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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุง่หมาย เพื่อหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผลของคู่มอืการรณรงค์
การจดัการขยะอินทรีย์โดยถังก าจดัขยะเปียก เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้และทศันคติ ก่อนและหลงัการ
รณรงค์การจดัการขยะอินทรยี์โดยถงัก าจดัขยะเปียกในชุมชน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นงานวจิยั คอื ชาวบา้นบา้นหมี ่  
หมู่ที่ 8 ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน ไดม้าจากการสมคัรใจในการเขา้ร่วมอบรม 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่คูม่อืการรณรงค ์แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน paired t-test ผลการวจิยั
พบว่า คู่มอืมปีระสทิธิภาพเท่ากบั 87.00/94.55 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มอื เท่ากบั 0.5824 ชาวบา้นมคีวามรู้
เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ชาวบา้นมีความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใชคู้่มอืการรณรงค์รอ้ยละ 58.24  
ก่อนรณรงค์ชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดบัมาก หลังการรณรงค์อยู่ในระดบัมากที่สุด ก่อนการรณรงค์ชาวบ้าน  
มทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงัการรณรงคช์าวบา้นมทีศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ย เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรูแ้ละทศันคตกิอ่นและหลงัการรณรงค ์พบวา่ ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการรณรงค์สูงกว่า
กอ่นการรณรงคอ์ย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การรณรงค ์ขยะอนิทรยี์ ถงัก าจดัขยะเปียก ความรู ้ทศันคติ 
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Abstract 

 The purposes of this research were to find efficient to criteria 80/80 and the effectiveness of 
organic waste manual by wet waste disposal tank, to study and compare the knowledge and attitudes 
before and after. The sample of the study were 35 students in Ban Mi, Moo 8, Kwao Sub-district, Muang 
District, Maha Sarakham province being selected by voluntary to join the training. The instruments used to 
collected data included, campaign handbook, test about knowledge and attitude. The statistics uses for 
data analyzed were a frequency, a percentage, a mean, a standard deviation and for testing hypotheses 
the paired t-test. The results revealed that the manual was efficiency of 87.00/94.55. The effectiveness of 
the activity manual index was equal to 0.5824. The villagers had more knowledge and effect to increased 
villager progress after using the training manual at 58.24 percent. After the campaign the experimental 
group villagers had an average score of knowledge and attitude more than before the campaign significant 
level .05. 
 
Keyword : Campaign, Organic waste, Wet waste disposal tank, Knowledge, Attitude 
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1. บทน า 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการเพิ่มจ านวนของ
ประชากร ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลย ี
และเศรษฐกจิ ท าให้เกดิปัญหาขยะมูลฝอยล้นเมอืง 
การแก้ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ให้ เ กิด
ประสทิธภิาพจนเป็นทีพ่อใจของทัง้องค์กรของรฐัที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยในเมือง
ใหญ่หลายเมืองของทัว่โลกต่างก็มีปัญหาในการ
จัดการขยะมูลฝอย ถ้าหากไม่มีมาตรการในการ
ควบคุมการเกดิขยะมูลฝอยให้เหมาะสมแล้วอาจมี
ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นว ันละประมาณ 40,000 ตัน  
ถ้าการจัดการขยะมูลฝอยไม่เหมาะสมแล้วย่อม
กอ่ให้เกดิปัญหาต่อมนุษย์และสิง่แวดล้อมทัง้ในดา้น
สขุภาพอนามยัของประชาชน เกดิปัญหาภาวะมลพิษ
สิง่แวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิ และสงัคม (ศริกิลัยา สุวจิต
ตานนท์  และคณะ , 2541: 125) ส านักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความหมาย
ของขยะมูลฝอย หมายถึง เศษของเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิตและการใชส้อยของมนุษย์ ขยะมูล
ฝอยอาจมีลักษณะแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งที่
ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยนัน้ๆ เช่น ขยะมูลฝอยจาก
บา้นเรอืนทีพ่กัอาศยัมลีกัษณะเป็นเศษอาหารที่เหลือ
จากการหุงตม้ เศษผา้ และเศษของที่ไม่ใชแ้ล้วต่างๆ 
เป็นต้น และขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรมมลีกัษณะ
ขึ้นอยู่ก ับประเภทของอุตสาหกรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ, 2540 : 12) 
นอกจากนี้ (ยุพด ีเสตพรรณ, 2544 : 8) ไดก้ล่าวถึง
ขยะมูลฝอยคือสิ่งของที่ไม่ต้องการแล้ว สิ่งของที่
ช ารุดเสยีหายใชไ้ม่ไดห้รือเสื่อมคุณภาพ ต้องก าจัด
ท าลายหรือสิง่ของที่ต้องทิ้งหรอืแจกจ่ายให้แก่ผูอ้ื่น 
เช่น เศษกระดาษ เศษอาหาร ขวดแก้ว พลาสติก 
เป็นตน้ 
 ปัจจุบ ันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับ
ปัญหาสิง่แวดลอ้มเป็นอย่างมาก ปัญหาขยะมลูฝอยที่
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เป็นผลมาจากการ
ด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าว ันของประชากร 
ประกอบกบัการพฒันาประเทศที่น ามาซึ่งความเจรญิ
ทางเศรษฐกจิและสงัคม ส่งผลให้มผีลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 
เกดิขึ้นเพื่อให้ประชาชนไดเ้ลือกบริโภคหลากหลาย

รปูแบบ เป็นเหตุให้มสีิง่เหลือใชม้ากขึ้น จนผูบ้รโิภค
ไมส่ามารถจดัการไดเ้องทัง้หมด ส่งผลให้เกดิปัญหา
ขยะมูลฝอยล้นเมอืง กลายเป็นภาระรบัผดิชอบของ
หน่วยงานภาครฐัที่มีหน้าที่เกีย่วขอ้ง (สุนีย์ มลัลิกะ
มาลย์ และนันทพล กาญจนวฒัน์, 2553 : 2-5) จาก
ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยดังกล่าวกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เคยด าเนินการ
ผลกัดนัให้การจดัการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาต ิ
และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเรือ่งขยะจากเดมิทีเ่น้นการ
ก าจดัทิ้งมากที่สุด รวมถึงค านึงถึงการใชป้ระโยชน์
จากขยะ เช่น ผลิตพลงังาน ท าปุ๋ ยหมกั โดยท าให้
เหลือมูลฝอยที่ต้องก าจดัทิ้งให้น้อยที่สุด (กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2548 : 37) และ 
(ธเรศ ศรสีถิตย์, 2553 : 21) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุที่
กอ่ใหเ้กดิปัญหาขยะมลูฝอยนัน้ คอื ความมกัง่ายและ
ขาดความส านึกถงึผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสาเหตุที่พบ
บอ่ยมาก การผลติหรอืใชส้ิง่ของมากเกนิความจ าเป็น 
การเก็บท าลายหรือน าขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มี
ประสทิธภิาพ จงึมขียะตกคา้ง กองหมกัหมม และจน
กอ่ปัญหามลพษิใหก้บัสิง่แวดลอ้ม 
 เนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีิต และ
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทัง้ทางตรง และ
ทางอ้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมหีลาย
ประการ เชน่ มลพิษต่างๆ ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 
การใชท้รพัยากรอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่
เกดิจากการกระท าของมนุษย์เป็นปัญหา รวมถึงการ
ขยายตวัของชมุชน และความหนาแน่นของประชากร 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ, 2546 : 17) นอกจากนี้ (สุกาญจน์ 
รตันเลิศนุสรณ์, 2546 : 25) ยงัไดร้ะบุถึงผลกระทบ
ของขยะมูลฝอยที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม คือ 
ผลกร ะทบต่ อสุขภาพอนามัย  ผลกร ะทบต่ อ
สิง่แวดลอ้ม ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
 ชุมชนบ้านหมี่ มีล ักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  
มลีกัษณะพื้นทีส่ว่นใหญ่เป็นดนิร่วนปนทราย เหมาะ
แกก่ารท านาในฤดูฝน ลกัษณะการตัง้บา้นบา้นเรอืน
อยู่รวมกนัเป็นกระจุก ตามถนนเหมือนกบัการตัง้
บ้านเรือนทัว่ๆ ไปของชาวอีสาน ชุมชนบ้านหมี ่
ตัง้อยู่ ในต าบล เขวา ห่างจากตัวอ าเภอไปทาง 
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ทศิตะวนัออกประมาณ 17 กโิลเมตร มพีื้นที่ทัง้หมด 
1,720 ไร ่แยกเป็นพื้นทีอ่าศยั 40 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 
83 ไร่ พื้นที่ท าการเกษตร 1,597 ไร่ ชุมชนบา้นหมี ่
หมูท่ี ่8 ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวนประชากรทั ้งหมด 496 คน จากจ านวน
ครวัเรือนทัง้หมด 153 ครวัเรือน (บงัอร ไชยแสง , 
2561 : สมัภาษณ์) 
 แนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย 
ควรน าวสัดุที่ใช้แล้ว เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก  
มาแปรรูปกลบัมาใชไ้ดใ้หม่หรอืน าของที่ใช้แล้วบาง
ชนิดมาดดัแปลงใช้ใหม่ให้เกดิประโยชน์ หลีกเลี่ยง
การใชโ้ฟม หรอืพลาสติก ควรแยกขยะตามประเภท 
เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขวดพลาสติก ฯลฯ ในการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนัน้ ไม่เพียงแต่ประชาชนทุกคน
เท่านัน้ แต่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
จะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อการพัฒนา และการ
อนุรกัษ์ทีย่ ัง่ยนื (จริากรณ์ คชเสนี, 2551 : 39) 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึใหช้าวบา้นในแต่ละครวัเรอืนมี
การก าจัดขยะมูลฝอย หรือขยะเ ปียกในแต่ล ะ
ครวัเรอืนเอง ปรมิาณขยะมูลฝอยหรอืขยะเปียกที่จะ
น าไปก าจดันัน้จะลดลงได ้เนื่องจากจ านวนประชากร
ของชมุชนมเีพิม่มากขึน้ทุกปีท าใหก้ารใชท้รพัยากรมี
มากขึ้นตามมา จึงส่งผลกระทบท าให้มีจ านวนขยะ
มากขึ้น ดงันัน้ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจที่จะให้ชาวบา้น
ได้ร ับความรู้แ ละความตระหนักในการก าจัด 
ขยะมลูฝอย อกีทัง้เพื่อใหช้าวบา้นบา้นหมีเ่กดิความรู้
และทศันคตติ่อการรณรงคก์ารจดัการขยะอนิทรยี์โดย
ถงัก าจดัขยะเปียก 
 
2. วตัถปุระสงค ์

 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการรณรงค์การจัดการ
ขยะอินทรยี์โดยถังก าจดัขยะเปียกในชุมชนบา้นหมี ่
หมูท่ี ่8 ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้ก่อน
และหลังการรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์ โดย 

ถงัก าจดัขยะเปียกในชุมชนบ้านหมี่ หมู่ที่ 8 ต าบล 
เขวา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติ ก่อน
และหลังการรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์ โดย 
ถงัก าจดัขยะเปียกในชุมชนบ้านหมี่ หมู่ที่ 8 ต าบล 
เขวา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 1) ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้น
บ้านหมี่ หมู่ที่ 8 ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จ านวนประชากรทัง้หมด 496 คน จาก
จ านวนครวัเรอืนทัง้หมด 153 ครวัเรอืน 
 2 ) กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ในงานวิจัย  คือ 
ชาวบ้านบ้านหมี่ หมู่ที่ 8 ต าบลเขวา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน ซึง่ไดม้าจากการ
สมคัรใจในการเขา้รว่มอบรม  
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตัวแปรต้น คือ การรณรงค์การจัดการขยะ
อนิทรยี์โดยถงัก าจดัขยะเปียกในชมุชน 
 ตวัแปรตาม คอื  
  1) ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะอินทรยี์
โดยถงัก าจดัขยะเปียกในชมุชน  
  2) ทศันคติต่อการจดัการขยะอินทรยี์โดย
ถงัก าจดัขยะเปียกในชมุชน 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก ่
 1.1) แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการจัดการ
ขยะอนิทรยี์โดยถงัก าจดัขยะเปียกในชมุชน 
 1.2) แบบวัดทัศคติต่อการจัดการขยะ
อนิทรยี์โดยถงัก าจดัขยะเปียกในชมุชน 
3.4 การด าเนินการวิจยั 
  ระยะที ่1 การส ารวจขยะอินทรยี์ในชุมชน 
ในการส ารวจและศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ของ  
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
ประกอบดว้ยสถติดิงันี้ 
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 1) สถติพิื้นฐาน ไดแ้ก ่คา่ความถี ่คา่รอ้ยละ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 2 ) สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมือ ได้แก่ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่า
ความเชื่อมัน่ขยะอินทรีย์ในบ้านหมี่ ต าบลเขวา 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจ ัยมีวิธีการ
ส ารวจดงันี้ 
 ระยะที่ 2 จัดท าคู่มือการรณรงค์การจัดการ
ขยะอินทรยี์โดยถังก าจดัขยะเปียกในชุมชนบา้นหมี ่
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม โดย
การศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ในการสรา้งคู่มอืจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินคู่มือ
ฝึกอบรมจากผูเ้ชี่ยวชาญ และน าคู่มอือบรมไปใชใ้น
การจดักจิกรรมอบรม 
 ร ะ ย ะ ที่  3  กา ร ถ่ า ยท อดก ร ะบ วนก า ร
สิ่งแวดล้อมศึกษา จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์การ
จดัการอินทรยี์โดยถงัก าจดัขยะเปียก โดยใชคู้่มอืใน
การฝึกอบรม และใช้แบบวัดความรู้และแบบวัด
ทศันคตใินการประเมนิผลการอบรม 
 1.1) ตดิต่อผูน้ าชมุชนเพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ 
 1.2) ลงพื้นทีศ่กึษา เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย
วธิกีารส ารวจพื้นที ่
 1.3 ตดิต่อผูใ้หญ่บา้นบา้นหมีเ่พื่อขออนุญาต
ลงพื้นทีอ่บรมรณรงคก์ารจดัการขยะอนิทรยี์โดยถงั
ก าจดัขยะเปียก 

4. สรปุผลการวิจยั  
 การศึกษาวิจัย เรื่องการรณรงค์การจัดการ
ขยะอนิทรยี์โดยถงัก าจดัขยะเปียกในชุมชน บา้นหม ี
ต าบล เขวา อ า เภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
สามารถสรปุไดด้งันี้  
 1) ผลการพัฒนาคู่มือการการรณรงค์การ
จดัการขยะอินทรีย์โดยถังก าจดัขยะเปียกในชุมชน  
ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 87.00/94.55 
ซึ่ง เ ป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้ ไว้ และดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือรณรงค์ มีค่าเท่ากบั 0.5824 
แสดงว่า ชาวบ้านบ้านหมี่มีความก้าวหน้า ในการ
เรยีนรูร้อ้ยละ 58.24 
 2) ชาวบา้นที่เขา้รบัการรณรงค์ เรื่องการ
จดัการขยะอินทรีย์โดยถังก าจดัขยะเปียกในชุมชน 
ก่อนการรณรงค์มีคะแนนความรู้อยู่ในระดับมาก 
(x  =15.71) หลงัการรณรงค์ชาวบา้นมคีะแนนความ
รูอ้ยู่ในระดบัมากที่สุด (x  =18.91) เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ความรู ้พบวา่ ชาวบา้นมคีวามรูห้ลงัการ
รณรงค์สูงกว่าก่อนการรณรงค์อย่างมี อย่ างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.05  แสดงให้เห็นว่าการรณรงค์
การจัดการขยะอินทรีย์โดยถังก าจัดขยะเปียกใน
ชุมชนมผีลท าให้ (ดงัตารางที่1) ชาวบา้นมคีวามรู้
เกีย่วกบัการจดัการขยะ 

 
ตารางที ่1 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้อ่นและหลงัการอบรมเกีย่วกบัการรณรงคก์ารจดัการขยะอินทรยี์
โดยถงัก าจดัขยะเปียกในชมุชน 

ด้าน 
ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

df t p 
 S.D. 

ระดบั
ความรู้ 

 S.D. 
ระดบั
ความรู้ 

ความรู ้
(N=20) 

15.71 2.01 มาก 18.91 1.03 มากทีสุ่ด 34 -9.212 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 3)  ชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการรณรงค์ เรื่องการ
จดัการขยะอินทรีย์โดยถังก าจดัขยะเปียกในชุมชน 
ก่อนการรณรงค์มีทัศนคติอยู่ ในระดับเห็นด้วย 

( ̅=0.78) หลงัการรณรงค์ชาวบ้านมีทัศนคติอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย ( ̅=0.93) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติ พบว่า ชาวบ้านมีทัศนคติหลังการ
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รณรงค์สูงกว่าก่อนการรณรงค์อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี ่.05 แสดงใหเ้หน็วา่การรณรงคก์ารจดัการขยะ
อินทรีย์โดยถงัก าจัดขยะเปียกในชุมชน มผีลท าให้

ชาวบา้นมทีศันคติต่อการจดัการขยะอินทรยี์โดยถัง
ก าจดัขยะเปียกในชมุชนเพิม่มากขึน้ (ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติต่อการรณรงค์การจดัการขยะอินทรยี์โดยถงัก าจดัขยะเปียกใน
ชมุชนกอ่นและหลงัการอบรม 

ด้าน 
ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

df t p 
 S.D. 

ระดบั
ทศันคติ 

 S.D. 
ระดบั
ทศันคติ 

ทศันคต ิ
(N = 3) 

0.78 0.24 เหน็ดว้ย 0.93 0.41 เหน็ดว้ย 34 -2.955 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผลการวิจยั 
 การรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์โดยถัง
ก าจดัขยะเปียกในชุมชนบา้นหมี ่เพื่อน าไปใชใ้นการ
รณรงค์ชาวบ้านบ้านหมี่ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผูว้จิยัมปีระเดน็ที่น ามาอภปิราย
ผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 
 1) การจดักจิกรรมการรณรงค์การจดัการ
ขยะอินทรยี์โดยถังก าจดัขยะเปียกในชุมชนบา้นหมี ่
ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ในการ
ใหค้วามรูเ้รือ่งการรณรงคก์ารจดัการขยะอินทรยี์โดย
ถงัก าจัดขยะเปียกในชุมชน ผู้ศึกษาได้ให้ความรู ้
จ านวน 2 วนัโดยการเข้าหากลุ่มตวัอย่างซึ่งได้มา
จากการสมคัรใจในการเข้าร่วมรณรงค์ จ านวน 35 
คน ทัง้นี้ในการจดักจิกรรมประกอบดว้ย คู่มอืรณรงค ์ 
ทีผ่า่นเกณฑก์ารตรวจจากอาจารย์ที่ปรกึษา ซึ่งคู่มอื
รณรงคผ์ูศ้กึษาสรา้งขึ้นมเีนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน 
อ่านเขา้ใจงา่ย และสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั
ได ้เป็นไปตามแนวคดิของ เกษม จนัทรน์้อย (2537 : 
19) ได้กล่าวว่า การรณรงค์ หมายถึง การระดม
ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องใด ให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความรว่มมอื และสามารถเปลี่ยนแปลงทศันคติ และ
จูงใจให้เกดิการปฏิบตัิตามที่องค์กรต้องการซึ่งทัง้นี้
ต้องอาศยัการด าเนินงานประชาสมัพันธ์เพื่อระดม
ขอ้มลูการวางแผนการปฏบิตัิการและการประเมนิผล 
และ สวุทิย์ มลูค า (2550 : 44) ไดใ้ห้ความหมายของ

การฝึกอบรมไวว้่า กระบวนการที่ท าให้ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม เกดิความรู ้ความเขา้ใจ ความช านาญ และ
เกิดทัศนคติที่ เหมาะสม เกี่ยวกับเรื่อ งที่อบรม
จนกระทัง่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกดิการเรียนรู ้และ
สามารถเปลีย่นแปลงความคดิหรอืพฤติกรรมไปตาม
วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมปีระสิทธิภาพ
และประสทิธิผล สอดคล้องกบังานวจิยัของวริชั ชม
ชื่น (2552 : 37) ไดศ้กึษาโครงการรณรงค์คดัแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ลักษณะของครวัเรือนที่อาศยัอยู่
สว่นใหญ่จะเป็นบา้นที่มบีรเิวณพื้นดนิไม่มากนัก ใน
ด้านความรู้หลังการด าเนินการรณรงค์ประชาชน
ตวัอย่างรบัรู้ข่าวสาร เรื่องการคดัแยกขยะเพิ่มขึ้น
หลังด าเนินการรณรงค์ ประชาชนตัวอย่างมีความ
คดิเหน็ไปในทางที่ดตี่อการคดัแยกขยะมูลฝอย และ 
ทว ีทองสว่าง และทศันีย์ ทองสว่าง  (2553 : 51) 
พบว่า องค์ประกอบของเอกสารประกอบกิจกรรม 
รวมทัง้ทฤษฎี สามารถประยุกต์รวมกนัได ้รวมทัง้มี
ความสอดคล้องกนั และที่ส าคญัลกัษณะที่พฒันาขึ้น 
เกดิจากการรวบรมองค์ประกอบที่ส าคญัของรูปแบบ
ทีด่ ีท าใหก้ารฝึกอบรมใหค้วามรูม้คีวามต่อเนื่อง และ
สามารถทีจ่ะน าไปใชไ้ดจ้รงิ 
  2) คู่มือการรณรงค์การจัดการขยะ
อนิทรยี์โดยถงัก าจดัขยะเปียก ผูว้จิยัไดท้ าการวดัและ
ประเมินผลด้านความรู้ ทศันคติก่อน ระหว่าง และ
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หลังจากการรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์โดยถัง
ก าจัดขยะเปียกในชุมชน เมื่อน าไปพัฒนาใช้กับ
ชาวบ้านบ้านหมี่  พบว่า  ชาวบ้านสามารถท า
แบบทดสอบระหว่างฝึกอบรม (E1) ได้คะแนนรวม
เฉลี่ย 87.00 และมีคะแนนจากการทดสอบหลัง
ฝึ ก อบ ร ม  ( E2 )  ร ว ม เ ฉ ลี่ ย ร้ อ ย ล ะ  9 4. 55 มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 87.00/94.55 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว ้ซึ่งลกัษณะเนื้อหาที่ผู้วจิยัได้
เน้นมคีวามส าคญัต่อการเรยีนรู้มบีางส่วนสอดคล้อง
กบัแนวคดิของชาญ สวสัดิส์าล ี(2542 : 14) ให้นิยาม
ของค าว่า  การ ฝึกอบรมว่า  การ ฝึกอบรม คือ
กระบวนการที่เป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู ้
ความสามรถและทกัษะในการปฏบิตัิงานของบุคคล
ให้ดขี ึ้น ทัง้นี้เพื่อให้บุคคลนัน้สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ง านที่ ร ับผิดชอบได้อย่ างมีปร ะสิท ธิภาพแล ะ
ประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น อนัจะเป็นประโยชน์ต่องานที่
ร ับผิดชอบในปัจจุบันหรืองาน  ที่ก าลังจะได้ร ับ
มอบหมายให้ท าในอนาคตโดยตรง สอดคล้องกับ
แนวคดิของวจิติร อาวะกลุ (2550 : 15) กล่าวว่า การ
ฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการเพิ่มความรู้ ความ
ช านาญ และความสามารถของบุคคลหรอืที่เรยีกอีก
อย่างหนึ่งวา่ เป็นการพฒันาบุคคล หรอือาจกล่าวได้
ว่าการฝึกอบรม คือ กระบวนการที่จะส่ง เสริม
สมรรถภาพบคุคล ใหส้ามารถปฏบิตัิหน้าที่ไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพอนัจะส่งผลโดยตรงไปยังผลงานของ
สถาบนั สงัคมประชาชน ซึ่งมบีางส่วนสอดคล้องกบั
งานวิจัยของอุบล แคว้นไทยสงค์ และประยู ร  
วงศจ์นัทรา (2559 : 124) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อาเซียน : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ผลการศกึษา
พบว่า  คู่ มือ ฝึกอบรม  มีปร ะสิทธิภาพ เท่ ากับ 
85.33/80.22 สอดคล้องกบังานวจิยัของ พรนิภา ตูม
โฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 190) ไดศ้กึษา
เรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรฐัอินโดนีเซีย  
ผลการศกึษา พบวา่ ประสทิธภิาพของคู่ มอืฝึกอบรม 
มปีระสิทธิภาพ เท่ากบั 84.53/85.33 สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ โกสิน สะตะ ประยูร วงศ์ จันทรา  
และฐิติศกัดิ ์เวชกามา (2559 : 7 -8) ไดศ้ึกษาเรื่อง 

การพฒันากิจกรรมฝึกอบรมมคัคุเทศก์สิ่งแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ ผลการศึกษาพบว่า 
คู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธิภาพเท่ากบั  92.33/93.22 
ดงันัน้ การพฒันาคู่มืออบรมการรณรงค์การจัดการ
ขยะอินทรยี์โดยถังก าจดัขยะเปียกในชุมชนบา้นหมี ่
ต าบล เขวา อ า เภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
  ส่วนค่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของ
คู่มอืการรณรงค์การจดัการขยะอินทรยี์โดยถงัก าจัด
ขยะเปียกในชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.5824 หมายความ
ว่า ชาวบ้านบ้านหมี่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
รอ้ยละ 58.24 แสดงให้เห็นว่า จากการพัฒนาการ
รณรงคก์ารจดัการขยะอนิทรยี์โดยถงัก าจดัขยะเปียก
ในชุมชนบ้านหมี่ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวดั
มหาสารคาม ท าให้ชาวบ้านเกดิความสนใจในคู่มือ
รณรงค์ เกดิความรูแ้ละทศันคติที่ด ีซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิดของ ชนิดา นนท์นภา (2545 :  48)  ได้
กล่าวถงึดชันีประสทิธผิลไวว้า่เป็นการประเมนิสื่อการ
เรยีนทีผ่ลติขึน้มาเพื่อทีจ่ะดูถึงประสทิธิภาพทางดา้น
การเรยีนการสอน และการวดัผล ประเมินผลสื่อนัน้ 
ตามปกติแล้ว จะเป็นการประเมินความแตกต่าง
ระหวา่งคะแนนใน 2 ลกัษณะ คอื ความแตกต่างของ
คะแนนการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนการ
ทดสอบหลงัเรยีนหรอืเป็นการทดสอบ ซึ่งมบีางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรทยั ผวิขาว และบญัญตั ิ
สาลี (2559 : 150) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ ม 
อาเซียน : ราชอาณาจักรกัมพูชา ผลการศึกษา 
พบวา่ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 
0.8804 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรมคดิเป็นรอ้ยละ 88.04 
มคีะแนนเฉลี่ยความรู ้ทศันคติ หลงัการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สภุารตัน์ อ่อนกอ้น, ประยูร วงศ์จนัทรา และมานิตย์ 
ซาชิโย (2559 :  164) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซียน 
: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลการศึกษา 
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 
0.7329 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าใน
การเรยีนรู้รอ้ยละ 73.29 สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
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วาที ลพพันธ์ทอง และประยูร วงศ์จันทรา (2559 : 
137)  ได้ศึกษาเ รื่อ ง การพัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผลการศึกษา พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 0.7350 
นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อมอาเซียน :  สาธ ารณรัฐสิงค โปร์มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นร้อยละ 73.50 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตัง้ไว ้ดงันัน้ การ
พฒันาคูม่อืการรณรงคก์ารจดัการขยะอินทรยี์โดยถงั
ก าจดัขยะเปียกในชุมชนบา้นหมี ่ต าบลเขวา อ าเภอ
เมอืง จังหวดัมหาสารคาม แสดงให้เห็นว่า จากการ
พัฒนาการรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์โดยถัง
ก า จัด ข ย ะ เ ปี ย ก ใ น ชุ ม ชน  ท า ใ ห้ ช า วบ้ า น มี
ความกา้วหน้าในการเรียนรู้ และเกิดความสนใจใน
คูม่อืรณรงค ์  
  3) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
อินท รีย์ โ ดยถังก า จัดขย ะ เ ปียก ในชุมชนการ
เปรยีบเทียบความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการขยะอินทรีย์
โดยถังก าจัดขยะเปียกในชุมชน ชาวบ้านบา้นหมี่มี
คะแนนเฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบัการจัดการขยะอินทรีย์
โดยถงัก าจดัขยะเปียกในชุมชนก่อนการรณรงค์โดย
รวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 15.71 และ
หลังการรณรงค์โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 18.91 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนน
เฉลีย่ความรูก้อ่นและหลงัการรณรงค ์พบวา่ ชาวบา้น
บา้นหมีม่คีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการรณรงค์สูงกว่า
ก่อนรณรงค์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงใหเ้หน็วา่การรณรงคก์ารจดัการขยะอนิทรยี์โดย
ถังก าจัดขยะเปียกในชุมชนมีผลท าให้ชาวบ้านมี
ความรูเ้กีย่วกบัการจัดการขยะอินทรยี์โดยถงัก าจัด
ขยะเปียกในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามแนวคิด
ของ แสงจนัทร์ โสภากาล (2550 : 14-15) ไดใ้ห้
คว ามหมายของความรู้ว่ า  การ ร ับรู้ เ กี่ย วกับ
ขอ้เท็จจริง เหตุการณ์รายละเอียดต่างๆ ที่เกดิจาก
การสัง เกต การศึกษา ประสบการณ์ ทัง้ ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน 
หรือภูมิหลัง ของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือ
เก็บร วบรวมไว้แ ละสามารถแสดงออกมา ใน 

เชงิพฤตกิรรม ทีส่งัเกตหรอืวดัได ้และบูรชยั ศริมิหา
สาคร (2550 : 24) ไดใ้หค้วามหมายของความรูไ้วว้่า 
ความรู้  คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด
เปรียบเทียบเชื่อมโยงกบัความรู้อื่นจนเกิดความ
เขา้ใจ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ได้ ซึ่งมีบางส่วนสอดคล้องกบังานวิจัยของ อรทัย  
ผวิขาว และบญัญตั ิสาล ี(2559 : 150) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อาเซียน :  ราชอาณาจักรกัมพูชา  
ผลการศกึษาพบว่า นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมคิดเป็น
ร้อยละ 88.04 มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยนิสติประเมิน
ตนเองและวทิยากรเป็นผูป้ระเมิน หลงัการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  และหลงัการฝึกอบรม นิสติ
กลุ่มทดลองมคีวามรู ้ทศันคติ และทกัษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรมแตกต่างกนักบันิสิตกลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทองอุไร  
ซาพรมมา (2556 : 34) ไดศ้กึษาความรูแ้ละปฏบิตัิ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตชุมชนทุ่งลุยลาย ต าบลทุ่งลุยลาย 
อ าเภอคอนสาร จังหวดัชยัภูม ิผลการศึกษา พบว่า 
ดา้นความรูท้ ัว่ไปและความรูเ้กี่ยวกบัการจัดการมูล
ฝอยในครวัเรอืนประชาชนมคีวามรูใ้นระดบัด ีแต่ควร
มีก า ร ส่ ง เ ส ริม ใ ห้ ค ว าม รู้ โ ด ยจัด อ บ ร ม  แ ล ะ
ประชาสมัพนัธ์โดยเน้นหลกัในเรื่องความหมาย และ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การคดัแยกมูลฝอยก่อน
น าไปทิ้งในถงัเกบ็รวบรวม การวางแผนในการขนส่ง
อย่างเป็นระบบ และการจดัการมูลฝอยอย่างถูกหลกั
สขุาภบิาล สว่นในดา้นการปฏบิตัิ เพื่อให้เกดิรูปแบบ
และแนวทางการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมอย่างต่อเนื่อง และ 
สุณีรตัน์ ยัง่ยืน และคณะ (2556 : 117) ที่ศกึษา
ขอ้มูลการจดัการขยะของบ้านหวัหนอง ต าบลขาม
เรยีง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า  
มีปัญหาการทิ้ งขยะในที่สาธารณะ เ ป็นแหล่ ง
เพาะพนัธุ์โรค และสง่กลิน่เหมน็ โดยมสีาเหตุจากการ
ขาดความรบัผิดชอบ ขาดจิตส านึก และขาดการมี
สว่นรว่มของประชาชน จงึท าใหม้กีารจดักจิกรรมการ
จดัการขยะมูลฝอยของประชาชนขึ้น ก่อให้เกดิการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า
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ขยะในชมุชน ดงันัน้ ผลการเปรยีบเทียบความรูก้่อน
และหลังการรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์ โดย 
ถงัก าจดัขยะเปียกในชุมชน พบว่า ชาวบา้นที่เขา้รบั
การรณรงค์เรื่องการจดัการขยะอินทรยี์โดยถงัก าจดั
ขยะเปียกในชมุชน มคีวามรูห้ลงัรณรงค์มากกว่าก่อน
รณรงค ์ 
 4) ทศันคติต่อการจดัการขยะอินทรยี์โดย
ถงัก าจดัขยะเปียกในชุมชน การเปรยีบเทียบคะแนน
เฉลีย่ทศันคติต่อการจดัการขยะอินทรยี์โดยถงัก าจดั
ขยะเปียกในชุมชน พบว่า ชาวบ้านบ้านมีคะแนน
เฉลีย่ทศันคติต่อการจดัการขยะอินทรยี์โดยถงัก าจดั
ขยะเปียกในชุมชนก่อนการรณรงค์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.78 และหลงัการ
รณรงคโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคีา่เฉลี่ยเท่ากบั 
0.93 เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและ
หลังการรณรงค์ พบว่า ชาวบ้านบ้านหมี่มีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติหลังการรณรงค์สูงกว่าก่อนรณรงค์
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้เห็นว่า
การรณรงค์การจดัการขยะอินทรยี์โดยถงัก าจดัขยะ
เปียกในชุมชน มีผลท าให้ชาวบา้นมทีศันคติต่อการ
จดัการขยะอินทรีย์โดยถังก าจดัขยะเปียกในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามแนวคิดของ  นิพนธ์ แจ้ง
เอี่ยม (2544 : 19) กล่าวว่า ทศันคติคอืสิง่ที่อยู่ใน
จิตใจของคน ที่ตอบสนองต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งเราไม่
สามารถสงัเกตหรอืวดัไดโ้ดยตรงแต่เราสามารถรูไ้ด ้
โดยดจูากพฤตกิรรมของคนว่าจะตอบสนองต่อสิง่เรา้
อย่างไร เราก็จะทราบทันที และ สุรพงษ์ โสธนะ
เสถยีร (2533 : 122) ไดก้ล่าวถงึทศันคตวิ่า เป็นดชันี
ชีว้า่บคุคลนัน้คดิและรูส้กึอย่างไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุ
หรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดย
ทศันคตนิัน้มรีากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได ้ทัศนคติจึงเป็นเพียงความ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเป็นมิติของการ
ประเมนิเพื่อแสดงว่า ชอบหรอืไม่ชอบ ตอบประเดน็
หนึ่งๆ ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสารภายในบุคคล ที่ เป็น
ผลกระทบมาจากการรบัสารอนัจะมผีลต่อพฤติกรรม
ต่อไป มบีางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โกสนิ สะ
ตะ, ประยูร วงศจ์นัทรา และฐติศิกัดิ ์เวชกามา (2559 
: 7-8) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมฝึกอบรม

มคัคุเทศก์สิง่แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 
ผลการศกึษาพบว่า ทศันคติของนิสติกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม และนิสติกลุ่มทดลองมทีศันคติโดยรวมและ
รายดา้นทัง้ 5 ดา้น สงูกวา่กลุ่มควบคุม และนิสติกลุ่ม
ทดลองมคีะแนนทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรมที่
นิสติประเมนิตนเองและวทิยากรเป็นผูป้ระเมนิ หลงั
การฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และนิสติกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนทัศนคติ สูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แรงญาดา บุตร
โคตร (2553 : 40) การจัดการขยะมูลฝอยใน
ครวัเรอืนของแม่บ้านในเขตเทศบาลหนองอ้อ-โนน
หวาย  อ า เ ภอหนอ งวัวซ อ  จั ง ห วัดอุ ด ร ธ านี  
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มแม่บา้นที่ศกึษามทีัศนคติ
เกี่ยวกบัการจัดการขยะมูลฝอยในครวัเรือนอยู่ใน
ระดบัดี ในการจดัการขยะมูลฝอย และความส าคัญ
หากมกีารส่งเสรมิ ให้การสนับสนุน และกระตุ้นของ
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนในการจดัการมูลฝอย
ในครวัเรอืน อาจจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยในระดบั
ครวัเรอืน หมูบ่า้นในเขตเทศบาลหนองอ้อ-โนนหวาย 
อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี และเล็ก กมล
เกยีงไกร (2552 : 38) ที่ศกึษาความรู ้ทศันคติและ
พฤตกิรรมการจ าจดัขยะมูลฝอยของประชาชน หมู่ที ่
8 บา้นเกาะวงัเพลง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุร ี
ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธิท์ศันคติก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.5 ดงันัน้ ผลการเปรยีบเทียบทศันคติ
ก่อนและหลงัการรณรงค์การจดัการขยะอินทรยี์โดย
ถงัก าจดัขยะเปียกในชุมชน พบว่า ชาวบา้นที่เขา้รบั
การรณรงค์เรื่องการจดัการขยะอินทรยี์โดยถงัก าจดั
ขยะเปียกในชุมชน ชาวบ้านมีคะแนนทัศนคติหลัง
การรณรงคม์ากกวา่กอ่นการรณรงค ์
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
น าคู่มือการรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์โดยถัง
ก าจัดขยะเปียกในชุมชนเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
น าไปเผยแพร ่เพื่อเป็นประโยชน์แกผู่ท้ีส่นใจต่อไป 
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 2) ความรู้ที่ไดจ้ากคู่มือการรณรงค์การ
จดัการขยะอินทรีย์โดยถังก าจดัขยะเปียกในชุมชน 
สามารถน าไปประยุกต์ใชแ้ก่นิสติ นักศึกษาสถาบนั
อื่นๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จดัการขยะอนิทรยี์โดยถงัก าจดัขยะเปียก 
 3) การอบรมโดยใชคู้่มอืการรณรงค์การ
จดัการขยะอินทรีย์โดยถังก าจดัขยะเปียกในชุมชน 
ท า ให้ ช าวบ้ าน มีคว ามรู้  ทัศ นคติ ที่ ดี  ดัง นั ้น 
สถาบนัการศกึษาต่างๆ สามารถน าคู่มอืการรณรงค์
การจัดการขยะอินทรีย์โดยถังก าจัดขยะเปียกใน

ชุมชนไปเป็นแนวทางในการจัดกจิกรรมรณรงค์ใน
ครัง้ต่อไปได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษารปูแบบของกจิกรรมนันทนาการ
ในการรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์โดยถังก าจัด
ขยะเปียกในชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร ับการรณรงค์ 
ไมเ่ครยีดจนเกนิไป 
 2) ควรมกีารศกึษาประโยชน์ของขยะเปียกใน
การน าไปใช้ประโยชน์ในดา้นอื่นๆ เช่น การท าเป็น
ปุ๋ ยอินทรีย์ น ้ าหมกัชีวภาพ เป็นอาหารเลี้ยงสัตว ์ 
เป็นตน้ 
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