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บทคดัย่อ 
 งานวจิัยนี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสริมการจัดการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล ให้มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดชันีประสทิธิผลของคู่มือการส่งเสรมิการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกหลัก
สขุาภบิาล เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตติ่อการจดัการขยะอนัตราย อย่างถูกหลกัสุขาภบิาลโดยก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื ชาวบา้นในชุมชนบา้หมี ่หมู่ที่ 8 ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 35 คน ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบสมคัรใจในการเขา้ร่วมอบรม เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่
คูม่อืฝึกอบรมการสง่เสรมิการจดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ สถิติที่
ใชใ้นการวเิคราะห์วเิคราะห์ขอ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน คอื 
Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืการส่งเสรมิการจดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล มปีระสทิธิภาพ
เท่ากบั 81.10/96.55 และดชันีประสทิธิผล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 0.8702 ก่อนการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 14.72) หลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด  
( ̅= 19.31) เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ชาวบา้นในชุมชนบา้นหมีม่คีะแนน
เฉลีย่ความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิ และกอ่นการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย ( ̅ = 0.80) หลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (x  = 0.98)             
เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ ชาวบา้นในชุมชนบา้นหมีม่คีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
หลงัการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ การจดัการขยะอนัตราย สขุาภบิาล ความรู ้ทศันคติ 
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Abstract 
 This purposes of this research were to find out the efficiency criteria to 80/80 and the effectiveness of 
the manual the promotion of Hazardous waste management, to study and compare the knowledge and 
attitude with the promotion of Hazardous waste management before and after the promotion and study of 
satisfaction after the promotion. The sample for this research were 35 villagers in Ban Mi Community, Moo 8, 
Khwao Sub-District, Muang Mahasarakham, Maha Sarakham province by voluntarily participate in the 
promotion. The tools used in this research contained training manual, knowledge test and attitudes test. The 
quantitative data used were frequency, percentage, mean, the standard deviation and hypothesis Paired  
t-test. The result found that the performance of manual to promote Hazardous Waste Management was 
efficiency of 81.10/96.55 and effectiveness index (E.I) was equal to 0.8702. Before promoting the villagers 
had the average knowledge score at a high level ( ̅ = 14.72) after promoting the villagers had the average 
knowledge score at the highest level ( ̅= 19.31). When compared the average score of knowledge before 
and after promotion found that the villagers in Ban Mi community had an average score of knowledge after 
promotion higher than before promotion. And before promoting the villagers the average score of overall 
attitudes was at the agreed level after promoting the villagers the average score of overall attitudes was at 
the agreed level. When compared the average score of attitudes before and after promotion. It was found 
that villagers in Ban Mi community had an average score of attitude after promotion higher than before 
promotion statistically significant level of 0.5. 
 
Keywords: Promotion, Hazardous waste management, Sanitary principles, Knowledge, Attitudes  
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1. บทน า 
 ในระดบัประเทศ ประเดน็เรื่องการจดัการขยะ
อนัตรายเริม่มคีวามส าคญัและไดร้บัความสนใจมากขึ้น
จากเหตุการณ์ต่างๆ สารพิษ สารอันตราย และขยะ
อนัตรายทีพ่บทัว่ไปในผลติภณัฑอ์ุปโภคบรโิภคที่ใชใ้น
ชวีติประจ าวนั ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและแสดง
ออกมาในสื่อต่างๆ เป็นระยะตลอดมา ซึ่งรวมถึง
เหตุ การ ณ์ของสารมลพิษที่ ถู กปล่อยออกจ าก
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม จากการตกคา้ง
ของสารก าจดัศตัรพูชืในภาคเกษตรกรรม จากอุบตัิเหตุ
ร ัว่ไหล และการจดัการขยะอันตรายที่ไม่เหมาะสม มี
การสนับสนุนให้ชุมชน มีองค์ความรู้และส่งเสริม
บทบาทของชมุชนในการบรหิารจดัการทรพัยากร และ
เพิม่ประสทิธภิาพการก าจดัมลพิษขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น รวมทัง้การลดใชก้ลไกทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อปรบัแผนการผลติและพฤติกรรมของผูบ้รโิภคโดย
การสรา้งตลาดสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (สญัญา 
สริวิทิยาปกรณ์, 2558 : 2-3) 
 ปัญหาการน าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และการ
จดัการขยะพิษอุตสาหกรรม การก ากบัดูแลกฎหมาย
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าความตกลงการคา้
เสรทีีไ่ทยไดท้ าไวก้บัหลายประเทศก่อให้เกดิขอ้ผูกพนั
ต้องยกเวน้อากรขาเข้าให้แก่สินค้าหลายรายการ ซึ่ง
รวมถึงของเสยีเคมวีตัถุและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เท่าที่
ผ่านมา ระบบควบคุมทางศุลกากรใช้วิธีการบริหาร
ความสีย่งโดยคดักรองสุม่ตรวจเฉพาะกรณีที่มขีอ้สงสยั
จากประวัติของบริษัท จึงไม่มีการตรวจสอบทาง
กายภาพกับสินค้าส่วนใหญ่ที่น าเข้า ปัญหาความ
หย่อนยานในการบงัคบัใช้กฎหมาย พระราชบญัญัติ
โรงงานฯก าหนดบทลงโทษไวต้ ่ามาก ไม่มกีารก าหนด
ระวางโทษขัน้ต ่ า  อีกทั ้งยังก าหนดให้การฝ่าฝืน
กฎหมายโรงงานเป็นความผดิที่เปรียบเทียบปรบัได้
การที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่ามกีารลอบบี้ให้
น าเข้าของเสยีอนัตรายตามอนุสญัญาบาเซล รวมทัง้
อาจมีการทุจริตและการแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง
ขา้ราชการ นกัการเมอืง และนักธุรกจิ แสดงให้เห็นว่า
ก า ร วิ่ ง เ ต้ น เ พื่ อ ใ ห้ มีก า ร อ นุญ าตน า เ ข้ า ข ย ะ
อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมือ่ผูม้อี านาจในการตดัสนิใจขาดธรรมาภบิาลจะต้อง

ปฏิรูประบบสถาบันโดยก าหนดให้หน่วยงานด้าน
สิง่แวดลอ้มมหีน้าทีก่ ากบัดแูลโรงงานแยกต่างหากจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานผูอ้นุญาต 
อันเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป (กอบกุล รายะนาคร , 
2561 : 2) 
 ขยะอนัตราย คอื ขยะที่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อ
คนและสิง่แวดล้อม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ขยะ
อนัตรายจากบา้นเรอืน ปรมิาณ 67,000 ตนัต่อปี ไดแ้ก ่
ขยะทีป่นเป้ือนสารพษิ สารเคม ีสามารถลุกติดไฟได ้มี
ฤทธิก์ดักรอ่นไวไฟ หรอืสามารถระเบดิได ้เช่น ขวดยา
ฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย 
เป็นต้น ส่วนประเภทที่  2 คือ ขยะอันตรายจาก
สถานพยาบาล ปรมิาณ 17,000 ตนัต่อปี ซึ่งเรยีกกนั
ทางวชิาการวา่ "ขยะตดิเชือ้" ซึง่ ไดแ้ก่ ขยะที่ปนเป้ือน
เลอืด หนอง เสมหะของเหลวจากร่างกายผูป่้วย ผา้ท า
แผล ส าล ีเขม็ฉีดยา ขวดน ้าเกลอื ทีใ่ชแ้ลว้เป็นตน้ เสยี
อนัตรายที่เกดิจากเกษตรกรรม ปริมาณ 30,000 ตัน
ต่อปีและอู่ซ่อมรถและปัม๊น ้ามนั ปรมิาณ178,000 ตัน
ต่อปี (มลัลกิา ปัญญาคะโป, 2542 : 1) 
  “ของเสยีทีเ่ป็นอนัตราย” ว่าหมายถึง สารหรอื
วตัถุที่ไม่ใชห้รอืใชไ้ม่ได ้ที่มสี่วนประกอบหรอืเจือปน
ดว้ยสารไวไฟ สารกดักร่อน สารพิษ สารที่สามารถชะ
ลา้งได ้สารกมัมนัตรงัส ีหรอืสิง่ที่ท าให้เกดิโรค ซึ่งเกดิ
จากกิจกร รมต่ า งๆ  เช่น  อุ ตสาหกรรม ชุมชน 
เกษตรกรรม การให้ค านิยามอาจอิงมาจากนิยามของ
สหรัฐอเมริกา (สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย, 2548 : 87) 
 สาเหตุของเสียหรือขยะอันตรายในชุมชน 
เนื่องจากความเจรญิกา้วหน้าเทคโนโลยีมบีทบาทต่อ
ชวีติประจ าวนัของมนุษย์ ในการเพิ่มผลผลิตเพื่อให้มี
ความสามารถในการแขง่ขนัทางการตลาด ท าให้ชุมชน
มีของเสียเกิดขึ้นตลอดเวลา จึงมีของเสียและขยะ
อนัตรายทีเ่ขา้สูร่ะบบบ าบดัทุกวนัอย่างสม ่าเสมอตลอด 
24 ชัว่โมง อย่างไรกต็ามปรมิาณขยะอนัตรายที่เกดิขึ้น
เหล่านี้หากไมไ่ดร้บัการจดัการที่เหมาะสมจะก่อให้เกดิ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านสุขภาพอย่าง
ร้ายแรงขึ้น การปล่อยมลพิษในรูปของขยะ ออกสู่
สิ่งแวดล้อมท าให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย ถึงแม้หน่วยงานต่างๆ ในการ
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ตรวจสอบและแก้ไข แต่ปัญหาดังกล่าวยังด าเนิน
ต่อเนื่องมานบัตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั (องัค์ศริ ิทิพยา
รมณ์, 2557 : 4) 
 ผลกระทบจากขยะอนัตราย ปัญหากลิ่นเหม็น
จากขยะสรา้งความร าคาญให้แก่ชุมชนพักอาศยัและ
แหล่งน ้ าเน่าเสียจากการที่ขยะรวมทัง้ผลเสียในด้าน
การใช้แหล่ งน ้ าเพื่อการนันทนาการ  เ ป็นแหล่ ง
เพาะพนัธุ์เชื้อโรคและสตัว์น าโรคต่างๆ การก าจัดมูล
ฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการจะสร้างความเดือดร้อน
ร าคาญแก่ผูท้ี่อาศยัข้างเคียง รวมทัง้ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประชาชน ท าให้ชุมชนขาด
ความสะอาด สวยงามและเป็นระเบยีบ และการสูญเสยี
ทางเศรษฐกจิ เช่น ชุมชนจะต้องเสียค่าใชจ้่ายในการ
เกบ็ขนและก าจดัขยะคา่ชดเชยความเสยีหายในกรณีที่
เกิดเพลิงไหม้ และค่ารกัษาพยาบาลหากประชาชน
ไดร้บัโรคภยัไขเ้จ็บจากพิษของขยะอนัตราย (ไพบูลย์ 
แจ่มพงษ์, 2560: 15) 
 การแก้ไข ปัญหาโดยการจัดการของ เสีย
อนัตรายหรอืขยะอนัตราย ของเสียที่เกดิขึ้นภายหลัง
การบรโิภคสนิคา้ ซึ่งของเสยีเหล่านี้นับวนัจะเพิ่มมาก
ขึ้นและสร้า ง ปัญหาต่อสิ่ง แวดล้อมที่ รุนแรงขึ้ น 
เนื่องจากวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติเป็นวตัถุที่มคีวามเป็น
อันตราย ดงันัน้ของเสียที่เกิดขึ้นจึงเป็นของเสียที่มี
ความเป็นอนัตราย ซึ่งการก าจดัวตัถุอนัตรายและของ
เสยีอนัตรายแต่ละชนิดต้องมวีธิีการที่เหมาะสม ซึ่งแต่
ละวิธีต้องใช้เทคโนโลยีและงบประมาณค่อนข้างสูง 
(สนุนัทา เลาวณัย์, 2558 : 70) 
 การจดัการขยะอนัตรายในชมุชน จะตอ้งท าเป็น
ข ัน้ตอนโดยเริ่มตัง้แต่แหล่งก าเนิด คอืจะต้องท าการ
เก็บรวบรวมและเก็บรกัษาด้วยวิธีการ ภาชนะ และ
สถานที่จดัเกบ็ที่เหมาะสมเพื่อรอการขนส่งไปท าการ
บ าบดัต่อไป ส าหรบัการบ าบดัอาจใชก้ระบวนการทาง
กายภาพ เคม ีชวีภาพ หรอืบ าบดัดว้ยความรอ้น ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กบัสมบตัขิองของเสยีและเทคโนโลยีการบ าบดัที่
เหมาะสม หลงัจากการบ าบดัแล้วยงัคงมีส่วนที่เหลือ
จากการบ าบดั เช่น กากตะกอนจากการบ าบดัทาง
กายภาพ เคม ีและชีวภาพ หรือเถ้าจากการเผา ซึ่ง
ของเสียส่วนนี้ย ังคงมีความอันตรายอยู่จึงต้องน าไป
ปรับ เ ส ถีย ร  ( Stbilzation) ห รือ ท า เ ป็น ก้อ น 

(Solidification) จากนัน้ย้ายไปฝังกลบอย่างปลอดภยั
(Secure landfill)  (องัคศ์ริ ิทพิยารมณ์, 2557 : 46) 
 พระราชบญัญัติรกัษาความสะอาดและความ
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง (ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ. 
2560 ประกาศเมื่อว ันที่  15 ม.ค.  2560 ได้ปร ับ
ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใหม ่    
จะเป็นแกนหลักในการแก้ปัญหาขยะตามแม่บท          
ที่กระทรงมหาดไทย วางไว้ ร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ สาธารณสุข อุตสาหกรรม      
โดยแผนระยะยาวจะแกปั้ญหาขยะทัง้ระบบทัว่ประเทศ 
26 ล้านตนั/ปี กบัขยะสะสมรวม 30 ล้านตนัให้ลดลง
มากที่สุดปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ทัง้นี้ ยงัก าหนด หมวด 3/1 การจดัการสิง่ปฏกิลูและมูล
ฝอย ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเรยีก
เกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและก าจดัสิง่ปฏกิูล และ
มูลฝอยจากผู้ที่ เกี่ยวข้องตามอัตราที่ก าหนดใน
ขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ซึง่ต้องไม่เกนิอตัราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 34/2 ผู้ใดประสงค์จะด าเนิน
กจิการรบัท าการเกบ็ ขน ก าจดั หรอืหาประโยชน์จาก
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ
ต้องการขอรบัใบอนุญาต ที่ก าหนดในขอ้ก าหนดของ
ทอ้งถิน่ (พระราชบญัญัติรกัษาความสะอาดและความ
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง, 2560 : 1) 
 การจดัการปัญหาขยะอนัตรายในพื้นที่ต าบลเข
วา อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ได้มกีารจัดท า
โครงการ 3R ประชารฐั และ โครงการฌาปนกจิกจิขยะ 
โดยลักษณะโครงการจะจัดให้ชาวบ้านทุกชุมชนใน
พื้นที่ต าบลเขวา มีการคดัแยกขยะในครวัเรือนก่อน
น ามาขาย เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก โลหะ ฯลฯ 
เพื่อน าเงนิไปใช้จ่ายภายในครอบครวัและน าเงนิจาก
การขายขยะมาต่อยอดท าฌาปนกิจกิจขยะ ทาง
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง คอื องค์กรบรหิารส่วนต าบลเข
วา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ไดเ้ล็งเห็นปัญหา
ขยะอันตรายในชุมชนที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภค
ของชาวบา้นในชมุชน บางสว่นไดร้บัการแกไ้ขโดยการ
จดัเกบ็ขยะอนัตรายจากองค์กรบรหิารส่วนต าบลเขวา 
แต่ต้องได้ร ับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและขอความ
ร่วมมือของปร ะชาชนทุก คน ในพื้ นที่  ( สุภ าพร  
ดวงประทุม, 2561: สมัภาษณ์) 
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 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะส่งเสรมิการ
จดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล ในชุมชน
บ้านหมี่ หมู่ที่ 8 ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เนื่องจากความรู้ในเรื่องการจดัการขยะ
อนัตรายเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในชุมชนบ้านหมี ่
สามารถน าไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าเพื่อช่วยลดปรมิาณ
ที่ขยะที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการป้องกันการเกิดผล
กระทบจากขยะอนัตรายทีม่ผีลต่อทางดา้นสุขภาพและ
สิง่แวดลอ้มของชาวบา้นภายในชมุชนบา้นหมี ่โดยการ
ส่งเสริมผ่านกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาที่จะ
เป็นการถ่ายทอดความรูจ้ากการบรรยายที่มคีู่มอืเรื่อง    
การจดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสขุาภบิาล 
  
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการการจดัการ
ขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสขุาภบิาล ในชุมชนบา้นหมี ่
หมู่ที่ 8 ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนี
ประสทิธผิลของเครือ่งมอื 
 2. เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบความรูก้่อนและ
หลงัการส่งเสริมการการจดัการขยะอันตรายอย่างถูก
หลกัสุขาภบิาล ในชุมชนบ้านหมี่ หมู่ที่ 8 ต าบลเขวา 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 3. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติก่อนและ
หลงัการส่งเสริมการการจดัการขยะอันตรายอย่างถูก
หลกัสุขาภบิาล ในชุมชนบ้านหมี่ หมู่ที่ 8 ต าบลเขวา 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้นในชุมชน
บ้านหมี่ หมู่ที่ 8 ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จ านวนประชากรทัง้หมด 496 คน จาก
จ านวนครวัเรอืนทัง้หมด 153 ครวัเรอืน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ ชาวบ้านใน
ชมุชนบา้นหมี ่หมูท่ี ่8 ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการเลือก
แบบสมคัรใจในการเขา้รว่มสง่เสรมิ 
 

3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรต้น คอื การสง่เสรมิการการจดัการขยะ
อนัตรายอย่างถูกหลกัสขุาภบิาล ในชุมชนบา้นหมี ่หมู่
ที ่8 ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 ตวัแปรตาม คอื  
  1. ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะอนัตราย
อย่างถูกหลกัสขุาภบิาล  
  2. ทศันคตติ่อการจดัการขยะอนัตรายอย่าง
ถูกหลกัสขุาภบิาล  
3.3 เครือ่งมืฮทีใ่ช้ในการวิจยั 
 การวิจัยเรื่อง การส่ง เสริมการจัดการขยะ
อนัตรายอย่างถูกหลกัสขุาภบิาล ในชุมชนบา้นหมี ่หมู่
ที่ 8 ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม        
มเีครือ่งมอืในการวจิยัดงันี้ 
  1. เครื่องมือในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือ
การส่งเสริมการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกหลัก
สขุาภบิาล  
  2. เครือ่งมอืวดัและประเมนิผล 
   2.1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
จดัการขยะอนัตราย  
   2.2 แบบวดัทศันคติต่อการจดัการขยะ
อนัตราย 
3.4 การด าเนินการวิจยั 
 ระยะที่  1  สร้างคู่มือและการหาคุณภาพ
เครือ่งมอื 
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อม
ศกึษา 
 3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลคร ัง้นี้ผู้วิจ ัยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ดงันี้ 
 1. สถติทิีใ่ชห้าคณุภาพเครือ่งมอื 
  1.1 )  ค่าความสอดคล้องและค่าความ
เหมาะสม โดยใชส้ตูรคา่ดชันีความสอดคลอ้ง IOC  
  1.2) คา่ความยากงา่ยรายขอ้ 
  1.3) คา่อ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้  
  1.4) คา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบั 
 2. สถติพิื้นฐานไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน  
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 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การศกึษาวจิยั เรือ่งการสง่เสรมิการจดัการขยะ
อันตรายอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ในชุมชนบ้านหมี ่ 
หมู่ที่ 8 ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
สามารถสรปุไดด้งันี้  
  1 .  ผ ล ก า ร ศึกษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการจัดการขยะ
อันตรายอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พบว่า คู่มือการ
ส่ง เส ริมการจัดการขย ะอันต รายอย่ างถู กหลัก
สุขาภิบาล ที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.10/96.55 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้ไวแ้ละ
ดชันีประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรม มคีา่เท่ากบั 0.8702 

แสดงวา่ ชาวบา้นบา้นหมีม่คีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้
รอ้ยละ 87.02 
  2. ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่ง เส ริมการจัดการขย ะอันต รายอย่ างถู กหลัก
สุขาภบิาล พบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมากมีคะแนนเท่ากบั 
515 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 14.72 คิดเป็นร้อยละ 73.60 
และหลังการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดมคีะแนนเท่ากบั 676 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.31 คิดเป็นร้อยละ 96.55 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านหมี่มีคะแนน
เฉลีย่ความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นสง่เสรมิอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ตารางที ่1) 
  

 
ตารางที ่1 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้อ่นและหลงัการอบรมเกีย่วกบัการจดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกั
สขุาภบิาลในชมุชนบา้นหมี ่หมูท่ี ่8 ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม (n=35) 

ดา้น 
ความรู ้
(N=20) 

ก่อนการส่งเสริม  หลงัการส่งเสริม 
df t p 

 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 
14.72 2.56 มาก 19.31 0.75 มากทีสุ่ด 34 -10.015 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
  3. ผลการวเิคราะห์ทศันคติต่อการส่งเสรมิการ
จดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสขุาภบิาล ชาวบา้นมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ พบวา่ ทศันคติต่อการส่งเสรมิการจดัการขยะ
อันตรายในชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ก่อนการ
ส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.80 และหลงัการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.98 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

ทศันคติต่อการส่งเสรมิการจดัการขยะอนัตรายอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน
งานวจิยั คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัอยู่ทีร่ะดบั .05 แสดงให้เห็นว่า
การส่งเสริมการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล มผีลท าให้ของชาวบ้านมีทศันคติต่อขยะ
อนัตรายเพิม่มากขึน้ (ตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิอ่นและหลงัการสง่เสรมิการจดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกั
สขุาภบิาลในชมุชนบา้นหมี ่หมูท่ี ่8 ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม (n=35) 

ดา้น 
ทศันคต ิ
(N=3) 

ก่อนการส่งเสริม  หลงัการส่งเสริม  
df t p 

 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 
0.80 0.17 เหน็ดว้ย 0.98 0.12 เหน็ดว้ย 34 -13.008 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05
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5. อภิปรายผล 
  1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของคูม่อืการสง่เสรมิการการจดัการขยะอนัตรายอย่าง
ถูกหลกัสขุาภบิาล 
 คู่มอืการส่งเสรมิการจัดการขยะอนัตรายอย่าง
ถูกหลักสุขาภบิาล ที่ผู้วิจยัพัฒนาขึ้นมปีระสทิธิภาพ
เท่ากบั 85.10/96.55 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้
ไว้ และดชันีประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริม มีค่า
เท่ ากับ  0 . 8 702  แสด งว่ า  ช าวบ้ านบ้านหมี่ มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรู ้รอ้ยละ 87.02 เป็นไปตาม
แนวความคิดของวลัย พาณิช (2534 : 65-73) เป็น
กระบวนการทางการศกึษาที่จะน ามาสู่การพฒันาคู่มอื
ด้า นสิ่ ง แ วดล้อ ม  มี เ นื้ อห า เ กี่ย วกับก าร สร้ า ง
กระบวนการพัฒนาคนให้มีความตระหนักห่วงใยต่อ
สิง่แวดลอ้มและปัญหาที่เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดล้อม ทัง้นี้
ตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มมทีศันคติและมทีกัษะ
ในการแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมที่
เป็นปัญหา ปัจจุบ ันหรือเป็นการป้องกันปัญหาใน
อนาคตพร้อมที่จะเกิดพฤติกรรมของพลเมืองดีที่จะ
ดูแลร ักษาป้องกันและใช้ทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างมีคุณค่าและยัง่ยืน และวินัย  
วรีะวฒันานนท์ (2553 : 4) ศกึษาพฒันาคู่มอืเกีย่วกบั
สิง่แวดล้อมโดยอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า การ
ใหก้ารศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมจะช่วยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกนัแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม หรือ
พฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้มไดด้ว้ยพื้นฐานของความไม่
เห็นแก่ตวัหรอืความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และรบัผดิชอบต่อ
สงัคมสิง่แวดลอ้ม สอดคล้องกบังานวจิยัของนภสันันท์ 
จ่าเหลา (2554 : 43) ได้ศึกษางานวิจัย การพัฒนา
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อการเรยีนรู ้เรื่องการสรา้งค า 
ช ัน้ม ัธยมศึกษาปีที่  3 ผลการวิจัยพบว่า หนังสือ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีพ่ฒันาขึน้มามคีณุภาพอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด หนังสอือิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนา มีประสทิธิภาพ
เท่ากับ 82.14/85.49 กัณต์กนิษฐุ์ ตัง้ธรรมพิทักษ์ 
(2557 : 41) ได้ศกึษางานวจิัย เรื่อง การส่งเสรมิการ
ปลูกเสมอไทยเพื่อการอนุรกัษ์สมุนไพรไทย ส าหรบั
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการ
ส่งเสริมการปลูกเสมอไทยเพื่อการอนุรกัษ์สมุนไพร

ไทย มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.45/96.15 และจกัรพงษ์ 
ท้าวนิล (2557 : 46) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง การ
สง่เสรมิการใชคู้่มอืการปลูกหวายเพื่อการอนุรกัษ์และ
ใชป้ระโยชน์ ส าหรบันิสติระดบัปริญญาตร ีสาขาวชิา
สิ่ง แวดล้อมศึกษา  มหาวิทย าลัยมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบว่า เรื่อง การส่งเสริมการใช้คู่มือการ
ปลูกหวาย เพื่ อการอนุร ักษ์  และใช้ประโยชน์มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 82.50/89.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์
80/80 ทีต่ ัง้ไว ้ 
 การส่งเสริมการจดัการขยะอันตรายอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล  เ ป็นการจัดกิจกรรมเพื่ อศึกษา
เปรียบเทียบในความรู้ และทัศนคติต่อการส่งเสริม   
การจัดการขยะอันตรายอย่างถูกหลักสุขาภิบาล      
โดยผูว้จิยัได้น ากระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษาซึ่ง
กระบวนการมาใช้ในจัดกจิกรรมเป็นระยะเวลา 2 วนั 
ซึ่งในการจดักจิกรรมส่งเสรมิผู้วจิยัได้ท าการบรรยาย
โดยใชคู้่มือการส่งเสริมการจดัการขยะอนัตรายอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล ในการลงเก็บข้อมูลวิจ ัยในพื้นที่
ศกึษาชมุชนบา้นหมี ่เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรู้
ความเข้าใจในการส่งเสรมิที่ง่ายขึ้น และมีทศันคติที่
เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ ตลอดจนสามารถน าข ัน้ตอน
ด าเนินการ ไปใช้ในการจดัการขยะอนัตรายอย่างถูก
หลกัสุขาภิบาล เป็นไปตามแนวความคดิของวรทศัน์ 
อินทรคัคมัพร (2546 : 10) ได้กล่าวว่า การส่งเสริม 
(Extension) หมายถึง  การวางแผนโครงการใด
โครงการหนึ่ง ในการน าเอาความรูท้างเทคโนโลยีและ
การวิจัยต่างๆ น าออกไปสู่ประชาชนในชนบทโดย
ความรู้ที่น าออกไปนัน้ ประชาชนสามารถรับรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดย
ประยุกต์เข้ากบัสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในแต่ละท้องที่ ซึ่งการถ่ายทอดความรูต้้อง
ค านึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate 
Techno) เพื่อให้ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ที่ดีข ึ้นและ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อีกทัง้มีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกจิและจรยิธรรมควบคูก่นัไป และวจิติร อาวะกุล 
(2550 :  15 )  กล่ าวว่า การ ฝึกอบรม หมายถึง 
กร ะ บวนก าร เ พิ่ ม คว ามรู้  ค ว ามช า น าญ  แล ะ
ความสามารถของบุคคลหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
เป็นการพฒันาบคุคล หรอือาจกล่าวไดว้่าการฝึกอบรม
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คือ กระบวนการที่จะส่งเสริมสมรรถภาพบุคคลให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะ
สง่ผลโดยตรงไปยงัผลงานของสถาบนั สงัคมประชาชน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันวิจ ัยสังคม 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2561: 56) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง 
การจัดการของเสียอันตรายในจังหวัดเชียงใหม ่
การศึกษานี้พบว่า ประชาชนทัว่ไปก็มีความรู้ ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัของเสยีอนัตรายและการจดัการของเสยี
อนัตรายทีถู่กตอ้งน้อยมาก ความรูเ้รื่องการจดัการขยะ
อันตรายได้ถูกน าข้อมูลไปใช้การจัดการของเสีย
อนัตรายในหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของหน่วยงาน ที่มี
หน้าที่ร ับผิดชอบนอกจากบุคลากร จะไม่มีความรู ้
ความเขา้ใจในการจดัการของเสยีอนัตรายแล้ว ความ
พร้อม ในด้าน เครื่ อ งมือ  อุ ปกรณ์สถานที่  แ ล ะ
งบประมาณในการด าเนินงานยงัขาดแคลนอย่างมาก 
พนายุทธ เชือ้สมบรณ์ู (2553 : 33) ท าการศกึษาเรื่อง
การจัดการของเสยีอนัตรายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศกึษาการจดัการของเทศบาลในจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา โดยท าการ เลือกตวัอย่างเทศบาล
มา 3  แห่ง  คือ  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
เทศบาลต าบลพระอินทรราชา และเทศบาลต าบลลาด
บวัหลวง ผลการศกึษาท าให้ทราบว่า ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อคือ ข้าราชการในระดับบริหารของ
เทศบาลมีความสนใจและมีจิตส านึกที่ดีก ับปัญหา
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึปัญหาของเสยีอนัตราย และพบว่า
มเีพยีงเทศบาลนครพระนครศรอียุธยาที่มงีบประมาณ 
เพยีงพอในการด าเนินโครงการจดัการของเสยีอนัตราย
ได ้สว่นอกีสองเทศบาลคอื เทศบาลต าบลพระอินทรา
ชาและเทศบาลต าบลลาดบวัหลวง ซึ่งเป็นเทศบาล
ต าบลขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามล าดับยังมี
งบประมาณที่จ ากัดในการท าโครงการต่างๆ และ
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาเห็นว่า ควรที่จะให้องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัเป็นศูนย์หลกัในการรบัจดัการของ
เสยีอนัตรายและให ้ทอ้งถิน่ต่างๆ ในเขตจงัหวดันัน้ ส่ง
ของเสยีอนัตรายทีจ่ดัเกบ็จากบา้นเรอืนเพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวดัจัดการต่อโดยเป็นเครือข่ายการ
จัดการและกัญญาณี กุลแสงเจริญ (2553 : 51)ได้
ศึกษาเรื่องการจัดการขยะอันตราย กรณีศึกษา
แบตเตอรีโ่ทรศพัท์มอืถือที่ใชแ้ล้วในกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัอนัตรายของแบตเตอรีโ่ทรศพัท์มอืถอืที่ใชแ้ล้ว 
และทราบดวีา่ไมค่วรทิ้งแบตเตอรีโ่ทรศพัท์มอืถือในถงั
ขยะทัว่ไป แต่ยงัไม่ทราบถึงโครงการรบัคนืซากของ
หน่วยงานภาครฐั ส่วนรา้นคา้โทรศพัท์มอืถือกพ็บว่า
การรบัซื้อยงัไมเ่ป็นทีแ่พรห่ลาย แบตเตอรีส่่วนใหญ่จึง
กลบัเขา้ไปในโครงการรบัคนืซากของหน่วยงานภาครฐั 
เพีย งอย่ าง เดีย ว จาก ปัญหาดังกล่ าวน ามาซึ่ ง
ขอ้เสนอแนะแนวปฏบิตัิในการแก้ปัญหาขยะอนัตราย 
ประเภทแบตเตอรีโ่ทรศพัท์ มือถือที่ใช้แล้วเพื่อให้ให้
เกดิการน ากลบัมาใชใ้หม่ที่เหมาะสมต่อไป ดงันัน้ การ
ส่ง เส ริมการจัดการขย ะอันต รายอย่ างถู กหลัก
สุขาภบิาล จดัขึ้นเพื่อแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้น เรื่อง การ
จดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล โดยการ
ถ่ายทอดความรูจ้ากการบรรยายที่มคีู่มอืประกอบ และ
สามารถการน าความรูน้ าไปปรบัใชใ้นชีวติประจ าเพื่อ
ช่วยลดปรมิาณที่ขยะที่เกดิขึ้น รวมไปถึงการป้องกนั
การเกดิผลกระทบจากขยะอนัตรายที่มผีลต่อทางดา้น
สขุภาพและสิง่แวดลอ้มของชาวบา้นภายในชมุชน 
 2. ผลการศกึษาเปรยีบเทียบความรู้เกี่ยวการ
จดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสขุาภบิาล 
  จากการศกึษาเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วการ
จดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล ในชุมชน
บ้านหมี่ หมู่ที่ 8 ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม พบวา่ กอ่นการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และหลังการ
ส่งเสรมิชาวบา้นมีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ ชาวบา้นในชุมชนบา้น
หมีม่คีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องจากกระบวนการส่งเสรมิมกีารถ่ายทอดความรูจ้ึง
ท าใหผู้เ้ขา้รว่มการส่งเสรมิไดเ้รยีนรู ้มคีวามรูเ้กีย่วกบั
การจัดการขยะอันตรายอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
เป็นไปตามแนวความคดิของกรีติ ยศยิ่งยง (2549 : 3)
ความรูเ้ป็นทรพัย์สนิที่จบัต้องได ้แต่เป็นสิง่ที่มคี่ามาก
ส าหรบัองคก์ร องค์กรจึงจ าเป็นที่จะต้องพฒันาความรู้
ใหโ้ดดเดน่อนัเป็นต้นทุนที่ส าคญัขององค์กรเพื่อความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขนัและเพื่อเพิ่มคุณค่าในการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความพึ่งพอใจของผู้ใช้บริการ 
ตวัอย่างเช่น ความรูท้ี่เกิดขึ้นมานานแล้วหรืออาจจะ
เรียกว่าภูมิปัญญาหรือที่เรามกัจะค้นหูกบัค าว่าภูมิ
ปัญญาชาวบ้านคือความรู้ที่มิได้เกิดมาจากแต่ผู้มี
การศกึษาสงูๆเท่านัน้แต่ยงัสามารถถูกผลิตขึ้นมาจาก
บุคลธรรมดาทัว่ไปหรอืที่เรยีกว่าชาวบา้นความรูท้ี่ได้
จากภมูปัิญญาชาวบา้นกม็ไิดม้คีณุคา่ทีย่ิง่หย่อนไปกว่า
ภมูปัิญญาของนกัวชิาการและสงัคมยุคปัจจุบนัไดชดิชู
ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นความรูท้ี่มีคุณค่ายิ่งเพราะ
ความรู้ที่ถูกผลิตออกมามไิดม้าจกตวัหนังสือในต ารา
หรือการวิจัย ในห้องทดลองหากแต่ เกิดมาจาก
ประสบการณ์ที่ถูกสัง่สมลองผิดลองถูกสบืทอดกนัมา
หลายชัว่อายุคนภมูปัิญญาเหล่านี้ไดเ้คลือบแฝงไวด้ว้ย
วฒันธรรมทางสงัคมอีกมากมายซึ่งความรูใ้หม่ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ม ักมองข้ามและเป็นการยากที่จะใช้
เทคโนโลยีหรอืความรู้ใดๆ มาผลิตความรูอ้ ันเป็นภูมิ
ปัญญา เหล่ านั ้น ได้ ใ น เ วล าอันสั ้น  แ ล ะ ปร ะยู ร  
วงศ์จันทรา (2557 :  314 -315) ความรู้เกี่ยวกับ
สิง่แวดลอ้ม (Environmental Knowledge) ไดแ้ก่ สาระ 
สิง่แวดลอ้มต่างๆ ผ่านประสาทสมัผสัทัง้หลายจนถึงมี
ความเขา้ใจ สามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ประเมนิ และ
น าไปประยุกต์ใชไ้ด ้ตลอดถึงประสบการณ์การเรยีนรู้
สิง่แวดล้อมต่างๆ ที่เกดิขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัย
ของกติตศิกัดิ ์วงอนิตา (2558 : 42) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง 
การสง่เสรมิการจดัการขยะดว้ยวธิีฝังกลบ ส าหรบันิสติ
ระดับปริญญาตรี สาข าวิชาสิ่ง แวดล้อมศึกษ า 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลวิจัยพบว่า ก่อนการ
สง่เสรมินิสติมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัด ี
หลงัการสง่เสรมินิสติมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมือ่เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยความรูก้่อนและ
หลงัการสง่เสรมินิสติมคีวามรูห้ลงัการส่งเสรมิมากกว่า
กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 
ปรชัญา ผวิผาง (2552 : 47) ไดศ้กึษาความรูเ้กีย่วกบั
การก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชนที่อยู่ ในเขต
ก่อสร้าง ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษาพบว่า ความรูเ้กีย่วกบั
การก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชนที่อยู่ ในเขต
ก่อสร้าง ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 

จัง ห วัดขอน แก่น  อยู่ ใ น ร ะดับปานกล าง  แ ล ะ
เปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการก าจดัขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน พบว่ า  อาชีพ  ระดับการศึกษาแล ะ
ประสบการณ์ในการศกึษาดูงานการก าจดัขยะมูลฝอย
ต่างกนัมคีวามเกีย่วกบัการก าจดัขยะมูลฝอยแตกต่าง
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 และโลมไฉล 
จนัคูนอก และคณะ (2556 : 61) ไดศ้ึกษาเรื่อง การ
ส่งเสรมิการจดัการขยะ ดว้ยหลัก 3R ส าหรบัชุมชน
บ้านดอนบม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
หลังการส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ใน
ระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าหลงัการส่งเสรมิการจดัการ
ขยะ ด้วยหลัก 3R มีผลท าให้ความรู้ของชาวบ้าน
เพิ่มขึ้น ดงันัน้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
ก่อนและหลงัการอบรม พบว่า ชาวบา้นในชุมชนบา้น
หมี่มีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อน
ส่งเสริม ท าชาวบา้นในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
และสามารถน าความรูไ้ปแกไ้ขปัญหาเรือ่งขยะอนัตราย
ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน 
 3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
จดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสขุาภบิาล        
 จากการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
จดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล ในชุมชน
บ้านหมี่ หมู่ที่ 8 ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.80 และหลังการ
สง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.98 
เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการส่งเสริม
การจดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล พบว่า 
เป็นไปตามสมมติฐานงานวจิัย คะแนนเฉลี่ยหลังการ
ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัอยู่ที่
ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการส่งเสริมมีการ
ถ่ายทอดความรูจ้งึท าใหผู้เ้ขา้รว่มการส่งเสรมิไดเ้รยีนรู้
และท าให้เกดิทศันคติเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องการจดัการ
ขยะอันตรายอย่างถูกหลักสุขาภิบาลมีผลท าให้ของ
ชาวบา้นมทีศันคตติ่อขยะอนัตรายเพิ่มมากขึ้น เป็นไป
ตามแนวความคดิของสรอ้ยตระกลู อรรถมานะ (2541 : 
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64) ให้ความหมายของทัศนคติ ไวว้่า ทศันคติคือผล
ผสมผสานระหวา่งความนึกคดิ ความเชือ่ ความคดิเห็น 
ความรู้ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดคนใดคนหนึ่ง 
สถานการณ์ใดสถานการณหนึ่งๆ ซึ่งออกมาในทาง
ประเมนิค่าอนัอาจ เป็นไปในทางยอมรบัหรอืปฏเิสธก็
ได้ และความคดิเห็นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
พฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่ งขึ้น  และ ปรียาพร  
วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 25) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า 
ทศันคต ิหมายถงึ การแสดงออกซึง่วจิารณญาณที่มตี่อ
เรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง เป็นการอธบิายเหตุผลที่มตี่อสิง่ใดสิง่
หนึ่ง ทศันคติ หรอืความคดิเห็นมลีกัษณะที่จะอธิบาย
เหตุผลเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของกติติศกัดิ ์
วงอินตา (2558 : 42) ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง การส่งเสริม
การจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบ ส าหร ับนิสิตระดับ
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลวิจัยพบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสิตมี
ทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย หลังการ
ส่งเสรมินิสติมมีทีศันคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ย เมือ่เปรยีบเทยีบทศันคตกิอ่นและหลงัการส่งเสรมิ
นิสิตมีทัศนคติหลังการส่ง เสริมมากกว่าก่อนการ
ส่ง เสริม  อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ  0 . 5  
ทศันีย์วรรณ นวลหน (2556 : 102) ท าการศกึษาเรื่อง 
การจัดการของเสียอันตรายจากชมุชนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผลการศกึษาพบว่า ทศันคติเป็น
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการด าเนินการจดัการของเสยีอนัตราย
จ ากชุ ม ชน ข อ ง อ ง ค์ ก ร ปกค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปริมาณของเสีย
อนัตรายจากชมุชน ผูบ้รหิาร นโยบาย/โครงการในการ
จดัการของเสยีอนัตรายจากชุมชน กฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบงัคบั และความพร้อมและศกัยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ นโยบาย
การจดัการของเสยีอนัตรายจากชุมชนของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงาน
ภายนอกการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
และปว ีจ าปาทอง (2552 : 22) ไดท้ าการศกึษาปัจจยั
ทางสงัคมและจติวทิยาทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ แยกทิ้ง
มูลฝอยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ประชาชนสว่นใหญ่มทีศันคตแิละพฤตกิรรมในการแยก

ทิ้งมูลฝอยไม่ถูกต้อง ทัง้นี้ เพราะเห็นบุคคลอื่นหรือ
เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครไม่แยกทิ้งมูลฝอย รวมทัง้
การทิ้งมลูฝอยในถงัรองรบัผดิประเภท ท าให้การนาถึง
รองรบัมลูฝอยแยกประเภทมาใชไ้ม่เกดิ ประสทิธิภาพ 
นอกจากนี้ย ังพบว่าอุปนิสยัในการซื้อสินค้า และการ
รบัรูข้า่วสารทางโทรทศัน์เป็น ปัจจยัที่มผีลต่อทศันคติ
และพฤตกิรรมการแยกมลูฝอย ดงันัน้ เมือ่เปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการส่งเสริมการจัดการขยะ
อนัตรายอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล พบว่า เป็นไปตาม
สมมติฐานงานวิจัย คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมสูง
กว่าก่อนการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
ส่ง เสริมมีการถ่ายทอดความรู้จึงท าให้ผู้เข้าร่วม 
การสง่เสรมิไดเ้รยีนรูแ้ละท าใหเ้กดิทศันคติเพิ่มมากขึ้น
ในเรือ่งการจดัการขยะอนัตรายอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล  
มีผลท าให้ช าวบ้านมีทัศนคติต่ อ ขย ะอันต ร าย 
เพิม่มากขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1. การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถ
น าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาเรือ่งการจดัการขยะอนัตรายใน
ชมุชนไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมกบักลุ่มเป้าหมายก่อให้เกดิ
ประโยชน์จรงิตามวตัถุประสงค ์
  2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการขยะ
อนัตรายอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล จากพื้นที่จรงิที่มกีาร
จดัการขยะอนัตราย เพื่อใหก้ารวจิยัในครัง้ต่อไปไดรู้ถ้ึง
กระบวนการและข ัน้ตอนการจดัการขยะอนัตรายอย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป  
 1. ควรศกึษารูปแบบของกจิกกรมที่สรา้งสรรค ์
ในการส่งเสรมิการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเกิด
ความสนใจมากยิง่ขึน้  
 2. ควรศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม
เพื่อหาแนวทางในการสง่เสรมิการจดัการขยะอนัตราย
อย่างถูกหลกัสขุาภบิาล 
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