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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาปรมิาณ ประเภท และวธิีการจดัการขยะในโรงเรยีน เพื่อพฒันาคู่มอื
การส่งเสรมิการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป ที่มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดชันี
ประสทิธผิล เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตติ่อการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนเทศบาลศรีสวสัดิว์ทิยา ต าบลตลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 34 คน ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่
คูม่อืการสง่เสรมิ แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคติต่อการท าสิ่งประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป 
สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paried t-test ผลการวจิยั
พบว่า ปรมิาณขยะมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 21.36 กโิลกรมัต่อวนั แยกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป 9.70 กโิลกรมั 
ขยะรไีซเคลิ 7.74 กโิลกรมั และขยะอนิทรยี์ 3.92  กโิลกรมั และการจดัการขยะของโรงเรยีนยงัไมเ่ป็นระบบที่ชดัเจน 
คู่มือการส่ง เสริมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.11/82.35 ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6782 แสดงว่านักเรียน 
มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 67.82 นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยของความรูแ้ละทศันคติเกีย่วกบัการท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ การท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ ความรู ้ทศันคต ิ
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Abstract 
 This purposes of this research were to study the amount, type and method of waste 
management in school, to develop a manual to promote the creation of waste to reduce general waste 
with efficiency according to the criteria 80/80 and the effectiveness index, to study and compare 
knowledge and attitude towards making artifacts from waste to reduce general waste. The sample used in 
the study were 34 Grade 6 students at Sisawat Wittaya Municipal School, Talad sub-district, Muang 
district, Maha Sarakham province, being selected by a purposive sampling. The tools used in the research 
are the promotion manual, knowledge test, and attitude measure towards waste disposal from general 
waste. The statistics used in data analysis include percentage, mean, standard deviation and paried t-test. 
The research found that the average amount of waste was 21.36 kg/day being divided into 3 types include 
general waste 9.70 kg, recycle waste 7.74 kg, organic waste 3.92 kg. And the waste management 
methods in the school found that school waste management was not a clear system. The promotion 
manual was as effective as 84.11 / 82.35. The effectiveness index equal to 0.6782, indicated that students 
had progressively increased 67.82 percent. The study indicated that students had an average score of 
knowledge and attitudes about making artifacts from waste to reduce general waste after the promotion, 
more than before the promotion statistical significance level at .05. 
 
Keywords : Promotion, Making artifacts from waste, Knowledge, Attitude 
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1. บทน า    
 ปัจจุบนัสถานการณ์ขยะมลูฝอยเกดิจากอตัรา
การเพิม่ขึน้ของประชากรโลก ดงันัน้ จงึมกีารผลติเพื่อ
การอุปโภค บรโิภคเพิม่มากขึน้ เป็นเหตุท าใหเ้กดิเศษ
ขยะสิง่ของเหลอืใชท้ีม่จี านวนมาก ซึ่งมนุษย์สามารถ
ผลติขยะในแต่ละวนัโดยเฉลีย่วนัละ 1 กโิลกรมัต่อคน 
ประชากรโลกกว่า 6,000 ล้านคน สามารถที่จะผลิต
ขยะที่มปีรมิาณมากมายมหาศาลสูงถึงวนัละ 6,000 
ล้านกโิลกรมั สาเหตุเกิดมาจากปัญหาดงักล่าวจาก
ความมักง่ายของมนุษย์ที่ทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ 
โดยเฉพาะกองขยะมลูฝอยทีอ่ยู่ตามจุดต่างๆ บนท้อง
ถนน ส าหรบัขยะมลูฝอยจ าพวกเศษอาหาร จะส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ท าใหเ้กดิกลิน่เหมน็ เป็นที่
อยู่อาศยัของแมลงวนัและหนู และเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์
ของเชื้อโรค ขยะมูลฝอยเหล่านี้หากไม่มกีารก าจัด
อ ย่ า ง ถู ก วิ ธี  จ ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญห าม ลพิ ษ ต่ อ
สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนกอ่ใหเ้กดิความร าคาญต่างๆ 
และนบัวนัยิง่จะเพิม่ปรมิาณขยะมูลฝอยมากขึ้นทุกปี 
(สธุรีา ลปีระเสรฐิสนุทร, 2556 : เวบ็ไซต์) 
 ในระดบัประเทศ ประเดน็เรื่องการจดัการขยะ
เริ่มมีความส าคญัและได้รบัความสนใจมากขึ้นจาก
เหตุการณ์ต่างๆ สารพษิ สารอนัตราย ที่พบทัว่ไปใน
ผลติภณัฑอ์ุปโภคบรโิภคทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัทีส่ง่ผล
กระทบต่อประชาชนและแสดงออกมาในสือ่ต่างๆ เป็น
ระยะตลอดมา ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ของสารมลพิษที่
ถู ก ป ล่ อ ย อ อ ก จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ใ น
ภาคอุตสาหกรรม จากการตกค้างของสารก าจัด
ศตัรูพืชในภาคเกษตรกรรม จากอุบตัิเหตุร ัว่ไหล  
และการจดัการขยะอนัตรายทีไ่มเ่หมาะสม ที่เกดิมาก
ขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจของประ เทศ  ในปี  
พ.ศ. 2518 ไดม้กีารตราพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและ
ร ักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518  
(สญัญา สริวิทิยาปกรณ์ ; 2558 : 2-3) ซึ่งสอดคล้อง
กบันโยบายที่ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2560-2564 ไดน้้อมน า
หลกั “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง” มาเป็นปรชัญาน า
ทางในการพฒันาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 9-11 โดยการ
จดัท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที ่

12 คร ัง้นี้  ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ (สคช.) ไดจ้ดัท าบนพื้นฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผน
หลกัของการพฒันาประเทศ และเป้าหมายการพฒันาที่
ย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
รวมทัง้การปรบัโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนัน้ได้ให้ความส าคญักบัการมสี่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันก าหนด
วสิยัทศัน์และทิศทางการพฒันาประเทศ รวมทัง้ร่วม
จัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู ่
“ความมัง่คง มัง่ค ัง่ และยัง่ยนื” ในดา้นของสิง่แวดลอ้ม
ยุทธศาสตร์ดา้นการเติบโตที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม
เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืมุง่อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสรา้งความ
มัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สรา้งสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์
อย่างยัง่ยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน ้ าให้มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรพัยากรน ้า แกไ้ขปัญหาวกิฤตสิง่แวดลอ้มโดยเรง่รดั
แกไ้ขปัญหาการจดัการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกลงร้อยละ  20 ตามเ ป้าหมายระยะยาว 
พฒันาการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ  ลดการใชพ้ลงังาน 
เพื่อปรบัตวัไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบรโิภค
คาร์บอนต ่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
รวมทั ้งยกร ะดับความสามารถในการ ป้องกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและ
ภยัพบิตัธิรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
11 ทัง้นี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ยืน 
(แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12, 
2560 : เวบ็ไซต์)          
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส าคญัระดบั
โลก ซึ่งปัจจุบนัเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของ
มนุษย์อนัเนื่องมาจากความตอ้งการพื้นฐานและความ
ต้องการความสะดวกสบายในดา้นต่างๆ กระตุ้นให้
มนุษย์พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
วทิยาการในการน าทรพัยากรธรรมชาติมาใช้อย่าง
สะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้น อีกทัง้มีการพัฒนา
กระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อผลิต
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สนิคา้ทัง้ที่เป็นสินค้าประเภททุน และสินค้าบรโิภค  
ซึ่งกระบวนการผลิตนี้ เองที่ก่อให้เกิดของเสียออก 
สู่สิง่แวดล้อม เช่น ปัญหาน ้าเสีย ปัญหาที่ก่อให้เกิด
การรบกวนต่อการด ารงชวีติ ปัญหาดา้นเสยีง และผล
ของการบริโภคก็ท า ให้ เ กิดของ เ สียกร ะจ าย 
สู่สิ่งแวดล้อมในรูปของขยะมูลฝอย น ้ าเสีย อากาศ 
เป็นพษิ ฯลฯ (อนุรกัษ์ ป่ินทอง, 2558 : เวบ็ไซต์)    
 นบัตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัปัญหาขยะมลูฝอย
เป็นปัญหาที่ส าคญัที่อยู่คู่สงัคมไทยมายาวนาน และ 
นับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
ส า เหตุ เ นื่ อ ง มาจ ากก าร เพิ่ ม ขึ้ น ขอ งปริม าณ 
ขยะมลูฝอยทีเ่พิม่ มากขึน้ทุกปีตามอตัราการเพิ่มขึ้น
ของจ านวนประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกจิ และ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการอุปโภคบรโิภคของ
ประชาชน ในขณะเดยีวกนัปรมิาณขยะมลูฝอยทีไ่ดร้บั
การจัดการอย่าง ถูกต้องก็มีในปริมาณที่น้อยมาก 
แมว้า่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่ ี
หน้าที่รบัผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
ทัง้การจดัเกบ็ เคลื่อนยา้ย รวมทัง้การท าลาย จะไดร้บั
การจดัสรรงบประมาณในการกอ่สรา้งระบบก าจดัขยะ
มูลฝอยเพิ่มขึ้น  แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณ 
ขยะมูลฝอยที่มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2555  
พบปริมาณขยะชุมชนมีมากถึงประมาณ 24.73  
ล้านตนั ในจ านวนนี้สามารถก าจดัอย่างถูกต้องตาม
หลกัวชิาการ ประมาณ 5.83 ลา้นตนั และถูกน าไปใช้
ประโยชน์ประมาณ 5.28 ลา้นตนั มลูฝอยส่วนที่เหลือ
กวา่ 13.62 ลา้นตนั ยงัคงถูกก าจดัทิ้งอย่างไมถู่กหลกั
วชิาการ ดว้ยวธิกีาร เทขยะกองรวมกนักลางแจง้ และ
การเผาขยะในที่โล่ง (กรมควบคุมมลพิษ , 2556 : 
เวบ็ไซต์) 
 ขยะมูลฝอยนับวนัจะเพิ่มมากขึ้นตามจ านวน
ของประชากรถ้าหากไม่มีการก าจัดขยะมูลฝอยให้
ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ปัญหาความสกปรกต่างๆ  
ทีเ่กดิจากขยะมลูฝอยจะต้องเกดิขึ้นอย่างแน่นอน หาก
มองในเบื้องต้นขยะมูลฝอยนัน้ไม่ได้มีผลกระทบต่อ
มนุษย์มากนัก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผลกระทบที่เกดิขึ้น
โดยตรงต่อมนุษย์ยงัอยู่ในข ัน้ทีไ่ม่รุนแรงมาก ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไม่ช ัดเจนเท่าไหร ่ 
แต่ในความเป็นจรงิแลว้ขยะมลูฝอยจะก่อให้เกดิปัญหา

ต่อสภาพแวดลอ้มเป็นอย่างมาก และจะมผีลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วยโดยทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ทัง้นี้ เนื่องจาก ขยะมูลฝอยเป็นแหล่งอาหาร
และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงน าโรคต่างๆ เช่น 
แมลงวนั แมลงสาบ ยุง ฯลฯ ขยะมลูฝอยท าใหเ้กดิกลิ่น
เหมน็และก่อให้เกดิความร าคาญและขยะมูลฝอยที่ถูก
ทิ้งเกลื่อนกลาดท าให้พื้นที่บริเวณนัน้สกปรกเป็นที่ 
น่าร ังเกียจแก่ผู้พบเห็น (อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ,  
2555 : 11) 
 ปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาส าคัญใน
ชมุชน ปัญหาทีพ่บ คอื ประชาชนไมน่ าถุงขยะไปวาง
ไว้ที่จุดรวมขยะมูล ฝอย ซึ่งยากต่อการเก็บขน 
ขยะมลูฝอย ดา้นการขนถ่ายขยะมลูฝอย ปัญหาที่พบ
คอื สภาพรถช ารุดและมีการร ัว่ซึม ท าให้น ้ าชะขยะ
ไหลออกจากรถส่งกลิ่นเหม็นไปทัว่บริเวณถนน  
ดา้นการแปรรปูและการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่
ปัญหาทีพ่บคอื เทศบาลไมม่กีารสง่เสรมิโครงการขยะ
รไีซเคลิอย่างต่อเนื่อง และดา้นการก าจดัขยะมูลฝอย 
ปัญหาที่พบคือ  ขยะมูลฝอยที่น าม ากจัด ไม่ม ี
การคดัแยกกอ่นน ามาทิ้ง ท าใหบ้อ่ฝังกลบขยะมลูฝอย
เต็มอย่างรวดเร็ว สิง่ที่เป็นปัญหาส าคญัร่วมกนัของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการบรหิารจดัการขยะ
มลูฝอยคอื ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่ขา้สูร่ะบบก าจดัโดย
วิธีฝังกลบ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่
พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยมเีท่าเดิมและการหาพื้นที่ 
ฝังกลบใหมท่ีช่มุชนโดยรอบยอมรบัเป็นเรือ่งยากมาก 
สาเหตุเนื่องมาจากประชากรในประเทศมจี านวนมาก
ขึ้น ชุมชนกเ็พิ่มขึ้น สถานประกอบการต่างๆ มมีาก
ขึน้ และสิง่ที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ไดก้ค็อื ขยะย่อมมี
จ านวนมากขึน้ตามไปดว้ย จนกระทัง่การก าจดัขยะไม่
สมดลุกบัการเพิม่ขึน้ของจ านวนขยะ ในแต่ละวนัจะมี
ขยะเพิม่ขึน้เป็นจ านวนนบัรอ้ยลา้นตนั แต่เราสามารถ
ก าจัดขยะได้เพียงวันละไม่กี่สิบล้านตันเท่านั ้น  
( ข้ อ มู ล จากกรมพัฒนาและส่ ง เสริ มพลั ง งาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จึงมีขยะที่เหลือ
ตกคา้งรอการก าจดัอยู่เป็นจ านวนมาก สรา้งปัญหา
เป็นอย่างมากทัง้ทางดา้นทศันวสิยั กลิน่ ความสะอาด 
ฯลฯ (กรมควบคมุมลพษิ, 2557 : 13) 
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 การจัดการขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างหรือ
วสัดทุีเ่หลอืใชจ้ากการก่อสรา้ง เป็นปัญหาที่มกัเกดิขึ้น
ในชมุชนเมอืงทีม่กีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ ซึ่งไดม้กีาร
ก่อสร้างอาคารต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศยั 
สถานประกอบการธุ รกิจและอุตสาหกรรม และ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ ถนน ทางระบายน ้ า 
ระบบขนส่งมวลชน ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง 
มกัไมไ่ดร้บัการจดัการทีถู่กวธิีและเหมาะสม โดยจะถูก
น าไปกองไว้ตามสถานที่สาธารณะ พื้นที่ว่างเปล่า
ตลอดจนเทลงแมน่ ้าล าคลอง ท าให้เกดิสภาพที่ไม่น่าดู
และล าน ้าตื้นเขนิได ้องค์ประกอบของขยะมูลฝอยจาก
การก่อสร้าง ประกอบด้วย เศษอิฐ หิน ดิน ทราย 
คอนกรตีเศษไม ้โลหะต่างๆ เหล็ก กระป๋อง ตลอดจน
กระดาษและพลาสติก ประกอบไปดว้ยหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ระบบการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล การคดัแยก และการน ากลบัมาใช้
ใหม่ เพื่อด าเนินการจัดการในเขตพื้นที่ตามที่ได้ร ับ
มอบหมาย โดยจะเริม่จากการส ารวจขอ้มูลปรมิาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดต่างๆ  เช่น โรง
อาหาร ห้างสรรพสนิคา้ หรอืตามสถานที่สถาบนันัน้ๆ 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการลดปรมิาณขยะมูลฝอยได้
อย่างถูกตอ้ง (กรมควบคมุมลพษิ, 2559 : เวบ็ไซต์) 
 จากสถานการณ์มีปรมิาณขยะล้นโลก ดงันัน้ 
ประเทศไทยจงึก าหนดยุทธศาสตร์ ท าเรื่องวาระการ
จัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติจากความส าคัญ 
ดงักล่าวท าใหจ้งัหวดั องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทัว่
ประเทศ เหน็ความส าคญัของเรือ่งการจดัการขยะและ
นโยบายทีเ่ป็นวาระแห่งชาต ิจงึมวีธิกีารจดัการขยะได้
หลากหลายวธิ ีแต่เป้าหมายหลกัไม่ใชว้ธิีการลดจาก
ปลายทาง แต่ใชเ้ป้าหมายหลกัคอืการใชว้ธิลีดจากต้น
ทาง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนถือว่าเป็นวาระ
แห่งชาตทิีม่คีวามส าคญัเรง่ดว่นทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ข
และหน้าทีห่ลกัในการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยกค็อื
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องด าเนินการบรหิาร
จดัการตัง้แต่ตน้ทาง (อาคารบา้นเรอืน) กลางทางและ
ปลายทาง (การด าเนินการก าจดั) ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สงูสดุ ผลการศกึษา สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อน าผลไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและวางแผนการ

ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุและขยายผลไปสูช่มุชนอื่นๆ ผลการศกึษาพบวา่ 
ดา้นการเกดิขยะมลูฝอย ปัญหาทีพ่บคอื ขยะมลูฝอยมี
ปรมิาณมากขึน้ท าใหภ้าชนะรองรบัจ านวนไมเ่พยีงพอ 
ส่ง ผล ให้มีขย ะมูล ฝอยตกค้า งบริเ วณจุ ดร วม 
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  
ณ แหล่งก าเนิด ปัญหาทีพ่บคอื ประชาชนไมม่กีารคดั
แยกประเภทขยะกอ่นทิ้ง ท าให้ภาชนะในการเกบ็ขน 
ดา้นการเกบ็ขนขยะมลูฝอย ปัญหาทีพ่บคอื ประชาชน
ไมน่ าถุงขยะไปวางไวท้ีจุ่ดรวมขยะมลูฝอย ซึง่ยากต่อ
การเกบ็ขนขยะมูลฝอย ดา้นการขนถ่ายขยะมูลฝอย 
ปัญหาทีพ่บคอื สภาพรถช ารุดและมกีารร ัว่ซึม ท าให้
น ้าชะขยะไหลออกจากรถส่งกลิ่นเหมน็ไปทัว่บรเิวณ
ถนน ดา้นการแปรรปูและการน าขยะมลูฝอยกลบัมาใช้
ใหมปั่ญหาทีพ่บคอื เทศบาลไมม่กีารสง่เสรมิโครงการ
ขยะรีไซ เคิลอย่างต่อ เนื่ อ ง และด้านการก าจัด 
ขยะมลูฝอย ปัญหาทีพ่บคอื ขยะมูลฝอยที่น ามากจดั
ไม่มีการคัดแยกก่อนน ามาทิ้ ง  ท าให้บ่อฝังกลบ 
ขยะมูลฝอยเต็มอย่างรวดเรว็ สิง่ที่เป็นปัญหาส าคญั
รว่มกนัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในการบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอยคือ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่
ระบบก าจัดโดยวิธีฝังกลบ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะทีพ่ื้นทีฝั่งกลบขยะมลูฝอยมเีท่าเดมิและ
การหาพื้นทีฝั่งกลบใหม่ที่ชุมชนโดยรอบยอมรบัเป็น
เรื่องยากมาก ดังนั ้นจึงเป็นความจ าเป็นที่ต้องมี
การศึกษา วางแผนการบริหารจัดการขยะชุมชน 
โดยเฉพาะการลดปรมิาณและใชป้ระโยชน์ขยะมลูฝอย
เหล่านี้ เพื่อยดือายุการใชง้านหลุมฝังกลบขยะที่มอียู่
เดิมให้นานที่สุด และน าไปสู่การปัญหานี้ได้อย่าง
ยัง่ยืนในที่สุด การศึกษานี้จึงน าเสนอกระบวนการ  
พัฒนาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะชุมชน  
ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิน่ ทางเลอืกต่างๆ โดย
ใชเ้ทศบาลเมอืงบุรีรมัย์เป็นกรณีศกึษา (สุพรรณษา  
จริาภานุสรณ์, 2561 : 23-24) 
 จงัหวดัมหาสารคาม มเีนื้อที่ 5,291.68 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3.2 ล้านไร่ มีประชากรอาศัยอยู่  
เป็นจ านวนมาก ดว้ยเหตุที่มปีระชากรอาศยัอยู่เป็น
จ านวนมาก บวกกับประชากรแฝง จึงก่อให้เกิด 
ปัญหาสิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  โ ดย เฉพ าะ ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  
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ซึง่ขยะมลูฝอยเริม่เป็นปัญหาใหญ่ของจงัหวดัที่หลาย
ภาคส่วน จะต้องเร่งด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอย่างจรงิจงั ทัง้นี้จากสถติขิยะมลูฝอย ปี 2554 
พบวา่ใน เขตเทศบาลเมอืงมหาสารคามปีรมิาณขยะ
มูลฝอยจ านวน 48.38 ตนั/วนั ในเขตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และพื้นที่ใกล้เคยีงกว่า 37.12 ต่อ/วนั 
รวมแลว้กวา่ 85.5 ตนั/วนั ซึ่งเท่ากบัว่าปรมิาณพื้นที ่
ดงักล่าวจะมปีรมิาณขยะมูลฝอยปีละ 31,205.78 ตนั  
และแนวโน้มปรมิารขยะมูลฝอยจะเพิ่มปรมิาณสูงขึ้น
เรื่อยๆ ทางเทศบาลพยายามจะใช้การรณรงค์จัด
กิจกรรมต่ า งๆ  ที่ เ ป็นการจัดการสิ่ง แวดล้อม  
แต่ กิจกรรมเหล่านี้ย ังไม่เข้าถึงชุมชนชนบท เช่น 
กิจกรรมการให้ความรู้  การมีส่วนร่วมด้านการ        
คัดแยกขยะ การก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และจาก
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มากขึ้นท าให้มีปัญหาเรื่อง
สถานทีเ่กบ็และก าจดัขยะมลูฝอย ซึง่กย็งัไมส่ามารถที่
จะแกปั้ญหาการจดัการขยะมลูฝอยได ้(เทศบาลเมอืง
มหาสารคาม, 2560 : เวบ็ไซต์) 
 จากการศกึษาปรมิาณของขยะมูลฝอยพบว่า 
ขยะมูลฝอยที่ถูกน ามาก าจัด  ณ สถานที่ก าจัด 
ขยะมูลฝอยเทศบาล ในระหว่างวนัที่ 12 – 14 
พฤศจกิายน 2556 ไดป้รมิาณรวมของแต่ละวนัเท่ากบั 
88,470 กโิลกรมั 80,160 กโิลกรมั และ 71,820 
กโิลกรมั ตามล าดบั ท าให้เมื่อหาค่าเฉลี่ยของทัง้สาม
วนั พบว่า ไดค้่าเฉลี่ยเท่ากบั 80,150 กโิลกรมั หรอื 
80.15 ตันต่อวนั ซึ่งข้อมูลที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยที่ได้จากรายงานประจ าปีของเทศบาลเมอืง
มหาสารคามซึ่งไดค้่าเฉลี่ยของขยะมูลฝอยที่น าไป
ก าจดั ณ สถานที่ก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาล ต าบล
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ระหว่าง
งบประมาณ 2554 – 2556  (อดศิกัดิ ์สงิห์สโีว และ
คณะ, 2556 : 7) 
 ชีวิตประจ าว ันของมนุษย์เรา ใน 1 วัน  
ทัง้ผูใ้หญ่และเดก็กส็ามารถสรา้งขยะไดม้ากมายหลาย
ชนิดต่อวนั โดยการใชช้วีติประจ าวนัทัว่ไปกท็ าให้เกดิ
ขยะขึน้มาได ้ไมว่า่จะเป็นการรบัประทานอาหาร หรอื
การใช้เครื่องใช้ต่างๆ ก็เป็นการท าให้เกิดขยะอยู่
หลากหลายช่องทาง และปัจจุบนักม็ปัีญหาขยะเพิ่ม
มากขึน้เรือ่ยๆ โดยคนทัว่ไปมกัมองว่าเป็นหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่เท่านัน้ ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองที่ต้องเก็บ
กวาดขยะหรอืน าไปทิ้ง จงึท าใหค้นเราไม่ตระหนักถึง
ปัญหาขยะที่มจี านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการลง
พื้นทีศ่กึษาส ารวจปรมิาณ ประเภท และวธิกีารจดัการ
ขยะภายในโรงเรียนเทศบาลศรีสวสัดิว์ ิทยา พบว่า 
ภายในโรงเรยีนมถีงัขยะไวร้องรบัปรมิาณขยะ 6 ถงั
ต่อวนั จากการเก็บตัวอย่างขยะภายในถังขยะของ
โรงเรยีนเป็นเวลา 5 วนั ไดป้รมิาณรวมของแต่ละวนั
เท่ากับ 21.98 กิโลกร ัม 21.84 กิโลกรัม 20.90 
กิโ ล กรัม  20.54 กิโ ล กร ัม  แ ละ21.56 กิ โ ล กร ัม 
ตามล าดบั ท าให้เมื่อหาค่าเฉลี่ยของทัง้ 5 วนัพบว่า 
ไดค้า่เฉลี่ยเท่ากบั 21.36 หรอื 21.36 กโิลกรมัต่อวนั 
สามารถแยกประเภทได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป 
9.70 กโิลกรมั ขยะรไีซเคลิ 7.74 กโิลกรมั และขยะ
อินทรีย์  3.92 กิโลกร ัม และการจัดการขยะของ
โรงเรยีนจากการลงพื้นทีโ่ดยการสงัเกตและสมัภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนเทศบาลศรีสวสัดิ ์
วทิยา ไดแ้ก ่คณุคร ูแมค่า้ และนกัการภารโรง พบว่า 
การจดัการขยะของโรงเรยีนยงัไม่เป็นระบบที่ชดัเจน 
และนกัเรยีนยงัขาดจติส านึกต่อการทิ้งขยะใหถู้กทีแ่ละ
คดัแยกขยะภายในโรงเรยีน ดว้ยเหตุนี้ผูว้ ิจ ัยจึงได้
เลง็เหน็ความส าคญัของการสง่เสรมิการท าสิง่ประดษิฐ์
จากขยะโดยใชคู้ม่อื เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป ส าหรบั
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนเทศบาลศรี
สวัสดิ ว์ ิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ซึง่ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะท าการสง่เสรมิ
กบันกัเรยีนชว่งชัน้นี้ เนื่องจากสามารถเป็นตวัอย่างที่
ดีแก่รุ่นน้องได้ และมีความรู้และทักษะพื้นฐาน
พอสมควร รวมถึงเนื้อหาสาระมคีวามเหมาะสมและ
สามารถเขา้ใจไดง้่ายกบันักเรยีนในช่วงชัน้นี้ เพื่อให้
นักเรยีนสามารถน าความรูม้าปรบัใชท้ัง้ในโรงเรยีน
และในชีวติประจ าวนัได ้เครื่องมือในการวจิ ัยคร ัง้นี้ 
ไดแ้ก ่คูม่อื แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิ
หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนจะเกดิความรู ้และทศันคติที่
ดตี่อการการสง่เสรมิการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ โดย
ใชคู้่มอื เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป อนัน าไปสู่การลด
ปรมิาณขยะในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน   
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2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษาปรมิาณ ประเภท และวธิีการ
จดัการขยะในโรงเรยีนเทศบาลศรสีวสัดิว์ทิยา ต าบล
ตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 2. 2 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป ที่มี
ป ร ะสิท ธิภ าพตาม เ กณฑ์  80/80 แ ล ะ ค่ าดัช นี
ประสทิธผิล  
 2. 3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ โดยใชคู้่มอื เพื่อ
ลดปรมิาณขยะทัว่ไป 
 2. 4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติต่อ
การท าสิ่งประดิษฐ์จากขยะ โดยใช้คู่มือ เพื่อลด
ปรมิาณขยะทัว่ไป 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ ไดแ้ก่ นักเรยีน
โรงเรียนเทศบาลศรสีวสัดิว์ ิทยา ต าบลตลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มีนักเรียนทัง้หมด จ านวน 
501 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร ัง้นี้  ได้แก ่
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนเทศบาลศรี
สวัสดิว์ ิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 34 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1) ตัวแปรต้น คือ การส่ง เสริมการท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะ โดยใชคู้่มอื เพื่อลดปรมิาณขยะ
ทัว่ไป 
 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่ประดษิฐ์จาก
ขยะ โดยใชคู้ม่อื เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป 
  2.2) ทัศนคติต่อการท าสิง่ประดิษฐ์จาก
ขยะ โดยใชคู้ม่อื เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มือ
การท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
แ บ บ ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 

การท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ โดยใชคู้่มอื เพื่อลดปรมิาณ
ขยะทัว่ไป และแบบวดัทัศนคติต่อการส่งเสรมิการท า
สิง่ประดิษฐ์จากขยะ โดยใชคู้่มอื เพื่อลดปริมาณขยะ
ทัว่ไป  
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร และ
หนังสือที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอืการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะเพื่อ
ลดปริมาณขยะทัว่ไป แบบทดสอบความรู้การท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะเพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป และแบบ
วดัทศันคติการท าสิง่ประดิษฐ์จากขยะเพื่อลดปรมิาณ
ขยะทัว่ไป 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้ 
  2.1) คู่มือการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อ
ลดปรมิาณขยะทัว่ไป โดยมเีนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 
หน่วยการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย หน่วยการส่งเสรมิที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัขยะ หน่วยการส่งเสริมที่ 2 
การคดัแยกขยะดว้ยหลัก 3Rs หน่วยการส่งเสริมที่ 3 
ขยะทัว่ไปกบัการท าสิง่ประดษิฐ์ หน่วยการส่งเสรมิที่ 4 
การท ามูล่ีก่บัโมบายจากขยะทัว่ไป 
  2.2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปริมาณขยะทัว่ไป เป็น
ตัวเลือก 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง ตอบถูกให้ 1 
คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน จ านวน 20 ข้อ 20 
คะแนน 
  2.3) แบบวดัทศันคตติ่อการท าสิง่ประดษิฐ์
จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั คอื เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย 
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จ านวน  
15 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืที่สรา้งขึ้น ส่งอาจารย์ที่ปรกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื พบว่า ค่า IOC 
ของเครื่องมือทัง้หมด มีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า 
สามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ และผลการ
ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ พบว่าค่าความ
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เหมาะสมของคู่มือ มีค่าเท่ากบั 4.51 ถือว่ามีความ
เหมาะสมสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น า เครื่องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์ จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่าย 
ของเครือ่งมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบวดัความรูม้ ีค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที่ 0.88 ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.36 – 0.76 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.27 – 0.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
ไว ้
  5.2) แบบทศันคตมิคีา่ความเชื่อม ัน่ทัง้ฉบบั
อยู่ที่ 0.91 ค่าอ านาจจ าแรกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.54 – 
0.74 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการท าสิ่งประดิษฐ์จากขยะ เพื่อลดปริมาณ
ขยะทัว่ไป 
 7) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมศกึษาเรียนรูเ้กีย่วกบัการท าสิ่งประดษิฐ์จาก
ขยะหรอืของเหลอืใช ้
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั แบง่ออกเป็น 
3 ระยะ ไดแ้ก่ 
  ระยะที ่1 ส ารวจและศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 
  ระยะที่ 2 กระบวนการสร้างคู่มือและหา
คณุภาพเครือ่งมอื 
  ระยะที่  3 กระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจัยคร ัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องเชิง
เนื้อหากบัวตัถุประสงค ์  

 2) วเิคราะห์หาค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 3) วิเคราะห์ค่าเปรยีบเทียบก่อนและหลัง
การสง่เสรมิ (Paired t-test)  
  4) การวดัผลด้านความรู้เกี่ยวกบัการท า
สิง่ประดิษฐ์จากขยะ โดยใชคู้่มอื เพื่อลดปริมาณขยะ
ทัว่ไป 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย  
คา่รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
 2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
 2.2) คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ 
 2.3) คา่ความยากงา่ย 
 2.4) คา่ความเชือ่ม ัน่ 
 2.5) คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1)  
 2.6) คา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2)  
 2.7) คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.)  
 3) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลวิจยั 
 การศึกษาวิจัย เรื่ อ งการส่ ง เสริมการท า
สิง่ประดิษฐ์จากขยะ โดยใช้คู่มือ เพื่อลดปริมาณขยะ
ทัว่ไป ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีน
เทศบาลศรีสวัสดิว์ ิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม สามารถสรปุไดด้งันี้ 
  4.1) การศึกษาปริมาณ ประเภท และ
วธิีการจัดการขยะในโรงเรยีนเทศบาลศรีสวสัดิว์ทิยา 
ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
   จากการศึกษาพบว่า ปริมาณขยะมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 21.36 กิโลกรัมต่อวัน แยกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป 9.70 กิโลกรมั ขยะ รไีซเคิล 
7.74 กโิลกรมั และขยะอินทรยี์ 3.92 กโิลกรมั และการ
จดัการขยะของโรงเรยีนยงัไม่เป็นระบบทีช่ดัเจน 
  4.2) การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการท า
สิ่งประดิษฐ์ จากขยะ เพื่ อลดปริมาณขยะทัว่ไป  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 และค่าดัชนี
ประสทิธผิล 
   จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ
การสง่เสรมิการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณ
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ขยะทัว่ไป พบว่า ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) 
คดิเป็นร้อยละ 84.11 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
(E2) คดิเป็นร้อยละ 82.35 ดงันัน้ การส่งเสรมิการท า
สิ่งประดิษฐ์จากขยะ เพื่อลดปริมาณขยะทัว่ไป มี
ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม 84.11/82.35 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ต ัง้ไว ้ (ดงัตารางที่ 1)

ดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการส่งเสริมการท า
สิ่งประดิษฐ์ จากขยะ เพื่ อลดปริมาณขยะทัว่ไป  
มคี่าเท่ากบั 0.6782 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือการส่งเสริม ร้อยละ 
67.82 (ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการท าสิง่ประดษิฐจ์ากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป (E1 / E2) 
 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการสง่เสรมิการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ
ส่งเสริมทกุคน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ
ส่งเสริมทกุคน 

จ านวน
ผูเ้ข้าร่วม
การส่งเสริม 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบ

ความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

 
เกณฑ์ 

307 560 34 20 0.6782 ผา่นเกณฑ์ 
 
  4.3) การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการท าสิ่งประดิษฐ์จากขยะ โดยใช้คู่มือ เพื่อลด
ปริมาณขยะทัว่ไปจากการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป อยู่ในระดบั 

สง่เสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยของความรูเ้กีย่วกบัการท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป อยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 3)

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทียบความรูก้่อนและหลังการส่งเสรมิการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ โดยใชคู้่มือ เพื่อลด

ปรมิาณขยะทัว่ไป ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนเทศบาลศรสีวสัดิว์ทิยา ต าบลตลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม (n=30) หลงัการส่งเสริม (n=30) 

df t p 
 ̅ S.D ระดบั  ̅ S.D ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

9.03 3.48 
ปาน
กลาง 

16.47 1.30 
มาก
ท่ีสุด 

33 -13.057 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ .05 

หน่วยการส่งเสริม 
คะแนน
เตม็  ̅ S.D. 

ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.82 1.08 84.11 เป็นไปตามเกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 11.47 1.30 82.35 เป็นไปตามเกณฑ์ 

                           ประสิทธิภาพของคู่มือส่งเสริม เท่ากบั 84.11/82.35  
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 4.4 การศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติต่อการท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะ โดยใชคู้่มอื เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป 
พบวา่ กอ่นการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยของทศันคติ
ต่อการท าสิง่ประดิษฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป 
อยู่ในระดบัไมแ่น่ใจ หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย

ของทศันคตติ่อการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณ
ขยะทัว่ไป อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิ นักเรียนมีคะแนน
เฉลีย่มากกวา่กอ่นการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

ตารางที่ 4 ผลการเปรยีบเทียบทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ โดยใชคู้่มอื เพื่อลด
ปรมิาณขยะทัว่ไป ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนเทศบาลศรสีวสัดิว์ทิยา ต าบลตลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม (n=30) หลงัการส่งเสริม (n=30) 

df t p 
 ̅ S.D ระดบั  ̅ S.D ระดบั 

ทศันคต ิ
(N=15) 

3.31 0.95 
ไม่

แน่ใจ 
4.24 0.41 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

33 -7.923 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ .05 

 
5. อภิปรายผล 
 การส่งเสริมการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ โดย
ใชคู้่มอื เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป ผูว้จิ ัยมปีระเดน็ที่
จะน ามาอภปิรายผลดงัต่อไปนี้ 
 1)  ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ม า ณ  ป ร ะ เ ภ ท  
และวธิีการจัดการขยะในโรงเรยีนเทศบาลศรสีวสัดิ ์
วทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
จากการลงพื้นที่ศึกษาส ารวจปริมาณ ประเภท  
และวิธีการจัดการขยะภายในโรงเรียนเทศบาลศรี
สวสัดิว์ทิยา พบวา่ ภายในโรงเรยีนมถีงัขยะไวร้องรบั
ปริมาณขยะ 6 ถังต่อวนั จากการเก็บตัวอย่างขยะ
ภายในถงัขยะของโรงเรยีนเป็นเวลา 5 วนั ไดป้รมิาณ
รวมของแต่ละวันเท่ากบั 21.98 กิโลกรัม 21.84 
กโิลกรมั 20.90 กโิลกรมั 20.54 กโิลกรมั และ21.56 
กโิลกรมั ตามล าดบั ท าให้เมื่อหาค่าเฉลี่ยของทัง้ 5 
วนัพบว่า ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.36 หรือ 21.36 
กโิลกรมัต่อวนั สามารถแยกประเภทได ้3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป 9.70 กโิลกรมั ขยะ รไีซเคลิ 7.74 
กโิลกรมั และขยะอินทรยี์ 3.92  กโิลกรมั และการ
จัดการขยะของโรงเรียนจากการลงพื้นที่โดยการ
สัง เกตและสัมภาษณ์บุคคลที่ เกี่ยวข้องภายใน
โรงเรยีนเทศบาลศรสีวสัดิว์ทิยา ไดแ้ก่ คุณครู แม่คา้ 

และนักการภารโรง พบว่า การจัดการขยะของ
โรงเรยีนยงัไมเ่ป็นระบบทีช่ดัเจน และนกัเรยีนยงัขาด
จิตส านึกต่อการทิ้งขยะให้ถูกที่และคัดแยกขยะ
ภายในโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจ ัยจึงได้เล็ง เห็น
ความส าคญัของการ ส่งเสรมิการท าสิง่ประดษิฐ์จาก
ขยะ โดยใชคู้่มอืเพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ปีที่ 6 โรงเรยีนเทศบาลศรี
สวัสดิว์ ิทยา ต าบลตลาด อ า เภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งผู้วิจ ัยมีความสนใจที่จะท าการ
ส่งเสรมิกบันักเรยีนช่วงชัน้นี้ เนื่องจากสามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องได้ และมีความรู้และทักษะ
พื้นฐานพอสมควร รวมถึงเนื้ อหาสาระมีความ
เหมาะสมและสามารถเขา้ใจไดง้า่ยกบันักเรยีนในช่วง
ชัน้นี้ เพื่อให้นักเรยีนสามารถน าความรูม้าปรบัใชท้ัง้
ในโรงเรยีนและในชวีติประจ าวนัได ้เครื่องมอืในการ
วจิยัคร ัง้นี้ ไดแ้ก่ คู่มอื แบบทดสอบความรู ้และแบบ
วดัทัศนคติ หลังการส่งเสริมนักเรียนจะเกิดความรู ้
และทศันคตทิีด่ตี่อการการสง่เสรมิการท าสิง่ประดษิฐ์
จากขยะ โดยใช้คู่มือ เพื่อลดปริมาณขยะทัว่ไป  
อันน าไปสู่การลดปริมาณขยะในโรง เรียนและ 
นอกโรงเรยีน ซึ่งเป็นไปตามกบัแนวคดิของ อดศิกัดิ ์
สิงห์สีโว ( 2554 : 41) สิ่งแวดล้อมศึกษา  
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คอื กระบวนการทางการศึกษาที่เน้นพัฒนาให้เห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนใหเ้ขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบั
สิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานที่น าไปพัฒนาเจตคต ิ
ความตระหนัก และทักษะในการตัดสินใจเกี่ยวกบั
สิง่แวดลอ้มและเกดิการสรา้งจรยิธรรมสิง่แวดล้อมที่ด ี
เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามแนวคิดของสุกาญจ์  
รตันเลิศนุสรณ์ (2546 : 152-162) กล่าวถึงขยะมูลฝอย 
(Solid Waste) หมายถึง  เศษของเหลือทิ้งจาก
กร ะบวนการผลิต แล ะการ ใช้สอยของม นุษย์  
ขยะมูลฝอยอาจมีลักษณะแตกต่างกนัออกไปตาม
แหล่งที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยนัน้ๆ เช่น ขยะจาก
บา้นเรอืน มลี ักษณะเป็นเศษอาหารที่เหลือจากการ
หุงต้ม เศษผา้ เศษของที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น ขยะมูล
ฝอยจากตลาดสด ซึ่งมกัจะเป็นพวกเศษอาหารสด 
ผกั ผลไม ้ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
การเกษตร ขึ้นอยู่กบัประเภทของอุตสาหกรรมและ
การเกษตร ซึ่งบางชนิดเป็นของเสียอันตราย เช่น 
ของเสียที่เป็นพิษมีฤทธิก์ดักร่อน ท าปฏิกิริยาและ
เป็นพวกภาชนะบรรจุสารพษิ เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมี
ขยะมลูฝอยอกีประเภทหนึ่ง คอื ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้ง
ไวต้ามตรอกซอกซอย ถนนหนทาง แม่น ้า ล าคลอง 
และตามที่สาธารณะต่างๆ เช่น ใบไม้ เศษกระดาษ 
ถุงพลาสติก ดิน หิน กรวด ทราย ซึ่งขยะมูลฝอย
ประเภทนี้ก่อให้เกิดอันตรายน้อยกว่าขยะมูลฝอย
ประเภทอื่น แต่เป็นภาระส าหร ับผู้เก็บกวาด ทัง้นี้
เพราะขยะกระจายอยู่เป็นบริเวณกว้าง ท าให้เก็บ
ท าลายยากและไม่ทัว่ถึง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ 
ณัฐชนันท์ เชียงพฤกษ์ และคณะ (2555 : 9) ได้
ศึกษา เรื่องสภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ชนบทบ้า น โคกม่ว ง  อ า เภ อ โนนสัง  จัง ห วัด
หนองบวัล าภู การวิจ ัยคร ัง้นี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) 
ศกึษาสภาพการจดัการขยะมูลฝอยเบื้องต้นโดยการ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างประชาชนบ้านโคกม่วง 
อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 2) ส ารวจ
ปร ะ เภทแล ะปริม าณขยะมูล ฝอยของชุมชน  
จากตวัแทนครวัเรอืน จ านวน 75 คน และการสุ่ม
ตรวจปริมาณขยะมูลฝอยในแหล่งรองร ับในชุมชน  

ซึ่งด าเนินการวิจัยโดยใช้การสนทนากลุ่ม การ
สมัภาษณ์ การบนัทกึ และการชัง่ขยะมลูฝอย ใชเ้วลา
ในการด าเนินการ 14 เดอืน ผลการวจิยัพบว่า สภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยเบื้องต้นใชว้ิธีเผากลางแจ้ง 
น าไปลกัลอบทิ้ง ณ พื้นที่นอกหมู่บา้นและพื้นที่ตีน
เขา ซึง่เป็นพื้นทีเ่อกชนและพื้นทีส่าธารณะประโยชน์ 
เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเข้ามา
รบัผิดชอบในการจัดเก็บและขนย้ายเพื่อการก าจัด 
ด้านประเภท และปริมาณ ขยะมูลฝอยแบ่งเป็น  
2 ประเภท คอื ขยะมลูฝอยชมุชนและขยะมลูฝอยทาง
การเกษตรโดย ขยะมลูฝอยชุมชนแบ่งได ้2 ประเภท
ย่อย คือ ขยะเปียกและขยะแห้ง จากการใช้แบบ
บนัทึกการเกบ็ขอ้มูลน ้าหนักขยะในครวัเรอืน พบว่า 
ประชาชนบ้านโคกม่วงมีอัตราการเกิดขยะเฉลี่ย
ใกล้เคยีง 0.1 กโิลกรมั/คน/วนัส่วนพื้นที่รองรบัจาก
การลักลอบทิ้ งพบมีขยะสะสมก่อนศึกษาเท่ากับ 
761.8 กิโลกรมั และมอีัตราการสะสมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
37.03 กโิลกรมั/ปี และสอดคล้องกบังานวจิยัของ วจิิตรา 
ใหม่จันทร์ และคณะ (2554 : 12) ได้ศกึษาเรื่อง  
การแยกประ เภทขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร มจี านวนประชากรอยู่
จ านวนมากประกอบด้วย เจ้าหน้ าที่ส านักงาน 
คณาจารย์ และนิสติ รวมถึงผูท้ี่เขา้มาติดต่อกบัทาง
มหาวทิยาลยั ซึง่มจี านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนต่อ
วนั ท าใหปั้ญหาที่ตามมาคอื ปรมิาณขยะมูลฝอยที่มี
มากในแต่ละวนั ดังนัน้ทางมหาวิทยาลัยจึงมีการ
จัดการแยกขยะมูลฝอยออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  
แบง่ตามประเภทหรอืชนิดของมูลฝอย และแบ่งตาม
ลกัษณะของขยะ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มี
การรณรงค์ด้วยการจัดท าโครงการธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล และแนวทางการคดัแยกขยะมูลฝอยของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร วโิรฒ ซึ่งโครงการดงักล่าว
สามารถลดและควบคมุปรมิาณขยะมูลฝอยไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ดวงสมร 
ฟักสงัข์ (2555 : 54) ได้ศกึษาเรื่อง หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการจัดการขยะมูลฝอยของ
ครวัเรือน ในชุมชนเขตดุสิตของกรุงเทพมหานคร  
มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัของ
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ครวัเรอืนในชมุชนเขตดุสติในการจดัการขยะมูลฝอย
กับ ก า ร ใ ช้ห ลั ก ป รัชญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง  
(2) พจิารณาและวเิคราะห์ถงึลกัษณะครวัเรอืนที่มผีล
ต่อการตัดสินใจในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหลกัการ 5R มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา
ขยะมลูฝอยของครวัเรอืนในชุมชนเขตดุสติ และ (3) 
พฒันาและสง่เสรมิวธิกีารจดัการขยะมลูฝอยตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงดว้ยกระบวนการมสี่วนร่วม
ของประชาชน ผลการวจิ ัยพบว่าหวัหน้าครวัเรอืนมี
ระดับการปฏิบัติของการจัดการขยะมูลฝอยของ
ครวัเรอืนตามหลกัการ 5R ในดา้นการลดปรมิาณขยะ 
(Reduce) การน าวสัดุกลบัมาใชซ้ ้า (Reuse) การน า
วสัดทุีช่ ารุดมาซ่อมแซมใชใ้หม่ (Repair) และการน า
วสัดหุมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) อยู่ในระดบั
ปานกลาง ขณะที่ดา้นการหลีกเลี่ยงวสัดุที่ย่อยสลาย
ยาก (Reject) อยู่ในระดับมาก โดยการวิเคราะห์
พบวา่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ขนาด
ครวัเรอืน การมสี่วนร่วม ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการ
ขยะ และความเขา้ใจหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมี
ความสมัพนัธ์กบัการน าหลักการ 5R มาใช้ในการ
แก้ไข ปัญหาขยะมูลฝอยของครัวเรือนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  2) การพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปริมาณขยะทัว่ไป ที่มี
ป ร ะสิท ธิภ าพตาม เ กณฑ์  80/80 แ ล ะ ค่ าดัช นี
ประสทิธผิล จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการ
ส่งเสริมการท าสิง่ประดิษฐ์จากขยะ เพื่อลดปริมาณ
ขยะทัว่ไป พบวา่ ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
คดิเป็นรอ้ยละ 84.11 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 82.35 ดงันัน้ การส่งเสรมิการท า
สิ่งประดิษฐ์จากขยะ เพื่อลดปริมาณขยะทัว่ไป มี
ประสทิธิภาพของคู่มอืการส่งเสรมิ 84.11/82.35 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ต ัง้ไว้ ซึ่งเนื้อหา
เหล่านี้มีการเรียบเรียงเป็นข ัน้ตอนและถ่ายทอด
ความรู้และทัศนคติของสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อให้
ผูเ้ข้าร่วมการส่งเสรมิเกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถเข้าใจได้ง่าย ท าให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม
สนใจในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามกบัแนวคิดของ 
ปรชีา ชา้งขวญัยืน และคณะ (2551 : 127) กล่าวว่า 

คูม่อื เป็นหนงัสอืที่ใชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่
หนึ่ ง เ ป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบัติให้ก ับผู้ใช้
สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ส่วนคู่มือครูนัน้เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน า
เกีย่วกบัสาระ วธิีการกจิกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และ
แหล่งขอ้มูล แหล่งอ้างอิงต่างๆ ปกติมกัจะใช้ควบคู่
กบัหนงัสอืเรยีน เป็นหนงัสอืทีค่รไูดศ้กึษาดว้ยตนเอง 
และเป็นไปตามแนวคิดของเรืองชัย จรุงศิรว ัฒน์ 
(2555 : 77) กล่าววา่ คูม่อื เป็นเอกสารหรอืหนังสอืที่
จดัท าขึ้นเพื่อให้ครูใชจ้ ัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสูตรหรอืใช้
เป็นคู่มอืของครูในการใชห้นังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืที่
เขียนขึ้นเป็นแนวทางให้ผูใ้ชคู้่มอืไดศ้ึกษาท าความ
เขา้ใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏบิตัิงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุส าเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้
คู่มือมีความสะดวกและสามารถปฏิบตัิงานได้บรรลุ
ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ภ า ย ใ ต้ ม า ต ร ฐ าน ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของน ้าทพิย์ ค าแร่ และคณะ 
(2559 : 543-563) ได้ศกึษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมส าหรบั
นิ สิ ต มหา วิท ย า ลัย มห าส าร ค าม  ง านวิ จั ย มี
วตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ส าหรบันิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และเพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
ฝึกอบรมและเปรียบเทียบความรู ้และทัศนคติก่อน
และหลังการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่าง คือ นิสิตระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 
คน ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้รว่มฝึกอบรม เครื่องมอื
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  คู่มือฝึกอบรม แผ่นพับ 
แบบทดสอบ ความรูแ้ละแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความถี่ ร้อยละ (%) 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้
สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test 
dependent) ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของ
คู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
มีประสิทธิภาพ เท่ ากับ 80.70/83.68 ส่ วนดัชนี
ประสิทธิภาพผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.790 
นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรียน
คดิเป็นรอ้ยละ 79.00  ผลการเปรยีบเทยีบความรูแ้ละ
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ทัศนคติเรื่องการบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ส าหร ับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ชยัธชั จนัทร์สมุด (2553 : 144) ไดศ้กึษาการพฒันา
หลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
ส าห ร ับบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น  
ผลการศึกษาพบว่า ดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของ
หลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
ส าหรบับุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่า
เท่ากบั 0.7144 หมายความว่า ผูเ้ขา้อบรมมคีะแนน
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 71.44 แสดงให้เห็นว่า จากกจิกรรม
การฝึกอบรมที่มคีวามเหมาะสม และให้ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกหน่วย
ฝึกอบรม ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมตื่นตัว และให้
ความสนใจในกจิกรรมที่แตกต่างจากที่เคยไดร้บัการ
ฝึกอบรมมากอ่น รวมถงึผูเ้ขา้รบัการอบรมมแีรงจูงใจ
ภายในที่ต้องการพฒันาตนเองให้มคีวามรู ้และเกิด
ความตระหนกัในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ซึง่เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏบิตัิตามความรบัผดิชอบ และ
กา ร ไ ด้ร ว ม กลุ่ ม กันท า กิ จ ก ร ร มแ ล ก เปลี่ ย น
ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการปฏิบตัิงาน ท าให้ผูเ้ขา้รบั
การอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จาก
สถานการณ์จริงที่ปฏิบัติอยู่  และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของลกัขณา คลื่นแกว้ (2556 : 89) ไดศ้กึษา
เรือ่ง งานประดษิฐ์พชิติขยะ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้าร
งานอาชีพและเทคโนโลยีที่มีต่อผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีน
เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี 
จงัหวดัอุดรธานี ผลการศกึษาพบว่า 1. ชุดการเรยีนรู ้
เรือ่ง งานประดษิฐ์พชิติขยะ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้าร
งานอาชีพและเทคโนโลยี ช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 5  
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 98.88 /87.93 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2. ชุดการเรียนรู้เรื่อง งาน
ประดษิฐ์พชิติขยะ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
และเทคโนโลยี ช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดชันี
ประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากบั 0.7124 คิดเป็น 
รอ้ยละ 71.24 

 3)  การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ โดยใชคู้่มือ เพื่อ
ลดปริมาณขยะทัว่ไป ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการ
สง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยของความรูเ้กีย่วกบัการ
ท าสิ่งประดิษฐ์จากขยะ เพื่อลดปริมาณขยะทัว่ไป 
เท่ากบั 9.03 อยู่ในระดบัปานกลาง หลังการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป เท่ากบั 
16.47 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่าหลังจากการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เนื่องจาก 
คู่มือการส่งเสริมการท าสิ่งประดิษฐ์จากขยะ เพื่อลด
ปรมิาณขยะทัว่ไป มคีวามเหมาะสม พรอ้มกบัมเีนื้อหา
ทีส่ าคญั และน่าสนใจต่อการเรยีนรูท้ าให้ผูเ้ขา้ร่วมการ
สง่เสรมิเขา้ใจในเนื้อหาของคูม่อืเพิม่มากยิง่ขึ้น ซึ่งคู่มอื
การสง่เสรมิการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณ
ขยะทัว่ไป มุง่เสรมิสรา้งให้นักเรยีนไดร้บัความรูใ้หม่ๆ 
และถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนที่มีอยู่ในเนื้ อหา  
ซึ่ง เ ป็นไปตามแนวคิดของจันทร์ทิพย์  ชูสมภพ  
(2547 : 1) ให้ความหมายของความรู้ว่า หมายถึง 
ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ์และโครงสรา้งที่มนุษย์ไดร้บัจาก
การศึกษาคน้ควา้ ประสบการณ์ การสงัเกต และเก็บ
สะสมไว้ในระดับของความจ าได้สามารถเข้าใจ
เปรยีบเทยีบ ตีความและน าไปประยุกต์ใช ้และเป็นไป
ตามแนวคิดของศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ (2549 : 22) 
กล่าวว่า ความรู้หมายถึง ความสามารถในการคิด 
เข้าใจ ข้อเท็จจริง น าไปแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ขณะนัน้บวกกบัประสบการณ์เดมิที่ เกดิจา
การเรยีนรูแ้ลว้ตดัสนิใจประเมนิคา่เป็นเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง
ซึ่งมีความชัดเจนและมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของอุกฤษฎ ศรวีไิสย (2556 : 62) ไดศ้กึษา
เรือ่งการรณรงคก์ารลดการใชถุ้งพลาสติก เพื่อลดภาวะ
โลกร้อนบ้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า การจดักจิกรรมการรณรงค์
กาลดการใช้ถุ งพลาสติกเพื่ อลดภาวะโลกร้อน  
โดยกจิกรรมรวม 2 วนั ก่อนรณรงค์ชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยของความรูเ้กีย่วกบัการลดการใชถุ้งพลาสติกอยู่
ในระดบัปานกลาง หลงัการรณรงค์ชาวบ้านมีคะแนน
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เฉลีย่ของความรูอ้ยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลีย่กอ่นและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ส่ง เสริมอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05  
และสอดคล้องกบังานวจิยัของวลี สเีขยีว (2557 : 53) 
ไดศ้กึษาเรือ่ง การสง่เสรมิการจดัการขยะดว้ยหลกั 5R 
ในชุมชนบ้านดอนบ่ม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ก่อนส่งเสริมชาวบ้าน  
มีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง หลังจากการส่งเสริม
ชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่กอ่นและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ชาวบา้น
มคีวามรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสรมิการจัดการ
ขยะดว้ยหลกัการ 5R ในชมุชนอย่างมนียัส าคญัที่ระดบั 
0.5 และสอดคล้องกับงานวิจัยของมินตรา วรผาบ 
(2557 : 60 - 63) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิการคดัแยกขยะ
มลูฝอยเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในโรงเรยีนท่าขอน
ยางพิทยาคม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวิช ัย 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า เป็นไปตาม
สมมตุฐิานการวจิยั หลงัการสง่เสรมิการคดัแยกขยะมูล
ฝอยผูเ้ขา้ร่วมมคีวามรูสู้งกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการคดั
แยกขยะมลูฝอยมผีลท าใหค้วามรูข้องนกัเรยีนโรงเรยีน
ท่าขอนยางพทิยาคมเพิม่ขึน้ ดงันัน้ การส่งเสรมิการท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป มผีลท า
ให้ความรู้และทัศนคติของนักเรียนเพิ่มขึ้น จากการ
วัดผลการทดสอบความรู้ หลังการส่งเสริมท าให้
นั ก เ รี ย นมีความรู้ ม ากกว่ าก่ อ นการส่ ง เ ส ริ ม  
และนักเรยีนสามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัไปใชป้ระโยชน์
และประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
  4) การศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติต่อ
การท าสิ่งประดิษฐ์จากขยะ โดยใช้คู่มือ เพื่อลด
ปริมาณขยะทัว่ไป ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการ
ส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยของทศันคติต่อการท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป เท่ากบั 
3.31 อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ หลังการส่งเสรมินักเรยีนมี
คะแนนเฉลีย่ของทศันคตติ่อการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ 
เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป เท่ากบั 4.24 อยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยอย่างยิง่ เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่กอ่นและหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนน

เฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากคู่มือการส่งเสริมการท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป มคีวาม
เหมาะสม พร้อมกับมีเนื้ อหาที่ส าคัญ และท าให้
ผูเ้ขา้รว่มการสง่เสรมิการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลด
ปริมาณขยะทัว่ไป ท าให้ทัศนคติของผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสริมเพิ่มขึ้นและตระหนักในสิ่งแวดล้อมทัศนคติ  
เจตคติ และค่านิยมที่ดตี่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของสุภาภรณ์ พลนิกร (2548 : 226) กล่าวว่า
ทศันคตคิอืวธิกีารทีแ่ต่ละคนคดิรูส้กึและการกระท าต่อ
สภาวะแวดลอ้ม หรอืปรมิาณของความรูส้กึทัง้ทางบวก
และทางลบที่มีต่ อสิ่งที่มากระตุ้นต่างๆ  (Stimuli)  
หรือเป็นความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ในการ
ตอบสนองต่อวตัถุใดๆ (Object) ทัง้ในดา้นที่ดแีละไม่ดี
ดว้ยความเสมอตน้เสมอปลาย (Consistent) และเป็นไป
ตามแนวคดิของศุภกนิตย์ พลไพรนิทร์ (2540 : 79) 
สรุปว่า ทศันคติ หมายถึง การประเมนิค่า ความรู้สึก
ความคดิเหน็ หรอืความเชื่อของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
อันมีพฤติกรรมที่แสดงออกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรอืรูส้กึเฉยๆ ต่อสิง่ต่างๆ ในสงัคม อนัเป็นผลมาจาก
การเรยีนรูป้ระสบการณ์ โดยตรงหรอืทางอ้อมกบัสิง่นัน้ 
ปกติ บุ คคลจ ะมีทัศนคติ ที่ ดี ต่ อ สิ่ ง ที่ เ ห็ นด้ ว ย  
และทัศนคติในทางไม่ดีต่ อสิ่งที่ ไม่ เห็นด้วย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทพล นันทวงศ ์ 
(2556 : 47) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการจดัขยะใน
ครวัเรือนส าหร ับลดปัญหาสิ่งแวดล้อม บ้านกุดเป่ง 
ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 
พบวา่ กอ่นการส่งเสรมิ ชาวบา้นคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ต่อการจัดการขยะในครัวเรือนสภาพรถปัญหาใน 
ครวัเรอืนส าหรบัลดปัญหาสิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ย หลงัจากการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย หลังการส่งเสริมหลังการส่งเสริม
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติสูงกว่าก่อนส่งเสริม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของดลญา  สธุาบญุ (2556 : 54) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การรณรงค์เพื่อการจดัการขยะในครวัเรอืนของชุมชน
บา้นหนองปลิง ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม พบวา่ ทศันคตกิอ่นการรณรงค์ชาวบา้นมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย หลังการรณรงค์
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ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย พบว่า 
ชาวบ้านมีทัศนคติหลังการรณรงค์มากกว่าก่อนการ
รณรงค์อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และ
สอดคล้ อ งกับ ง านวิ จั ย ขอ ง จี ร พ ร รณ เ ส าสิ ร ิ 
(2557 : 61) ไดศ้กึษาเรือ่ง การรณรงคก์ารจดัการขยะใน
ครวัเรือนของชุมชนบ้านดอนหัน ต าบลท่าสองคอน 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ทศันคติก่อน
การรณรงค์ชาวบา้นระดบัไม่เห็นดว้ย หลงัการรณรงค์
ชาวบา้นเป็นคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัเห็นด้วย พบว่า 
ชาวบ้านมีทัศนคติหลังการรณรงค์มากกว่าก่อนการ
รณรงค์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั .05 ดงันัน้  
การสง่เสรมิการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อลดปรมิาณ
ขยะทัว่ไป มผีลท าให้ความรูแ้ละทัศนคติของนักเรยีน
เพิ่มขึ้น จากการวดัผลทัศนคติต่อการท าสิ่งประดิษฐ์
จากขยะ นักเรียนมีทศันคติที่ดตี่อการท าสิ่งประดษิฐ์
จากขยะ และนักเรยีนสามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัไปใช้
ประโยชน์และประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
 

6. ข้อเสนอแนะ   
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ควรน าความรู้จากคู่มือไปใชใ้นการส่งเสริม
การท าสิ่งประดิษฐ์จากขยะ เพื่อลดปริมาณขยะทัว่ไป
อย่างแพรห่ลาย แกน่กัเรยีนโรงเรยีนใกล้เคยีงกบัพื้นที่ที่
ศกึษา เพื่อเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาขยะมลูฝอย 
 2) หากจะน าคู่มอืนี้ไปใส่ในการส่งเสริมหรือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้  ควรมีการปรับ
กจิกรรมใหเ้หมาะสมกบับรบิทพื้นที่ และความต้องการ
ทีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมทีจ่ดัขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป  
 1) ควรศกึษาการจดัตัง้กลุ่มหรอืชมรมการท า
สิง่ประดิษฐ์จากขยะในพื้นที่ชุมชน เพื่อเกิดรายได้
และลดปรมิาณขยะในชมุชน 
 2) ควรมีการศึกษา และติดตามผลการท า
สิง่ประดษิฐ์จากขยะ เพื่อทราบการลดลงของปรมิาณ
ขยะทัว่ไป 
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