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บทคดัยอ่ 
 งานวิจยันี้มีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มือการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนโคกประสทิธิว์ ิทยา  
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และเพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตกิ่อนและหลงัการอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่1-3 โรงเรยีนโคกประสทิธิว์ทิยา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 37 คน ไดม้าจากการ
เลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย คู่มอืการอบรม แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้
และแบบวดัทศัคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติิ
ทดสอบสมมติฐาน paired t-test ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือการอบรม เท่ากับ 80.27 / 83.65  
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการอบรม เท่ากบั 0.6543 แสดงใหเ้หน็ว่า นกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 
65.43 และเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู้และทศันคติเกีย่วกบัการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีนก่อน
และหลงัการอบรม พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการอบรมสงูกว่าก่อนอบรมอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop training handbook for electronic waste management,  
in school and to study and compared knowledge and attitudes before and after training. The sample of the 
study were 37 students in grade 7-9 of Khok Prasit Wittaya School, Khok Sa-ad Sub District, Khong Chai 
District, Kalasin province, selected by purposive sampling attended training courses. The research tools 
were training handbook, brochures, knowledge test and attitude test. The statistics used for data analyzed 
were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results of the research showed 
that the manual was efficiency of 80.27 / 83.65. The effectiveness of the activity manual index was equal to 
0.6543. The students had more knowledge and effect to increased students progress after using the training 
manual at 65.43% and after the training the students had an average score of environmental knowledge 
and attitude more than before training, statistical significantly level of .05. 
 
Keyword : training handbook, training handbook development, electronic waste management,  

knowledge, attitude 
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1. บทน ำ  
 ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื e-waste เป็นขยะอกี
ชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ในธรรมชาติ 
ซึง่ไดแ้ก่ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ ทีไ่ม่ใชแ้ลว้ใน
ชีวิตประจ าวัน  เช่ น  โทรทัศ น์  คอมพิว เตอร์  
แบตเตอรร์ี ่และโทรศพัทม์อืถอื ขยะเหล่านี้เป็นขยะที่
อนัตรายอาจจะมสีารเคมีรัว่ไหลจนก่อให้เกดิมลพิษ
กบัสิง่แวดล้อมได้ หากไม่มีการหาวิธีการก าจดัที่ดี 
(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต,ิ 2562: เวบ็ไซต)์ 
 จากรายงานการเฝ้าระวงัขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ทัว่โลกประจ าปี 2560 (The Global E-Waste Monitor 
2017) โดยมหาวิทยาลยัแห่งสหประชาชาติ (UNU) 
และสมาคมขยะมูลฝอยสากล ( International Solid 
Waste Association: ISWA) เ น้ น ถึ ง ร ะ ดั บ ข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวิธีการก าจัด
การฝังกลบรวมทัง้การเผาที่อาจไม่ปลอดภัยต่อ
สภาวะแวดล้อมและโรงงานคดัแยกส่วนประกอบที่
ไม่ไดม้าตรฐานอาจท าใหส้ว่นประกอบทีเ่ป็นอนัตราย
จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ปนเป้ือนสู่อากาศน ้าและดิน 
โดยในปี  พ .ศ .  2559 พบว่ า  ทัว่ โ ลกผลิตขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ปริมาณทัง้สิน 44.7 ล้านเมตริกตัน 
เพิ่มขึ้นราว 3.3 ล้านเมตริกตัน หรือราวร้อยละ 8  
เมื่อเปรยีบเทยีบกบั พ.ศ. 2557 ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า
ปรมิาณขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ะเพิม่ขึน้อกีถงึรอ้ยละ 17 
เป็น 52.2 ล้านเมตริกตัน ภายในอีก 4 ปีข้างหน้า 
ทัง้นี้ เมื่อ พ.ศ. 2559 มขียะอเิลก็ทรอนิกสเ์พยีงร้อย
ละ 20  หรอืราว 8.9 ลา้นเมตรกิตนัเท่านัน้ทีถู่กน าไป
รไีซเคลิ (มลูนิธสิบืนาคะเสถยีร, 2560: เวบ็ไซต)์ 
 ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย พ บ ว่ า  ป ริ ม าณ ข ย ะ
อเิลก็ทรอนิกสม์แีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องขอ้มูล
จากศูนย์วิจยักสกิรไทยระบุว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา  
( 2556-2559) ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ป ริ ม า ณ ข ย ะ
อเิลก็ทรอนิกสจ์ากชุมชนโดยเฉลีย่ 380,605 ตนัต่อปี 
ห รื อ เ พิ่ ม ขึ้ น ร า ว ร้ อ ย ล ะ  2.2 ต่ อ ปี  โ ด ย ข ย ะ
อเิลก็ทรอนิกสค์ดิเป็นสดัส่วนสูงถึงรอ้ยละ 64.8 ของ
ปริมาณของเสยีอนัตรายที่เกิดขึ้นในชุมชนทัง้หมด 
โดยซากอิเล็กทรอนิกส์ที่พบมากที่สุดระหว่างปี 
2555-2558 คือ โทรทัศน์ 106,335 ตัน หรือร้อยละ 

27 รองลงมาคือ เครื่องปรับอากาศ 74,799 ตัน  
หรือร้อยละ 19 ตู้ เย็น 65,765 ตัน หรือร้อยละ 17  
เ ค รื่ อ ง ซั ก ผ้ า  60,492 ตั น  ห รื อ ร้ อ ย ล ะ  16  
และคอมพวิเตอร ์57,058 ตนั หรอืรอ้ยละ 15 นอกนัน้
เป็นเครื่องเล่นวซีดี/ี ดวีดี ีโทรศพัท ์และกลอ้งถ่ายรูป
ดจิติอล ขณะทีแ่หล่งก าเนิดสว่นใหญ่มาจากบา้นเรอืน
ทัว่ไปคดิเป็นร้อยละ 82 และการก าจดัซากที่น่าเป็น
ห่วงคือทิ้งปนกับขยะทัว่ไปมากถึงร้อยละ 15.6 
อย่างไรกด็ ีจากการคาดการณ์ของกรมควบคุมมลพษิ
พบว่า โทรศพัทม์อืถอืจะกลายเป็นขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ทีพ่บมากที่สุดและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปีโดยในช่วง 
20 ปีที่ผ่านมา มีโทรศัพท์มือถือเก่าตกค้างอยู่ใน
ครวัเรอืนทัว่ประเทศประมาณ 200 ล้านเครื่อง และ
ประมาณการว่าจะพบซากโทรศัพท์มือถือเพิ่มอีก 
13.42 ล้านเครื่อง ในปี 2564 ตวัเลขในขา้งต้นยงัไม่
รวมถงึขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ากต่างประเทศทีร่ฐับาลไฟ
เขยีวใหน้ าเขา้เพื่อบ าบดัและแปรรปูในโรงงานทีไ่ดร้บั
การอนุญาตอีกประมาณ 53,000 ตันต่อปี ซึ่งส่วน
ใหญ่กว่าร้อยละ 98 ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ 
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ (ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาต,ิ 2562: เวบ็ไซต)์ 
 ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างจากขยะ
ทัว่ไป เน่ืองจากมอีงคป์ระกอบของวสัดุหลายชนิดทีม่ี
ศกัยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ใหม่หรอืรีไซเคิล 
เช่น พลาสติก แก้ว และโลหะที่มีค่า เช่น ทองค า 
ทองแดง อะลูมเินียม เป็นต้น และยงัมอีงค์ประกอบ
ของสารอนัตรายในกลุ่มโลหะหนัก เช่น ตะกัว่ ปรอท
และแคดเมียม เป็นต้น รวมถึงกลุ่มสารที่เป็นพิษ
ตกค้างยาวนานในสิง่แวดล้อม (Persistent Organic 
Pollutants: POPs) เช่น ไดออกซิน และโบรมิเนต
เต็ด เฟรม รีทาเดนส์ เป็นต้น (พีรนาฏ คิดดี และ 
สุทธิพร  บุญมาก , 2559: 146) การจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพ เช่น การเผาสายไฟเพื่อเอา
ทองแดง ก่อให้เกิดสารพิษ เศษฝุ่ นละออง สารพิษ
เหล่านี้จะสะสมในร่างกายอนัเนื่องมาจากการสูดดม 
เกิดการปนเป้ือนสารโลหะหนักในดิน (สุจิตา วาสนา
ด ารงดี, ปเนต มโนมัยวิบูลย์, สุธาทิพย์ จิตต์วิวัต , 
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และมนัสกร ชากรกจิ, 2557 : 69) ซึ่งสมบตัิของโลหะ
หนกั เป็นสารทีม่คีวามเสถยีรจงึไม่สามารถสลายตวัได้
ในกระบวนการธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบใน
ระยะยาวเมื่อปนเป้ือนเข้าสู่สิ่งแวดล้อม ทัง้ในดิน 
แหล่งน ้า และในตะกอนดนิ อกีทัง้ยงัสามารถสะสมใน
สิง่มชีวีติและถ่ายทอดตามล าดบัชัน้ในห่วงโซ่อาหาร 
(เพญ็โฉม แซ่ตัง้, และคณะ, 2552: 132)  
 พื้นที่ฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์เป็นสถานทีท่ิ้ง
ขยะอิ เล็กทรอนิกส์ที่ ใหญ่ที่ สุ ดในประเทศไทย  
และชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพค้าและคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะน าเศษซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่
เหลอืจากการขายหรอืคดัแยกเหล่านี้ไปทิ้งกองไวอ้ย่าง 
ไม่ถูกต้องตามหลกัวิชาการ ก่อให้เกดิการรัว่ไหลของ
สารพิษสู่สิ่งแวดล้อม (พรภิไล ถนอมสงัด, และคณะ, 
2561: 174) นอกจากน้ีโรงเรียนโคกประสิทธิว์ ิทยา  
ซึง่เป็นโรงเรยีนขยายโอกาส ตัง้อยู่ในต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่ งเป็นพื้นที่ที่
ผูป้กครองของนักเรยีนส่วนใหญ่ต่างประกอบอาชพีค้า
และคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาจส่งผลกระทบกับ
นักเรยีน เมื่อนักเรยีนไปสมัผสักบัสารพษิโดยตรงโดย
ไม่ได้ระมดัระวงั สารพษิเหล่านัน้อาจรัว่ไหลและแทรก
ซมึเขา้สู่ร่างกาย และอาจเกดิอนัตรายต่อนักเรยีนจนถงึ
แก่ชวีติได ้
 จากขา้งตน้ผูว้จิยัจงึไดม้คีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน เนื่องจากพื้นที่บริเวณ
โรงเรียนนัน้ตัง้อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่มีการประกอบ
อาชพีค้าและคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งนักเรยีน
สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน อีกทัง้ยัง มี
นกัเรยีนบางส่วนทีใ่ชเ้วลาว่างในช่วงปิดภาคเรยีนใน
การหารายได้พิเศษ นัน่คือ การแยกชิ้นส่วนขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ขาย อาจส่งผลกระทบกับนักเรียน  
เมื่อนักเรียนไปสมัผัสกับสารพิษโดยตรงโดยไม่ได้
ระมดัระวงั ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเหน็ว่าหากมกีารถ่ายทอด
ความรู้เป็นกระบวนการและการจดัท าหลกัสูตรคู่มอื
การจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีนขึน้ เพื่อเป็น
แนวทางในการป้องกนัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทัง้เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนโคก

ประสทิธิว์ทิยาเกดิความรูแ้ละทศันคติต่อการจดัการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนได้อย่างยัง่ยืนสบืไป 
  
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เ พื่ อ พัฒ น า คู่ มื อ ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีนโคกประสทิธิว์ทิยา ต าบล
โคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อน
และหลงัการอบรมการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
โรงเรยีนโคกประสทิธิว์ทิยา  
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติก่อน
และหลงัการอบรมการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
โรงเรยีนโคกประสทิธิว์ทิยา 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนโคก
ประสิทธิว์ ิทยา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 151 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่   นักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนโคกประสิทธิว์ ิทยา  
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวดักาฬสนิธุ์ 
จ านวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purpossive Sampling)  
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มือการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
โรงเรยีน 
  2) แผ่นพบัการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ในโรงเรยีน 
   เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการจดัการ
ขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน  
  2) แบบวัดทัศคติต่อการจัดการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน   
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
  ในการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ท าการ เก็บ
รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
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 ระยะที ่1 การสรา้งและหาคณุภาพคู่มือ 
 1) ศกึษาเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งในเรื่อง
ของขยะอเิลก็ทรอนิกส์ ผลกระทบที่เกดิขึน้จากขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์และแนวทางในการลดจ านวนของขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก าหนดขอบเขตและโครงสร้าง
เนื้อหาของเครื่องมือและเครื่องมือใช้ในการวดัและ
ประเมนิผล ประกอบดว้ย 
  1.1) แบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน มลีกัษณะเป็น
ค าถามแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง จ านวน 
20 ขอ้ 
  1.2) แบบวัดทัศนคติต่อการจัดการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน มลีกัษณะเป็นค าถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดบั คือ 
เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ และไม่เหน็ดว้ย จ านวน 20 ขอ้ 
 2) น าเสนอโครงร่างเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม
กา ร จัด ก า ร ข ย ะ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ ใ น โ ร ง เ รี ย น  
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
 3) น าเสนอคู่มอืการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ในโรงเรยีน และเครื่องมอืใชใ้นการวดัและประเมนิผล
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
เพื่อพจิารณาความสอดคลอ้งและความเหมาะสม ซึง่
พบว่า คู่มือการอบรม มีค่าสอดคล้อง (IOC) ของ
เนื้อหามคี่าเท่ากบั 0.66  และค่าความเหมาะสม มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.39 แสดงว่า เครื่องมอืที่ใชใ้นการ
วัดและประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับ
เหมาะสมมาก แสดงว่าเครื่องมอืที่ใช้ในการอบรมมี
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของงานวจิยัสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 4) น าเครื่องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันกัเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 37 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอื
ดงันี้ 
  4.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน จ านวน 20 ขอ้  
มคี่าความยากง่าย อยู่ในระดบัค่อนขา้งง่าย คอื 0.45 
- 0.75 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ในระดับดี คือ 

0.32 – 0.65 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มคี่าเท่ากบั 
0.83 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  4.2) แบบวัดทัศนคติต่อการจัดการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน จ านวน 20 ขอ้ มคี่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบัปานกลาง คอื 0.32 – 0.55 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.84  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 ร ะ ย ะ ที ่  2  ก ร ะ บ ว น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
สิง่แวดล้อมศึกษา 
  1) จดักจิกรรมการอบรมการจดัการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน 
  2) วัดผลความรู้ และทัศนคติก่อนการ
อบรมการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน 
  3) ถ่ายทอดความรูโ้ดยใชคู้่มอืการจดัการ
ขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน แก่นักเรยีนชัน้มธัยมปีที ่
1 – 3 โรงเรยีนโคกประสทิธิว์ทิยา ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ จ านวน 37 คน และ
มกีารท าการวดัผลความรูร้ะหว่างอบรม 
  4 )  วัด ผลความรู้  แ ละทัศนคติ หลั ง 
การอบรมการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1.1) การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
  1.2) ค่าความยากง่าย 
  1.3) ค่าอ านาจจ าแนก 
  1.4) ค่าความเชื่อมัน่ 
 3) สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือการอบรม 
พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 
80.27 และ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 
83.65 ดังนัน้ ประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของคู่มือการจดัการขยะ
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อิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน เท่ากับ 80.27/83.65  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื พบว่า ดชันี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์

ในโรงเรยีนโคกประสทิธิว์ทิยา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  มีค่ าเท่ ากับ 0.6543 
หมายความว่า นักเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้หลงัจากการ
ใช้คู้มืออบรมร้อยละ 65.43 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน (E1/E2)  

คณุภำพรปูแบบกำรอบรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.05 1.37 80.27 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.73 0.93 83.65 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรอบรม (E1/E2) เท่ำกบั 80.27 / 83.65 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่ม
อบรม 

คะแนนเตม็ ค่ำดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

390 619 37 20 0.6543 
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อน
และหลงัการอบรมการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์
ในโรงเรียน    
 นักเรียนโรงเรียนโคกประสิทธิว์ ิทยา ต าบล
โคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุท์ีเ่ขา้ร่วม
การอบรมการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน 

พบว่า ก่อนการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูใ้นระดบั
ปานกลาง ( x = 10.53) และหลงัการอบรมมคีะแนน
เฉลี่ ย ค ว าม รู้ ใ น ร ะดับ ม าก  ( x = 16.73)  เ มื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการ
อบรม พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการ
อบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและหลงัการอบรมการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน  
(n = 37) 

 
 

ก่อนกำรอบรม หลงักำรอบรม  
 

 
 

 
 �̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้(N = 20) 10.53 1.02 ปานกลาง 16.73 0.93 มาก -29.743 36 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อน
และหลงัการอบรมการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์
ในโรงเรียน  

 พบว่า นักเรียนโรงเรียนโคกประสิทธิว์ ิทยา 
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวดักาฬสนิธุ์  
ทีเ่ขา้ร่วมการอบรมการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์น
โรงเรยีน พบว่า ก่อนการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ

รำยกำร t df p 
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ต่อการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน โดยรวม
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ( x = 2.70) และหลงัการอบรมมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์น
โรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( x = 2.85)  

เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงั
การอบรม พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงั
การอบรมสงูกว่าก่อนอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่4 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติก่อนและหลงัการอบรมการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน  
(n = 37) 

 ก่อนกำรอบรม หลงักำรอบรม    

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 
ทศันคต ิ(N = 3) 2.70 0.34 เหน็ดว้ย 2.85 0.17 เหน็ดว้ย -3.42 36 .002* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาการพฒันาคู่มือการจดัการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสินธุ ์
 จากผลการศกึษาการพฒันาคู่มอืการจดัการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน ส าหรับนักเรียน
โรงเรยีนโคกประสทิธิว์ทิยา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 80.27/83.65 แสดงให้เหน็ว่า คู่มอืการอบรม
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยผ่าน
กระบวนการตามขัน้ตอน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของกาญจนา จ านงศกัดิ ์(2551: 34) ได้กล่าวไว้ว่า 
คู่มือ คือ สิ่งพิมพ์ทางการศึกษาอย่างหนึ่ง ใช้เป็น
กุญแจส าหรบัไขเมื่อเกดิความขอ้งใจต้องการอธบิาย 
ต้องการให้เฉลยปัญหา หรือต้องการให้ได้ความรู้
บางอย่าง เป็นสิ่งพิมพ์ที่จ ัดท าขึ้นให้ง่ายต่อความ
เข้า ใ จ  ปรีชา  ช้ า งขวัญยืน  ( 2551: 127) ได้ ให้
ความหมายไว้ว่า คู่มอืเป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่ไปกบั
การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหนังสือที่ใช้แนวทาง
ปฏบิตัิให้กบัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ให้บรรลุผล
ตามเป้าหมาย ส่วนคู่มือครูนั ้น เป็นหนังสือ ให้
แนวทางและแนะน าเกี่ยวกบัสาระ วิธีการ กจิกรรม 
สือ่ วสัดุ อุปกรณ์และแหล่งขอ้มูล ปกตมิกัจะใชค้วบคู่
กับหนังสือเรียน เป็นหนังสือที่ครูได้ศึกษาได้ด้วย
ตนเอง และราชบณัฑติยสถาน (2552: 23) ได้กล่าว

ไว้ว่า คู่มือ คือ สมุด หรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้
ประกอบวิชา หรืออ านวยความสะดวก เกี่ยวกับ
การศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีบางส่วนสอดคล้อง
กับงานวิจัยของปราณี สุขานนท์ (2547: 68-73)  
ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนารายการวีดิทัศน์ วิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา เรื่อง ขยะมลูฝอย ส าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า รายการวีดิทัศน์ วิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ขยะมูลฝอย ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 83.52/82.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
80/80 และบางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของน ้าฝน 
คู เ จ ริญ ไพศาล  และคณะ  ( 2561: 116-132) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการแกปั้ญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การ
ทดลองใช้ชุดกิจกรรมพบว่าประสิทธิภาพของชุด
กจิกรรมมคี่า E1/E2 เท่ากบั 80.11/75.30 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ ์75/75 ทีต่ัง้ไว ้
 จากผลการศกึษาการพฒันาคู่มอืการจดัการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน ส าหรับนักเรียน
โรงเรยีนโคกประสทิธิว์ทิยา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ
ฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ พบว่า มดีชันีประสทิธิผล 
(E.I.) เท่ากับ 0.6543 หมายความว่า นักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 65.43 แสดงให้
เห็นว่ า คู่มือการอบรมมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการตามขัน้ตอน  

ด้ำน t df p 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกาญจนา จ านงศักดิ ์
(2551 : 34) ปรีชา ช้างขวัญยืน (2551 : 127) ได้
กล่าวไว้ว่า คู่มอื คอื สมุด หรอืหนังสอืทีแ่ต่งขึน้เพื่อ
ใช้ประกอบวิชา หรืออ านวยความสะดวก เกี่ยวกบั
การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และบุญชม ศรีสะอาด 
(2545: 76) ไดก้ล่าวไวว้่า การทีจ่ะท าใหคู้่มอืซึง่เป็น
สื่อการเรียนประเภทหนึ่ งที่จะผลิตขึ้น ใช้นั ้นมี
ประสทิธภิาพต่อการให้ความรู้และความเขา้ใจ ก่อน
จะน าคู่มอืไปใช้จรงิควรมีการพฒันาให้ได้มาตรฐาน
เสยีก่อน ขัน้ตอนหนึ่งที่ส าคญัในการพฒันาคู่มอืการ
เรียนต่างๆ คือ ขัน้ตอนการทดลองใช้และแก้ไข
ปรบัปรุง โดยมวีธิกีารในขัน้แรกคอื ทดลองเบื้องต้น
ครัง้ที่ 1 เป็นการทดลองใช้เป็นรายบุคคล หรอืการ
ทดลองแบบ 1 ต่อ 1 แลว้แกไ้ขปรบัปรุง หลงัจากนัน้
เป็นการทดลองใชเ้บือ้ต้นครัง้ที ่2 ซึง่เป็นการทดลอง
ใชก้บักลุ่มเลก็ ประมาณ 5-10 คนแลว้แกไ้ขปรบัปรุง
อกีครัง้ ขัน้สุดทา้ยน าคู่มอืที่แก้ไขปรบัปรุงครัง้ล่าสุด
ไปทดลองใช้กบักลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ใน
สถานการณ์หรือไม่จริง และทดสอบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนจากนัน้วเิคราะห์เพื่อหาประสทิธภิาพ
ของคู่มือว่ าสามารถน าไปใช้ได้  ซึ่งมีบางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคงพร นิ่มเจรญิชยักุล และ
คณะ (2558: 93-108) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันาชุด
ฝึกอบรมกฎหมายสิง่แวดล้อมในการจดัการขยะมูล
ฝอยส าหรับนักเรียนในชุมชนริมคลอง พบว่ า 
แผนการฝึกอบรมเกีย่วกบักฎหมายสิง่แวดล้อมเรื่อง
การจดัการขยะโดยใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบมสี่วน
ร่วมมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7052 แสดงว่า
นักเรยีนมคีวามกา้วหน้าในความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย
สิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 70.52 และบางส่วน
สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ช่างฉาย และ
คณะ (2558: 613-622) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง รูปแบบ
การพฒันากระบวนการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมในการ
จดัการขยะมลูฝอยของผูป้ระกอบการรา้นคา้ตลาดโรง
เกลือ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า 
ดชันีประสทิธผิลคู่มอืการอบรมการมสี่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการร้านค้า ตลาด
โรงเกลอืมคี่าเท่ากบั .9157 ซึง่แสดงว่าผูป้ระกอบการ
รา้นคา้หลงัการรบัการอบรม มคีวามกา้วหน้าเกีย่วกบั

การจดัการขยะมลูฝอยคดิเป็นรอ้ยละ 91.57 ดงันัน้จงึ
แสดงใหเ้หน็ว่า คู่มอืการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์น
โรงเรียนสามารถน าไปใช้ในการอบรมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เ กี ่ยวกับการจัดการขยะอิ เล็กทรอนิกส์ใน
โรงเรียน ส าหรบันักเรียนโรงเรียนโคกประสิทธิ์
วิทยา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดั
กาฬสินธุ ์
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน ส าหรับ
นกัเรยีนโรงเรยีนโคกประสทิธิว์ทิยา ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ก่อนการ
อบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูใ้นระดบัปานกลาง เท่ากบั 
10.53 หลงัการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวม
ในระดบัมาก เท่ากบั 16.73 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการอบรม พบว่า นกัเรยีนมี
คะแนนเฉลีย่ความรู้หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า 
การอบรมท าให้นักเรียนมีความรู้ที่สูงขึ้น โดยใช้
เทคนิคและวิธีการที่มีความหลากหลายโดยผ่าน
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการ
บรรยายใหค้วามรู ้ประกอบกบัการแจกคู่มอืและแผ่น
พบั เพื่อช่วยให้นักเรยีนเขา้ใจในเนื้อหาเพิม่มากขึน้ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแสงจันทร์ โสภากาล 
(2550: 14-15) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า การ
รบัรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่างๆ
ทีเ่กดิจากการสงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ ทัง้ใน
ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมความรู้
พื้นฐาน หรือภูมิหลัง ของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้
จดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไวแ้ละสามารถแสดงออกมาใน
เชงิพฤตกิรรม ทีส่งัเกตหรอืวดัได ้ส านักงานวจิยัและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร (2562: เว็บไซต์ )  
ได้ให้ความหมาย การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) ว่าเป็นการ
สรา้งความรูใ้หม่ แสวงหาความรูจ้ากภายนอก รกัษา
ความรู้เดิม แยกความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป เช่น  
ใ ช้  SECI model น า บุ ค ล า ก รที่ มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ต่างกันมาประชุม/ท างานร่วมกัน  
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จ้างคนที่มคีวามรู้มาท างานในองค์กร จ้างที่ปรึกษา 
การสกัดความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ การสรุป
บทเรยีนจาการปฏบิตัิงาน การท า AAR การประชุม
ในหน่วยงาน การสกัดความรู้จากการเข้าประชุม 
อบรมภายนอกหน่วยงาน และส านักงานประกัน
สุขภาพ มหาวทิยาลยัมหดิล (2563: เวบ็ไซต์) ไดใ้ห้
ความหมาย การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement) ว่าเป็น
การกลัน่กรององค์ความรู้ที่รวบรวมได้จัดท าใน
รปูแบบไฟลข์อ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั 
ใช้งานได้ของความรู้  เช่น ปรบัปรุงรูปแบบเอกสาร
ให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดยีวกนั, ปรบัปรุงเนื้อหา
ให้สมบูรณ์ ซึ่งมบีางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ
จอมจนัทร์ นทีวฒันา และวิชยั เทียนถาวร (2560: 
316-330) ไดศ้กึษาเรื่อง ความรู้และทศันคติที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา พบว่า ระดบัความรู้ของชุมชนในการ
ลดขยะตามหลกั 5R ไดแ้ก่ การลดการใช้ การใช้ซ ้า 
การน ากลบัมาใชใ้หม่ การซ่อมแซม การปฏเิสธไม่ใช ้
อยู่ในระดบัมาก บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ธรีวรรณ บุญโทแส และคณะ (2560: 369-378) ได้
ศกึษาเรื่อง ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกบั
การจัดการขยะของชาวบ้าน ในหมู่บ้านนางแลใน 
ต าบลนางแล อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย โดยการ
ส ารวจความรู้ เกี่ยวกับขยะของชาวบ้านพบว่า 
ชาวบ้านในพื้นที่ราบมีความรู้เกี่ยวกบัประเภทขยะ 
และโทษของขยะมากกว่าชาวบ้านที่เป็นชาติพันธุ์
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ในขณะทีค่วามรูใ้น
เรื่องการจัดการขยะพบว่า ชาวบ้านทัง้สองกลุ่มมี
ความรูไ้ม่แตกต่างกนั อยู่ในเกณฑด์พีอใชเ้หมอืนกนั 
บางส่วนสอดคล้องกบัวจิยัของสวรรยา ธรรมอภิพล 
และคณะ (2560: 1630-1642) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
ความรู้ในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นครวัเรอืน
ของชุมชนบ้านตลาดเขต จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กีย่วกบัอเิลก็ทรอนิกส์
ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 62.22 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
7.61) และความรูใ้นการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์น
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.11 (ค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ  6 .22 )  วิธีการที่ ใช้ ในการจัดการขยะ

อเิลก็ทรอนิกสเ์มื่อหมดอายุการใชง้านหรอืช ารุตส่วน
ใหญ่จะขายให้แก่ซาเล้งหรอืร้านรบัซื้อของเก่าแบบ
ยกชิ้นโดยไม่มกีารแยกชิ้นส่วนและไม่มกีารคดัแยก
ออกจาก ขยะที่ขายได้ประเภทอื่น และบางส่วน
สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา กิจเกิดแสง 
(2561: 1-65) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความรู้
ขอ งประชาชนในการจัดขยะอิ เ ล็กทรอนิกส์  
กรณีศกึษา ต าบลหวัโพ จงัหวดัราชบุร ีความรูใ้นการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความรู้ในการจัดการขยะ อิเล็กทรอนิกส์
โดยรวมในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 77.81 โดยดา้น
ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้มากที่สุด คือ ความรู้ทัว่ไป 
เกีย่วกบัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และดา้นทีก่ลุ่มตวัอย่างมี
ความรู้น้อยที่สุด คือ การน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลบัมาใช้ใหม่ ผลการศกึษาดา้นการรบัรู้พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการรบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัการจดัการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
2.63 โดยไดร้บัรูจ้ากโทรทศัน์และสือ่อนิเตอรเ์น็ตมาก
ทีส่ดุ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
เกี ่ยวกับการจัดการขยะอิ เล็กทรอนิกส์ใน
โรงเรียน ส าหรบันักเรียนโรงเรียนโคกประสิทธิ์
วิทยา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จงัหวดั
กาฬสินธุ ์
 จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
เกี่ยวกับการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนโคกประสทิธิว์ ิทยา ต าบล
โคกสะอาด อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ พบว่า  
ก่อนการอบรมนักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย เท่ากบั 2.70 หลงัการอบรมนกัเรยีนมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เท่ากับ 
2.85 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและ
หลงัการอบรม พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
หลงัการอบรมสงูกว่าก่อนอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การอบรมท าให้
นักเรียนมีทัศนคติที่สูงขึ้น เนื่องจากการอบรมใช้
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษาที่ให้นักเรยีนได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของมญัชรตัน์ วริชัวงค ์(2542: 25) กล่าวว่าปัจจยัทีท่ า
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ให้เกดิทศันคติประกอบดว้ย การเรยีนรูโ้ดยอาจมสีิง่
เร้าเป็นตัวกระตุ้น จนท าให้เกิดความประทับใจ
ทางบวก คือ ความรู้สึกชอบ.และความประทับใจ
ในทางลบ คือ ความรู้สึกไม่ชอบ อาจเกิดจากการ
ยอมรบัทศันคตจิากผูอ้ื่นและมสีื่อต่างๆ เป็นสิง่ชกัจูง
ใหป้ฏบิตั ิโดยแสดงออกมาในรปูแบบของพฤตกิรรมที่
สามารถสงัเกตได ้นิพนธ ์แจง้เอีย่ม (2544: 19) กล่าวว่า 
ทศันคตคิอืสิง่ที่อยู่ในจติใจของคนทีต่อบสนองต่อสิง่
ใดสิง่หนึ่ง ซึง่เราไม่สามารถสงัเกตหรอืวดัไดโ้ดยตรง
แต่เราสามารถรูไ้ด ้โดยดูจากพฤตกิรรมของคนว่าจะ
ตอบสนองต่อสิง่เรา้อย่างไร เรากจ็ะทราบทนัท ีและ 
สุรพงษ์  โสธนะเสถียร (2533: 122) ได้กล่าวถึง
ทศันคตวิ่า เป็นดชันีชีว้่าบุคคลนัน้คดิและรูส้กึอย่างไร
กับคนรอบข้าง  วัต ถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจน
สถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตินัน้มรีากฐานมาจาก
ความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ 
ทศันคตจิงึเป็นเพยีงความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่
เร้าและเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่า ชอบ
หรอืไม่ชอบ ตอบประเดน็หนึ่งๆ ซึง่ถอืว่าเป็นสื่อสาร
ภายในบุคคล ที่เป็นผลกระทบมาจากการรบัสารอนั
จะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป ซึ่งมบีางส่วนสอดคล้อง
กบังานวิจัยของเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ ์และ
สุมาลี พุ่มภิญโญ (2560 : 163-173) ได้ศึกษาเรื่อง 
ทัศ นคติ ข อ ง ค รั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต เ ทศบ า ลนค ร
พระนครศรอียุธยาต่อการจดัการขยะแบบ 3Rs พบว่า 
กลุ่มอาชพีขา้ราชการ พนักงานบรษิทั รฐัวสิาหกจิมี
ทศันคตทิี่ดทีี่สุดต่อแนวคดิการจดัการขยะแบบ 3Rs 
บางส่วนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภวชิย ์โรมแพน 
และคณะ (2561: 189-202) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารจดัการขยะในเขต
เทศบาลนครเชยีงใหม่ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า ทศันคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมทีศันคติต่อการบริหารจดัการ
ขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยรวมทุกด้าน 

อยู่ในระดบัมาก และบางส่วนสอดคล้องกบัวจิยัของ
สมใจ เป้าทอง และคณะ (2562 : 12-22) ได้ศึกษา
เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความรูแ้ละทศันคตกิบัการ
จดัการขยะมูลฝอยในครวัเรอืนของประชาชน ต าบล
บางเป้า อ าเภอกันตรงั จงัหวัดตรงั พบว่า ความรู้
ประกอบด้วย ความหมายของขยะ แหล่งที่มา 
ประเภทของขยะ การคดัแยกขยะ การก าจดัขยะและ
อันตรายของขยะ ภาพรวมมีความรู้ในระดับสูง 
ทศันคติ ประกอบด้วย ความส าคญัของการคดัแยก
ขยะ การก าจดัขยะ ประโยชน์ของการคดัแยก ปัญหา
ขยะภาพรวมมีทัศนคติในระดับสูง การวิเคราะห์
ค ว า ม สัม พัน ธ์  พบ ว่ า ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทัศ นคติ มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัการจดัการขยะมูลฝอยของ
ประชาชน ต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) นักเรยีนสามารถน าความรูก้ารจดัการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีนไปปฏบิตัิ และประยุกต์ใช้
ในชวีติประจ าวนัได ้ 
 2) ควรส่งเสริมให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน 
เพื่อให้นักเรยีนตระหนักถึงผลกระทบที่เกดิจากขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์และเหน็ความส าคญัของสิง่แวดล้อม
ในชุมชน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทาง
สิง่แวดล้อมเชิงสุขภาพ สงัคม และวฒันธรรม จาก
การประกอบอาชพีคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
 2) ควรมีการศึกษาการสร้างผลิตภัณฑ์จาก
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีช่ ารุดหรอืไม่เป็นทีต่อ้งการแลว้ 
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณของขยะ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่กดิขึน้ 
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