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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของสตัวใ์นพืน้ทีบ่่อก าจดั
ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ8์0/80 และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้และทศันคตกิ่อนและ
หลงัการอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ชาวบา้นบา้นหนองเมก็ หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ประกอบดว้ย คู่มอืการอบรม แผ่นพบั แบบทดสอบความรูแ้ละแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน paired t-test ผลการศึกษา พบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืการอบรม เท่ากบั 85.15/87.80 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการอบรม เท่ากบั 0.6540 แสดงให้
เหน็ว่า ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 65.40 และชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้และทศันคติ
หลงัการอบรมสงูกว่าก่อนอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : คูม่อืการอบรม, การพฒันาคู่มอื, ขยะอเิลก็ทรอนิกส,์ ความรู,้ ทศันคต ิ
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Abstract 

 The purposes of this research were to develop a training handbook for animal biodiversity 
conservation in the electronic waste disposal area, in Khok Sa-at Sub-district, Khong Chai District, Kalasin 
province with efficiency and effectiveness according to criteria 80/80, and compared knowledge and attitudes 
before and after training.  The sample of the study were 30 villagers in village people of Ban Nong Mek, 
Village, Khok Sa-at Sub-district, Khong Chai District, Kalasin province, which was obtained by voluntarily 
participating in 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 and paired t-test. The results of the research showed that the manual was efficiency of 85.15 
/ 87.80. The activity of the activity effectiveness manual index was equal to 0.6540. The that villagers had 
more knowledge and effect to increased progress after using the training manual at 65.40%. And the villagers 
had the knowledge average scores and attitude after training was significantly higher than before training at 
the .05 level of statistical significance. 
 
Keyword : training handbook, training handbook development, Electronic waste , knowledge, attitude 
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1. บทน ำ  
 ความหลากหลายทางชวีภาพ หมายถงึ การมี
สิ่งมีชีวิตน้อยนิด ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่
อาศยั ซึง่มมีากมายและแตกต่างกนัทัว่โลกหรอืง่ายๆ 
คอื การทีม่ชีนิดพนัธุ ์(species) สายพนัธุ ์(genetics) 
และระบบนิเวศที่แตกต่างหลากหลายบนจักรวาล 
ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถพิจารณาได้
จากความหลากหลายระหว่างสายพนัธุ ์ระหว่างชนิด
พนัธุ ์และระหว่างระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพระหว่างสายพันธุ์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ 
ความแตกต่างระหว่างพนัธุพ์ชืและสตัวต่์างๆ ทีใ่ชใ้น
การเกษตร ความแตกต่างหลากหลายระหว่างสาย
พันธุ์ ท าให้สามารถเลือกบริโภคข้าวเจ้าหรือข้าว
เหนียว ตามทีต่้องการได ้หากไม่มคีวามหลากหลาย
ของสายพนัธุต่์างๆ แลว้ อาจจะตอ้งรบัประทานสม้ต า
ปูเค็มกับข้าวจ้าวก็เป็นได้ ความแตกต่างที่มีอยู่ใน
สายพนัธุต่์างๆ ยงัช่วยใหเ้กษตรกรสามารถเลอืกสาย
พนัธุป์ศุสตัว ์เพื่อใหเ้หมาะสมตามความต้องการของ
ตลาดได้ เช่น ไก่พนัธุ์เนื้อ ไก่พนัธุไ์ข่ดก ววัพนัธุน์ม 
ววัพนัธุ์เนื้อ เป็นต้น ความหลากหลายระหว่างระบบ
นิเวศเป็นความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งซบัซ้อน 
สามารถเหน็ไดจ้ากความแตกต่างระหว่างระบบนิเวศ
ประเภทต่างๆ เช่น ป่าดงดิบ ทุ่งหญ้า ป่าชายเลน 
ทะเลสาบ บงึ หนอง ชายหาด แนวปะการงั ตลอดจน
ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึน้ เช่น ทุ่งนา อ่างเกบ็น ้า 
หรอืแม้กระทัง่ชุมชนเมอืงของเราเอง ในระบบนิเวศ
เหล่านี้ สิง่มีชีวิตก็ต่างชนิดกนั และมีสภาพการอยู่
อาศยัแตกต่างกนั ความแตกต่างหลากหลายระหว่าง
ระบบนิเวศ ท าให้โลกมีถิ่นที่อยู่อาศัยเหมาะสม
ส าหรบัสิง่มชีวีติชนิดต่างๆ ระบบนิเวศแต่ละประเภท
ใหป้ระโยชน์แก่การด ารงชวีติของมนุษย์แตกต่างกนั 
หรอือกีนัยหนึ่งให ้"บรกิารทางสิง่แวดลอ้ม"  ต่างกนั
ดว้ย อาท ิป่าไมท้ าหน้าทีดู่ดซบัน ้า ไม่ใหเ้กดิน ้าท่วม
และการพงัทลายของดนิ ส่วนป่าชายเลนท าหน้าที่เก็บ
ตะกอนไม่ให้ไปทบถมจนบริ เวณปากอ่าวตื้นเขิน 
ตลอดจนป้องกนัการกดัเซาะบรเิวณชายฝัง่จากกระแสลม
และคลื่นดว้ย (กองบรรณาธกิาร, 2554 : 62) 
 ความหลากหลายระหว่างระบบนิเวศเป็น
ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งซบัซ้อน สามารถ

เหน็ไดจ้ากความแตกต่างระหว่างระบบนิเวศประเภท
ต่างๆ เช่น ป่าดงดบิ ทุ่งหญ้า ป่าชายเลน ทะเลสาบ 
บึง หนอง ชายหาด แนวปะการัง ตลอดจนระบบ
นิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทุ่งนา อ่างเก็บน ้า หรือ
แม้กระทัง่ชุมชนเมืองของเราเอง ในระบบนิเวศ
เหล่านี้ สิง่มีชีวิตก็ต่างชนิดกนั และมีสภาพการอยู่
อาศยัแตกต่างกนั ความแตกต่างหลากหลายระหว่าง
ระบบนิเวศ ท าให้โลกมีถิ่นที่อยู่อาศัยเหมาะสม
ส าหรบัสิง่มชีวีติชนิดต่างๆ ระบบนิเวศแต่ละประเภท
ใหป้ระโยชน์แก่การด ารงชวีติของมนุษย์แตกต่างกนั 
หรืออีกนัยหนึ่ ง ให้  "บริการทางสิ่ง แวดล้อม " 
(environmental service) ต่างกนัด้วย อาท ิป่าไมท้ า
หน้าที่ดูดซบัน ้า ไม่ให้เกิดน ้าท่วมและการพงัทลาย
ของดนิ สว่นป่าชายเลนท าหน้าทีเ่กบ็ตะกอนไม่ใหไ้ป
ทบถมจนบริเวณปากอ่าวตื้นเขนิ ตลอดจนป้องกัน
การกัดเซาะบริเวณชายฝัง่จากกระแสลมและคลื่น
ดว้ย (ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม, 2562 : เวบ็ไซต)์ 
 ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศก าลัง
พัฒนาก าลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่
ประเทศก าลังพัฒนาก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ยังไม่มี
กฎหมายและระบบจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่า
ถูกต้อง นอกเหนือจากปรมิาณขยะอเิล็กทรอนิกส์ที่
เกิดขึ้นจากการบริโภคภายในประเทศแล้ว ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ยังกลายเ ป็นปัญหามลพิษข้าม
พรมแดน เนื่องจากมกีารส่งออกขยะอเิลก็ทรอนิกส์
จากประเทศที่พฒันาแล้วไปยงัประเทศก าลงัพฒันา
โดยใหเ้หตุผลว่าเป็นการส่งออกเพื่อน าไปใชซ้ ้าหรอื
เป็นการลักลอบส่งออกเพื่อรีไซเคิล โดยประเทศ
ปลายทาง ไดแ้ก่ จนี อเิดยี เวยีดนามและประเทศใน
แถบแอฟรกิาตะวนัตก (สจุติรา วาสนาด ารงดี, 2558 
: เวบ็ไซต)์   
 อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ประกอบด้วย  
5 ต าบล มผีู้ประกอบการจ านวน 283 ราย จาก 5 ต าบล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าบลโคกสะอาดที่มีผู้ประกอบการ
จ านวน 240 ราย จาก 12 หมู่บา้น เป็นพืน้ทีท่ีม่ชีาวบา้น
ประกอบกจิกรมรบัซื้อและคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (สุจิตรา วาสนา
ด ารงดี, 2558 : เว็บไซต์) ดังนัน้วิจัยจึงสนใจที่จะ
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จดัท าการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของ
สตัวใ์นพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อน าไปใช้
ในชุมชุนเพื่อให้ผู้อบรบมีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนกัถงึปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่ อพัฒนาคู่ มือ การอ นุ รักษ์ ค ว าม
หลากหลายทางชวีภาพของสตัวใ์นพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อน
และหลังการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ในพื้นที่บ่อก าจัด 
ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สตัวใ์นพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ ชาวบา้นในชุมชนบา้นหนอง
เมก็ หมู่ที ่4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 666 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวบ้านในชุมชนบ้าน
หนองเมก็ หมูที่ 4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั 
จงัหวดักาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการ
สมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของสตัวใ์นพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
  2) แผ่นพบัการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ท า ง ชี ว ภ า พ ข อ ง สั ต ว์ ใ น พื้ น ที่ บ่ อ ก า จั ด 
ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ใน
พืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์   

  2) แบบวดัทศัคตต่ิอการการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ในพื้นที่บ่อก าจัด 
ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ   
 ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพคู่มอื 
  1) ศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องใน 
เรื่องของขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาก
จาก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางในการลด
จ านวนของขยะอิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อก าหนดขอบเขต 
และโครงสรา้ง เนื้อหาของเครื่องมอื และเครื่องมอืใช้
ในการวดั และประเมนิผล ประกอบดว้ย 
   1.1) แบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ใน
พื้นที่บ่อก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบชนิดเลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่ และ 
ไม่ใช่ ตอบใช่ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ใช่ได้ 0 คะแนน 
จ านวน 20 ขอ้ 
   1.2) แบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ในพื้นที่บ่อ
ก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะชนิดเลือกตอบ  
3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ และไม่เห็นด้วย 
จ านวน 20 ขอ้  
  2) น าเสนอโครงร่างเนื้อหาที่ใช้ในการ 
อบรมการการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ
ของสตัวใ์นพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม 
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
  3 )  น า เ สนอคู่ มือกา รอ นุ รักษ์ ค ว าม
หลากหลายทางชวีภาพของสตัวใ์นพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือใช้ในการวัด และ
ประเมนิผลทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 
3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องและความ
เหมาะสม ซึ้งพบว่า คู่มือการอบรม มีค่าสอดคล้อง 
(IOC) ของเนื้อหามีค่าเท่ากับ 0.66 และค่าความ
เหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39 แสดงว่า เครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล มคีวามเหมาะสมอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ
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อบรมมีความเหมาะสมและความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัสามารถน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้
  4) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับชาวบ้านที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย  
ค่าอ านาจ จ าแนกรายข้อ และความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
ของเครื่องมอื ดงันี้ 
   4.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ใน

พืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 20 ขอ้ มคี่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบัด ีคอื 0.27 - 0.47 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.66  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 
   4.2) แบบวัดทันคติต่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ในพื้นที่บ่อ
ก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 20 ขอ้ มคี่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ อยู่ในระดบัดีมาก คือ 0.39 – 0.73 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.92  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้

 

   
       ภาพประกอบที ่1 การส ารวจแหล่งทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอด สิง่แวดลอ้มศกึษา  
  1) จดักจิกรรมการอบรมการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ในพื้นที่บ่อก าจัด 
ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
  2) วัดผลความรู้ และทัศนคติก่อน การ
อบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของ
สตัวใ์นพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
  3) ถ่ายทอดความรูโ้ดยใชคู้่มอืการอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ในพื้นที่บ่อ

ก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์แก่ชาวบา้นบา้นหนองเมก็ 
หมูที่ 4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์จ านวน 30 คน และมีการท าการวัด 
ผลความรูร้ะหว่างอบรม 
  4) วัดผลความรู้ และทัศนคติหลังการ
อบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของ
สตัวใ์นพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์

 

   
        ภาพประกอบที ่2 ด าเนินกจิกรรมการอบรม 
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        ภาพประกอบที ่3 วดัผลความรู ้และทศันคต ิ
 

   
ภาพประกอบที ่4 กจิกรรมการอบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของสตัว ์

ในพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถติิพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1.1 การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
   1.2 ค่าความยากง่าย 
   1.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
   1.4 ค่าความเชื่อมัน่ 
  3. สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือการอบรม
ตามเกณฑ ์80/80  

 ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือการอบรม
พบว่า ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 
85.15 และ ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากับ 
87.80 ดังนัน้ ประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ของคู่มอืการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพของสตัวใ์นพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 85.15/87.80 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือ พบว่า 
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ในพื้นที่บ่อ
ก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  มีค่าเท่ากับ 0.654 0 
หมายความว่า ชาวบา้นมคีวามรูเ้พิม่ขึน้หลงัจากการ
ใช้คู้มืออบรมร้อยละ 65.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที่ 1 ประสทิธิภาพของคู่มือการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ในพื้นที่บ่อก าจดัขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E1/E2)  

คณุภำพรปูแบบกำรอบรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.30 1.69 85.15 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.56 1.10 87.80 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรอบรม (E1/E2) เท่ำกบั 85.15/87.80 

 
ตารางที ่2 ดชันปีระสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพของสตัวใ์นพืน้ทีบ่อ่ก าจดัขยะ
อเิลก็ทรอนกิส ์

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่ม
อบรม 

คะแนนเตม็ 
ค่ำดชันี

ประสิทธิผล (E.I.) 
389 527 30 20 0.6540 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนน
เฉ ลี ่ยความรู้ เ กี ่ย ว กับก า รอ นุ รักษ์ ค ว าม
หลากหลายทางชีวภาพของสตัวใ์นพื้นทีบ่่อก าจดั
ขยะอิเลก็ทรอนิกส ์
 ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จงัหวัดกาฬสนิธุ์  
ที่เข้าร่วมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ
ของสตัว์ในพื้นที่บ่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส์ พบว่า 

ก่อนการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ในระดับปาน
กลาง (x̅=12.96) แ ละหลัง การอบรมม ีค ะแนน
เ ฉ ลี ่ย ค ว า ม รู ้ใ น ร ะ ด ับ ม า ก  (x̅=17.56) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการ
อบรม พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการ
อบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ
ของสตัวใ์นพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ก่อนและหลงัการอบรม (n = 30) 

รำยกำร 
ก่อนกำรอบรม หลงักำรอบรม 

t df P 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้
 (N = 20) 

12.96 2.60 
ปาน
กลาง 

17.56 1.10 มาก -52.43 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อนและ
หลังการอบรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสตัวใ์นพื้นทีบ่่อก าจดัขยะอิเลก็ทรอนิกส ์
 พบว่า ชาวบา้นในชุมชนบา้นหนองเมก็ หมู่ที ่
4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ที่
เข้าร่วมการอบรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
โรงเรยีน พบว่า ก่อนการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ใน

พื้นที่บ่อก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับ 
ไม่เหน็ดว้ย (x̅=1.21) และหลงัการอบรมมคีะแนนเฉลีย่
ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของ
สตัว์ในพืน้ที่บ่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย (x̅=2.77) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตกิ่อนและหลงัการอบรม พบว่า ชาวบา้นมคีะแนน
เฉลีย่ทศันคตหิลงัการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการอบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ
ของสตัวใ์นพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์(n = 30) 

ด้ำน 
ก่อนกำรอบรม หลงักำรอบรม 

t df P 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ
(N = 3) 

1.21 0.09 ไม่เหน็ดว้ย 2.77 0.12 
เหน็
ดว้ย 

-8.60 29 .000 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาการพฒันาคู่มือการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในพื้ นทีบ่่อก าจดั 
ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรบัชาวบ้านบ้านหนองเม็ก 
หมู่ที  ่4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ ์
 จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ค ว า ม
หลากหลายทางชวีภาพของสตัวใ์นพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์ส าหรบัชาวบ้านบา้นหนองเมก็ หมู่ที่ 
4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
พบว่ า  คู่ มือการอบรมมีประสิทธิภาพเท่ ากับ 
85.15/87.80 แสดงใหเ้หน็ว่า คู่มอืการอบรมมคีวาม
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพโดยผ่านกระบวนการ
ตามขัน้ตอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิจิตร  
อาวะกุล (2550 : 15) กล่าวว่า การฝึกอบรมหมายถงึ 
กระบวนการ เพิ่มความรู้  ความช านาญ และ
ความสามารถของบุคคลหรอืที่เรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า 
เป็นการพัฒนาบุคคล หรืออาจกล่าวได้ว่าการ
ฝึกอบรม คอื กระบวนการที่จะส่งเสริมสมรรถภาพ
บุ ค ค ล  ใ ห้ ส า ม า ร ถ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธิภาพอันจะส่งผลโดยตรงไปยงัผลงานของ
สถาบนั สงัคมประชาชน และปรชีา ชา้งขวญัยนื และ
คณะ (2551 : 127) ให้ความหมายไว้ว่า คู่มือเป็น
หนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็น
หนังสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัิใหก้บัผูใ้ชส้ามารถกระท า
สิง่นัน้ๆ ให้บรรลุผล ตามเป้าหมาย ส่วนคู่มอืครูนัน้
เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน าเกี่ยวกับสาระ 
วิธีการ กิจกรรม สื่อวัสดุ อุปกรณ์และแหล่งข้อมูล 
ปกตมิกัจะใชค้วบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนังสอืทีค่รู
ไดศ้กึษาดว้ยตนเอง และกาญจนา จ านงศกัดิ ์(2551 

: 34) ไดก้ล่าวไวว้่า คู่มอื คอื สิง่พมิพท์างการศกึษา
อย่างหนึ่ง ใชเ้ป็นกุญแจส าหรบัไขเมื่อเกดิความขอ้ง
ใจต้องการอธิบาย ต้องการให้เฉลยปัญหา หรือ
ต้องการให้ได้ความรู้บางอย่าง เป็นสิง่พิมพ์ที่จดัท า
ขึน้ใหง้่ายต่อความเขา้ใจ ราชบณัฑติยสถาน (2552 : 
23) ได้กล่าวไว้ว่า คู่มอื คอื สมุด หรอืหนังสอืที่แต่ง
ขึ้นเพื่อใช้ประกอบวิชา หรืออ านวยความสะดวก 
เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีบางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประยรู วงศจ์นัทรา (2559). 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การฝึกอบรมเรื่องการจดัการ
ขยะรไีซเคลิส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า 
คู่ มือกา ร ฝึกอบรมการจัดกา รขยะรี ไซ เคิลมี
ประสทิธภิาพของรูปแบบการฝึกอบรม80.00/86.86 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 บางส่วนสอดคล้องกบั
งานวจิยั ทีต่ัง้ไวข้องปราณี สุขานนท ์(2547 : 68-73) 
ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนารายการวีดิทัศน์ วิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา เรื่อง ขยะมูลฝอยส าหรบันักเรยีน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า รายการวีดทิศัน์ วชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่อง ขยะมูลฝอยที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 83.52/82.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
80/80 และมบีางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของคงพร 
นิ่มเจริญชัยกุล และคณะ (2558 : 93-108) ได้ศึกษา 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการ
จดัการขยะมูลฝอยส าหรบันักเรยีนในชุมชนรมิคลอง 
พบว่า แผนการฝึกอบรมเกีย่วกบักฎหมายสิง่แวดลอ้ม
เรื่องการจดัการขยะโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7052 แสดงว่า
นักเรยีนมีความก้าวหน้าในความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย
สิง่แวดลอ้มคดิเป็นรอ้ยละ 70.52   
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 จ ากผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ในพื้นที่บ่อก าจัด 
ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
เ ท่ า กั บ  0. 6540 หม า ย ค ว า ม ว่ า  นั ก เ รี ย น มี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 65.40 คู่มอืการ
อบรมมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพโดยผ่าน
กระบวนการตามขัน้ตอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของชนิดา นนท์นภา (2545 : 48) ได้กล่าวถึงดชันี
ประสทิธผิลไว้ว่าเป็นการประเมนิสื่อการเรยีนทีผ่ลติ
ขึน้มาเพื่อที่จะดูถึงประสทิธิภาพทางด้านการเรียน
การสอน และการวดัผล และประเมนิผล สวุทิย ์มลูค า 
(2550: 44) กล่าวว่า กระบวนการทีท่ าใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมเกดิความรู้ ความเขา้ใจ ความช านาญ และ
เกิดทัศนคติที่ เหมาะสมเกี่ยวกับ เรื่ องที่อบรม
จนกระทัง่ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ และ
สามารถเปลีย่นแปลงความคดิ หรอืพฤตกิรรมไปตาม
วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมปีระสทิธิภาพ
และประสทิธผิล และกาญจนา จ านงศกัดิ ์(2551 : 34) 
ได้กล่าวไว้ว่า คู่มอื คอื สิง่พมิพ์ทางการศกึษาอย่าง
หนึ่ง ใช้เป็นกุญแจส าหรับไขเมื่อเกิดความข้องใจ
ตอ้งการอธบิาย ตอ้งการใหเ้ฉลยปัญหา หรอืตอ้งการ
ให้ได้ความรูบ้างอย่างเป็นสิง่พมิพ์ทีจ่ดัท าขึน้ใหง้่าย
ต่อความเขา้ใจ ซึ่งมีบางส่วนสอดคล้องกบังานวิจยั
ของสวรรยา ธรรมอภิพล และคณะ (2560) ได้
ท าการศกึษา ความรูใ้นการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ในครัว เรือนของชุมชนบ้านตลาดเขตจังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้
เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 
62.22 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.61) และความรู้ในการ
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัปานกลาง คดิเป็น
รอ้ยละ 46.11 (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 6.22) วธิกีารที่ใช้ใน
การจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อหมดอายุการใช้
งาน หรอืช ารุด ส่วนใหญ่จะขายใหแ้ก่ซาเลง้หรอืรา้น
รบัซื้อของเก่าแบบยกชิ้น โดยไม่มีการแยกชิ้นส่วน
และไม่มกีารคดัแยกออกจากขยะทีข่ายไดป้ระเภทอื่น 
มีบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจยัของอมรรัตน์ ช่าง
ฉาย และคณะ (2558 : 613-622) ไดศ้กึษา รูปแบบ
การพฒันากระบวนการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมในการ

จดัการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการร้านค้าตลาด
โรงเกลอื อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ พบว่า 
ดชันีประสทิธผิลคู่มอืการอบรมการมสี่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการร้านค้าตลาด
โรงเกลอืมคี่าเท่ากบั .9157 ซึง่แสดงว่าผูป้ระกอบการ
ร้านค้าหลังการรับการอบรม มีความก้าวหน้า
เกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอยคดิเป็นรอ้ยละ 91.57 
และบางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของช่างฉาย และ
คณะ (2558 : 613-622) ไดศ้กึษา รปูแบบการพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมในการจดัการขยะ
มูลฝอยของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดโรงเกลือ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผลคู่มือการอบรมการมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการร้านค้าตลาด
โรงเกลอืมคี่าเท่ากบั .9157 ซึง่แสดงว่าผูป้ระกอบการ
ร้านค้าหลังการรับการอบรม มีความก้าวหน้า
เกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอยคดิเป็นรอ้ยละ 91.57 
ดังนั ้น จึ ง แสดง ให้ เ ห็นว่ า  ก า รอ นุ รักษ์ ค ว าม
หลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ในพื้นที่บ่อก าจัด 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์สามารถน าไปใช้ในการอบรมได้
อย่างมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เ กี ่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชี ว ภ า พ ข อ ง สัต ว์ ใ น พื้ น ที ่บ่ อ ก า จัด ข ย ะ
อิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรบัชาวบ้านบ้านหนองเม็ก 
หมู่ที ่4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดั
กาฬสินธุ ์
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของสตัวใ์น
พื้นที่บ่อก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับชาวบ้าน
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ 
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ก่อนการอบรมมี
คะแนนเฉลีย่ความรูใ้นระดบัปานกลาง เท่ากบั 12.96 
หลงัการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมในระดบั
มาก เท่ากบั 17.56 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า
การอบรมท าให้ชาวบ้านมีความรู้ที่สูงขึ้น โดยใช้



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(1), 2021 : 76 - 88 

 
85 

เทคนิคและวิธีการที่มีความหลากหลายโดยผ่าน
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการ
บรรยายให้ความรูป้ระกอบกับการแจกคู่มอืและแผ่น
พับ เพื่อช่วยให้ชาวบ้านเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมาก 
เป็นไปตามแนวคดิของแสงจนัทร์ โสภากาล (2550: 
14-15) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า การรับรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์รายละเอียดต่างๆ  
ทีเ่กดิจากการสงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ ทัง้ใน
ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมความรู้
พื้นฐาน หรือภูมิหลัง ของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้
จดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไวแ้ละสามารถแสดงออกมาใน
เชงิพฤตกิรรม ทีส่งัเกตหรอืวดัได ้เป็นไปตามแนวคดิ
ของไพศาล หวงัพานิช (2526 : 96) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คือ เมื่อบุคคลได้รับการ
ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ การเรียนรู้การฝึกฝนการ
ฝึกอบรมและที่เคยพบเห็นมาผ่านประสาทสัมผัส
ต่างๆ จะท าให้ไดร้บัขอ้เทจ็จรงิหรอืรายละเอยีดของ
เรื่องราวอันจะเป็นประสบการณ์ของบุคคลซึ่งจะ
สะสมและถ่ายทอดสบืต่อกนัไปจนกลายเป็นความรู้
ก า ร วั ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม จ า  จึ ง จ า เ ป็ น ต้ อ ง วั ด
ความสามารถในการระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือ
ประสบการณ์ต่างๆ หรือวัดความระลึกได้จาก
ประสบการณ์ และเป็นไปตามแนวคดิของประภาเพญ็ 
สุวรรณ (2554: 18) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้
ว่า เป็นพฤติกรรมเบื้องต้นซึ่งผู้เรยีนจ าได้ อาจโดย
การนึกไดห้รอืโดยการมองเหน็ได้ยนิจ าไดค้วามรูใ้น
ขัน้นี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกบัการจ ากัดความหมาย 
ขอ้เทจ็จรงิ ทฤษฎ ีกฎโครงสรา้ง วธิกีารแกไ้ขปัญหา
เหล่าน้ี เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธรีวรรณ 
บุญโทแสง และคณะ (2560 : 369-378) ได้ศึกษา 
ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกบัการจดัการ
ขยะของชาวบ้าน ในหมู่บา้นนางแลใน ต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พบว่า ในการส ารวจ
ความรู้เกี่ยวกบัขยะของชาวบ้านพบว่า ชาวบ้านใน
พืน้ทีร่าบมคีวามรูเ้กีย่วกบัประเภทขยะ และโทษของ
ขยะมากกว่าชาวบา้นทีเ่ป็นชาตพินัธุอ์ย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ .05 ในขณะที่ความรู้ในเรื่องการจดัการ
ขยะพบว่า ชาวบา้นทัง้สองกลุ่มมคีวามรู้ไม่แตกต่าง
กัน อยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้เหมือนกัน สอดคล้องกับ

งานวจิยัของสวรรยา ธรรมอภพิล และคณะ (2560 : 
1630-1642) ได้ศึกษา ความรู้ในการจัดการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นครวัเรอืนของชุมชนบ้านตลาดเขต 
จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความรูเ้กีย่วกบัอเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัสงู คดิเป็นรอ้ย
ละ 62.22 (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 7.61) และความรูใ้นการ
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัปานกลาง คดิเป็น
รอ้ยละ 46.11 (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 6.22) และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของอภิญญา กจิเกดิแสง (2561 : 1-65) 
ไดศ้กึษา พฤตกิรรมและความรูข้องประชาชนในการ
จัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ต าบลหัวโพ 
จังหวัดราชบุรี พบว่า ความรู้ในการจัดการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามรู้
ในการจัดการขยะ อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมในระดับ
มาก คดิเป็นรอ้ยละ 77.81 โดยดา้นทีก่ลุ่มตวัอย่างมี
ความรู้มากที่สุด คือ ความรู้ทัว่ไป เกี่ยวกับขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์และด้านทีก่ลุ่มตวัอย่างมคีวามรูน้้อย
ที่สุด คือ การน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่  
ผลการศึกษาด้านการรบัรู้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
รบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่
ในระดบั ปานกลางมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.63 โดยไดร้บัรู้
จากโทรทศัน์และสือ่อนิเตอรเ์น็ตมากทีส่ดุ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสตัวใ์น
พื้ น ที ่บ่อก าจัดขยะอิ เล็กทรอนิกส์  ส าหรับ
ชาวบ้านบ้านหนองเมก็ หมู่ที ่4 ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสินธุ ์
 จากผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอ
การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของสตัวใ์น
พื้นที่บ่อก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ อ าเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ก่อนการอบรมชาวบ้าน  
มคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัไม่เหน็ดว้ย เท่ากบั 
1.21 หลงัการอบรมชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
อยู่ในระดบัเห็นด้วย เท่ากบั 2.77 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการอบรม พบว่า 
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการอบรมสงูกว่า
ก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงให้เห็นว่า การอบรมท าให้ชาวบ้านมีความรู้ที่
สูงขึ้น เนื่ องจากการอบรมใช้กระบวนการทาง
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สิง่แวดลอ้มศกึษาทีใ่หช้าวบา้นไดม้สีว่นร่วมในการท า
กจิกรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของสุรพงษ์ โสธนะ
เสถยีร (2533: 122) ไดก้ล่าวถงึทศันคตวิ่า เป็นดชันี
ชีว้่าบุคคลนัน้คดิและรูส้กึอย่างไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุ
หรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดย
ทศันคตนิัน้มรีากฐานมาจากความเชื่อทีอ่าจส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได้ ทศันคติจึงเป็นเพียงความ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเป็นมิติของการ
ประเมนิเพื่อแสดงว่า ชอบหรอืไม่ชอบ ตอบประเดน็
หนึ่ งๆ ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสารภายในบุคคล ที่เป็น
ผลกระทบมาจากการรบัสารอนัจะมผีลต่อพฤตกิรรม
ต่อไป เป็นไปตามแนวคดิของวจิติรา ชยัศร ี(2537 : 
10) กล่าวถงึ ทศันคตทิีห่มายถงึ สว่นประกอบ 2 สว่น 
คือ ความรู้สึก ในการชอบหรือไม่ชอบ และความรู้
มากหรือความเชื่อซึ่งอธิบายถึงลักษณะตลอดจน
ความสมัพนัธ์ทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่งที่มต่ีอสิง่อื่นๆ และ
เกีย่วกบัทศันคตต่ิางๆ กนัไปแต่ถา้หมดประโยชน์คน
จะเปลี่ยนทัศนคติไปด้วยและประโยชน์นั ้นเป็น
ประโยชน์ทางสังคม และเป็นไปตามแนวคิดของ
ฑติยา สุวรรณะชฎ (2527 : 79) กล่าวถงึทศันคตวิ่า 
ทัศนคติเ ป็นเรื่ องของอารมณ์ ความรู้สึก  การ
ตอบสนองทศันคติเป็นสภาวะก่อนที่จะมพีฤติกรรม 
โต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่อสิง่หนึ่งสิง่ใด โดยเฉพาะหรอื
จะเรยีกว่าเป็นสภาวะพรอ้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมจรงิ จะมี
ความคงตวัในช่วงระยะเวลาแต่ไม่ได้หมายความว่า
จะไม่มกีารเปลี่ยนแปลง ทศันคติ เป็นตวัแปรแฝงที่
น าไปสู่ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับ
ความรูส้กึนึกคดิไม่ว่าจะเป็นในรปูแบบการแสดงออก 
โดยวาจาหรอืการแสดงความรูส้กึ ตลอดจนการทีต่อ้ง
เผชญิหรอืหลกีเลีย่งต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของวนิยั มแีสง (2561 : 125-135) ไดศ้กึษา 
รปูแบบการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนในพืน้ทีอ่งคก์าร
บริหารส่วน ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ
จดัการขยะมูลฝอยชุมชนในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่น 
ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   
ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความพงึพอใจและความรู้
ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย ทัศนคติ
เกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน ความเตม็ใจใน

การมสีว่นร่วมจดัการขยะมลูฝอยชุมชนและความเตม็
ใจในการมสี่วนร่วมเมื่อมปัีจจยัสนับสนุนมนีัยส าคญั
ทางสถิติ (p < 0.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เสาวลักษณ์ กู้เจริญ และคณะ (2560 : 163-173)  
ได้ศึกษา ทศันคติของครวัเรอืนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรอียุธยาต่อการจดัการขยะแบบ 3Rs พบว่า 
กลุ่มอาชพีขา้ราชการ พนักงานบรษิทั รฐัวสิาหกจิมี
ทศันคติทีด่ทีีสุ่ดต่อแนวคดิการจดัการขยะแบบ 3Rs 
บางส่วนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภวชิย ์โรมแพน 
และคณะ (2561 : 189-202) ได้ศกึษา ทศันคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการขยะในเขต
เทศบาลนครเชยีงใหม่ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่าทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามม ีทศันคตต่ิอการบรหิารจดัการขยะใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดั เชยีงใหม่ โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดบัมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจยัของสมใจ เป้าทอง และ
คณะ (2562 : 12-22) ไดศ้กึษา ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความรู้และทัศนคติกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครวัเรอืนของประชาชน ต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตรงั 
จงัหวดัตรงั พบว่า ความรูป้ระกอบดว้ย ความหมาย
ของขยะ แหล่งที่มา ประเภทของขยะ การคดัแยกขยะ 
การก าจดัขยะและอนัตรายของขยะ ภาพรวมมคีวามรูใ้น
ระดบัสงู ทศันคต ิประกอบดว้ย ความส าคญัของการคดั
แยกขยะ การก าจัดขยะ ประโยชน์ของการคัดแยก 
ปัญหาขยะภาพรวมมทีศันคติในระดบัสงู การวเิคราะห์
ความสมัพนัธ ์พบว่าความรูแ้ละทศันคตมิคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน ต าบล
บางเป้า อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ชาวบ้านสามารถน าความรู้การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ในพื้นที่บ่อ
ก าจัดขยะอิ เ ล็กทรอนิกส์  และประยุกต์ ใช้ ใน
ชวีติประจ าวนัได ้
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 2) ควรส่งเสริมให้ทางชุมชนจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการขัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ชาวบ้านตระหนักถึงผลกระทบที่ เกิดจากขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์และเหน็ความส าคญัของสิง่แวดล้อม
ในชุมชน 
 
 
 

6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1)  ควรมีการส่ ง เสริมการอนุรักษ์ ความ
หลากหลาย ทางชีวภาพของสตัว์ให้กบัชาวบ้านใน
ชุมชน เพื่อสามารถสร้างความรู้ และวิธีในการ
อนุรกัษ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเกดิประโยชน์มากทีส่ดุ 
 2) ควรศกึษาชนิดพนัธุข์องสตัวใ์นบรเิวณบ่อ
ขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อให้ทราบถงึความหลากหลาย
และแนวทางการแกไ้ขและพฒันาดแูลต่อไป 
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