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บทคดัย่อ 

 งานวจิยันี้มคีวามมุง่หมายเพื่อพฒันาสือ่ดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อการจดัการขยะในชมุชน เพื่อศกึษาสภาพปัญหาการ
จดัการขยะ และเปรยีบเทียบความรูแ้ละพฤติกรรมเกีย่วกบัการจดัการขยะก่อนและหลงัการส่งเสรมิการจดัการขยะใน
ชมุชนบา้นหนองแข ้หมูท่ี ่4 ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาในครัง้
นี้ คอื ชาวบา้นในชุมชนบา้นหนองแข ้จ านวน 30 คน   โดยไดจ้ากการเลือกโดยบงัเอิญ และกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการ
สง่เสรมิ คอื ชาวบา้นในชมุชนบา้นหนองแข ้จ านวน 44 ครวัเรอืน เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แบบสอบถาม
สภาพปัญหาการจดัการขยะ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นสง่เสรมิ แบบวดัความรูแ้ละพฤตกิรรม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก ่
คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบสมมตฐิาน paired t-test ผลการวจิยั พบวา่ สภาพปัญหาการ
จดัการขยะในชุมชนอยู่ในระดบัมาก ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05      
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Abstract 
 The purposes of this research were to development of environmental media for waste 
management in Ban Nongkae to study problem waste management and compared knowledge and 
behavior waste management before and after promotion waste management in Ban Nongkae Moo 
4 Khamriang Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham province. The sample were 30 
villagers in Ban Nongkae Moo 4 Khamriang sub-district, Kantharawichai district, Mahasarakham 
province using accidental sampling for survey and 44 household used in promotion. The 
instruments used in research were questionnaire of waste management, knowledge test, behavior 
test and environmental media. The statistics were percentage, mean, standard deviation and 
hypothesis testing t-test. The result found that the waste management in community was at high 
level. The villagers had an average knowledge scores after promotion more than before to promote 
significance at the level of .05. And villagers had an average behavior scores after promotion more 
than before to promote significance at the level of .05. 
 
Keywords : Villagers, promotion, Waste management, Knowledge, Behavior 
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัขยะมูลฝอยนับวนัยิ่งทวีความรุนแรง
มากขึน้ สาเหตุสว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของจ านวน
ประชากร มกีารพฒันาประเทศอย่างต่อเนื่องรวมทัง้
ผลผลติ เทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้น ท าให้เกดิวสัดุเหลือใช้
และกลายเป็นขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (พวง
รตัน์ท ขจติวชิยานุกลู.2552 : 96) เกดิการขยายตวัของ
เมืองใหญ่ขึ้นตามความเจริญท าให้ประชากรเมือง
เพิม่ขึน้ มกีารบรโิภคทัง้สิง่ของจ าเป็นและสิง่ฟุ่มเฟือย
เป็นจ านวนมากอีกด้วย และสิ่งที่เป็นปัญหาตามมา  
กค็อืขยะที่เป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและ
การใชส้อยของมนุษย์ซึ่งเป็นปัญหาของโลกสมยัใหม่
สาเหตุอกีอย่างหนึ่งกค็อืการเจรญิเตบิโตของเมอืงขนาด
ใหญ่อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจมีขยะมูลฝอยที่มีล ักษณะ
แตกต่างกนัไปตามแหล่งก าเนิด เช่นขยะมูลฝอย จาก
บ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหาร รวมทัง้เศษ
กระดาษ พลาสติก และของที่ไม่ใชแ้ล้ว ขยะมูลฝอยที่
ถูกทิ้งอยู่ตามถนน แม่น ้าล าคลอง ที่สาธารณะต่างๆ 
สว่นใหญ่จะเป็นใบไม ้เศษกระดาษ ถุงพลาสตกิ เป็นตน้ 
ปัญหาทางขยะเป็นปัญหาทีเ่รือ้รงัมาตัง้แต่ประเทศไทย
เริม่เจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมตามเมอืงที่
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีการเพิ่มขึ้นของจ านวน
ประชากรรวมทัง้อัตราการบริโภคที่เพิ่มขึ้น (อารีย์  
ลดัดาชยาพร. 2553 : 56) ขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหา
สิง่แวดล้อมที่ส าคญัในปัจจุบนัและยงัส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยัของมนุษย์ ทัง้นี้เนื่องจากขยะมูลฝอย
เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพนัธุ์ของแมลงหรอืสตัว์
น าโรคกองขยะมูลฝอยยังท าให้เกิดกลิ่นเหม็นและ
กอ่ใหเ้กดิความร าคาญ ขยะมูลฝอยที่มกีารทิ้งอย่างไม่
ถูกตอ้งจะกระจดักระจายไปตามที่ต่างๆ ท าให้สถานที่
นัน้ขาดความสวยงาม จากการที่มปีรมิาณขยะมูลฝอย
เพิม่ขึน้และคาดวา่จะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ยๆในอนาคต
ส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณค่าใช้จ่ายไปกบัการ
จัดการขยะมูลฝอยเป็นจ านวนสูงขึ้น (กรมส่งเสริม
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม.2554 : 101)               
 นอกจากนี้ขยะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วน
ใหญ่และเกดิจากฝีมอืมนุษย์มนุษย์เป็นผูก้่อให้เกดิขยะ
มลูฝอย ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิขยะมลูฝอยใหน้้อยทีส่ดุและมี
วิธีก าจัดที่ถูกวิธีต้องมีการปลูกจิตส านึกเพื่อลดการ

ใช ้การใชท้รพัยากรอย่างคุม้คา่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดมี
การใหค้วามรูใ้นเรือ่งของการลดการใช ้การคดัแยกขยะ 
และมแีนวโน้มใหป้ระชาชนมทีศันคติที่ดตี่อการจดัการ
ขยะมูลฝอย การมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นสิ่ง
ส าคญัยิง่ทีจ่ะท าให้การจดัการขยะมปีระสทิธิภาพมาก
ยิง่ขึน้ (ศราพร ตนัเจรญิ.2553 : 2) จากปัญหาที่เกดิขึ้น
ต่างๆเหล่านี้  ชี้ให้เห็นว่าปัญหาการจัดการขยะไม่ใช่
เรือ่งทีทุ่กฝ่ายจะมองขา้มและไมใ่หค้วามส าคญัอกีต่อไป
แต่จะต้องเร่งระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายทาง
หน่วยงานราชการ และประชาชนทัว่ไปในการมสีว่นรว่ม
ในการแกไ้ขปัญหานี้ เพื่อธ ารงไวซ้ึ่งสภาพแวดล้อมที่ด ี
ซึง่ปัญหาสิง่แวดลอ้มในปัจจุบนัเป็นเรื่องที่ต้องการการ
จดัการมใีช่เพียงแต่ออกกฎหมายและบงัคบัใชบ้ าบดั
ทุกขบ์ ารุงสุขกนัไป เหมอืนในอดตี (แกว้สรร อติโพธิ.
2556 : 89) 
 ส าหร ับการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
มหาสารคามในปัจจุบนัเป็นหน้าที่รบัผดิชอบโดยตรง 
ของเทศบาล และองค์การบรหิารส่วนต าบล อตัราการ
เกดิขยะมลูฝอยของจงัหวดัมหาสารคามประมาณวนัละ 
697.9 ตนั เทศบาลเมอืง มีอตัราการเกดิขยะสูงที่สุด 
221 ตนั นอกเขตเทศบาลเมอืง 476.9 ตนั การจดัการ
ขยะมลูฝอยของ จงัหวดัมหาสารคาม มอีงค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ านวน 14 แห่ง ในจ านวน 143 แห่ งที่
ก าจัดขยะ สามารถก าจดัได ้62.1 ตันต่อวนั จึงท าให้
ปริมาณขยะในจังหวดัมหาสารคามสะสม (ส านักงาน
สถติจิงัหวดัมหาสารคาม.2560 : 31-33) เทศบาลเมอืง
มหาสารคามใชพ้ื้นที่ บา้นหนองปลิง ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคามเป็นพื้นที่รองรบัขยะ
ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2542 ม ีทัง้หมด 4 บ่อ บ่อละ 3 ช ัน้
ช ัน้ละ 2 เมตร จนขณะนี้มีจ านวนขยะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็ส่งผลให้บ่อขยะที่สามารถรบัรองไดถ้ึง 20 ปี
สามารถรบัรองไดเ้พยีง 17 ปี เศษเท่านัน้ หากเทศบาล
เมอืงสารคามซึ่งมแีนวโน้มที่จะท าโครงการแปรสภาพ
ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือ RDF 
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง (สื่อมวลชน.2560 : 
เวบ็ไซต์) 
 จากการศกึษาบรบิทชุมชนบา้นหนองแข ้หมู่ที ่
4  ต าบลขามเรีย ง  อ า เภอกันทรวิช ัย  จังหวัด
มหาสารคาม เป็นชุมชนที่มีขนาดเล็ก 53 ครวัเรือน 
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อาศยัอยู่จริง 44 ครวัเรือน จ านวนประชากรทัง้หมด 
201 คน เป็นชุมชนหนึ่งที่ประสบปัญหา ขยะมูลฝอย 
คอื การทิ้งขยะมลูฝอยไมถู่กตอ้ง และการก าจดัขยะมูล
ฝอยไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควรเพราะชาวบ้านใน
ชุมชนมกีารจัดการขยะเองในแต่ล่ะครวัเรือ ซึ่งได้รบั
ข้อมูลจากการผู้น าชุมชน จากสถานการณ์ปัญหา
ดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะด าเนินการ ศกึษา
สภาพปัญหาการจดัการขยะและสง่เสรมิการจดัการขยะ
มลูฝอยโดยใชส้ื่อต่างๆ เพื่อเสนอแนวทาง ความรูแ้ละ
การแกไ้ข การแกปั้ญหาการจดัการขยะในชุมชนบา้น
หนองแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวิชยั 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 
2. ความมุ่งหมายงานวิจยั 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจดัการขยะใน
ชุมชนบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรียง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.2 เพื่อพัฒนาสื่อด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
จดัการขยะในชุมชนบา้นหนองแข ้หมู่ที่ 4 ต าบลขาม
เรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.3 เพื่อเปรยีบเทยีบความรูแ้ละพฤติกรรมก่อน
และหลงัการสง่เสรมิการจดัการขยะในชุมชนบา้นหนอง
แข ้หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม จากสือ่ต่างๆ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ในชุมชนบ้าน
หนองแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวิชยั 
จงัหวดัมหาสารคาม มคีรวัเรอืน จ านวน 53 ครวัเรอืน 
อาศยัอยู่จริง 44 ครวัเรอืน จ านวนประชากร 201 คน 
โดยแบง่เป็น ชาย 99 คน แบง่เป็นหญงิ 102 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรียง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน โดยการ
เลอืกแบบบงัเอญิ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส่งเสริม ชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรียง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 44 ครวัเรอืน 

โดยการเลือกครวัเรือนที่อาศยัอยู่ครวัเรือนล่ะ 1 คน 
เลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ การส่งเสรมิการจดัการขยะ
โดยใชส้ือ่ต่างๆ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 
  1. ความรูก้ารจดัการขยะ 
  2. พฤตกิรรมการจดัการขยะ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
  - แบบสอบถามสภาพปัญหาการจดัการขยะ
ในชมุชนบา้นหนองแข ้หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรยีง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 3.3.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก ่เสยีง
ตามสาย (สปอรต์) แผน่พบั และป้ายประชาสมัพนัธ์ 
 3.3.3 เครือ่งมอืในการวดัประเมนิผล 
  - แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการจัดการ
ขยะในชุมชนบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
  - แบบสอบถามพฤตกิรรมต่อการจดัการขยะ
ในชมุชนบา้นหนองแข ้หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรยีง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
3.4 การสร้างและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
  1.1 แบบสอบถามสภาพปัญหาการจดัการ
ขยะในชุมชนบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม  ผลการวเิคราะห์
แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามสภาพ
ปัญหาการจดัการขยะ พบว่า มีความสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยรวมมคีา่ IOC เฉลี่ย 1.00 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.5 สามารถน าไปใชไ้ด ้
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  2.1 เสยีงตามสาย(สปอรต์) ผลประเมนิความ
เหมาะสมของเสยีงตามสาย (สปอร์ต) เพื่อการจดัการ
ขยะในชุมชน บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า มคีวาม
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวิจัยโดยรวมมีค่า 
IOC เฉลีย่ 4.72 มคีวามสอดคลอ้งมากทีส่ดุ 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2(2), 2562 : 75 - 87 

79 

  2.2 แผน่พบั ผลประเมนิความเหมาะสมของ
แผน่พบั เพื่อการจดัการขยะในชมุชนบา้นหนองแข ้หมู่
ที่  4 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิช ัย จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า มคีวามสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
ของการวจิ ัยโดยรวมมีค่า IOC เฉลี่ย 4.88 มคีวาม
สอดคลอ้งมากทีส่ดุ 
  2.3 ป้ายประชาสมัพนัธ์ ผลประเมนิความ
เหมาะสมของป้ายประชาสมัพนัธ์ เพื่อการจดัการขยะใน
ชุมชนบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรียง อ าเภอ
กันทรวิช ัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีความ
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวิจัยโดยรวมมีค่า 
IOC เฉลีย่ 5.00 มคีวามสอดคลอ้งมากทีส่ดุ 
 3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิ 
ผลการสง่เสรมิ 
  3.1 แบบทดสอบความรูก้ารจัดการขยะใน
ชุมชนบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรียง อ าเภอ
กันทรวิช ัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิเคราะห์
แบบทดสอบความรู้ พบว่า มีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของการวจิยั โดยรวมมคี่าเฉลี่ย  1.00 มี
ระดบัความสอดคล้องสามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยค่า IOC 
เฉลีย่ มากกวา่ 0.5 ขึน้ไป 
  3.2 แบบทดสอบพฤติกรรมการจดัการขยะ
ในชมุชนบา้นหนองแข ้หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรยีง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
แบบทดสอบพฤติกรรม การจัดการ พบว่า มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยรวมมี
คา่เฉลีย่  1.00 มรีะดบัความสอดคล้องสามารถน าไปใช้
ไดโ้ดยคา่ IOC เฉลีย่ มากกวา่ 0.5 ขึน้ไป 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลคร ัง้นี้ผู้วิจ ัยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป spss ใชส้ถิติในการวเิคราะห์
ขอ้มลู ดงันี้ 
 1. สถิติพื้นฐานไดแ้ก่ รอ้ยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 2. สถติทิีใ่ชห้าคณุภาพเครือ่งมอื  
    2.1 ค่าความสอดคล้องและค่าความ
เหมาะสม โดยใชส้ตูรคา่ดชันีความสอดคลอ้ง IOC  
    2.2 ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช ้
Item-total correlation  

  2.3 ค่าความเชื่อม ัน่ทัง้ฉบบั โดยวธิีหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach 
  2.4 คา่ความยากงา่ยรายขอ้ 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะใน
ชุมชนบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรียง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม การศกึษาสภาพปัญหา
ขยะในชมุชนบา้นหนองแข ้พบว่า บา้นหนองแข ้หมู่ที ่
4  ต าบลขามเรีย ง  อ า เภอกันทรวิช ัย  จังหวัด
มหาสารคาม มคีะแนนเฉลี่ยสภาพปัญหาในการจดัการ
ขยะ โดยรวม เท่ากบั อยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือไม่มี
หน่วยงานหรอืเทศบาลเขา้มาดแูลในการจดัการขยะท า
ให้เกดิปัญหาขยะในชุมชนและข้อที่คะแนนน้อยที่สุด 
คอื ทุกคนยงัมองไมเ่หน็คณุคา่ของขยะเพราะวา่มมีลูคา่
เลก็น้อยจงึไมม่กีารก าจดัขยะกอ่นทิ้ง  
 2. การพฒันาสือ่ดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อการจดัการ
ขยะในชุมชนบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกนัทรวิชยั จังหวดัมหาสารคาม การพฒันาสื่อ
ดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อการจดัการขยะ ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู
เบื้องต้นก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเนื้อหาของ
เครื่องมอืถ่ายทอด เสยีงตามสาย (สปอร์ต), แผ่นพบั,        
ป้ายประชาสมัพนัธ์ เรื่อง การจดัการขยะให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกบัชาวบา้นน าเสนอโครงรา่งเนื้อหา เสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเครื่องมือการ
พฒันาสือ่ดา้นสิง่แวดลอ้ม ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ของคู่มือการส่งเสริม 
ลกัษณะของรปูแบบประเมนิเป็นแบบมาตราประเมนิค่า
เป็น 3 ระดบั คอื มคีวามสอดคล้อง ไม่แน่ใจ และค่า
เหมาะสม พบวา่ (สปอรต์) มคีะแนนอยู่ที ่4.72 สามารถ
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ แผ่นพับ มีคะแนนอยู่ที ่
4.88 สามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้และป้าย
ประชาสมัพนัธ์ มคีะแนนอยู่ที่ 5.00 สามารถน าไปเกบ็
รวบรวมขอ้มลูได ้
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 3. ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
จดัการขยะในชุมชนบา้นหนองแข ้หมู่ที 4 ต าบลขาม

เรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคามดงั (ตาราง
ที ่1) 

 
ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ โดยใช ้(Paired t-test) 
(n=44) 
 

รายการ ก่อนการส่งเสริม 
ระดบั
ความรู้ 

หลงัการส่งเสริม 
ระดบั
ความรู้ t df p 

  ̅ S.D.   ̅ S.D.  
ความรู ้
(N=15) 

11.20 1.40 ด ี 14.56 0.54 ดมีาก -19.52 43 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ชาวบา้นมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะก่อนการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัด ี( ̅=11.20) และหลงัการสง่เสรมิมี
คะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะ โดยรวมอยู่
ในระดบัดมีาก ( ̅=14.56) เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ความรู้เกี่ยวกบัการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ 
กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย

ความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 4. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเกีย่วกบัการ
จดัการขยะในชุมชนบา้นหนองแข ้หมู่ที่ 4 ต าบลขาม
เรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ดงั (ตาราง
ที ่2) 

 
ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเกีย่วกบัการจัดการขยะ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ โดยใช ้(Paired  
t-test) (n=44) 
  

รายการ ก่อนการส่งเสริม 
ระดบั

พฤติกรรม 
หลงัการส่งเสริม 

ระดบั
พฤติกรรม t df p 

  ̅ S.D.   ̅ S.D.  
พฤตกิรรม (N=3) 2.71 0.21 ปานกลาง 3.86 0.12 มาก -28.80 43 .000* 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมเกี่ยวกบัการจัดการขยะก่อนการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง( ̅=2.71) และหลงัการ
สง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเกีย่วกบัการ
จัดการขยะโดยอยู่ ในระดับมาก (  ̅=3.86)  เมื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมเกีย่วกบัการจดัการ
ขยะ กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบว่าชาวบา้นมคีะแนน

เฉลีย่พฤตกิรรมหลงัการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
 การพัฒนาสื่อด้านสิง่แวดล้อมเพื่อการจัดการ
ขยะในชุมชนบ้านหนองแข้ หมู่ที่4 ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกันทรวิช ัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถ
อภปิรายผลตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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 1. สภาพปัญหาขยะ พบวา่ บา้นหนองแข ้หมู่ที ่
4  ต าบลขามเรีย ง  อ า เภอกันทรวิช ัย  จังหวัด
มหาสารคาม มคีะแนนเฉลี่ยสภาพปัญหาในการจดัการ
ขยะ โดยรวม เท่ากบั อยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคีะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คอื ไม่มี
หน่วยงานหรอืเทศบาลเขา้มาดแูลในการจดัการขยะท า
ให้เกดิปัญหาขยะในชุมชน และขอ้ที่คะแนนน้อยที่สุด 
คือ ทุกคน ยังมองไม่เห็นคุณค่าของขยะเพราะว่ามี
มลูคา่เลก็น้อยจึงไม่มกีารก าจดัขยะก่อนทิ้ง ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของ กรมควบคุมมลพิษ (2554: เวบ็ไซต์) 
การด าเนินงานเพื่อจดัการขยะมลูฝอยทีผ่า่นมา ทอ้งถิ่น
สว่นใหญ่สามารถให้บรกิารเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยได้
มากขึน้ ท าใหปั้ญหาขยะตกคา้งน้อยลง แต่ยงัมปัีญหา
ก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มากตกค้าง
น้อยลง แต่ยังมีปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูก
สขุลกัษณะอยู่มากแมจ้ะมกีารจดัสรรงบประมาณ เพื่อ
ก่อสร้างระบบก าจดัที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น แต่ยังมี
หลายพื้นทีท่ีย่งัไมไ่ดร้บัการสนับสนุนงบประมาณ และ
ยงัมทีอ้งถิน่หลายแห่งทีม่รีะบบแล้วกไ็ม่สามารถก าจดั
ขยะมูลฝอยไดถู้กสุขลักษณะตามที่ไดอ้อกแบบไวไ้ด ้
อีกทัง้เป็นไปตามแนวคดิของสุดาพร ใจอารยี์ (2552: 
เวบ็ไซต์) ไดอ้ธิบายแนวคดิเกีย่วกบัความมกัง่ายและ
ขาดความส านึกถึงผลเสยีที่จะเกดิขึ้นเป็นสาเหตุที่พบ
บ่อยมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการทิ้งขยะลงตาพื้นหรือ
แหล่งน ้า การผลิตหรอืใชส้ิ่งของมากเกนิความจ าเป็น 
เชน่ การผลติสนิคา้ที่มกีระดาษหรอืพลาสติกหุ้มหลาย
ชัน้ และการซื้อสนิค้าโดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติก
หลายถุง ท าให้มขียะปรมิาณมาก การเกบ็และท าลาย 
หรอืน าขยะไปใชป้ระโยชน์ไม่มปีระสิทธิภาพ จึงมขียะ
ตกคา้งกองหมกัหมม และสง่กลิน่เหมน็ไปทัว่บรเิวณจน
ก่อปัญหามลพิษให้กบัสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตาม
แนวคดิของสวสัดิ ์โนนสงู (2543:34) สาเหตุทีท่ าให้เกดิ
ปัญหาขยะมลูฝอย การเกบ็และท าลาย หรอืน าไปขาย
ไปใชป้ระโยชน์ไม่มปีระสทิธิภาพจึงมขียะตกคา้ง กอง
หมกัหมม และส่งกลิ่นเหมน็ไปทัว่บรเิวณจนก่อปัญหา
มลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ไม่มีชุมชนไหน
อยากให้ “กองขยะ” อยู่ข ้างบ้าน เนื่องจากไม่มี
งบประมาณพอที่จะก าจดัปรมิาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็ ประชาชนไมม่กีารแยกขยะ ท าใหก้ารย่อยสลาย

ของขยะเป็นไปอย่างเชื่องชา้ จนเกดิมลพิษ และความ
เสยีหายดา้นอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธงชยั 
ทองทว ี(2553 : 57) ไดศ้กึษาเรื่อง สภาพปัญหาการ
จดัการขยะมลูฝอยขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนอง
ขาม อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา ผลการศกึษา
พบวา่ประชาชนม ีพฤตกิรรมในการจดัการขยะมูลฝอย
ที่ไม่เหมาะสม ปัญหาที่พบคือ ปัญหากลิ่นเหม็นของ
กองขยะ ปัญหาแมลงวนัและสตัว์น าโรคชนิดต่างๆ 
ปัญหาควนัจากการเผาขยะมลูฝอย แนวทางการจดัการ 
ขยะมลูฝอยขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองขามใน
การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยนัน้มี ความเห็น
รว่มกนัวา่ควรรว่มมอืกนัทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน และ
ควรใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการจดัการ
ขยะมูลฝอยของประชาชน อีกทัง้ยังสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสดุารตัน์ หมัน่บ ารงุ (2556 : 55) ไดท้ าการ
วจิ ัยเรื่องการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยใน
ครวัเรอืน โดยใช้เตาเผาขยะลดมลพิษส าหรบัชุมชน 
บ้านจ านัก ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือ  จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ขยะมูลฝอย มีสาเหตุเกิดจาก
จ านวนถังขยะไม่เพียงพอ ต่อความต้องการในการ
จดัเกบ็ขยะมลูฝอยท าใหเ้กดิความมกังา่ยในการทิ้งขยะ 
สง่ผลใหเ้กดิการทิ้งขยะไมเ่ป็นที ่อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบั
งานวิจัยของปฏิภาณ ผลเจริญงาม (2556 : 27) 
การศกึษาปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชน  บา้นหนองโพด 
ต าบลแวง อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม พบว่า 
ปัญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชน บา้นหนองโพด ปัญหาที่มี
มากทีส่ดุคอืปัญหาขยะ เพราะชาวบา้นในชุมชนทิ้งขยะ
ไมเ่ป็นที่ท าให้ส่งผลกระทบต่อทศันียภาพในชุมชนไม่
สวยงาม ยงัไมม่กีารบรหิารจดัการเกีย่วกบัขยะมูลฝอย
ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอีกทัง้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัฐธิดา สหีงษ์ทอง (2559 : 50) ได้
ท าการศกึษาเรื่องการศกึษาระดบัปัญหา สาเหตุ และ
แนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน บ้านขาม
เจรญิ หมูท่ี ่13  ต าบลขามเฒา่พฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั  
ศึกษาความคิดเห็นของชาวบ้านต่อผลกระทบตอบ
ปัญหาขยะในชมุ พบวา่ ผลกระทบทีเ่กดิจากปัญหาขยะ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประเด็น
ผลกระทบมากทีส่ดุ คอื แหล่งเพาะพนัธุ์เชื้อโรค อกีทัง้
ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของกรองกาญจน์ ธรรมรงค ์
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และคณะ (2558 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษา การศกึษาปัญหา 
สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนบ้านทนั ต าบลนาสีนวน จังหวดัมหาสารคาม 
พบวา่ ปัญหา ขยะมลูฝอย ส าหรบัสาเหตุการเกดิปัญหา
ขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ  
การทีป่ระชาชน ทิ้งขยะในทีส่าธารณะ เชน่ ถนน แหล่ง
น ้า และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของนพดล จานชมภ ู
(2556 : 31) ไดศ้กึษาการจดัการขยะของชมุชนเทศบาล
ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวดัชยัภูมิ พบว่า 
เทศบาลต าบลธาตุทอง ยังไม่มีการจัดท าแบบแผน
แมบ่ทและยงัไมม่กีารบรหิารจดัการขยะมลูฝอยแต่อยา่ง
ใดประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการคัดแยกขยะ
ประเภทของขยะมูลฝอยท าให้เทศบาลต้องจดัเก็บและ
ก าจดัขยะบางส่วนที่ตกคา้งบนท้องถนนและชุมชนยัง
ต้องร ับ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะที่
ตกคา้งอยู่ในย่านชมุชนอยู่บอ่ยครัง้ 
  2. ผลการพฒันาสื่อดา้นสิง่แวดล้อมเพื่อนการ
จดัการขยะในชุมชนบา้นหนองแข ้หมู่ที่ 4 ต าบลขาม
เรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม การพฒันา
สือ่ดา้นสิง่แวดลอ้ม ให้ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
พจิารณาความเหมาะสม ของคูม่อืการส่งเสรมิ ลกัษณะ
ของรูปแบบประเมินเป็นแบบมาตราประเมินค่าเป็น  
3 ระดับ คือ มีความสอดคล้อง ไม่แน่ใจ และค่า
เหมาะสม พบวา่ (สปอรต์) มคีะแนนอยู่ที ่4.72 สามารถ
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ แผ่นพับ มีคะแนนอยู่ที ่
4.88 สามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ และ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ มคีะแนนอยู่ที่ 5.00 สามารถน าไปเกบ็
รวบรวมขอ้มูลได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของณัฐกร 
สงคราม (2559 : 25) การพัฒนาสื่อ หมายถึง  
การพฒันาสื่อ ตวักลางที่ใช่ถ่ายทอดหรือน าความรูใ้น
ลกัษณะต่างๆ จากผูส้ง่ไปยงัผร็บัให้เขา้ใจ ความหมาย
ไดต้รงกนัในการเรยีนการสอนสื่อที่ใชเ้ป็นตัวกลางน า
ความรูก้ระบวนการสื่อความหมายระหว่างผูถ้่ายทอด
กับผู้ร ับรู้ อีกทัง้ยังเป็นไปตามแนวคิดของชัยยงศ ์
พรหมวงค์ (2530 : 24) ให้ความหมาย ประสทิธิภาพ
ของการพฒันาสือ่ หมายถึง คุณภาพของการถ่ายทอด
สารไปยงัผูท้ีม่ปีรมิาณและความชดัเจนเพยีงพอที่จะท า
ให้ผู้ร ับรู้ รบัสารได้ตามผู้ส่งตัง้จุดมุ่งหมายไว้ และ
เป็นไปตามแนวคดิของ สุรสทิธิ ์วทิยารฐั (2549: 143) 

ไดแ้บง่ภาพรวมของกระบวนการผลิตสื่อออกเป็น ดงันี้ 
1. ขัน้ตอนการวางแผนออกแบบและก าหนดแนวคดิใน
การจดัท า (Pre-prepress) คอื ขัน้ตอนการออกแบบและ
การวางแผนการผลิต 2.  การวางแผนเกี่ยวกับ
กระบวนการผลติ เป็นการวางแผนเกีย่วกบัแผนปฏบิตั ิ
งานการผลติสือ่สิง่พมิพ์เพื่อการประชาสมัพนัธ์โดยเริม่
ตัง้แต่ประชุมกองบรรณาธิการ เตรียมต้นฉบับ 
ออกแบบจดัหน้าระบบการพิมพ์ การจดัการหลงัการ
พมิพ์ เป็นตน้ นอกจากนัน้ยงัต้องรูว้่าในแต่ละข ัน้ตอน
จะต้องมีก าหนดเวลาอย่างไร มจีุดเริ่มต้นและสิ้นสุด
อย่างไร เพื่อใชใ้นการควบคุมให้การผลิตสิง่พิมพ์เพื่อ
การประชาสมัพันธ์เป็นไปตามก าหนดเวลาที่จะออก
สิง่พิมพ์นัน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ พรรณพร 
น่วมสาล ี(2554 :15) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาสื่อ
สิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสมัพันธ์บริการช าระเงินทาง
ไปรษณีย์ของบรษิทัไปรษณีย์ไทย จ ากดั ผลการวจิ ัย
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒทิางดา้นกราฟิก มีความคดิเห็น
เกีย่วกบัสือ่สิง่พมิพ์เพื่อการประชาสมัพนัธ์ บรกิารช าระ
เงินทางไปรษณีย์ ประเภทแผ่นภาพและแผ่นพับ  
ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึ้นในภาพรวม มคีวาม เหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก อีกทัง้ยังสอคล้องกับงานวิจัยของณัตพร  
วรคุณพิเศษ (2556 : 69) ได้ศึกษา การพัฒนาสื่อ
สิง่พมิพ์เพื่อการประชาสมัพนัธ์ภาควชิาเทคโนโลยีทาง
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวิโรฒ พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ภาควชิาเทคโนโลยีทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีุณภาพอยู่ในระดบัดี
มาก จากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญดา้น เทคโนโลยี
การศกึษา และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนพงษ์ 
ไชยลาโภ (2559 : 134) ไดศ้ึกษา การพัฒนาสื่อบน
เรียนออนไลน์เรื่อง การออกแบบเพื่อการผลิตสื่อ
ปฏิส ัมพันธ์และมัลติมีเดีย พบว่า การพัฒนาสื่อ
บทเรยีนมลัติมเีดยี วชิาการ ออกแบบเพื่อการผลิตสื่อ
ปฏสิมัพนัธ์และมลัตมิเีดยีในครัง้นี้มปีระสทิธภิาพ สง่ผล
ใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้เพิ่มมากขึ้น และ
ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัดมีาก จงึแสดงใหเ้หน็วา่
การพัฒนาสื่อด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการขยะ
สามารถน าไปใชใ้นการสง่เสรมิได ้
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 3. ผลการเปรียบเทียบความรู้ ต่อการจัดการ
ขยะในชุมชนบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จังหวดัมหาสารคาม จากสื่อต่างๆ 
พบวา่ ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูต้่อการจดัการขยะ 
ก่อนการส่งเสรมิการจัดการขยะโดยรวมอยู่ในระดบัดี
และหลงัการสง่เสรมิการจดัการขยะโดยรวมอยู่ในระดบั
ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ต่อการ
จดัการขยะในชุมชนบ้านหนองแข้ ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ พบวา่ ชาวบา้นบา้นหนองแข ้มคีวามรูม้ากขึ้น
ก่อนการส่งเสริมซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของกีรต ิ 
ยศยิ่งยง (2549 : 4) ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า 
ความรู ้คอื สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏบิตัิ เป็นเนื้อหา
ขอ้มลู ซึง่ประกอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิ ความคดิเหน็ ทฤษฎ ี
หลกัการ รูปแบบกรอบความคิด หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มี
ความจ าเป็นและเป็นกรอบของการผสมผสานระหว่าง
ประสบการณ์ คา่นิยม ความรอบรูใ้นบรบิท ส าหรบัการ
ประเมนิค่าและการน าเอาประสบการณ์กบัสารสนเทศ
ใหม่ๆ  มาผสมรวมเขา้ดว้ยกนั อกีทัง้ยงัเป็นไปตามของ 
อนันต์ ศรีโสภา (2520 : 105 -107) ให้ความหมาย 
ความรู ้หมายถงึ สิง่จ าเป็นในชวีติที่เคยมปีระสบการณ์
มาก่อน แบ่งออกเป็น ความรูเ้กีย่วกบัการด าเนินงาน
และความรู้เกี่ยวกบัการรวบรวมแนวคิดความคิดและ
โครงสรา้งของสิง่ใดสิง่หนึ่ง ความรูเ้กีย่วกบัเนื้อหาวชิา
จะประกอบไปดว้ยความรูเ้กี่ยวกบัความหมายของค า
ต่างๆ ในเรื่องเวลา เหตุการณ์ บุคคล สถานที่
แหล่งก าเนิดความรูเ้กีย่วกบัการด าเนินงานประกอบไป
ด้วย ความรู้เกี่ยวกบัแบบแผนต่างๆ แนวโน้มการ
จัดการ ล าดับ และการแบ่งประเภทสิ่งของต่างๆ 
กฎเกณฑ ์และไดเ้ปรยีบวธิีการด าเนินงานของสิง่ใดสิง่
หนึ่ง ความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและโครงสรา้งของสิง่ใดสิง่
หนึ่งกฎและการใชก้รดในการบรรยายคุณค่าพยากรณ์ 
หรอืตคีวามหมายของสิง่เรา้ทีเ่ราสงัเกตเหน็ และความรู้
เกีย่วกบัทฤษฎีและโครงสรา้ง และเป็นไปตามแนวคดิ
ของแสงจนัทร ์โสภากาล (2550 : 15) กระบวนการเกดิ
ความรู้น าไปสู่ความเข้าใจและน าไปใช้ โดยผ่านการ
วเิคราะห์และสงัเคราะห์เป็นไปตามล าดบัข ัน้ตอนอย่าง
ชดัเจนโดยชี้ให้เห็นว่าความรูเ้ป็นข ัน้ตอนแรกในการที่
สมองร ับเอาข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในระบบความจ า  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนิดา ชยัรตันศกัดิ ์(2551 

: 43 - 44) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืแนวทางการ
ปฏบิตัิดา้นการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนบา้นปากปู่  
ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพรชบูร ณ์  
ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มแม่บา้นที่เขา้รบัการฝึกอบรม
หลงัการใชคู้่มอืการปฏบิตัิดา้นการจดัการขยะมูลฝอย
ในชุมชนมคีวามรู้เพิ่มขึ้นโดยรวม 4 ดา้น อยู่ในระดบั
มากที่สุด แต่มคีวามรูอ้ีก 2 ดา้น คอื ดา้นปรมิาณขยะ
มลูฝอยและดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์อยู่ในระดบัมาก 
กลุ่มแม่บ้านมีความรู้เกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอย
หลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม ซึ่งมคีวามแตกต่าง
อย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั .05 อกีทัง้ยงัสอดคล้อง
กบังานวิจัยของรณภูมิ พลนามอินทร์ (2553 : 42)  
ไดศ้กึษา ความรูแ้ละพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตุ ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ผลการศึกษาพบว่า 
นกัเรยีนทีอ่ยู่ในชว่งชัน้ที ่2 และนกัเรยีนทีอ่ยู่ในช่วงชัน้
ที่ 1 ไดร้บัความรูเ้รื่องการจดัการขยะมูลฝอยจากทาง
โรงเรียนนักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น อี กทัง้ยัง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม (2557 : 86) 
ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสรมิการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครวัเรอืนส าหรบัชมุชนบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง 
อ าเภอกนัทรวิชยั จังหวดัมหาสารคาม พบว่า ผู้เข้า
ฝึกอบรมมีความรู้ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก 
หลงัการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากที่สุดเมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอย
ในครวัเรอืน พบวา่ เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั ผูเ้ขา้
อบรมมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่า
กอ่นการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสวล ีสเีขยีว (2557 : 
68) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการจัดการขยะด้วย
หลักการ 5R ในชุมชนบ้านดอนบม ต าบลแวงน่าง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
กอ่นการสง่เสรมิชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีความรูอยู่ ในระดับสูง  
เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า ชาวบ้านมีความรูเ้พิ่มขึ้นหลังการส่งเสรมิการ
จดัการขยะดว้ยหลกัการ 5R ในชุมชนอย่างมนีัยส าคญั
ทีร่ะดบั .05 อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุทุมพร 
ไวย์วริ ี(2557 : 62) ไดศ้กึษา เรือ่งการสง่เสรมิการก าจดั
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ขยะสดโดยน ้ าหมักชีวภาพส าหร ับนักเรียนบ้าน
หนองอุ่ม ต าบลนาสีนวล อ าเภอกนัทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
นกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการส่งเสรมิ
นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดบัมาก นักเรียนมีคะแนน
ความรูเ้พิ่มขึ้นหลงัการส่งเสรมิ แสดงว่านักเรยีนที่เขา้
รบัการสง่เสรมิมคีวามเขา้ใจและไดร้บัความรู ้ที่ถูกต้อง
จากการบรรยายโดยใช้แผ่นพับและคู่มือ จึงท าให้
คะแนนที่ได้สูงกว่าก่อนการส่งเสริม และอีกทัง้ยัง
สอดคล้องกบังานวิจยัของสุทศัน์ ดากระบุตร (2553 : 
153) ไดศ้กึษาเรือ่งผลการใหค้วามรูเ้รือ่งการจดัการขยะ
มลูฝอยในชมุชนของกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ต าบลพุขาม อ าเภอวิเชียรบุรี  จ ังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการศกึษา พบว่า หลังการอบรมโดยใช้
คู่ มื อ ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ใ น ชุ ม ชนกลุ่ ม  
อาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลพุขาม มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรูไ้ปในระดบัสูงขึ้นทัง้ 5 ด้าน 
และมจีดัการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงแสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะโดยใช้สื่อต่างๆ มีความ
เหมาะสมกบัชาวบา้น จงึสง่ผลใหช้าวบา้นมคีวามรูห้ลงั
การสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิ 
 4. ผลเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมต่อการจดัการขยะ
ในชมุชนบา้นหนองแข ้หมู่ที่ 4 ต าบลขามเรยีง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จังหวดัมหาสารคาม จากสื่อต่างๆ พบว่า 
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมต่อการจัดการขยะ
กอ่นการสง่เสรมิการจดัการขยะโดยรวมอยู่ในปานกลาง
และหลงัการสง่เสรมิการจดัการขยะโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อเปรียบ เทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมต่อการ
จดัการขยะในชุมชนบ้านหนองแข้ ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ พบวา่ ชาวบา้นบา้นหนองแข ้มพีฤตกิรรมดขีึน้
ก่อนการส่งเสริม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของณัฐรด ี 
คงคัน่ (2546 : 54) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรม 
หมายถึงการกระท าหรือกิจกรรมใดๆ ของมนุษย์ที่
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ ทัง้ที่ส ังเกตได้คือ 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกและสงัเกต ไม่ไดห้รอืพฤติกรรม
ทีเ่กดิขึน้ภายใน จะเหน็ไดว้า่ความหมายของพฤติกรรม
ตามค านิยามนี้เน้นที ่การกระท าหรอืกจิกรรมใดๆ ของ
มนุษย์ทีต่อบสนองต่อสิง่กระตุน้ต่างๆ อกีทัง้เป็นไปตาม

แนวคิดของสุเมธ เคียวอิศเรศ (2527 : 68) ได้ให้
ความหมายของ พฤตกิรรม คอื กริยิาอาการทีแ่สดงออก 
หรอืปฏกิริยิาโตต้อบทีเ่กดิขึ้นเมื่อเผชญิกบัสิง่เรา้ซึ่งจะ
ออกมาจากภายนอกหรอืภายในร่างกายได ้ ทุกสิง่ทุก
อย่างที่มนุษย์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสิ่งเร้า หรืออีกนัย
หนึ่งคอื มนุษย์ไดแ้สดงพฤตกิรรม ออกมาเนื่องจากเกดิ
แรงจูงใจที่จะตอบสนองความต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือมีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นไปตาม
แนวคดิของชดุา จติพทิกัษ ์(2525 : 25) พฤตกิรรมหรอื
การกระท าของบุคคลนัน้ ไม่รวมเฉพาะสิ่งที่ปรากฎ
ออกมาภายนอกเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้
จติใจของบคุคลซึง่คนภายนอกไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้
โดยตรง เช่น คุณค่าที่เขายึดถือเป็นหลักการประเมิน 
สิง่ต่างๆ ทศันคติหรอืเจตคติที่เขามตี่อสิง่ต่างๆ ความ
คดิเหน็ ความเชือ่ม ัน่ รสนิยม และสภาพจิตใจซึ่งถือได้
ว่าเป็นลกัษณะของบุคลิกของบุคคลเป็นเหตุปัจจัยที่
ก าหนดพฤตกิรรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิภทัร 
แสงสนิธุศร (2550 : 54 ) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤติกรรมการ
จดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ภูเกต็ ผลการศกึษา พบว่าพฤติกรรมการจัดการขยะ 
มลูฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเกต็โดยรวม
มพีฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยอยูใ่นระดบัสงู อกีทัง้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวิรชั ชมชื่น (2536 : 
บทคดัย่อ) ได้ศกึษาพฤติกรรมการก าจดัขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงนครปฐม ผลการวจิยั
พบวา่ พฤตกิรรมการก าจดัขยะมลูฝอยของประชาชนใน
เทศบาลเมืองนครปฐมในระดับปานกลาง อีกทัง้ยัง
สอดคล้องกบังานวจิยัของกลัยาณี อุปราสทิธิ ์(2558 : 
167) ไดศ้กึษา พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของ
ครวัเรือนในเขตเทศบาลต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการวจิยัพบว่า พฤติกรรมการคดั
แยกขยะมูลฝอย ของครัวเรือน โดยภาพรวมของ
ครวัเรอืนม ีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยดา้นการ
คดัแยกขยะมลูฝอยอยู่ในระดบัดเีมื่อพิจารณา ในแต่ละ
ดา้น พบว่า พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยดา้นลด
การเกดิขยะมลูฝอยอยู่ในระดบัปานกลางพฤตกิรรมการ
จดัการขยะมลูฝอยดา้นการน ากลบัไปใชต้่อ อยู่ในระดบั
ปานกลาง พฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยดา้นการคดั
แยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัด ีอีกทัง้ยงัสอดคล้องกบั
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งานวจิยัของวภิาเพ็ญ เจียสกุล (2546 : 32) ไดศ้กึษา
พฤตกิรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
พื้นที่กลางกรุง เทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
พฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยสว่นใหญ่จะทิ้งขยะทุก
ประเภทรวมกนัโดยวธิกีารทิ้งขยะในถงัขยะโดยตรงหรอื
ทิ้งรวมในถุงพลาสติกก่อนที่จะน าทิ้ง และจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง เกอืบครึง่มกีารแยกขยะขายไดเ้กบ็ไว้ อกีทัง้
ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของปรชัญา เที่ยงอ ่า (2559 : 
61) ไดศ้กึษารปูแบบพฤตกิรรมการจดัการขยะในชุมชน 
พบว่า ระดบัดา้นพฤติกรรมการจดัการขยะในชุมชนมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจะเป็นได้ว่าประชาชนให้
ความส าคญัในเรื่องของการเลือกซื้อสนิคา้ที่ผลิตจาก
การรีไซเคิลเป็นการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุดซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และยงัสอดคล้องกบั
งานวจิยัของปภาวนิ เหดิขนุทด (2554 : 48 ) ไดศ้กึษา 
พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 
อ าเภอเทพารกัษ์ จงัหวดันครราชสีมา จากการศกึษา 
พบว่า พฤติกรรมของประชาชนในชุมชนต าบลส านัก
ตะครอ้ ในดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอยประชาชน มกีาร
คดัแยกขยะในระดบัด ีจึงแสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยใช้สื่อต่างๆ มีความ
เหมาะสมกบัชาวบา้น 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการ
จดัการขยะใหม้คีวามน่าสนใจและเนื้อหาสาระที่มคีวาม
สมบรูณ์ เพื่อใหช้าวบา้นไดร้บัความรูท้ีด่ ี
 2. ใชส้ือ่ในการประกอบการอบรมที่น่าสนใจที่มี
เนื้อหาทีน่่าสนใจ เพื่อใหช้าวบา้นไดเ้ขา้ใจมากขึน้   
 3. น าเครื่องมือการพฒันาสื่อด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อการจัดการขยะไปส่งเสริมในชุมชนเพื่อให้เกิด
ความรูแ้ละพฤตกิรรมการจดัการขยะทีถู่กวธิ ี
6.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาวิจยัคร ัง้
ต่อไป 
 1. ควรศกึษาปัจจยัของคนในชมุชนเกีย่วกบัการ
ใช้วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาขยะใน
ชมุชนเพื่อลดปรมิาณขยะในชมุชน   
 2. ควรมกีารศกึษาพื้นทีก่ าจดัขยะภายในชุมชน
เพื่อลดปรมิาณขยะในชมุชน 
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