
บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญ 
  จากการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก                  
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  พบว่านักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกซื้อน้ าดื่มทุกวัน  จึงท าให้มีขยะที่มาจากขวดดน้ าดื่ม               
เป็นจ านวนมาก   
  ดังนั้น  กลุ่มป.5 รักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีความสนใจที่จะท าให้ปัญหาดังกล่าวหมดสิ้นไป   จึงได้จัดท า
โครงงานคุณธรรม  เรื่อง  R&B  ขวดนี้มีประโยชน์ ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนลดปริมาณขยะท่ีมาจากขวดน้ าดื่ม  รวมทั้งน า
ขวดน้ ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการน าขวดน้ าดื่มกลับมาใช้ใหม่ 
2. เพ่ือให้นักเรียนลดปริมาณขยะที่มาจากขวดน้ าดื่ม  และน าขวดน้ าดื่มกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์               

สูงสุด   
3. เพ่ือปลูกฝังความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของสมาชิกที่ดีในชุมชนต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10  และเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ขอบเขตกำรศึกษำเรียนรู้ 

กลุ่มเป้ำหมำย  
          -  เชิงปริมำณ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
จ านวน 222  คน 
          -  เชิงคุณภำพ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)                    
ลดปริมาณขยะท่ีมาจากขวดน้ าดื่ม  และน าขวดน้ าดื่มกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
          -  เป้ำหมำยระยะสั้น (ระยะเวลำ  3  เดือน)  นักเรียนร้อยละ  30  ลดปริมาณขยะท่ีมาจากขวดน้ าดื่ม  

          -  เป้ำหมำยระยะยำว (ระยะเวลำ  6  เดือน) นักเรียนร้อยละ  50  ลดปริมาณขยะที่มาจากขวดน้ าดื่ม  
และสามารถน าขวดน้ ากลับมาใช้ใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
กำรด ำเนินกำรโครงงำน 

วิธีกำรด ำเนินงำน  
กำรด ำเนินกำรในระยะที่ 1 : มิถุนำยน  2561 – กรกฎำคม 2561 

1. ประชุมแบ่งกลุ่มคณะท างาน 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ร่วมกันศึกษาปัญหาในโรงเรียนและในชุมชน 
3. เสนอโครงงานต่อครูที่ปรึกษา   
4. ปรึกษาครูที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาหลักธรรมในการน ามาปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
5. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

5.1  จัดท าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์นักเรียน   
5.2  แจกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์   
5.3  ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาข้อสรุปสาเหตุของปัญหาจากแบบสอบถามและแบบ   
      สัมภาษณ์   

6. หาแนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 เสนอกิจกรรมหลักธรรมน าชีวิตพัฒนาความคิดเพ่ือสังคมโดยการช่วยเหลือของคุณครูให้ความรู้

แก่นักเรียนในชั่วโมงแนะแนว เรื่อง การท าความดีถวายเป็นพระราชกุศล  โดยการน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่สมาชิกที่ดีให้แก่นักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

6.2  เสนอกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนน าแก้วน้ ามาใช้ 
6.3  จัดท าป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม  และให้ความรู้เกี่ยวกับการน า

ขวดน้ าดื่มกลับมาใช้ใหม่ 
6.4  เสนอกิจกรรมขยะน้อยลงด้วยมือเรา  โดยการช่วยกันรณรงค์ให้ช่วยลดปริมาณของขยะด้วยการ

ท าแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ 
6.5  เสนอกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนน าขวดมาบริจาคเพ่ือน ามาขวดมาประดิษฐ์ของใช้จาก                

ขวดน้ าดื่ม 
6.6  เสนอกิจกรรม “ขวดนี้มีประโยชน์” ประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากขวดน้ าดื่ม  
6.7  แบบสอบถามความพึงพอใจ  และแบบสัมภาษณ์  เพื่อให้นักเรียนท าหลังการด าเนินกิจกรรม 
6.8  ประเมินผล  สรุปผลการด าเนินงานในระยะที่ 1    

กำรด ำเนินกำรในระยะที่ 2 : สิงหำคม  2561 – กันยำยน 2561   
1. รว่มกันน าผลการด าเนินงานในระยะแรกมาวิเคราะห ์
2. ปรับแก้กิจกรรมการด าเนินงานที่ไม่ได้ผล 
3. ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาที่อาจพบใหม่ 
4. ด าเนินกิจกรรมในระยะท่ี 1  ที่ดีอยู่แล้ว  และกิจกรรมที่ปรับแก้ใหม่ 
5. ประเมินผล  และสรุปผลรายงานผลการด าเนินงานในระยะท่ี 2 
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อุปสรรคควำมผิดพลำดและกำรแก้ปัญหำ 
1.  อุปสรรคในเรื่องของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม  เนื่องมาจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนมี  
     จ านวนมาก  และในบางครั้งการด าเนินกิจกรรมนอกสถานที่คุณครูที่ปรึกษาติดประชุม  อบรมไม่    
     สามารถมาดูแลกลุ่มของข้าพเจ้าได้  ท าให้ต้องเลื่อนก าหนดการออกไป 
2. นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขวดเท่าท่ีควร 
3. นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการบริจาคขวดมาท าสิ่งประดิษฐ์จากขวด  เนื่องจากนักเรียนน าขวดมา

บริจาคให้โครงการ  Zero  Waste  
จำกปัญหำดังกล่ำว  ของกลุ่มป.5  รักษ์สิ่งแวดล้อม ได้หำแนวทำงแก้ไข  ดังนี้ 
1. ด้านระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มป.5 รักษ์สิ่ งแวดล้อมแก้ปัญหาโดยจัดกิจกรรม                

นอกเวลาเรียน ในช่วงตอนกลางวัน  และตอนเย็นหลังเลิกเรียน 
2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขวดควรจัดอยากต่อเนื่อง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนรู้คุณค่าของขวด   
3. ขอความร่วมมือให้นักเรียนชั้นป.5  น าขวดมาบริจาคก่อน  เพ่ือประดิษฐ์ของใช้จากขวด  และท าการ

ประชาสัมพันธ์ใหม่โดยน าสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากขวดมาประกอบการรณรงค์ขอบริจาคขวด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓  
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
ผลกำรด ำเนินโครงงำน 

จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆในการท าโครงงาน R&B  ขวดนี้มีประโยชน์ ในระยะแรกมีผลการด าเนินงาน
ดังนี้ 

1. กำรส ำรวจข้อมูลจำกแบบสอบถำม  และแบบสัมภำณ์  เรื่อง  กำรซื้อขวดน้ ำ   
 

 
ที ่

 
เรื่อง 

ควำมคิดเห็น 
ใช่ ไม่ใช่ 

1. นักเรียนคิดว่าการที่ซื้อน้ าขวด  เพราะไม่มีแก้วใช่หรือไม่ 193 29 
2. นักเรียนคิดว่าการซื้อขวดสะดวกกว่าน้ าแก้วมาใช้ใช่หรือไม่ 189 33 
3. นักเรียนคิดว่าการน าแก้วน้ ามาใช้ต้องน ากลับไปท าความสะอาด 

ใช่หรือไม่ 
215 7 

4. นักเรียนคิดว่าการซื้อน้ าขวดใช้แล้วทิ้งไม่ต้องน ากลับท าความสะอาด
ใช่หรือไม่ 

217 5 

5. นักเรียนคิดว่าจะซื้อน้ าขวดดีกว่าการน าแก้วน้ ามาใช้ใช่หรือไม่ 193 29 
รวม 201 21 

 
สรุปว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการซื้อขวดน้ าดีกว่าน าแก้วมาใช้  จ านวนทั้งสิ้น  201  คน 

 

2. การสังเกตพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่ม เป้ำหมำยระยะสั้น (มิ.ย.-ก.ค.)  นักเรียนร้อยละ  30                       
ลดปริมำณขยะท่ีมำจำกขวดน้ ำดื่มได้   
 

วัน/เดือน/ปี กำรซื้อขวดน้ ำ (จ ำนวน) จ ำนวนขวดลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 

1 มิถุนายน 61 187 - 
16 มิถุนายน 61 168 10.17 
29 มิถุนายน 61 138 26.21 
15 กรกฎาคม 61 115 38.51 
31 กรกฎาคม 61 92 50.81 

 
 สรุปว่าในเป้าหมายระยะสั้นระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  นักเรียนร้อยละ  50.81                  
ลดปริมาณขยะท่ีมาจากขวดน้ าดื่มได ้ เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด   

3. กิจกรรม “ขวดนี้มีประโยชน์” ประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้ำงสรรค์จำกขวดน้ ำดื่ม  
   มีผู้สนใจน้อยท าให้ต้องขยายเวลาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม  จึงยังไม่มีประกาศผล 
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บทที่ ๔ 
กำรศึกษำวิเครำะห์ 

 
ปัญหำและสำเหตุ   
ปัญหำ  

1. ขยะที่มาจากขวดมีจ านวนมาก 
สำเหตุของปัญหำ  

1. นักเรียนไม่มีแก้วใช้เป็นของส่วนตัว  ท าให้ซื้อน้ าดื่มเพราะไม่มีภาชนะใส่น้ า 
2. นักเรียนน าขวดน้ าดื่มมาแข่งขันการโยนขวดให้ขวดตั้งได้ไม่ล้ม 
3. นักเรียนน ามาตีให้เกิดเสียงสร้างความร าคาญให้แก่ผู้อ่ืน 

ควำมเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์  
  คุณธรรมเป้าหมาย : ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน 
  พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนลดปริมาณขยะที่มาจากขวดได้หลักธรรมที่น ามาใช้  
หลักธรรม 

อริยสัจ 4 
 ทุกข์ คือ  ขยะที่มาจากขวดมีจ านวนมาก 
 สมุทัย คือ   1. นักเรียนไม่มีแก้วใช้เป็นของส่วนตัว  ท าให้ซื้อน้ าดื่มเพราะไม่มีภาชนะใส่น้ า 
         2. นักเรียนน าขวดน้ าดื่มมาแข่งขันการโยนขวดให้ขวดตั้งได้ไม่ล้ม 
         3. นักเรียนน ามาตีให้เกิดเสียงสร้างความร าคาญให้แก่ผู้อ่ืน 
 นิโรธ คือ   1. รณรงค์ให้นักเรียนน าแก้วน้ ามาใช้ 
         2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม 
         3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการน าขวดน้ าดื่มกลับมาใช้ใหม่ 
         4. รณรงค์ให้นักเรียนน าขวดมาบริจาคเพ่ือน ามาขวดมาประดิษฐ์ของใช้จากขวดน้ าดื่ม     
        5. ประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากขวดน้ าดื่ม 

มรรค  คือ  ความเพียรพยายามในการท าความดี  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10  และเป็น 
   การถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระรำชด ำรัส 

วันที่ 5 ธันวาคม 2521 ในเรื่องรักษาทรัพยากร 
พระราชด ารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ดังความตอนหนึ่งว่า 

 “...ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถ
น ามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อส าคัญเราต้องรู้จักใช้
ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่น ามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่
ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้อง
เหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...” 
 

 



บทที่ ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรโครงงำน  
 จากกการด าเนินงานกิจกรรมตามโครงงาน  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม                        
ที่ช่วยกันตั้งไว้  โดยสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1.  ด้ำนควำมรู้  
-นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีความรู้เกี่ยวกับการลดขยะ  และการน าขวดน้ าดื่ม
กลับมาใช้ใหม ่ 

  -นักเรียนเรียนรู้ที่จะน าหลักธรรม  และน าหลักธรรม  อริยสัจ 4  ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
  -นักเรียนเรียนรู้ที่จะใช้เวลาว่างสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว  

        2.  ด้ำนทักษะ 
         -นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม รู้จักแสดงความคิดเห็น ให้ความเคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ

รู้จักตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามระบอบประชาธิปไตย 
-นักเรียนได้ฝึกช่วยเพ่ือนในการแก้ไขปัญหาชีวิต  ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ประสบปัญหาเหล่านี้บ้างก็จะมี

ประสบการณ์เห็นแนวทางในการแก้ไข   
-นักเรียนมีประสบการณ์ตรงโดยการมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาขยะ 

 3. ด้ำนจิตใจ 
-นักเรียนมีจิตส านึกว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมด้วย   
-นักเรียนส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 10  และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อชาวไทย   
แผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตและข้อเสนอแนะ  

แผนการด าเนินนอนาคตกลุ่มป.5 รักษ์สิ่งแวดล้อม  คิดว่าแผนการด าเนินงานนอนาคตจะสานต่อในเรื่องนี้
ต่อไป   
 ข้อเสนอแนะ  การแก้ปัญหาโดยการสร้างความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่สมาชิกที่ดีของชุมชน  แต่ก็ควรสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมน าขวดน้ าดื่มกลับมาใช้ใหม่ให้เพ่ิมมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำคผนวก 
 
 
 



 
 

กำรระดมควำมคิดวำงแผนกำรท ำงำน  และแบ่งหน้ำท่ี 
ของกลุ่ม ป.5 รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-2 

เกี่ยวกับกำรใช้แก้วน้ ำแทนกำรซื้อขวดน้ ำ 



 
แจกแผ่นพับให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรลดขยะ 

ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนวัดบำงไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
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รณรงค์เกี่ยวกับกำรก ำจัดและลดปริมำณขยะ 

ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน 



 

 
 

ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จำกขวดน้ ำ 
เพื่อลดปริมำณขยะท่ีมำจำกขวด 
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กลุ่ม ป.5 รักษ์สิ่งแวดล้อม 
ร่วมใจรณรงค์และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรก ำจัดขยะท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อม 


