        9          38         7       2          40         1       6         25      13         9           15       24        8 
                                                                               (40.4) (46.8) (12.8)     (55.3) (25.5) (19.1)    (80.9) (14.9) (4.3)   (85.1)   (2.1) (12.8)   (53.2) (27.7) (19.1)     (31.9) (51.1) (17.0) 
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม                       33       11        3          33       12        2          40        6       1          39         5        3          17      20      10           31       12        4 
ภายในโรงเรียน                                                       (70.2) (23.4)   (6.4)     (70.2) (25.5)   (4.3)    (85.1) (12.8) (2.1)    (83.0) (10.6)  (6.4)   (36.2) (42.6) (21.3)     (66.0) (25.5)   (8.5)  
 54 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                  โรงเรียน                                                                                      

            กิจกรรม                                            วัดเสมียนนารี               วัดเทวสุนทร              บานลาดพราว          รัตนโกสินทร ฯ           เสนานิคม               ประชานิเวศน 
                                                                                       1     2      3         1        2         3            1          2       3          1        2         3         1         2          3           1         2       3 
 
การจัดปายนิเทศดานสิ่งแวดลอมภายในหองเรียน        26     16         5        30      14      3          40        4       3       42       3        2          14      23      10           31   13       3 
                                                                                   (55.3) (34.0) (10.6)   (63.8) (29.8) (6.4)    (85.1)   (8.5) (6.4)    (89.4)  (6.4)  (4.3)     (29.8) (48.9) (21.3)   (66.0) (27.7)  (6.4) 
การจัดอภิปรายโตวาทีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม                    19       24        4          25        19      3              3      17     27        11         8     28           9      24       14             9       33       5   
                                                                                    (40.4) (51.1)   (8.5)     (53.2) (40.4) (6.4)       (6.4) (36.2) (57.4) (23.4) (17.0) (59.6)   (19.1) (51.1) (29.8)     (19.1) (70.2) (10.6) 
การจัดแสดงละครเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม       19       24        4          26        18      3           37       10      -          40         5        2          11      26      10           19       25        3 
                                                                                    (40.4) (51.1)   (8.5)     (55.3) (38.3) (6.4)     (78.7) (21.3)   (-)     (85.1) (10.6) (4.3)     (23.4) (55.3) (21.3)     (40.4) (53.2)  (6.4) 
การเปนสมาชิกของชมรมดานสิ่งแวดลอม                   10       35         2          22        21      4            14       33      -            4       12      31           6      32         9          2       35     10  
                                                                                    (21.3) (74.5)   (4.3)     (46.8) (44.7) (8.5)    (29.8) (70.2)   (-)       (8.5) (25.5) (66.0)   (12.8) (68.1) (19.1)       (4.3) (74.5) (21.3) 
การเขารับการอบรมผูนําเยาวชนดานสิ่งแวดลอม         13       31         3          22        20      5            31       15       1            2      41        4            9      28       10          13       31       3  
                                                                                    (27.7) (66.0)   (6.4)     (46.8) (42.6) (10.6)    (66.0) (31.9) (2.1)     (4.3) (87.2) (8.5)     (19.1) (59.6) (21.3)     (27.7) (66.0)  (6.4)   
การเขารวมกิจกรรมคายอาสาพัฒนาดานสิ่งแวดลอม   17       25         5          13        27      7              7       20    20            1      38        8         10      26       11             8       30       9 
                                                                                    (36.2) (53.2) (10.6)     (27.7) (57.4) (14.9)   (14.9) (42.6) (42.6)    (2.1) (80.9) (17.0)   (21.3) (55.3) (23.4)     (17.0) (63.8) (19.1)  
การเขารวมกิจกรรมปลูกปาไมและปาชายเลน              13       28        6            7        16      24            5       19   23            4      33    10           6      20       21              3       24     20 
                                                                                   (27.7) (59.6) (12.8)     (14.9) (34.0) (51.1)  (10.6) (40.4) (48.9)    (8.5) (70.2) (21.3)   (12.8) (42.6) (44.7)       (6.4) (51.1) (42.6)  

55 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                   โรงเรียน                                                                                      

            กิจกรรม                                             วัดเสมียนนารี               วัดเทวสุนทร             บานลาดพราว         รัตนโกสินทร ฯ           เสนานิคม               ประชานิเวศน 
                                                                                       1          2         3           1          2         3           1          2      3           1        2       3           1       2         3              1         2      3  
 
การเขารวมกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล                   38        7      2          25      11     11       16     20      11         42        3      2         11    20     16         30     15    2 
                                                                                 (80.9) (14.9)   (4.3)   (53.2) (23.4) (23.4)  (34.0) (42.6) (23.4)   (89.4)  (6.4)  (4.3)    (23.4) (42.6) (34.0)    (63.8) (31.9) (4.3) 
การเชิญวิทยากรมาใหความรูในดานสิ่งแวดลอม        28      13        6          36       11        -          42        5       -         33       8        6        17      17      13          39        6     2   
                                                                                 (59.6) (27.7) (12.8)   (76.6) (23.4)     (-)    (89.4) (10.6)     (-)    (70.2) (17.0) (12.8)  (36.2) (36.3) (27.7)     (83.0) (12.8) (4.3) 
การประกวดคําขวัญเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม                     31       16        -          17       20      10         33       13         1        39        8        -            8     37        2           36       10     1 
                                                                                 (66.0) (34.0)     (-)      (36.2) (42.6) (21.3)   (70.2) (27.7)   (2.1)   (83.0) (17.0)  (-)     (17.0) (78.7)  (4.3)      (76.6) (21.3) (2.1)  
การประกวดเรียงความเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม                 26       19        2         18       27        2          38        8        1        41        6      -           6      36        5          30       14     3 
                                                                                 (55.3) (40.4)   (4.3)    (38.3) (57.4)   (4.3)    (80.9) (17.0)   (2.1)  (87.2) (12.8)  (-)      (12.8) (76.6) (10.6)     (63.8) (29.8) (6.4) 
การประกวดวาดภาพเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม                    27       19        1         29       17        1          34      11         2         40        6       1          16     27        4           35       10     2 
                                                                                 (57.4) (40.4)   (2.1)    (61.7) (36.2)   (2.1)   (72.3) (23.4)   (4.3)  (85.1) (12.8)  (2.1)   (34.0) (57.4)  (8.5)     (74.5) (21.3) (4.3) 
การไปทัศนศึกษาตามสถานที่ตาง ๆ                            43         3         1          42         5        -          46        1         -         41       6       -         39        7        1           33       12   2 
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม                                                (91.5)   (6.4)   (2.1)    (89.4) (10.6)     (-)     (97.9)   (2.1)     (-)   (87.2) (12.8)  (-)     (83.0) (14.9)  (2.1)      (70.2) (25.5) (4.3)           
 
 
หมายเหตุ: 1 =   เคย       2 =   ไมเคย       3 =   ไมมีกิจกรรม       (   ) =   รอยละ      56 
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จากตารางที่ 5   พบวา   กลุมตัวอยางโรงเรยีนบานลาดพราวมีระดับการมีสวนรวม 
ในกจิกรรมดานสิ่งแวดลอม   จํานวน   25   คน   (รอยละ   53.2)   อยูในระดับปานกลาง   เฉลี่ย
เทากับ   13.48    คะแนน   โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชมีระดับการมสีวนรวมในกจิกรรม 
ดานสิ่งแวดลอม   จํานวน  31   คน   (รอยละ   66.0)   อยูในระดับปานกลาง   เฉลี่ยเทากับ    13.25   
คะแนน   สวนโรงเรียนวดัเทวสุนทรมีระดบัการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม   จํานวน   
24   คน   (รอยละ   51.1)   อยูในระดับนอย   เฉลี่ยเทากบั    12.10   คะแนน   โรงเรียนวดัเสมียนนารี
มีระดับการมสีวนรวมในกจิกรรมดานสิ่งแวดลอม   จํานวน   22   คน   (รอยละ   46.8)   อยูในระดบั
นอย   เฉลี่ยเทากับ   12.00    คะแนน   โรงเรียนประชานเิวศนมีระดับการมีสวนรวมในกิจกรรม 
ดานสิ่งแวดลอม   จํานวน   23   คน   (รอยละ   48.9)   อยูในระดับนอย   เฉลี่ยเทากบั    11.38   
คะแนน   และโรงเรียนเสนานิคมมีระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม   จํานวน    
42   คน   (รอยละ   89.4)   อยูในระดับนอย   เฉลี่ยเทากบั    7.31   คะแนน   ตามลําดับ 
 

ผลการศึกษาขอมูลการไดรับขาวสารเกี่ยวกบัการคัดแยกขยะมูลฝอยของนักเรียนระดับชั้น
ประถมปที่ 6   โรงเรียนสังกดักรงุเทพมหานคร   เขตจตุจกัร   โดยวเิคราะหแยกเปนรายโรงเรียน  
โรงเรียนละ   47   คน   ผลดังระบุในตารางที่ 6       
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ตารางที่ 5  เปรียบเทียบระดบัการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมโดยแยกเปนรายโรงเรียน 
  
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                       ระดับการมีสวนรวม                                                                                  

           โรงเรียน                                                                                             ระดับมาก                    ระดับปานกลาง              ระดับนอย               Χ               สรุป (ระดับ) 
                                                                                                                   (16-20 คะแนน)               (12-15 คะแนน)           (0-11 คะแนน)            

                                                                                                                                   จํานวน (รอยละ)              จํานวน (รอยละ)         จํานวน (รอยละ)     
  
               โรงเรียนบานลาดพราว                                                                  11   (23.4)                25   (53.2)              11   (23.4)          13.48          ปานกลาง 
 
             โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช                                                         5   (10.6)                  31   (66.0)              11   (23.4)          13.25          ปานกลาง 
 
             โรงเรียนวัดเทวสุนทร                                                                    12   (25.5)                  11   (23.4)              24   (51.1)          12.10             นอย    

 
             โรงเรียนวัดเสมียนนาร ี                                                                  13   (27.7)                  12   (25.5)              22   (46.8)          12.00                นอย 

    
            โรงเรียนประชานิเวศน                                                                     5   (10.6)                  19   (40.4)              23   (48.9)          11.38                นอย 
   
 โรงเรียนเสนานิคม                                                                           1     (2.1)                    4     (8.5)              42   (89.4)            7.31               นอย 
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ตารางที่ 6  จํานวนและรอยละของแหลงที่ไดรับขาวสารโดยแยกเปนรายโรงเรียน  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                           โรงเรียน                                                                                      
          แหลงที่ไดรับขาวสาร                                             วัดเสมียนนารี          วัดเทวสุนทร          บานลาดพราว          รัตนโกสินทร ฯ          เสนานิคม          ประชานิเวศน 
                                                                                         จํานวน (รอยละ)    จํานวน (รอยละ)      จํานวน (รอยละ)        จํานวน (รอยละ)    จํานวน (รอยละ)   จํานวน (รอยละ) 
 
            โทรทัศน                                                  38   (23.8)          41   (22.3)           46   (21.6)             45   (20.0)        46   (34.1)        46   (20.4) 
             วิทย ุ                                                         20   (12.5)           26   (14.1)           33   (15.5)              32   (14.2)         19   (14.1)         26   (11.6)  
             หนังสือพิมพ                                            34   (21.2)           31   (16.8)           37   (17.3)              39   (17.3)         23   (17.0)         32   (14.2) 
             วารสาร/นิตยสาร                                        8     (5.0)            9     (4.9)           13     (6.1)                6     (2.7)            4     (2.9)         25   (11.1) 
             โปสเตอร                                                 11     (6.9)          14     (7.6)           13     (6.1)             29   (12.9)            5     (3.7)         16     (7.1) 
             ใบปลิว/แผนพบั                                      14     (8.8)           10     (5.4)           20     (9.4)             29   (12.9)            7     (5.2)         27   (12.0) 
             หอกระจายขาว                                           1     (0.6)             4     (2.2)              6     (2.8)                3     (1.3)            2     (1.5)           5     (2.2) 
             วิทยุชุมชน                                                  6     (3.8)          14     (7.6)             7     (3.3)                5     (2.2)            7     (5.2)           6     (2.7) 
             การฝกอบรม                                            15     (9.3)          20   (10.9)           24   (11.3)               4     (1.8)         13     (9.6)        18     (8.0)  
             การพูดคุยกับบุคคลอื่น                            13     (8.1)         15     (8.2)           14     (6.6)             33   (14.7)            9     (6.7)        24   (10.7)                                                           
 
 
หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา   1   ขอ    59 
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จากตารางที่ 7   พบวาแหลงขาวสารที่กลุมตัวอยางของโรงเรียนวดัเสมียนนารีไดรับ 
แหลงขาวสารจากโทรทัศนมากที่สุด   จํานวน   28   คน   (รอยละ   59.6)   รองลงมาคือ    
แหลงขาวสารจากหนังสือพิมพ   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   แหลงขาวสารจากการพูดคยุ 
กับบุคคลอื่น   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   แหลงขาวสารจากวารสาร/นิตยสาร   โปสเตอร    
หอกระจายขาว   วิทยุชุมชน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   ตามลําดับ  
 

แหลงขาวสารที่กลุมตัวอยางของโรงเรียนวดัเทวสุนทรไดรับ   แหลงขาวสารจากโทรทัศน
มากที่สุด   จํานวน   28   คน   (รอยละ   59.6)   รองลงมาคือ    แหลงขาวสารจากวทิย ุ  การพูดคยุ
กับบุคคลอื่น   จํานวน   4   คน    (รอยละ   8.5)   แหลงขาวสารจากหนังสือพิมพ   จํานวน   3   คน
(รอยละ   6.4)   แหลงขาวสารจากวารสาร/นิตยสาร   โปสเตอร   หอกระจายขาว   และวิทยุชุมชน   
จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   ตามลําดบั 
 

แหลงขาวสารที่กลุมตัวอยางของโรงเรียนบานลาดพราวไดรับ  แหลงขาวสารจากโทรทัศน   
มากที่สุด   จํานวน   39   คน   (รอยละ   83.0)   รองลงมาคือ   แหลงขาวสารจากการฝกอบรม   
จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   แหลงขาวสารจากวทิย ุ  จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)    
และแหลงขาวสารจากหนังสอืพิมพ   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   ตามลําดับ 
 

แหลงขาวสารที่กลุมตัวอยางของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชไดรับ   แหลงขาวสาร 
จากโทรทัศนมากที่สุด   จํานวน   12   คน   (รอยละ   25.5)   รองลงมาคือ   แหลงขาวสารจาก
หนังสือพิมพ   จํานวน   8   คน   (รอยละ   17.0)   และแหลงขาวสารจากวารสาร/นิตยสาร    
จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   ตามลําดบั 
 

แหลงขาวสารที่กลุมตัวอยางของโรงเรียนเสนานิคมไดรับ   แหลงขาวสารจากโทรทัศน
มากที่สุด   จํานวน   33   คน   (รอยละ   70.2)   รองลงมาคือ   แหลงขาวสารจากหนังสือพิมพ   
จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และแหลงขาวสารจากวิทย ุ  โปสเตอร   จํานวน   3   คน    
(รอยละ   6.4)   ตามลําดับ    
 

แหลงขาวสารที่กลุมตัวอยางของโรงเรียนประชานิเวศนไดรับ   แหลงขาวสารจากโทรทัศน   
มากที่สุด   จํานวน   21   คน   (รอยละ   44.7)   รองลงมาคือ   แหลงขาวสารจากโปสเตอร    
ใบปลิว/แผนพบั    จํานวน   9   คน   (รอยละ   19.1)   และแหลงขาวสารจากหนังสือพิมพ    
จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   ตามลําดบั  
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ตารางที่ 7  จํานวนและรอยละของแหลงขาวสารที่ไดรับมากที่สุดโดยแยกเปนรายโรงเรียน  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                           โรงเรียน                                                                                      
              แหลงขาวสาร                                                    วัดเสมียนนารี          วัดเทวสุนทร          บานลาดพราว          รัตนโกสินทร ฯ          เสนานิคม          ประชานิเวศน 
                                                                                       จํานวน (รอยละ)     จํานวน (รอยละ)     จํานวน (รอยละ)       จํานวน (รอยละ)      จํานวน (รอยละ)   จํานวน (รอยละ) 
 
             โทรทัศน                                                  28   (59.6)         28   (59.6)          39   (83.0)            12   (25.5)          33   (70.2)        21   (44.7) 
             วิทย ุ                                                            -       (-)            4     (8.5)             2     (4.3)               5   (10.6)            3     (6.4)          2     (4.3) 
             หนังสือพิมพ                                                6   (12.8)             3     (6.4)             1     (2.1)                8   (17.0)             6   (12.8)           5   (10.6)  
             วารสาร/นิตยสาร                                         2     (4.3)            2     (4.3)             -       (-)                  6   (12.8)            -       (-)             1     (2.1) 
             โปสเตอร                                                     2     (4.3)             2     (4.3)              -       (-)                  3     (6.4)             3     (6.4)           9   (19.1) 
             ใบปลิว/แผนพบั                                          1     (2.1)            -       (-)                -       (-)                  3     (6.4)            1     (2.1)           9   (19.1)  
             หอกระจายขาว                                            2     (4.3)             2     (4.3)              -       (-)                  1     (2.1)             -       (-)            -       (-) 
             วิทยุชุมชน                                                   2     (4.3)             2     (4.3)              -       (-)                  1     (2.1)            -       (-)             -       (-)   
             การฝกอบรม                                               1     (2.1)             -       (-)                5   (10.6)               5   (10.6)            1     (2.1)           -       (-)  
             การพูดคุยกับบุคคลอื่น                                3     (6.4)             4     (8.5)              -       (-)                  3     (6.4)             -       (-)             -       (-)                                                              
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จากตารางที่ 8   พบวาโรงเรียนวัดเสมียนนารีมีความถี่ของการไดรับขาวสารทางโทรทัศน
ทุกวัน   จํานวน   25   คน   (รอยละ   53.2)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   12   คน   (รอยละ   
25.5)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน    
2   คน   (รอยละ   4.3)   และนาน ๆ คร้ัง   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   ตามลําดบั         

 
            วิทยุ   พบวามีความถีข่องการไดรับขาวสารทางวทิยุทุกวัน   จํานวน   5   คน   (รอยละ   
10.6)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   16   คน   (รอยละ   34.0)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห    
จํานวน   11   คน   (รอยละ   23.4)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ    
นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   12   คน   (รอยละ   25.5)   ตามลําดับ 
 
             หนังสือพิมพ      พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางหนังสือพิมพทุกวนั  จํานวน    
14   คน   (รอยละ   29.8)  และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห  จํานวน  13   คน  (รอยละ   27.7)   และ  3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน  12   คน  (รอยละ   25.5)  และ  1-2 คร้ัง/เดือน  จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   
และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   3   คน   
 (รอยละ   6.4)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   ตามลําดับ 
 
             วารสาร/นิตยสาร   พบวามีความถีข่องการไดรับขาวสารทางวารสาร/นิตยสารทุกวัน  
จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   9   คน   (รอยละ   19.1)    
และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   5   คน    
(รอยละ   10.6)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   นาน ๆ คร้ัง    
จํานวน   10   คน   (รอยละ   21.3)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   ตามลําดับ 
 
            โปสเตอร   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางโปสเตอรทุกวัน   จํานวน   3   คน   
(รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   10   คน   (รอยละ   21.3)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   
จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ    
3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   14   คน 
(รอยละ   29.8)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   ตามลําดับ 
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ใบปลิว/แผนพบั   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางใบปลิว/แผนพับ   ทุกวัน   
จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   12   คน   (รอยละ   25.5)   และ   
3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   7   คน    
(รอยละ   14.9)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน  3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน    
13   คน   (รอยละ   27.7)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   ตามลําดับ 

 
หอกระจายขาว   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางหอกระจายขาว   ทุกวัน    

จํานวน   6   คน   (รอยละ  12.8)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   
3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   3   คน   
(รอยละ   6.4)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   12   คน   (รอยละ   25.5)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน    
14   คน   (รอยละ   29.8)   ตามลําดับ 
 

วิทยุชุมชน   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางวิทยุชุมชน   ทุกวนั  จํานวน   5   คน   
(รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   
จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ    
3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   10   คน 
(รอยละ   21.3)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   14   คน   (รอยละ   29.8)   ตามลําดับ    
 

การฝกอบรม   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางการฝกอบรม   ทุกวัน   จํานวน    
3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   8   คน   (รอยละ   17.0)   และ   3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   
และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   9   คน   (รอยละ   19.1)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   13   คน   
(รอยละ   27.7)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   ตามลําดับ   
 

การพูดคุยกับบุคคลอื่น   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางการพูดคุยกับบุคคลอื่น   
ทุกวัน   จํานวน   13   คน   (รอยละ   27.7)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   8   คน   (รอยละ   
17.0)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน    
3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ    
นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   11   คน   (รอยละ   23.4)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   4   คน    (รอยละ   8.5)   
ตามลําดับ  
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ตารางที่ 8  จํานวนและรอยละความถี่การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนวดัเสมียนนารี  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                  โรงเรียนวัดเสมียนนารี                                                                                      
              แหลงขาวสาร                                                                                                                ความถี่การไดรับขาวสาร   จํานวน (รอยละ) 
                                                                                   ทุกวัน                  1-2 ครั้ง/                3-4 ครั้ง/             1-2 ครั้ง/            3-4 ครั้ง/        นาน ๆ ครั้ง           ไมเคยเลย  
                                                                                                                สัปดาห                 สัปดาห                    เดือน                       เดือน 
                                                                                                                                                                       
            โทรทัศน                                         25   (53.2)         12   (25.5)            7   (14.9)          -       (-)              2     (4.3)          1     (2.1)          -       (-) 
            วิทย ุ                                                   5   (10.6)          16   (34.0)         11   (23.4)           3     (6.4)              -       (-)          12   (25.5)         -       (-)                     
 หนังสือพิมพ                                    14   (29.8)          13   (27.7)        12   (25.5)           2     (4.3)              1     (2.1)          3     (6.4)         2     (4.3)              
            วารสาร/นิตยสาร                               5   (10.6)            9   (19.1)            7   (14.9)            5   (10.6)              4     (8.5)        10   (21.3)          7   (14.9)               
            โปสเตอร                                           3     (6.4)         10   (21.3)           6   (12.8)           4     (8.5)              3     (6.4)        14   (29.8)          7   (14.9)            
            ใบปลิว/แผนพบั                                2     (4.3)          12   (25.5)           6   (12.8)            7   (14.9)              3     (6.4)        13   (27.7)          4     (8.5)          
            หอกระจายขาว                                  6   (12.8)            6   (12.8)           6   (12.8)            3     (6.4)              -       (-)           12   (25.5)       14   (29.8)         
            วิทยุชุมชน                                         5   (10.6)            6   (12.8)           5   (10.6)            3     (6.4)              4     (8.5)        10   (21.3)       14   (29.8)        
            การฝกอบรม                                    3     (6.4)             8   (17.0)           7   (14.9)            1     (2.1)              9   (19.1)       13   (27.7)          6   (12.8)       
            การพูดคุยกับบุคคลอื่น                   13   (27.7)             8   (17.0)            6   (12.8)            3     (6.4)              2     (4.3)        11   (23.4)         4     (8.5)                                                
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จากตารางที่ 9   พบวาโรงเรียนวัดเทวสุนทรมีความถี่ของการไดรับขาวสารทางโทรทัศน   
ทุกวัน   จํานวน   23   คน   (รอยละ   48.9)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   11   คน   (รอยละ   
23.4)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน    
8   คน   (รอยละ   17.0)   ตามลําดับ         

 
วิทยุ   พบวามคีวามถี่ของการไดรับขาวสารทางวิทยุ   ทกุวัน   จํานวน   3   คน   (รอยละ   

6.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   19   คน   (รอยละ   40.4)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   
7   คน   (รอยละ   14.9)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ    
3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน  1  คน  (รอยละ   2.1)  และ   นาน ๆ คร้ัง  จํานวน  12   คน  (รอยละ  25.5) 
และ   ไมเคยเลย   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   ตามลําดับ 
 

หนังสือพิมพ   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางหนังสือพิมพ   ทุกวัน  จํานวน   
5  คน   (รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   17   คน   (รอยละ   36.2)   และ    
3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   4   คน    
(รอยละ   8.5)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน    
11   คน   (รอยละ   23.4)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   ตามลําดับ 
 

วารสาร/นิตยสาร   พบวามคีวามถี่ของการไดรับขาวสารทางวารสาร/นิตยสาร   ทุกวัน   
จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   8   คน   (รอยละ   17.0)    
และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   3   คน 
(รอยละ   6.4)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน    
9   คน   (รอยละ   19.1)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   19   คน   (รอยละ   40.4)   ตามลําดับ 
 

โปสเตอร   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางโปสเตอร   ทุกวนั   จํานวน   2   คน   
(รอยละ   4.3)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   
จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ    
3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   16   คน 
(รอยละ   34.0)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   14   คน   (รอยละ   29.8)   ตามลําดับ 
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ใบปลิว/แผนพบั   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางใบปลิว/แผนพับ   ทุกวัน   
จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   12   คน   (รอยละ   25.5)    
และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน  
(รอยละ   4.3)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน    
5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   16   คน   (รอยละ   34.0)   ตามลําดับ 

 
หอกระจายขาว   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางหอกระจายขาว   ทุกวัน    

จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)    
และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน    
(รอยละ   4.3)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   นาน ๆ คร้ัง    
จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   23   คน   (รอยละ   48.9)   ตามลําดับ 
 

วิทยุชุมชน   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางวิทยุชุมชน   ทุกวนั   จํานวน   3   คน   
(รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   10   คน   (รอยละ   21.3)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   
จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จาํนวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ    
3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   7    คน  
(รอยละ   14.9)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   17   คน   (รอยละ   36.2)   ตามลําดับ    
 

การฝกอบรม   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางการฝกอบรม   ทุกวัน   จํานวน    
4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   8   คน   (รอยละ   17.0)   และ   3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   
และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   14   คน    
(รอยละ   29.8)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   8   คน   (รอยละ   17.0)   ตามลําดับ   
 

การพูดคุยกับบุคคลอื่น   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางการพูดคุยกับบุคคลอื่น   
ทุกวัน   จํานวน   9   คน   (รอยละ   19.1)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห  จํานวน   10   คน (รอยละ   21.3)   
และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   3   คน   
(รอยละ   6.4)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   
15   คน   (รอยละ   31.9)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   ตามลําดับ  
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ตารางที่ 9  จํานวนและรอยละความถี่การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนวดัเทวสุนทร  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                    โรงเรียนวัดเทวสุนทร                                                                                      
              แหลงขาวสาร                                                                                                                ความถี่การไดรับขาวสาร   จํานวน (รอยละ) 
                                                                                   ทุกวัน                  1-2 ครั้ง/                3-4 ครั้ง/             1-2 ครั้ง/            3-4 ครั้ง/        นาน ๆ ครั้ง           ไมเคยเลย  
                                                                                                                สัปดาห                 สัปดาห                    เดือน                       เดือน 
                                                                                                                                                                       
           โทรทัศน                                        23   (48.9)         11   (23.4)          5   (10.6)           -      (-)               -      (-)             8   (17.0)         -       (-) 
            วิทย ุ                                                  3     (6.4)          19   (40.4)           7   (14.9)             2   (4.3)               1   (2.1)           12   (25.5)          3     (6.4)           
            หนังสือพิมพ                                      5   (10.6)         17   (36.2)           5   (10.6)             4   (8.5)               2   (4.3)           11   (23.4)          3     (6.4)              
            วารสาร/นิตยสาร                               2     (4.3)           8   (17.0)            4     (8.5)             3   (6.4)                2   (4.3)             9   (19.1)       19   (40.4)               
            โปสเตอร                                           2     (4.3)           6   (12.8)            5   (10.6)             2   (4.3)                2   (4.3)          16   (34.0)        14   (29.8)            
            ใบปลิว/แผนพบั                                3     (6.4)          12   (25.5)            6   (12.8)             2   (4.3)                3   (6.4)             5   (10.6)        16   (34.0)          
            หอกระจายขาว                                  3     (6.4)            7   (14.9)            6   (12.8)             2   (4.3)                2   (4.3)              4     (8.5)        23   (48.9)         
            วิทยุชุมชน                                         3     (6.4)        10   (21.3)            3     (6.4)             3   (6.4)                4   (8.5)              7   (14.9)       17   (36.2)        
            การฝกอบรม                                     4     (8.5)            8   (17.0)            6   (12.8)             4   (8.5)                3   (6.4)           14   (29.8)          8   (17.0)       
            การพูดคุยกับบุคคลอื่น                     9   (19.1)        10   (21.3)            4     (8.5)             3   (6.4)                1   (2.1)           15   (31.9)          5   (10.6)                                                
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จากตารางที่ 10   พบวาโรงเรียนบานลาดพราวมีความถีข่องการไดรับขาวสารทางโทรทัศน   
ทุกวัน   จํานวน   27   คน   (รอยละ   57.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   10   คน   (รอยละ   
21.3)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน    
3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   ตามลําดับ         

 
วิทยุ   พบวามคีวามถี่ของการไดรับขาวสารทางวิทยุ   ทกุวัน   จํานวน  11   คน   (รอยละ   

23.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   13   คน  (รอยละ   27.7)  และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   
5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ    
นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   15   คน   (รอยละ   31.9)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   
ตามลําดับ 
 

หนังสือพิมพ      พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางหนังสือพิมพ   ทุกวัน   จํานวน   
5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน  20   คน   (รอยละ  42.6)   และ   3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   9   คน   (รอยละ   19.1)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   
และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   9   คน   (รอยละ   19.1)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   2   คน   (รอยละ   
4.3)   ตามลําดบั 
 

วารสาร/นิตยสาร   พบวามคีวามถี่ของการไดรับขาวสารทางวารสาร/นิตยสาร   ทุกวัน   
จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   12   คน   (รอยละ   25.5)   และ   
3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   3   คน  
(รอยละ   6.4)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน    
12   คน   (รอยละ   25.5)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   10   คน   (รอยละ   21.3)   ตามลําดับ 
 

โปสเตอร   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางโปสเตอร   ทุกวนั   จํานวน   4   คน   
(รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   13   คน   (รอยละ   27.7)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   
จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ    
3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   7   คน   (รอยละ   
14.9)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   12   คน   (รอยละ   25.5)   ตามลําดบั 
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ใบปลิว/แผนพบั      พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางใบปลิว/แผนพับ   ทุกวนั   
จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   14   คน   (รอยละ  29.8)   และ   
3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน 
(รอยละ   4.3)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน    
13   คน   (รอยละ   27.7)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   8   คน   (รอยละ   17.0)   ตามลําดับ 

 
หอกระจายขาว   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางหอกระจายขาว   ทุกวัน   จํานวน   

4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   3   คน  (รอยละ   6.4)   และ   3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   
และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   12   คน    
(รอยละ   25.5)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   21   คน   (รอยละ   44.7)   ตามลําดับ 
 

วิทยุชุมชน   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางวิทยุชุมชน   ทุกวนั   จํานวน   4   คน   
(รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   
จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จาํนวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   
นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   10   คน   (รอยละ   21.3)   และ  ไมเคยเลย  จํานวน   21   คน  (รอยละ   44.7)   
ตามลําดับ    
 

การฝกอบรม   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางการฝกอบรม   ทุกวัน   จํานวน    
6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ  12.8)   และ   3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   
และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   16   คน    
(รอยละ   34.0)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   ตามลําดับ   
 

การพูดคุยกับบุคคลอื่น   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางการพูดคุยกับบุคคลอื่น   
ทุกวัน   จํานวน   10   คน   (รอยละ   21.3)   และ  1-2 คร้ัง/สัปดาห  จํานวน   6   คน  (รอยละ   12.8)   
และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   6   คน   
(รอยละ   12.8)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   18   คน   (รอยละ   38.3)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   
1   คน   (รอยละ   2.1)   ตามลําดับ  
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ตารางที่ 10  จํานวนและรอยละความถี่การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนบานลาดพราว  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                   โรงเรียนบานลาดพราว                                                                                      
              แหลงขาวสาร                                                                                                                ความถี่การไดรับขาวสาร   จํานวน (รอยละ) 
                                                                                   ทุกวัน                  1-2 ครั้ง/                3-4 ครั้ง/             1-2 ครั้ง/            3-4 ครั้ง/        นาน ๆ ครั้ง           ไมเคยเลย  
                                                                                                                สัปดาห                 สัปดาห                    เดือน                       เดือน 
                                                                                                                                                                       
            โทรทัศน                                          27   (57.4)          10   (21.3)           6   (12.8)             3     (6.4)            -      (-)              1     (2.1)         -       (-) 
            วิทย ุ                                                 11   (23.4)           13   (27.7)           5   (10.6)             2     (4.3)              -      (-)            15   (31.9)         1     (2.1)           
            หนังสือพิมพ                                      5   (10.6)           20   (42.6)           9   (19.1)             2     (4.3)              -      (-)              9   (19.1)        2     (4.3)              
            วารสาร/นิตยสาร                               2     (4.3)           12   (25.5)          7   (14.9)             3     (6.4)              1   (2.1)          12   (25.5)      10   (21.3)               
            โปสเตอร                                           4     (8.5)           13   (27.7)           5   (10.6)             5   (10.6)             1   (2.1)             7   (14.9)       12   (25.5)            
            ใบปลิว/แผนพบั                                4     (8.5)           14   (29.8)           4     (8.5)             2     (4.3)              2   (4.3)          13   (27.7)         8   (17.0)          
            หอกระจายขาว                                  4     (8.5)             3     (6.4)           4     (8.5)             2     (4.3)              1   (2.1)          12   (25.5)       21   (44.7)         
            วิทยุชุมชน                                         4     (8.5)             5   (10.6)           4     (8.5)             3     (6.4)              -      (-)            10   (21.3)       21   (44.7)        
            การฝกอบรม                                     6   (12.8)            6   (12.8)           6   (12.8)             4     (8.5)              2   (4.3)         16   (34.0)          7   (14.9)       
            การพูดคุยกับบุคคลอื่น                   10   (21.3)            6   (12.8)           6   (12.8)             6   (12.8)              -      (-)            18   (38.3)          1     (2.1)                                                
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จากตารางที่ 11   พบวาโรงเรียนรัตนโกสนิทรสมโภชมีความถี่ของการไดรับขาวสาร 
ทางโทรทัศน   ทุกวัน   จํานวน   15   คน   (รอยละ   31.9)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน    
14   คน   (รอยละ   29.8)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   5   คน    (รอยละ   10.6)   และ    
1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   9   คน   (รอยละ   
19.1)   ตามลําดับ         

 
วิทยุ   พบวามคีวามถี่ของการไดรับขาวสารทางวิทยุ   ทกุวัน   จํานวน   3   คน   (รอยละ   

6.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   13   คน   (รอยละ   27.7)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   
5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ    
3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน  1  คน  (รอยละ   2.1)  และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน  20   คน   (รอยละ 42.6) 
และ   ไมเคยเลย   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   ตามลําดับ 
 

หนังสือพิมพ      พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางหนังสือพิมพ   ทุกวัน   จํานวน  
5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   17   คน   (รอยละ 36.2)   และ   3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   
และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   15   คน   
 (รอยละ   31.9)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   ตามลําดับ 
 

วารสาร/นิตยสาร   พบวามคีวามถี่ของการไดรับขาวสารทางวารสาร/นิตยสาร   ทุกวัน   
จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   
3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน    
(รอยละ   2.1)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน    
11   คน   (รอยละ   23.4)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   18   คน   (รอยละ   38.3)   ตามลําดับ 
 

โปสเตอร   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางโปสเตอร   ทุกวนั   จํานวน   20   คน   
(รอยละ   42.6)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   9   คน   (รอยละ   19.1)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   
จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จาํนวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ    
นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   
ตามลําดับ 
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ใบปลิว/แผนพบั      พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางใบปลิว/แผนพับ   ทุกวนั   
จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ  12.8)   และ   
3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   4    คน   
(รอยละ   8.5)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)  และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน    
15   คน   (รอยละ   31.9)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   ตามลําดับ 

 
หอกระจายขาว   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางหอกระจายขาว   ทุกวัน   จํานวน   

3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   9   คน   (รอยละ   19.1)   
และ   ไมเคยเลย   จํานวน   30   คน   (รอยละ   63.8)   ตามลําดับ 
 

วิทยุชุมชน   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางวิทยุชุมชน   ทุกวนั   จํานวน   3   คน   
(รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   
จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จาํนวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   
นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   14   คน   (รอยละ   29.8)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   22   คน   (รอยละ   
46.8)   ตามลําดับ    
 

การฝกอบรม   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางการฝกอบรม   ทุกวัน   จํานวน    
3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   
และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   14   คน   (รอยละ   29.8)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   18   คน    
(รอยละ   38.3)   ตามลําดับ   
 

การพูดคุยกับบุคคลอื่น   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางการพูดคุยกับบุคคลอื่น   
ทุกวัน   จํานวน   14   คน   (รอยละ   29.8)   และ  1-2 คร้ัง/สัปดาห  จํานวน   11   คน   (รอยละ   
23.4)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน    
1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   
 นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   12   คน   (รอยละ   25.5)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   
ตามลําดับ  
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ตารางที่ 11  จํานวนและรอยละความถี่การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                             โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช                                                                                      
              แหลงขาวสาร                                                                                                                ความถี่การไดรับขาวสาร   จํานวน (รอยละ) 
                                                                                   ทุกวัน                  1-2 ครั้ง/                3-4 ครั้ง/             1-2 ครั้ง/            3-4 ครั้ง/        นาน ๆ ครั้ง           ไมเคยเลย  
                                                                                                                สัปดาห                 สัปดาห                    เดือน                       เดือน 
                                                                                                                                                                       
           โทรทัศน                                         15   (31.9)         14   (29.8)          5   (10.6)           4   (8.5)             -       (-)              9   (19.1)          -       (-) 
            วิทย ุ                                                   3     (6.4)           13   (27.7)           5   (10.6)             1   (2.1)               1     (2.1)          20   (42.6)          4     (8.5)           
            หนังสือพิมพ                                      5   (10.6)           17   (36.2)          5   (10.6)             1   (2.1)               3     (6.4)          15   (31.9)          1     (2.1)              
            วารสาร/นิตยสาร                               3     (6.4)             6   (12.8)          7   (14.9)             1   (2.1)               1     (2.1)          11   (23.4)       18   (38.3)               
            โปสเตอร                                         20   (42.6)            9   (19.1)           3     (6.4)              3   (6.4)               -       (-)              7   (14.9)         5   (10.6)            
            ใบปลิว/แผนพบั                                 7   (14.9)            6   (12.8)          3     (6.4)              4   (8.5)               6   (12.8)          15   (31.9)          6   (12.8)          
            หอกระจายขาว                                  3     (6.4)             3     (6.4)          2     (4.3)             -     (-)                  -       (-)              9   (19.1)       30   (63.8)         
            วิทยุชุมชน                                         3     (6.4)             5   (10.6)          2     (4.3)             -     (-)                  1     (2.1)          14   (29.8)       22   (46.8)        
            การฝกอบรม                                     3     (6.4)            4     (8.5)          4     (8.5)             4   (8.5)                -       (-)            14   (29.8)       18   (38.3)       
            การพูดคุยกับบุคคลอื่น                   14   (29.8)         11   (23.4)          4     (8.5)             1   (2.1)                1     (2.1)          12   (25.5)          4     (8.5)                                                
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จากตารางที่ 12   พบวาโรงเรียนเสนานิคมมีความถี่ของการไดรับขาวสารทางโทรทัศน   
ทุกวัน   จํานวน   18   คน   (รอยละ   38.3)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   14   คน   (รอยละ   
29.8)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   9   คน   (รอยละ   19.1)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน    
1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   นาน ๆ คร้ัง 
จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   ตามลําดบั         

 
วิทยุ   พบวามคีวามถี่ของการไดรับขาวสารทางวิทยุ   ทกุวัน   จํานวน   3   คน   (รอยละ   

6.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   18   คน   (รอยละ   38.3)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   
2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   5   คน    (รอยละ   10.6)   และ    
3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน  4   คน  (รอยละ   8.5)   และ   นาน ๆ คร้ัง  จํานวน   9   คน  (รอยละ  19.1) 
และ   ไมเคยเลย   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   ตามลําดับ 
 

หนังสือพิมพ      พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางหนังสือพิมพ   ทุกวัน   จํานวน   
6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   13   คน  (รอยละ 27.7)   และ   3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   9   คน   (รอยละ   19.1)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   
และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   12   คน   
 (รอยละ   25.5)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   ตามลําดับ 
 

วารสาร/นิตยสาร   พบวามคีวามถี่ของการไดรับขาวสารทางวารสาร/นิตยสาร   ทุกวัน   
จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   
 และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   5   คน 
(รอยละ   10.6)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)  และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน    
8   คน   (รอยละ   17.0)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   19   คน   (รอยละ   40.4)   ตามลําดับ 
 

โปสเตอร   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางโปสเตอร   ทุกวนั   จํานวน   2   คน   
(รอยละ   4.3)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   
จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จาํนวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ    
3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   10   คน   (รอยละ   
21.3)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   22   คน   (รอยละ   46.8)   ตามลําดบั 
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ใบปลิว/แผนพบั      พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางใบปลิว/แผนพับ   ทุกวนั   
จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   
3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   7   คน    
(รอยละ   14.9)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)  และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน    
10   คน   (รอยละ   21.3)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   16   คน   (รอยละ   34.0)   ตามลําดับ 
 

หอกระจายขาว   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางหอกระจายขาว 1-2 คร้ัง/สัปดาห   
จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   8   คน   (รอยละ   17.0)   และ    
1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   
4.3)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   9   คน   (รอยละ   19.1)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   24   คน   
(รอยละ   51.1)   ตามลําดับ 
 

วิทยุชุมชน   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางวิทยุชุมชน   ทุกวนั   จํานวน   2   คน   
(รอยละ   4.3)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   
จํานวน   9   คน   (รอยละ   19.1)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ    
3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   10   คน   (รอยละ   
21.3)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   16   คน   (รอยละ   34.0)   ตามลําดบั    
 

การฝกอบรม   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางการฝกอบรม   ทุกวัน   จํานวน    
3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   และ   3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ  1-2 คร้ัง/เดือน  จํานวน   8   คน  (รอยละ   17.0)   
และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   9   คน  
(รอยละ   19.1)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   16   คน   (รอยละ   34.0)   ตามลําดับ   
 

การพูดคุยกับบุคคลอื่น   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางการพูดคุยกับบุคคลอื่น   
ทุกวัน   จํานวน   11   คน   (รอยละ   23.4)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   11   คน   (รอยละ   
23.4)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน    
3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   นาน ๆ คร้ัง   
จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   10   คน   (รอยละ   21.3)   ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12  จํานวนและรอยละความถี่การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนเสนานิคม 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                    โรงเรียนเสนานิคม                                                                                      
              แหลงขาวสาร                                                                                                                ความถี่การไดรับขาวสาร   จํานวน (รอยละ) 
                                                                                   ทุกวัน                  1-2 ครั้ง/                3-4 ครั้ง/             1-2 ครั้ง/            3-4 ครั้ง/        นาน ๆ ครั้ง           ไมเคยเลย  
                                                                                                                สัปดาห                 สัปดาห                    เดือน                       เดือน 
                                                                                                                                                                       
            โทรทัศน                                        18   (38.3)         14   (29.8)           9   (19.1)           1     (2.1)              1   (2.1)            4     (8.5)        -       (-) 
            วิทย ุ                                                  3     (6.4)          18   (38.3)          2     (4.3)             5   (10.6)             4   (8.5)            9   (19.1)          6   (12.8)           
            หนังสือพิมพ                                     6   (12.8)         13   (27.7)          9   (19.1)             1     (2.1)              3   (6.4)          12   (25.5)          3     (6.4)              
            วารสาร/นิตยสาร                              2     (4.3)            5   (10.6)          4     (8.5)             5   (10.6)              4   (8.5)              8   (17.0)       19   (40.4)               
            โปสเตอร                                          2     (4.3)           4     (8.5)          4     (8.5)             3     (6.4)              2   (4.3)          10   (21.3)        22   (46.8)            
            ใบปลิว/แผนพบั                               1     (2.1)            5   (10.6)          6   (12.8)             7   (14.9)             2   (4.3)          10   (21.3)        16   (34.0)          
            หอกระจายขาว                                  -       (-)              2     (4.3)           8   (17.0)             2     (4.3)              2   (4.3)              9   (19.1)        24   (51.1)         
            วิทยุชุมชน                                        2     (4.3)             7   (14.9)           9   (19.1)             1     (2.1)              2   (4.3)          10   (21.3)        16   (34.0)        
            การฝกอบรม                                    3     (6.4)             7   (14.9)           3     (6.4)             8   (17.0)              1   (2.1)              9   (19.1)        16   (34.0)       
            การพดูคุยกับบุคคลอื่น                   11   (23.4)        11   (23.4)           4     (8.5)             3     (6.4)              1   (2.1)              7   (14.9)        10   (21.3)                                                
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จากตารางที่ 13   พบวาโรงเรียนประชานเิวศนมีความถี่ของการไดรับขาวสารทางโทรทัศน   
ทุกวัน   จํานวน   15   คน   (รอยละ   31.9)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   10   คน   (รอยละ   
21.3)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน    
5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   นาน ๆ คร้ัง   
จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   ตามลําดบั         

 
วิทยุ   พบวามคีวามถี่ของการไดรับขาวสารทางวิทยุ   ทกุวัน   จํานวน   6   คน   (รอยละ   

12.8)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   8   คน   (รอยละ   17.0)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   
8   คน   (รอยละ   17.0)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ    
นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   16   คน   (รอยละ   34.0)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   
ตามลําดับ 
 

หนังสือพิมพ      พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางหนังสือพิมพ   ทุกวัน   จํานวน   
9   คน   (รอยละ   19.1)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   12   คน   (รอยละ   25.5)   และ    
3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   8   คน   (รอยละ   17.0)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   3   คน  
(รอยละ   6.4)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   นาน ๆ คร้ัง   
จํานวน   9   คน   (รอยละ   19.1)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   ตามลําดับ 
 

วารสาร/นิตยสาร   พบวามคีวามถี่ของการไดรับขาวสารทางวารสาร/นิตยสาร   1-2 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   10   คน   (รอยละ   21.3)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   6   คน 
(รอยละ   12.8)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   9   คน   (รอยละ   19.1)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   
จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   15   คน   (รอยละ   31.9)   และ    
ไมเคยเลย   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   ตามลําดับ 
 

โปสเตอร   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางโปสเตอร   ทุกวนั   จํานวน   5   คน   
(รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   10   คน   (รอยละ   21.3)   และ   3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   3   คน   (รอยละ   6.4)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   
และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   13   คน    
(รอยละ   27.7)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   ตามลําดับ 
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ใบปลิว/แผนพบั   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางใบปลิว/แผนพับ   ทุกวัน   
จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   11   คน   (รอยละ   23.4)   และ   
3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   8   คน   (รอยละ   17.0)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   7   คน 
 (รอยละ   14.9)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   นาน ๆ คร้ัง   
จํานวน   14   คน   (รอยละ   29.8)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   4   คน   (รอยละ   8.5)   ตามลําดับ 

 
หอกระจายขาว   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางหอกระจายขาว   ทุกวัน   จํานวน   

1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   และ   3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   
และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   11   คน   
(รอยละ   23.4)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   23   คน   (รอยละ   48.9)   ตามลําดับ 
 

วิทยุชุมชน   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางวิทยุชุมชน   ทุกวนั   จํานวน   1   คน   
(รอยละ   2.1)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   
จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จาํนวน   3   คน    (รอยละ   6.4)   และ    
3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   11   คน    
(รอยละ   23.4)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   22   คน   (รอยละ   46.8)   ตามลําดับ    
 

การฝกอบรม   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางการฝกอบรม   ทุกวัน   จํานวน   
 1   คน   (รอยละ   2.1)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   3-4 คร้ัง/
สัปดาห   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   7   คน   (รอยละ   14.9)   
และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   2   คน   (รอยละ   4.3)   และ   นาน ๆ คร้ัง   จํานวน   20   คน   
(รอยละ   42.6)   และ   ไมเคยเลย   จํานวน   13   คน   (รอยละ   27.7)   ตามลําดับ   
 

การพูดคุยกับบุคคลอื่น   พบวามีความถี่ของการไดรับขาวสารทางการพูดคุยกับบุคคลอื่น   
ทุกวัน   จํานวน   10   คน   (รอยละ   21.3)   และ   1-2 คร้ัง/สัปดาห   จาํนวน   3   คน  (รอยละ   6.4)   
และ   3-4 คร้ัง/สัปดาห   จํานวน   5   คน   (รอยละ   10.6)   และ   1-2 คร้ัง/เดือน   จํานวน   4   คน   
(รอยละ   8.5)   และ   3-4 คร้ัง/เดือน   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   และนาน ๆ คร้ัง   จํานวน   
13   คน  (รอยละ  27.7)   และ  ไมเคยเลย   จํานวน   6   คน   (รอยละ   12.8)   ตามลําดบั
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ตารางที่ 13  จํานวนและรอยละความถี่การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนประชานิเวศน 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                  โรงเรียนประชานิเวศน                                                                                      
              แหลงขาวสาร                                                                                                                ความถี่การไดรับขาวสาร   จํานวน (รอยละ) 
                                                                                   ทุกวัน                  1-2 ครั้ง/                3-4 ครั้ง/             1-2 ครั้ง/            3-4 ครั้ง/        นาน ๆ ครั้ง           ไมเคยเลย  
                                                                                                                สัปดาห                 สัปดาห                    เดือน                       เดือน 
                                                                                                                                                                       
           โทรทัศน                                        15   (31.9)          10   (21.3)           7   (14.9)           5   (10.6)             3     (6.4)         7   (14.9)        -       (-) 
            วิทย ุ                                                  6   (12.8)             8   (17.0)           8   (17.0)             5   (10.6)              -       (-)           16   (34.0)          4     (8.5)           
            หนังสือพิมพ                                      9   (19.1)           12   (25.5)           8   (17.0)             3     (6.4)              5   (10.6)            9   (19.1)          1     (2.1)              
            วารสาร/นิตยสาร                                -       (-)             10   (21.3)           6   (12.8)             9   (19.1)             5   (10.6)          15   (31.9)          2     (4.3)               
            โปสเตอร                                            5   (10.6)          10   (21.3)           3     (6.4)             7   (14.9)             4     (8.5)          13   (27.7)          5   (10.6)            
            ใบปลิว/แผนพบั                                2     (4.3)          11   (23.4)           8   (17.0)             7   (14.9)              1     (2.1)          14   (29.8)          4     (8.5)          
            หอกระจายขาว                                   1     (2.1)             7   (14.9)           1     (2.1)             2     (4.3)              2     (4.3)          11   (23.4)       23   (48.9)         
            วิทยุชุมชน                                          1     (2.1)            2     (4.3)           2     (4.3)             3     (6.4)              6   (12.8)          11   (23.4)       22   (46.8)        
            การฝกอบรม                                      1     (2.1)            2     (4.3)           2     (4.3)            7   (14.9)              2     (4.3)          20   (42.6)       13   (27.7)       
            การพดูคุยกับบุคคลอื่น                   10   (21.3)             3     (6.4)           5   (10.6)              4     (8.5)              6   (12.8)          13   (27.7)         6   (12.8)                                                
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จากตารางที่ 14   พบวา   กลุมตัวอยางโรงเรียนวดัเสมียนนารีมีระดับการไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย   จํานวน   27   คน   (รอยละ   57.4)   อยูในระดับนอย   เฉลี่ยเทากบั   
31.82    คะแนน   โรงเรียนบานลาดพราวมรีะดับการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย
จํานวน   33   คน   (รอยละ   70.2)   อยูในระดับนอย   เฉลี่ยเทากับ   28.68    คะแนน   โรงเรียน 
วัดเทวสุนทรมรีะดับการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย   จํานวน   34   คน   (รอยละ   
72.3)   อยูในระดับนอย   เฉลี่ยเทากับ   26.38   คะแนน   โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช   มีระดับ
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย   จํานวน   38   คน   (รอยละ   80.9)   อยูในระดับ
นอย   เฉลี่ยเทากับ   25.76   คะแนน   โรงเรียนประชานเิวศนมีระดับการไดรับขาวสารเกี่ยวกับ 
การคัดแยกขยะมูลฝอย   จํานวน   32   คน   (รอยละ   68.1)   อยูในระดบันอย   เฉลี่ยเทากับ   25.21   
คะแนน   และโรงเรียนเสนานิคม   มีระดับการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย 
จํานวน   38   คน   (รอยละ   80.9)   อยูในระดับนอย   เฉลี่ยเทากับ   24.42   คะแนน   ตามลําดับ      
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ตารางที่ 14  เปรียบเทียบระดับการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยแยกเปนรายโรงเรียน  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                               ระดับการไดรับขาวสาร                                                                                  

           โรงเรียน                                                                                              ระดับมาก              ระดับปานกลาง                  ระดับนอย                 Χ              สรุป (ระดับ) 
                                                                                                                   (48-60 คะแนน)          (36-47 คะแนน)              (0-35 คะแนน) 

                                                                                                                                   จํานวน (รอยละ)         จํานวน (รอยละ)             จํานวน (รอยละ)     
  
              โรงเรียนวัดเสมียนนาร ี                                                                 5   (10.6)              15   (31.9)                27   (57.4)         31.82           นอย 
 
             โรงเรียนบานลาดพราว                                                                    5   (10.6)                 9   (19.1)                 33   (70.2)            28.68            นอย 
  
             โรงเรียนวัดเทวสุนทร                                                                      1     (2.1)               12   (25.5)                  34   (72.3)            26.38            นอย    

 
             โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช                                                        3     (6.4)                 6   (12.8)                 38   (80.9)           25.76            นอย 

    
             โรงเรียนประชานิเวศน                                                                     6   (12.8)                  9   (19.1)                 32   (68.1)           25.21            นอย 
   
 โรงเรียนเสนานิคม                                                                           -       (-)                   9   (19.1)                  38   (80.9)          24.42            นอย 

81 
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ตอนที่ 4   การทดสอบสมมตฐิาน 
 

1.  เพศมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

2.  อายุมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมคีวามสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย 

 
4.  จํานวนสมาชิกในครอบครวัมีความสัมพนัธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่อง 

การคดัแยกขยะมูลฝอย 
 

5.  อาชีพของบิดามีความสมัพันธกับระดบัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย 
 

6.  อาชีพของมารดามีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย 
 

7.  การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับระดบัความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 
8.  การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยมีความสัมพันธกับระดับความรู 

และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 
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จากตารางที่ 15   พบวา 
เพศของกลุมตวัอยางโรงเรียนวัดเสมียนนารีไมมีความสัมพันธกับระดบัความรู 

และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   1.300   df = 2   sig. =  .522   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 
 

เพศของกลุมตวัอยางโรงเรียนวัดเทวสุนทรไมมีความสัมพันธกับระดบัความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   .428   df = 2   sig. =  .807   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 
 

เพศของกลุมตวัอยางโรงเรียนบานลาดพราวไมมีความสมัพันธกับระดบัความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   3.836   df = 2   sig. =  .147   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 
 

เพศของกลุมตวัอยางโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชมีความสัมพันธกับระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   13.555   df = 2   sig. =  .001   ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 
 

เพศของกลุมตวัอยางโรงเรียนเสนานิคมไมมีความสัมพนัธกับระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   2.123   df = 2   sig. =  .346   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 
 

เพศของกลุมตวัอยางโรงเรียนประชานิเวศนไมมีความสมัพันธกับระดบัความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   .662   df = 2   sig. =  .718   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 
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สมมติฐานที่ 1  เพศมีความสมัพันธกับระดบัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยดังแสดงในตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15  ความสัมพันธระหวางเพศกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยาง  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                               โรงเรียน                                                                                      
                                 เพศ                                              วัดเสมียนนารี                    วัดเทวสุนทร                     บานลาดพราว               รัตนโกสินทร ฯ                   เสนานิคม                        ประชานิเวศน 
                                                                                                                                                                   ระดับความรูและความเขาใจ  *   
                                                               1     2       3                   1        2         3                   1         2         3               1        2        3              1      2        3                    1          2        3                   
          
                                ชาย                                             2        5       15                 1        7         9                    -         9         3                2       4       18                   -        2      12                     5        9         4 
                                                                   (4.3) (10.6) (31.9)        (2.1) (14.9) (19.1)           (-)   (19.1)   (6.4)           (4.3)  (8.5) (38.3)             (-)   (4.3) (25.5)         (10.6) (19.1)   (8.5)  
                                หญิง                                           3        9       13                 3       10       17                  9        20        6                4      14        5                   4        6      23                   10       11        8                                                                  
                                                                    (6.4) (19.1) (27.7)        (6.4) (21.3) (36.2)      (19.1) (42.6) (12.8)       (8.5) (29.8) (10.6)      (8.5) (12.8) (48.9)       (21.3) (23.4) (17.0) 
 
                          Chi-Square                                                        1.300                                .428                                  3.836                             13.555                               2.123                                   .662 
                        df                                                    2                             2                                      2                                      2                                      2                                           2 
                        sig.                                                              .522                                  .807                                  .147                                 .001                                 .346                                      .718 
หมายเหตุ: *1   =   ระดับมาก 
               2   =   ระดับปานกลาง 
                    3   =   ระดับนอย 
                  (   )  =   รอยละ 
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จากตารางที่ 16   พบวา 
อายุของกลุมตวัอยางโรงเรียนวัดเสมียนนารีไมมีความสัมพันธกับระดบัความรู 

และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   .295   df = 2   sig. =  .863   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 
 

อายุของกลุมตวัอยางโรงเรียนวัดเทวสุนทรไมมีความสัมพันธกับระดบัความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   .922   df = 2   sig. =  .631   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 
 

อายุของกลุมตวัอยางโรงเรียนบานลาดพราวไมมีความสมัพันธกับระดบัความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   3.597   df = 2   sig. =  .166   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 
 

อายุของกลุมตวัอยางโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชไมมีความสัมพันธกับระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   .789   df = 2   sig. =  .674   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 
 

อายุของกลุมตวัอยางโรงเรียนเสนานิคมไมมีความสัมพนัธกับระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   4.514   df = 2   sig. =  .105   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 
 

อายุของกลุมตวัอยางโรงเรียนประชานิเวศนไมมีความสมัพันธกับระดบัความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   1.954   df = 2   sig. =  .376   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 
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สมมติฐานที่ 2  อายุมีความสมัพันธกับระดบัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยดังแสดงในตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16  ความสัมพันธระหวางอายกุับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยาง  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                               โรงเรียน                                                                                      
                                 อายุ                                              วัดเสมียนนารี                    วัดเทวสุนทร                     บานลาดพราว               รัตนโกสินทร ฯ                   เสนานิคม                        ประชานิเวศน 
                                                                                                                                                                   ระดับความรูและความเขาใจ  *     
                                                                1        2         3                 1         2        3                   1         2         3                1         2        3                  1         2        3                   1         2        3                                     
        
    
                              10-11   ป                                        3       8        14                 2        8        16                  6        13        7                 2       6         5                  2        8        23                  7         5         5   
                                                                   (6.4) (17.0) (29.8)       (4.3) (17.0) (34.0)       (12.8) (27.7) (14.9)        (4.3) (12.8) (10.6)       (4.3) (17.0) (48.9)      (14.9) (10.6) (10.6) 
                              12-13   ป                                       2       6        14                 2        9        10                  3        16        2                4       12       18                 2        -        12                   8       15        7                                                                   
                                                                                        (4.3) (12.8) (29.8)        (4.3) (19.1) (21.3)         (6.4)  (34.0)  (4.3)          (8.5) (25.5) (38.3)        (4.3)   (-)     (25.5)        (17.0) (31.9) (14.9) 
 
                            Chi-Square                                                      .295                                  .922                                   3.597                               .789                                 4.514                                  1.954 
                             df                                                        2                                       2                                         2                                     2                                       2                                         2 
                      sig.                                        .863                                  .631                                   .166                                .674                                  .105                                    .376 
 
หมายเหต:ุ *1   =   ระดับมาก 
                    2    =   ระดับปานกลาง 
                    3    =   ระดับนอย 
                  (   )   =   รอยละ 86 
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จากตารางที่ 17   พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางโรงเรียนวดัเสมยีนนารีไมมีความสัมพันธ 

กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   8.693   df = 4   sig. =  .069   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางโรงเรียนวดัเทวสุนทรไมมีความสัมพันธ 
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   5.101   df = 4   sig. =  .277   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางโรงเรียนบานลาดพราวไมมีความสัมพันธ 
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   2.375   df = 4   sig. =  .667   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชไมมีความสมัพันธ
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05   
คา   Chi-Square   เทากับ   7.057   df = 4   sig. =  .133   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางโรงเรียนเสนานคิมไมมีความสัมพันธ 
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   7.610   df = 4   sig. =  .107   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางโรงเรียนประชานิเวศนมีความสัมพันธ 
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   17.361   df = 4   sig. =  .002   ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 
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สมมติฐานที่ 3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกบัระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยดังแสดงในตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17  ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับระดบัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยาง  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                               โรงเรียน                                                                                      
             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA)                        วัดเสมียนนารี                    วัดเทวสุนทร                     บานลาดพราว               รัตนโกสินทร ฯ                   เสนานิคม                        ประชานิเวศน 
                                                                                                                                                                   ระดับความรูและความเขาใจ  *     
                                                              1        2       3                     1         2       3                 1         2       3                   1      2        3                    1       2        3                       1        2       3                                    
       
   
                    GPA   1.00-1.99                                      -         -       7                     -         6       8                  -         2        -                    -       1       7                    -        2        1                       6        2      9 
                                                                                           (-)      (-)    (14.9)           (-)   (12.8) (17.0)           (-)     (4.3)   (-)               (-)  (2.1) (14.9)          (-)    (4.3) (2.1)         (12.8) (4.3) (19.1) 
                    GPA   2.00-2.99                                      -         4       8                      -         4       3                 4       10        2                  2       7       9                    -        1      10                      1        8      2 
                                                                                          (-)    (8.5) (17.0)           (-)     (8.5) (6.4)          (8.5) (21.3) (4.3)         (4.3) (14.9) (19.1)        (-)    (2.1) (21.3)         (2.1) (17.0) (4.3) 
                    GPA   3.00-4.00                                              5        10      13                  4        7       15                5       17        7                  4       10     7                    4        5      24                      8      10      1 
                                                                                        (10.6) (21.3) (27.7)      (8.5) (14.9) (31.9)         (10.6) (36.2) (14.9)           (8.5) (21.3) (14.9)            (8.5) (10.6) (51.1)      (17.0) (21.3) (2.1) 
 
                        Chi-Square                                                            8.693                              5.101                                 2.375                              7.057                                7.610                                17.361 
                         df                                                              4                                     4                                        4                                     4                                       4                                        4 
                   sig.                                            .069                               .277                                    .667                               .133                                   .107                                    .002 
 
หมายเหต:ุ *1   =   ระดับมาก        2   =   ระดับปานกลาง 
                    3   =   ระดับนอย       (   )   =   รอยละ 88 
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จากตารางที่ 18   พบวา 
จํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเสมียนนารีไมมีความสัมพันธ 

กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   1.251   df = 4   sig. =  .870   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 
 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเทวสุนทรไมมคีวามสัมพันธ 
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   5.162   df = 4   sig. =  .271   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 
 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางโรงเรียนบานลาดพราวไมมคีวามสัมพันธ 
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   5.866   df = 4   sig. =  .209   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 
 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช 
ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ   .05   คา   Chi-Square   เทากับ   3.045   df = 4   sig. =  .550   ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 4 
 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางโรงเรียนเสนานิคมไมมีความสัมพันธ 
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   1.637   df = 4   sig. =  .802   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 
 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางโรงเรียนประชานิเวศนไมมคีวามสัมพันธ 
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   1.312   df = 4   sig. =  .859   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 
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สมมติฐานที่ 4  จํานวนสมาชกิในครอบครวัมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยดังแสดงในตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18  ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวกับระดบัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยาง  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                               โรงเรียน                                                                                      
               จํานวนสมาชิกในครอบครัว                             วัดเสมียนนารี                    วัดเทวสุนทร                    บานลาดพราว               รัตนโกสินทร ฯ                   เสนานิคม                        ประชานิเวศน 
                                                                                                                                                                   ระดับความรูและความเขาใจ  *    
                                                               1        2        3                1          2        3                  1         2       3                 1        2       3                      1       2         3                  1        2       3                                 
       
    
                       2-3   คน                                                 1         2       8                  1         5        2                  4         4        1                 -       6       5                       1        2        4                  2        2      1                                                           
                                                                                         (2.1) (4.3) (17.0)         (2.1) (10.6) (4.3)           (8.5) (8.5) (2.1)             (-) (12.8) (10.6)         (2.1) (4.3) (8.5)         (4.3) (4.3) (2.1) 
                       4-5   คน                                                3       10      16                   2       11      18                 3       21        6                  5       9     14                     2        5      25                  13      17      10  
                                                                                         (6.4) (21.3) (34.0)      (4.3) (23.4) (38.3)         (6.4) (44.7) (12.8)      (10.6) (19.1) (29.8)      (4.3) (10.6) (53.2)      (27.7) (36.2) (21.3)  
                       6-7   คน                                                1        2        4                   1         1       6                   2         4        2                  1       3      4                      1        1        6                  -        1       1                                
                                                                                         (2.1)  (4.3)  (8.5)         (2.1) (2.1) (12.8)           (4.3) (8.5) (4.3)           (2.1) (6.4) (8.5)          (2.1) (2.1) (12.8)        (-)    (2.1) (2.1)  
 
                    Chi-Square                                                             1.251                               5.162                               5.866                                3.045                               1.637                                1.312  
                        df                                                                            4                                      4                                     4                                        4                                       4                                       4 
                       sig.                                                               .870                               .271                                 .209                                  .550                                   .802                                  .859 
 
หมายเหตุ: * 1   =   ระดับมาก       2   =   ระดับปานกลาง     3   =   ระดับนอย     (   )   =   รอยละ 
 90 
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จากตารางที่ 19   พบวา 
อาชีพของบิดาของกลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเสมียนนารีไมมีความสัมพันธกับระดับความรู 

และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   5.806   df = 8   sig. =  .669   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 
 

อาชีพของบิดาของกลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเทวสุนทรไมมคีวามสัมพันธกับระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   3.689   df = 6   sig. =  .719   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 
 

อาชีพของบิดาของกลุมตัวอยางโรงเรียนบานลาดพราวไมมีความสัมพันธกับระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   2.773   df = 6   sig. =  .837   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 
 

อาชีพของบิดาของกลุมตัวอยางโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชไมมีความสัมพันธ 
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   8.340   df = 8   sig. =  .401   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 
 

อาชีพของบิดาของกลุมตัวอยางโรงเรียนเสนานิคมไมมีความสัมพันธกบัระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   5.469   df = 4   sig. =  .242   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 
 

อาชีพของบิดาของกลุมตัวอยางโรงเรียนประชานิเวศนไมมีความสัมพันธกับระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   7.801   df = 8   sig. =  .453   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 
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สมมติฐานที่ 5  อาชีพของบิดามีความสัมพนัธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมลูฝอยดังแสดงในตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19  ความสัมพันธระหวางอาชีพของบิดากับระดบัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยาง  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                                      โรงเรียน                                                                                      
                  อาชีพของบิดา                                             วัดเสมียนนารี                    วัดเทวสุนทร                  บานลาดพราว               รัตนโกสินทร ฯ                   เสนานิคม                        ประชานิเวศน 
                                                                                                                                                                   ระดับความรูและความเขาใจ  *     
                                                              1        2       3                     1         2        3                1         2       3                   1        2      3                   1        2       3                     1         2      3                                                        
 
                  รับราชการ                                                         -         -       5                      1         1       7                 -         3        -                    1       3       2                    -        -        -                     3        6      2                                                                        
                                                                                          (-)      (-)  (10.6)         (2.1) (2.1) (14.9)            (-)    (6.4)     (-)           (2.1) (6.4) (4.3)            (-)      (-)     (-)         (6.4) (12.8) (4.3)                                    
                  พนักงานบริษัท                                      2         4       9                    -         2       3                  2         4        1                   2       1      3                     1        5        8                   2        2      2                                              
                                                                                        (4.3) (8.5) (19.1)          (-)    (4.3) (6.4)              (4.3) (8.5) (2.1)           (4.3) (2.1) (6.4)         (2.1) (10.6) (17.0)        (4.3) (4.3) (4.3) 
                  พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                -         1       1                     -         -        -                   -         -        -                    -       1      3                      -        -        -                     5        4      1 
                                                                                          (-)     (2.1) (2.1)           (-)       (-)      (-)             (-)       (-)      (-)             (-)   (2.1) (6.4)             (-)     (-)     (-)         (10.6) (8.5) (2.1) 
                  รับจางทั่วไป                                               1         4        8                   2         8       9                  5       16        5                 2       3      8                      2        1      16                    1        3       - 
                                                                                        (2.1) (8.5) (17.0)        (4.3) (17.0) (19.1)       (10.6) (34.0) (10.6)       (4.3) (6.4) (17.0)          (4.3) (2.1) (34.0)         (2.1) (6.4)   (-) 
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ตารางที่ 19  (ตอ)   
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                                     โรงเรียน                                                                                      
                  อาชีพของบิดา                                             วัดเสมียนนารี                  วัดเทวสุนทร                  บานลาดพราว                 รัตนโกสินทร ฯ                    เสนานิคม                        ประชานิเวศน 
                                                                                                                                                                   ระดับความรูและความเขาใจ  *     
                                                              1        2       3                   1         2        3                 1         2       3                   1        2      3                      1        2      3                     1         2      3                                                        
 
                    อาชีพสวนตัว                                              2         5        5                  1         6       7                   2         6        3                 1       10     7                     1        2      11                    4        5      7 
                                                                                        (4.3) (10.6) (10.6)      (2.1) (12.8) (14.9)        (4.3) (12.8) (6.4)         (2.1) (21.3) (14.9)        (2.1) (4.3) (23.4)        (8.5) (10.6) (14.9)                                 
                                                                                           
                    Chi-Square                                                             5.806                                3.689                                2.773                               8.340                                 5.469                               7.801                                       
                         df                                                                          8                                      6                                       6                                      8                                        4                                      8 
                     sig.                                                                     .669                                 .719                                  .837                                 .401                                   .242                                 .453 
 
หมายเหต:ุ *1   =   ระดับมาก 
                    2    =   ระดับปานกลาง 
                    3    =   ระดับนอย 
                  (   )   =   รอยละ 
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จากตารางที่ 20   พบวา 
อาชีพของมารดาของกลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเสมียนนารไีมมีความสัมพันธกับระดับ

ความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   13.055   df = 8   sig. =  .110   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 
 

อาชีพของมารดาของกลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเทวสุนทรมคีวามสัมพันธกับระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   34.899   df = 8   sig. =  .000   ซ่ึงยอมรบัสมมติฐานที่ 6 
 

อาชีพของมารดาของกลุมตัวอยางโรงเรียนบานลาดพราวไมมีความสัมพันธกับระดับ
ความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   6.706   df = 8   sig. =  .569   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 
 

อาชีพของมารดาของกลุมตัวอยางโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชไมมีความสัมพันธ 
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   13.059   df = 8   sig. =  .110   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 
 

อาชีพของมารดาของกลุมตัวอยางโรงเรียนเสนานิคมไมมคีวามสัมพันธกับระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   9.014   df = 8   sig. =  .341   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 
 

อาชีพของมารดาของกลุมตัวอยางโรงเรียนประชานิเวศนไมมีความสัมพันธกับระดับ
ความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    
คา   Chi-Square   เทากับ   14.214   df = 8   sig. =  .076   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 
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สมมติฐานที่ 6  อาชีพของมารดามีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยดังแสดงในตารางที่ 20 
 
ตารางที่ 20  ความสัมพันธระหวางอาชีพของมารดากับระดับความรูและความเขาใจเรือ่งการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยาง  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                              โรงเรียน                                                                                      
                  อาชีพของมารดา                                         วัดเสมียนนารี                   วัดเทวสุนทร                     บานลาดพราว               รัตนโกสินทร ฯ                   เสนานิคม                      ประชานิเวศน 
                                                                                                                                                                   ระดับความรูและความเขาใจ  *    
                                                              1        2       3                 1         2        3                    1          2       3                1        2      3                        1       2         3                  1          2      3                                 
       
    
                  รับราชการ                                                  -         1       2                  -         1       2                      1         -        -                  2       -     1                         1        1        -                   1        2      2                                                                       
                                                                                         (-)     (2.1) (4.3)          (-)      (2.1) (4.3)           (2.1)   (-)      (-)              (4.3)  (-) (2.1)             (2.1) (2.1)    (-)          (2.1) (4.3) (4.3)                                           
                  พนักงานบริษัท                                      3         1      10                 -         5       -                       1         4        1                1       2     6                        1        2        9                  4        3      1                                              
                                                                                        (6.4) (2.1) (21.3)          (-)   (10.6)  (-)            (2.1) (8.5) (2.1)           (2.1) (4.3) (12.8)          (2.1) (4.3) (19.1)        (8.5) (6.4) (2.1) 
                  พนักงานรัฐวิสาหกิจ                               1         3       -                   3         -       1                      -         1        -                  -       1     3                        -        -        6                    1        2      1 
                                                                                        (2.1) (6.4)    (-)            (6.4)   (-) (2.1)                (-)    (2.1)    (-)              (-) (2.1) (6.4)                   (-)    (-)  (12.8)          (2.1) (4.3) (2.1) 
                  รับจางทั่วไป                                               1         4       10                1         5     13                    5       12        3                  2       5     4                       1        2        8                     -        7      -  
                                                                                        (2.1) (8.5) (21.3)       (2.1) (10.6) (27.7)       (10.6) (25.5) (6.4)         (4.3) (10.6) (8.5)            (2.1) (4.3) (17.0)             (-)    (14.9) (-) 
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ตารางที่ 20  (ตอ) 
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                               โรงเรียน                                                                                      
                  อาชีพของมารดา                                         วัดเสมียนนารี                    วัดเทวสุนทร                     บานลาดพราว               รัตนโกสินทร ฯ                   เสนานิคม                      ประชานิเวศน 
                                                                                                                                                                   ระดับความรูและความเขาใจ  *    
                                                              1        2       3                 1         2        3                    1          2       3                1        2        3                     1       2         3                  1          2      3                                 
       
    
                   อาชีพสวนตัว                                              -         5       6                    -         6     10                    2       12        5                 1       10      9                    1        3      12                    9        6      8 
                                                                                          (-) (10.6) (12.8)         (-) (12.8) (21.3)        (4.3) (25.5) (10.6)         (2.1) (21.3) (19.1)       (2.1) (6.4) (25.5)       (19.1) (12.8) (17.0)                                                 
                                                                                           
                    Chi-Square                                                          13.055                               34.899                                 6.706                              13.059                               9.014                                  14.214                        
                      df                                                              8                                        8                                        8                                      8                                       8                                           8     
                         sig.                                                          .110                                    .000                                  .569                                  .110                                  .341                                      .076 
 
หมายเหต:ุ * 1   =   ระดับมาก 
                     2    =   ระดับปานกลาง 
                     3    =   ระดับนอย 
                    (   )  =   รอยละ     
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จากตารางที่ 21   พบวา 
การมีสวนรวมในกจิกรรมดานสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเสมียนนาร ี

ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ   .05   คา   Chi-Square   เทากับ   .921   df = 4   sig. =  .922   ซ่ึงปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ 7 
 

การมีสวนรวมในกจิกรรมดานสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเทวสุนทร 
ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ   .05   คา   Chi-Square   เทากับ   5.391   df = 4   sig. =  .249   ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 7 
 

การมีสวนรวมในกจิกรรมดานสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางโรงเรียนบานลาดพราว 
ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ   .05   คา   Chi-Square   เทากับ   1.433   df = 4   sig. =  .838   ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 7 
 

การมีสวนรวมในกจิกรรมดานสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางโรงเรียนรัตนโกสินทร ฯ  
ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ   .05   คา   Chi-Square   เทากับ   4.444   df = 4   sig. =  .349   ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 7 
 

การมีสวนรวมในกจิกรรมดานสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางโรงเรียนเสนานิคม 
มีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ   .05   คา   Chi-Square   เทากับ   12.318   df = 4   sig. =  .015   ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 7 
 

การมีสวนรวมในกจิกรรมดานสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางโรงเรียนประชานิเวศน 
ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ   .05   คา   Chi-Square   เทากับ   7.275   df = 4   sig. =  .122   ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 7 
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สมมติฐานที่ 7  การมีสวนรวมในกจิกรรมดานสิ่งแวดลอมมีความสัมพนัธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมลูฝอย 
ดังแสดงในตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 21  ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยาง  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                               โรงเรียน                                                                                      
                     การมีสวนรวม                                           วัดเสมียนนารี                    วัดเทวสุนทร                     บานลาดพราว               รัตนโกสินทร ฯ                   เสนานิคม                        ประชานิเวศน 
                                                                                                                                                                   ระดับความรูและความเขาใจ  *    
                                                              1          2       3                 1          2      3                    1          2       3                 1       2       3                    1         2        3                  1         2       3                                    
       
    
                    มีสวนรวมมาก                                           1         4       8                  1         6       5                    2         7        2                -        3       2                     1        -        -                       -        3      2 
                                                                                         (2.1) (8.5) (17.0)        (2.1) (12.8) (10.6)        (4.3) (14.9) (4.3)           (-)    (6.4) (4.3)            (2.1)    (-)     (-)                   (-)  (6.4) (4.3) 
                    มีสวนรวมปานกลาง                                  2         4       6                  1         6       4                    6         15       4               6       11     14                  -         -       4                      10       6      3 
                                                                                         (4.3) (8.5) (12.8)          (2.1) (12.8) (8.5)        (12.8) (31.9) (8.5)          (12.8) (23.4) (29.8)          (-)      (-)   (8.5)      (21.3) (12.8) (6.4) 
                    มีสวนรวมนอย                                          2         6       14                2        5      17                   1         7         3                -        4       7                    3        8      31                     5      11      7 
                                                                                        (4.3) (12.8) (29.8)        (4.3) (10.6) (36.2)      (2.1) (14.9) (6.4)            (-) (8.5) (14.9)               (6.4) (17.0) (66.0)     (10.6) (23.4) (14.9) 
 
                        Chi-Square                                                          .921                                  5.391                                1.433                            4.444                                  12.318                                7.275 
                           df                                                          4                                       4                                       4                                    4                                           4                                      4 
                    sig.                                                       .922                                  .249                                 .838                               .349                                      .015                                 .122 
 หมายเหตุ: * 1   =   ระดับมาก       2   =   ระดับปานกลาง     3   =   ระดับนอย     (   )   =   รอยละ 
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จากตารางที่ 22   พบวา 
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเสมียนนาร ี

ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ   .05   คา   Chi-Square   เทากับ   2.099   df = 4   sig. =  .718   ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 8 
 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเทวสุนทร 
ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ   .05   คา   Chi-Square   เทากับ   4.175   df = 4   sig. =  .383   ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 8 
 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนบานลาดพราว 
ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ   .05   คา   Chi-Square   เทากับ   6.897   df = 4   sig. =  .141   ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 8 
 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนรัตนโกสินทร ฯ  
มีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ   .05   คา   Chi-Square   เทากับ   10.452   df = 4   sig. =  .033   ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 8 
 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนเสนานคิม 
ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ   .05   คา   Chi-Square   เทากับ   5.547   df = 2   sig. =  .062   ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 8 
 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนประชานิเวศน 
ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ   .05   คา   Chi-Square   เทากับ   8.968   df = 4   sig. =  .062   ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 8 
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สมมติฐานที่ 8  การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรือ่งการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ดังแสดงในตารางที่ 22 
 
ตารางที่ 22  ความสัมพันธระหวางการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยกบัระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 
                    ของกลุมตัวอยาง  
 
                                                                                                                                                                                                                                       (n = 282) 
                                                                                                                                                                                               โรงเรียน                                                                                      
                     การไดรับขาวสาร                                      วัดเสมียนนารี                    วัดเทวสุนทร                     บานลาดพราว               รัตนโกสินทร ฯ                 เสนานิคม                      ประชานิเวศน 
                                                                                                                                                                   ระดับความรูและความเขาใจ  *     
                                                                                              1         2       3                   1          2       3                 1        2        3                   1        2       3                   1        2       3                    1        2      3                                   
     
                     ไดรับขาวสารมาก                                      1         1       3                    -         -       1                  -         2        3                   2       -       1                    -        -        -                      4        2       - 
                                                                                         (2.1)   (2.1)   (6.4)             (-)      (-)   (2.1)             (-)    (4.3)    (6.4)            (4.3)   (-)  (2.1)             (-)      (-)     (-)            (8.5)  (4.3)  (-) 
                    ไดรับขาวสารปานกลาง                             2         3      10                  1        7       4                   2        5        2                   1        1      4                   2        3       4                      2        2      5  
                                                                                        (4.3)   (6.4) (21.3)         (2.1) (14.9) (8.5)         (4.3) (10.6) (4.3)         (2.1) (2.1) (8.5)           (4.3) (6.4) (8.5)          (4.3) (4.3) (10.6) 
                    ไดรับขาวสารนอย                                     2       10     15                  3       10     21                   7       22       4                   3       17    18                   2        5      31                    9      16      7 
                                                                                         (4.3)  (21.3) (31.9)     (6.4) (21.3) (44.7)       (14.9) (46.8) (8.5)       (6.4) (36.2) (38.3)       (4.3) (10.6) (66.0)    (19.1) (34.0) (14.9) 
                        Chi-Square                                                         2.099                               4.175                                6.897                               10.452                               5.547                                 8.968 
                          df                                                           4                                     4                                        4                                       4                                        2                                        4 
                         sig.                                                       .718                                 .383                                   .141                                  .033                                  .062                                    .062 

หมายเหตุ: * 1   =   ระดับมาก       2   =   ระดับปานกลาง     3   =   ระดับนอย     (   )   =   รอยละ
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ขอวิจารณ 
 

ผลการวิจัยโดยภาพรวม   พบวา   นักเรียนระดับชั้นประถมปที่  6   โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร   เขตจตุจักร   โดยกลุมตวัอยางของทุกโรงเรียนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
และมีอายุระหวาง   10-13   ป   ซ่ึงเปนกลุมที่อยูในวัยเดก็ตอนปลาย (อายุ  11-13  ป) เปนวัยที่มี
ความอยากรูอยากเห็นและมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค (วัลนิกา, 2535: 14)   กลุมตัวอยาง 
ของทุกโรงเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูง   GPA  ระหวาง  3.00-4.00   มากที่สุด
ซ่ึงแสดงใหเหน็วากลุมตวัอยางของทุกโรงเรียนเปนนักเรยีนที่มีความสนใจในการศกึษาเลาเรียน
เปนอยางดี   และเนื่องจากโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร   ทุกโรงเรียนมีโครงการโรงเรียน
อัจฉริยะ (Smart   School)   จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนตองเนนการสรางความรู 
คูคุณธรรมใหแกนกัเรียน   เพื่อเปนการปลกูฝงจิตสํานึกที่ดีตอไปในอนาคต 
 

ความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยภาพรวม   พบวา   กลุมตัวอยาง 
ของทุกโรงเรียนสวนใหญ   จะมีขอที่ตอบถูกมากที่สุดคือขอที่ 6   มีคําถามวา   สถานที่ใด 
ที่กอใหเกิดขยะอันตรายไดมากที่สุด   ซ่ึงเปนคําถามเกี่ยวกับ   แหลงกาํเนิดของขยะมูลฝอย    
ซ่ึงแสดงใหเหน็วานกัเรียนระดับชั้นประถมปที่  6   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   เขตจตุจักร    
มีความรูและความเขาใจในเรื่องแหลงกําเนิดของขยะมลูฝอย   เปนอยางดี   ทั้งนี้อาจเปนเพราะสื่อ
ทางโทรทัศนและสื่อบุคคล   เชน   คุณครู   เขามามีบทบาทในการใหความรูและความเขาใจ 
แกนกัเรียนเปนอยางดี สวนขอที่กลุมตัวอยางของทุกโรงเรียนสวนใหญตอบผิดมากที่สุดคือขอที่ 4   
มีคําถามวา   ขอใดเปนการปฏิบัติ   ที่   ผิด   ในการทิ้งขยะมูลฝอย   ซ่ึงเปนคําถามเกี่ยวกับ   ประเภท
ของขยะมูลฝอย   กลุมตัวอยางของทุกโรงเรียนสวนใหญมกัจะเลือกตอบขอที่เปนการปฏิบัติที่   ถูก   
ในการทิ้งขยะมูลฝอย  ขอที่เปนการปฏิบัติที่   ผิด   คือ  ขอ   ก. จอยนําเศษใบตองและเศษใบไมแหง
ทิ้งลงในถังขยะแหง   ซ่ึงเปนการปฏิบัติที่   ผิด  ในการทิง้ขยะมูลฝอย  กลุมตัวอยางของทุกโรงเรียน 
สวนใหญมักจะเขาใจวา   เศษใบไมแหงกค็ือขยะแหงทั้งที่จริงถาดูที่คุณสมบัติในการยอยสลายแลว
เศษใบไมแหงจะเปนขยะเปยก   ซ่ึงผูที่เกี่ยวของกับการเผยแพรความรูและความเขาใจเกี่ยวกบั 
การคัดแยกขยะมูลฝอยตองระวังในสวนนี้   เพราะถากลุมตัวอยางจําสับสนแลวกจ็ะเกดิผลเสีย
มากกวาผลดี  
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สวนระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยของนักเรยีนระดับชั้นประถม 
ปที่  6   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   เขตจตุจักร   เมื่อทดสอบวัดระดับความรูและความเขาใจ
เร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย   โดยเปรียบเทยีบเปนรายโรงเรียนแลว   พบวา   มีเพยีงกลุมตัวอยาง
โรงเรียนบานลาดพราวและโรงเรียนประชานิเวศนเพยีงเทานั้น   ที่มีระดับความรูและความเขาใจ
เร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยอยูในระดับปานกลาง   นอกจากนั้นกลุมตวัอยางโรงเรียนวัดเสมียนนารี  
โรงเรียนวัดเทวสุนทร   โรงเรียนรัตนโกสนิทรสมโภชและโรงเรียนเสนานิคมมีระดบัความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยอยูในระดับนอย   ทั้งนี้เปนเพราะนักเรียนอาจไดรับ
ความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางไมเพียงพอและตอเนื่อง   เนื่องจากหลักสูตร
ประถมศึกษา   พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)   ในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 5-6   หนวยที่ 3   ส่ิงที่อยูรอบตัวเรา   ในสวนของสิง่แวดลอม 
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติโดยมีเนื้อหาที่นกัเรียนระดับชัน้ประถมปที่ 5-6   ควรทราบ
เกี่ยวกับสภาพความเปนอยูทัว่ไปในชุมชนผลกระทบและปญหาตาง ๆ ในชุมชนตลอดจนการ
พัฒนาทองถ่ินและวเิคราะหความสัมพันธของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ   ที่มีตอ
มนุษย   เชน   ดิน   แรธาตุ   ปาไม   น้ํา   และอากาศ   เปนตน  และเหน็ความจําเปนของการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมทีถู่กตองเหมาะสม   และรวมมือในการสงวนรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอม (กรมวิชาการ 
กระทรวงศกึษาธิการ, 2532: 41-42)   จากหลกัสูตรดังกลาวมิไดเนนปญหาเกีย่วกับขยะมูลฝอย
โดยตรง   จึงอาจทําใหกลุมตวัอยางแตละโรงเรียนมีระดบัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยก
ขยะมูลฝอยอยูในระดบัปานกลางและระดบันอย   ดังนั้นทางโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    
เขตจตุจักร  จึงควรที่จะใหความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกตองแกนกัเรียน
เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกและทัศนคติทีด่ีตอไป 

 
ในดานของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเมื่อศึกษาการมสีวนรวมในกจิกรรม 

ดานสิ่งแวดลอมโดยภาพรวม   พบวา   กลุมตัวอยางของทกุโรงเรียนสวนใหญจะมีกจิกรรม 
ดานสิ่งแวดลอมที่เคยเขารวมมากที่สุด   คือ   กิจกรรมการจัดรณรงครักษาความสะอาดภายใน
หองเรียนและกิจกรรมการจดัรณรงครักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน   ทั้งนี้อาจเปนเพราะคุณครู
ประจําชั้นเรยีนมักที่จะจัดเวรทําความสะอาดหองเรียนและบริเวณภายในโรงเรียนใหกับนกัเรียน
ระดับชั้นประถมปที่ 6   ทุกคนรับผิดชอบ   และยังเปนกจิกรรมที่อยูใกลตัวและใชในการดํารงชีวิต
ในประจาํวันของกลุมตัวอยางทั้งที่อยูในโรงเรียนหรือที่บาน   จึงทําใหกจิกรรมการจัดรณรงค 
รักษาความสะอาดภายในหองเรียนและกิจกรรมการจัดรณรงครักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน   
เปนกิจกรรมที่กลุมตัวอยางของทุกโรงเรียนสวนใหญเคยเขารวมมากที่สุด  
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สวนผลการศึกษาขอมูลระดบัการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักเรียน
ระดับชั้นประถมปที่  6   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   เขตจตุจักร   โดยเปรียบเทยีบ 
เปนรายโรงเรยีนแลว   พบวา   กลุมตัวอยางโรงเรียนบานลาดพราวและโรงเรียนรัตนโกสินทร
สมโภช   เพียงเทานั้นที่มีระดบัการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง   
นอกจากนั้นกลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเสมียนนารี   โรงเรียนวดัเทวสุนทร   โรงเรียนเสนานิคม   
 และโรงเรียนประชานิเวศน   มีระดับการมสีวนรวมในกจิกรรมดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับนอย   
ดังนั้นจึงควรที่จะสนับสนนุใหโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   เขตจตุจักร   ดําเนนิการจัด
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมขึ้นเพื่อใหนกัเรียนไดมีสวนรวมในกจิกรรมดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ  ซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอตัวของนักเรียนเองและประเทศชาติตอไป  

 
สวนการไดรับขาวสารเกี่ยวกบัการคัดแยกขยะมูลฝอย   พบวา   โทรทัศน   เปนแหลง

ขาวสารที่กลุมตัวอยางของทกุโรงเรียนสวนใหญไดรับมากที่สุด   ซ่ึงแหลงขาวสารทางโทรทัศน
เปนสื่อสารมวลชนที่เขาถึงไดโดยตรงและรวดเร็วตอกลุมตัวอยาง   สวนแหลงขาวสารทาง    
หอกระจายขาว   และวิทยุชุมชน   พบวา   กลุมตัวอยางของทุกโรงเรียนสวนใหญ   ไดรับนอยมาก
หรือกลุมตัวอยางบางโรงเรียนอาจไมไดรับเลย   ทั้งนี้อาจเปนเพราะนกัเรียนสวนใหญพักอาศัยอยู
ในเขตเมืองหลวงจงึไมไดใหความสนใจจากแหลงขาวสารดังกลาว   ซ่ึงแตกตางกับเมืองที่อยูใน
ชนบทและหางไกลจากสื่อโทรทัศนและสือ่ประเภทอื่น ๆ   ที่มักจะใหความสนใจจากแหลงขาวสาร
ทางหอกระจายขาวและวิทยชุุมชนที่อยูในชุมชนหรือในโรงเรียนของตนเอง   ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจยัของ (สุอําภา, 2533: ภาคผนวก)  ทีก่ลาวไววา  หอกระจายขาวหรือเสียงตามสายส่ือประเภท
นี้คนในชุมชนเมืองใหญ ๆ   อาจไมคอยใสใจกนันักเพราะตามชุมชนใหญ ๆ   หรือเมืองใหญมักมี
ส่ืออ่ืนใหเลือกบริโภคอยูมากมายหลายแขนง   เชน   วิทยุ   โทรทัศน   หนังสือพิมพ   ฯลฯ   แตถา
เปนชุมชนในชนบทแลวส่ือประเภทนี้   ถือวาเปนสื่อพืน้บานที่คอนขางรูจักกันดีและใชกนัอยาง
กวางขวาง 
 

สวนผลการศึกษาขอมูลระดบัการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมปที่  6   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   เขตจตุจักร    
โดยเปรียบเทยีบเปนรายโรงเรียนแลว   พบวา   กลุมตัวอยางของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
เขตจตุจักร   ทกุโรงเรียนมีระดับการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยอยูในระดับนอย   
ดังนั้นจึงควรที่จะทําการรณรงคและประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยใหมี
ความตอเนื่องและบอยครั้งขึน้เพื่อเปนการใหความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ที่ถูกตองแกนกัเรียนตอไป 
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ในดานของการทดสอบสมมติฐานโดยใชคา   Chi-Square   ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ  .05    
ทั้ง   8   สมมติฐานนั้น   ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้   
 
สมมติฐานท่ี 1   เพศมีความสมัพันธกับระดบัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย    
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา   เพศของกลุมตัวอยางโรงเรียนวดัเสมยีนนาร ี
กลุมตัวอยางโรงเรียนวดัเทวสุนทร   กลุมตัวอยางโรงเรียนบานลาดพราว   กลุมตัวอยางโรงเรียน
เสนานิคมและกลุมตัวอยางโรงเรียนประชานิเวศน   ไมมคีวามสัมพันธกับระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05   ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 1   ทั้งนี้เปนเพราะเพศของกลุมตัวอยางโรงเรียนดังกลาวอาจจะไมมีผลกระทบ 
ตอระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   สวนเพศของกลุมตัวอยางโรงเรียน
รัตนโกสินทรสมโภช   มีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ   .05   ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ 1   ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยาง
ของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช   ไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง   ตางก็มีโอกาสในการ
เรียนรู   การไดรับขาวสารและการเขารวมกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ   ที่เกี่ยวกับการ 
คัดแยกขยะมูลฝอยไดเทาเทยีมกัน   จึงทําใหเพศของกลุมตัวอยางโรงเรยีนรัตนโกสินทรสมโภช    
มีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจยัของ   จินตนา (2535)  ที่ไดศึกษาเรือ่ง   พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในพื้นที่ช้ันใน
ของกรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัยพบวา   เพศ   มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการทิ้งขยะอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05 
 
สมมติฐานท่ี 2   อายุมีความสมัพันธกับระดบัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา   อายุของกลุมตัวอยางโรงเรียนวดัเสมยีนนาร ี

กลุมตัวอยางโรงเรียนวดัเทวสุนทร   กลุมตัวอยางโรงเรียนบานลาดพราว   กลุมตัวอยางโรงเรียน
รัตนโกสินทรสมโภช   กลุมตัวอยางโรงเรยีนเสนานิคมและกลุมตัวอยางโรงเรียนประชานิเวศน 
 ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ   .05   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2   ทั้งนี้เปนเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ
ใกลเคียงกัน   คือมีอายุระหวาง   10-13   ป   และเรียนอยูในระดับชั้นประถมปที่   6   เหมือนกนั
ความรูที่ไดรับก็มาจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน   จึงทําใหอายไุมมคีวามสัมพันธกับระดับ
ความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ   อัชรี (2537)    
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ที่ไดศึกษาเรื่อง   พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี   ผลการวิจัย
พบวา   อายุ   ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน   อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ   .05 
 
สมมติฐานท่ี 3   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธกบัระดับความรูและความเขาใจ 
เร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย    

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางโรงเรียน 

วัดเสมียนนารี   กลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเทวสุนทร   กลุมตัวอยางโรงเรยีนบานลาดพราว    
กลุมตัวอยางโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชและกลุมตวัอยางโรงเรียนเสนานิคม   ไมมีความสัมพันธ
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05   
ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3   สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางโรงเรียนประชานิเวศน    
มีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ   .05   ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ 3   ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวายอมทีจ่ะมีความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยไดดีกวาผูที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่าํกวา   ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ    พอใจ (2543)   ที่ไดกลาวไววา   นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสวนใหญมักจะเปนนกัเรียนที่มีความสนใจในการเรียนและสามารถที่จะ
รับรูเกี่ยวกับเรือ่งราวตาง ๆ   ไดดี   จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางโรงเรียน 
ประชานิเวศน   มีความสัมพนัธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมลูฝอย   
และสอดคลองกับงานวจิัยของ   เอมอร (2543)  ที่ไดศึกษาเรื่อง   ความรูและการปฏิบัติในการแยก
ขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   6   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   ในพื้นที่เขต 
บางกะป   ผลการวิจยัพบวา   ความรูและการปฏิบัติในการแยกขยะมูลฝอยขึ้นอยูกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05 
 
สมมติฐานท่ี 4   จํานวนสมาชิกในครอบครวัมีความสัมพนัธกับระดับความรูและความเขาใจ 
เร่ืองการคดัแยกขยะมูลฝอย    

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา   จํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางโรงเรยีน 

วัดเสมียนนารี   กลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเทวสุนทร   กลุมตัวอยางโรงเรยีนบานลาดพราว    
กลุมตัวอยางโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช   กลุมตัวอยางโรงเรียนเสนานิคมและกลุมตัวอยาง
โรงเรียนประชานิเวศนไมมคีวามสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะ 
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มูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
จํานวนสมาชิกในครอบครัวไมวาจะมีมากหรือนอยตางก็ไมสงผลกระทบตอความรูและความเขาใจ 
เร่ืองการคดัแยกขยะมูลฝอยของกลุมตวัอยางซึ่งอยูในวยัเรียน   เพราะความรูและความเขาใจเกีย่วกับ
การคัดแยกขยะมูลฝอยกลุมตัวอยางจะไดรับการสอนจากคุณครูและจากสื่อตาง ๆ   จึงทําใหจาํนวน
สมาชิกในครอบครัวไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรือ่งการคัดแยกขยะมูลฝอย   
ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ   สุรศักดิ์ (2537)   ที่ไดศึกษาเรื่อง   ความรูและการปฏิบตัิเกี่ยวกับ 
การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม   
ผลการวิจัยพบวา   จํานวนสมาชิกในครอบครัวไมมีความสมัพันธกับความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะ 
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายในครัวเรือนแตอยางใด 
 
สมมติฐานท่ี 5   อาชีพของบิดามีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย    
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา   อาชีพของบิดาของกลุมตัวอยางโรงเรียน 
วัดเสมียนนารี   กลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเทวสุนทร   กลุมตัวอยางโรงเรยีนบานลาดพราว    
กลุมตัวอยางโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช   กลุมตัวอยางโรงเรียนเสนานิคมและกลุมตัวอยาง
โรงเรียนประชานิเวศน   ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะ 
มูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 5   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยทีก่ลุมตัวอยางไดรับนั้นมีอยูหลายประเภท 
ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญจะไดรับจากสื่อโทรทัศน   จึงทาํใหอาชีพของบิดาไมมีความสัมพันธ 
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ     
พอใจ (2543)   ที่ไดศึกษาเรื่อง   การรับรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6   ในพื้นที่เขตกันชนปาหวยขาแขง   จังหวดัอุทัยธานี   ผลการวิจัยพบวา   อาชีพของผูปกครอง   
ไมมีความสัมพันธกับการรบัรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
สมมติฐานท่ี 6   อาชีพของมารดามีความสัมพันธกับระดบัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย    
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา   อาชีพของมารดาของกลุมตัวอยางโรงเรียนวดัเทวสุนทร 
มีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ   .05   ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ 6   สวนอาชีพของมารดาของกลุมตวัอยางโรงเรียน 
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วัดเสมียนนารี   กลุมตัวอยางโรงเรียนบานลาดพราว   กลุมตัวอยางโรงเรียนรัตนโกสนิทรสมโภช   
กลุมตัวอยางโรงเรียนเสนานคิมและกลุมตวัอยางโรงเรียนประชานิเวศน   ไมมีความสัมพันธ 
กับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05   
ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6   ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางของโรงเรียนดังกลาวกําลังอยูในวัยเรียน   
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยกไ็ดรับการสอนจากคุณครแูละมีอยู 
ในรายวิชาเรียน   จึงทําใหอาชีพของมารดาไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่อง
การคัดแยกขยะมูลฝอย   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ    พอใจ (2543)   ที่ไดศึกษาเรือ่ง   การรับรู
เร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6   ในพืน้ที่เขตกันชนปาหวยขาแขง  
จังหวดัอุทัยธานี   ผลการวิจัยพบวา   อาชีพของผูปกครอง   ไมมีความสมัพันธกับการรับรูเร่ือง 
การอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
สมมติฐานท่ี 7   การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมมีความสัมพนัธกับระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย    
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา   การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
ของกลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเสมียนนารี   กลุมตัวอยางโรงเรียนวัดเทวสุนทร   กลุมตัวอยาง
โรงเรียนบานลาดพราว   กลุมตัวอยางโรงเรียนรัตนโกสนิทรสมโภชและกลุมตัวอยางโรงเรียน
ประชานิเวศน   ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ   .05   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 7   สวนการมีสวนรวมในกจิกรรม
ดานสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางโรงเรียนเสนานิคมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจ
เร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05   ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ 7       
ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางที่ไดเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมมกัที่จะมีความรู 
และความเขาใจในเรื่องของสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ   อีกทั้งยังมีโอกาสฝกปฏิบัติในการคัดแยก 
ขยะมูลฝอยซ่ึงจะไดเปรียบกวากลุมตัวอยางที่ไมเคยเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม   ซ่ึงสอดคลอง
กับ   ระพีพรรณ (2546)   ที่ไดกลาวไววา   การที่นักเรยีนไดมีสวนรวมในการปฏิบัตกิิจกรรม
ส่ิงแวดลอมศกึษาในโรงเรียนก็จะทําใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูโดยการปฏิบัติและเหน็ความสําคัญ
ของปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น   ถานักเรียนไดเขารวมกจิกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรยีน
บอยครั้งกวาคนอื่น   นักเรียนก็จะมีทักษะในการปฏิบัตแิละมีความตระหนกัตอปญหาสิ่งแวดลอม
มากขึ้นตามไปดวยซ่ึงจะเปนประโยชนตอตัวนักเรียนเอง   จึงทําใหการมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
ส่ิงแวดลอมของกลุมตัวอยางโรงเรียนเสนานิคมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจ
เร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย   และสอดคลองกับงานวจิัยของ   เอมอร (2543)  ที่ไดศึกษาเรื่อง   
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ความรูและการปฏิบัติในการแยกขยะมูลฝอยของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 6   โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร   ในพื้นที่เขตบางกะป   ผลการวิจัยพบวา   ความรูและการปฏิบัติในการแยก 
ขยะมูลฝอยขึน้อยูกับการมีสวนรวมในกจิกรรมการอนรัุกษส่ิงแวดลอม   อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 
สมมติฐานท่ี 8   การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยมีความสัมพันธกับระดับความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย    
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา   การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของกลุมตัวอยางโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช   มีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจ
เร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05   ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ 8   
สวนการไดรับขาวสารเกี่ยวกบัการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนวดัเสมยีนนารี   
กลุมตัวอยางโรงเรียนวดัเทวสุนทร   กลุมตัวอยางโรงเรียนบานลาดพราว   กลุมตัวอยางโรงเรียน
เสนานิคมและกลุมตัวอยางโรงเรียนประชานิเวศน   ไมมคีวามสัมพันธกับระดับความรูและความ
เขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05   ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 8    
ทั้งนี้อาจเปนเพราะความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ไดรับจากแหลงขาวสาร 
ตาง ๆ   เชน   โทรทัศน   หรือ   หนังสือพมิพนั้นอาจเปนเรื่องที่ซํ้า ๆ   ไมทันสมัยหรือไมนาสนใจ   
จึงทําใหการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุมตัวอยางโรงเรียนดงักลาว 
ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   ซ่ึงสอดคลอง 
กับงานวจิัยของ    นิมิตร (2543)  ที่ไดศึกษาเรื่อง   ความรูและการตัดสนิใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ของนักเรียน    มัธยมศึกษาชัน้ปที่  6  ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี   ผลการวิจยัพบวา   ความถี่ของ
การไดรับขาวสารจากแหลงขาวสารตาง ๆ   ไดแก   วิทยุ   โทรทัศน   หนังสือพิมพ   และส่ือบุคคล 
ไมมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการจดัการขยะของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6                                                   




