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บทคดัย่อ 

  การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา เพื่อพฒันาคู่มอืการคดัแยกขยะส าคญันิสติ คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรัพยากรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือศึกษาและ
เปรยีบเทยีบ ความรู้ เจตคติ และการปฏบิตัิก่อนและหลงัการฝึกอบรมการจดัการคดัแยกขยะของนิสิต และเพื่อ
ศกึษาความพงึพอใจของนิสติในการฝึกอบรมการจดัการคดัแยกขยะของนิสติ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื 
นิสติ คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 35 คนไดม้าโดยการสมคัรใจเขา้มา
ฝึกการอบรมเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยคู่มอืการฝึกอบรมการคดัแยกขยะ แบบวดัความรูก้ารฝึกอบรม
การคดัแยกขยะ แบบวดัเจตคตกิารฝึกอบรมการคดัแยกขยะ แบบวดัทกัษะการปฏบิตักิารฝึกอบรมการคดัแยกขยะ 
แบบวดัความพงึพอใจการฝึกอบรมการคดัแยกขยะ ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืฝึกอบรมการคดัแยกขยะของนิสติ มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 81.71/93.71 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไวท้ี ่80/80 มดีชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.65 และ
นิสติมคีวามรู ้เจตคต ิและการปฏบิตัิ หลงัการฝึกอบรมการคดัแยกขยะของนิสติ คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ความพงึพอใจต่อการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากที่สุด แสดงให้เหน็ว่าการฝึกอบรมนี้สามารถความรู้ เจตคติ และการ
ปฏบิตัิ ทีด่ต่ีอการฝึกอบรมการจดัการคดัแยกขยะของนิสติ คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 

 
ค ำส ำคญั : คู่มอืการฝึกอบรม, การคดัแยกขยะของนิสติคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร,์ ความรู,้  
  เจตคต,ิ การปฏบิตั,ิ ความพงึพอใจ 
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Abstract 
 The purpose of this research is to study. To develop the waste separation manual of the students. 
Faculty of Environment and Resource Studies The effectiveness of the 80/80 guidelines was studied in order 
to study the efficiency index of the students' waste separation training manual. Faculty of Environment and 
Resource Studies To study and compare knowledge, attitude and practice before and after the training of waste 
management of students. Faculty of Environment and Resource Studies And to study the students' satisfaction 
with the waste management training of the students. Faculty of Environment and Resource Studies, Faculty of 
Environment and Resource Studies And to study the students' satisfaction with the waste management training 
of the students. Faculty of Environment and Resource Studies. The samples used in the research were the 
Faculty of Environment and Resource Studies. The results of the research showed that the training manual of 
waste separation of students. Faculty of Environment and Resource Studies Mahasarakham University. The 
efficiency index was 81.71 / 93.71, which was in accordance with the criteria set at 80/80. The efficiency index 
(E.I) was 0.65 and the farmers had knowledge, attitude and practice. Continue to train the waste sorting of 
students. Faculty of Environment and Resource Studies After training, rather than pre-training. At the .05 levels, 
and in the training, the trainees were satisfied with the training. Overall, the level of satisfaction was highest. 
Show that this training can knowledge, attitude and practice. Good training for waste management of students. 
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University. 
 
Keyword : Training Manual, Waste Separation of Students, Faculty of Environment and Resource Studies,  
  Knowledge, Attitude, Practice, Satisfaction 
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1. บทน ำ 
 ปัจจุบันโลกประกอบไปด้วยประชากรมนุษย์
ประมาณการว่าประชากรโลกมจี านวนราว 7,300 ลา้น
คน มนุษย์มีความต้องการปัจจัยพื้นฐานส าหรบัการ
ด ารงชีวิต เพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ ในขณะที่ความ
ต้องการปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตของประชากร
เพิ่มมากขึ้น แต่ทรัพยากรที่สามารถสนองความ
ต้องการของประชากรนัน้อยู่ในสภาพทีค่งที่และหลาย
อย่างลดลง บางอย่างสูญพนัธ์หรอืหมดไป และที่ผ่าน
มามนุษย์พยายามตักตวงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างฟุ่มเฟือย มีการใช้
สารเคมีก่อให้เกิดสารพิษตกค้างกลายเป็นปัญหา
สิง่แวดล้อมที่เป็นวิกฤตการณ์ เป็นภัยวบิตัิรุนแรงต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์เองและต่อสิง่แวดล้อมอื่น ๆ 
ของโลก (สถานการณ์สิง่แวดลอ้มโลก, 2557) 
 ขยะ หรอื มลูฝอย หรอื ของเสยี เป็นเหตุส าคญั
ประการหนึ่งที่ก่อให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อม และ มผีล
ต่อสุขภาพอนามยั มูลฝอยหรอืของเสยีก าลงัมปีรมิาณ
เพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของ
ประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทา ง
อุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่ส าคญัของชุมชนซึ่งต้อง
จดัการและแกไ้ข ปรมิาณกากของเสยีและสารอนัตราย 
ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอย สิง่ปฏกิลู และสารพษิทีป่นเป้ือนอยู่
ในแหล่งน ้า ดนิ และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้าง
อยู่ในอาหารท าใหป้ระชาชนทัว่ไปเสีย่งต่ออนัตรายจาก
การเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และ โรคผิดปกติ
ทางพนัธุกรรม เป็นต้น เกดิจากความมกัง่ายและขาด
ความส านึกถงึผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ เป็นสาเหตุทีพ่บบ่อย
มาก ซึ่งจะเหน็ได้จากการทิ้งขยะลงตาพื้น หรอืแหล่ง
น ้า โดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับที่จ ัดไว้ให้ และโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่งลกัลอบน าสิง่ปฏกิูลไปทิ้งตามที่
ว่างเปล่าการผลติหรือใช้สิง่ของมากเกนิความจ าเป็น 
เช่น การผลติสนิคา้ที่มกีระดาษหรอืพลาสตกิหุม้หลาย
ชัน้ และการซื้อสนิค้าโดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติก
หลายถุง ท าใหม้ขียะปรมิาณมาก การเกบ็และท าลาย 
หรอืน าขยะไปใชป้ระโยชน์ไม่มปีระสทิธภิาพ จงึมขียะ
ตกค้าง กองหมกัหมม และส่งกลิน่เหมน็ไปทัว่บรเิวณ
จนก่อปัญหามลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม (ชีวิตกับ
สิง่แวดลอ้มและเทคโนโลย,ี 2557) 

 ดังนัน้การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาของ 
ขยะมลูฝอย เริม่ตน้ดว้ยการสรา้งจติส านึกแก่มนุษย ์ให้
รู้จ ักรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ทัง้ ใน
บ้านเรือนของตัวเอง และภายนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็น
ถนนหนทาง สถานที่ท างาน หรอืที่สาธารณะอื่นๆ ให้
รูจ้กัทิง้ขยะมลูฝอยลงในภาชนะใหเ้ป็นทีเ่ป็นทาง ไม่มกั
ง่ายทิง้ขยะเกลื่อนกลาด ทัง้นี้เป็นการช่วยให้พนักงาน
เกบ็ขยะน าไปยงัสถานทีก่ าจดัไดส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้ 
 
2. ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
 2.1) เพื่อพฒันาคู่มอืการฝึกอบรมการคดัแยก
ขยะในคณะสิ่ง แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.2) เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการคดั
แยกขยะในคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
 2.3) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ ความรู ้เจตคต ิ
และทกัษะการปฏบิตักิ่อนและหลงัการฝึกอบรมการคดั
แยกขยะ 
 2.4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสติในการ
ฝึกอบรมการคดัแยกขยะในสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 1.1 ประชากร ได้แก่ นิสิตชัน้ที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดล้อมที่ใช้ในการศึกษาปัญหาการคัดแยกขยะ
ส าหรับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสาราคาม จ านวน 182 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาการพฒันา
คู่มือการฝึกอบรมการคัดแยกขยะส าหรับนิสิตคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คอื นิสติคณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์จ านวน 30 คน ทีไ่ด้จากความสมคัรใจเขา้ร่วม
ฝึกอบรม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั การพฒันาคู่มือการ
ฝึกอบรมการคดัแยกขยะส าหรบันิสติคณะสิง่แวดล้อม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคามม ีดงันี้ 
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  3.2.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 
   1) คู่มือการฝึกอบรมการคัดแยกขยะใน
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 
   2) โปสเตอร์การฝึกอบรมการคดัแยกขยะ 
ในคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 
  3.2.2 เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรม 
   1) แบบวดัความรูก้ารฝึกอบรมการคดัแยกขยะ 
   2) แบบวดัเจตคตกิารฝึกอบรมการคดัแยกขยะ 
   3) แบบวัดทักษะการปฏิบัติการฝึกอบรม
การคดัแยกขยะ 
   4) แบบวดัความพงึพอใจการฝีกอบรมการ
คดัแยกขยะ 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 ขอหนังสือจากคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพื่อขอ
ความร่วมมอืไปยงัผูใ้หญ่บา้น เพื่อขอความอนุเคราะห์
เกบ็ขอ้มลูปัญหาดนิในพืน้ที ่และใชส้ถานทีจ่ดัฝึกอบรม 
 3.3.2 ผู้วิจ ัยประสานกับคณะอาจารย์ในคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และประสานงาน
ตดิต่อผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
 3.3.3 ท าการฝึกอบรมตามก าหนดการ 
 3.3.4 ผู้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  
มขีัน้ตอน ดงันี้ 
  ขัน้ตอนที่ 1 เกบ็ขอ้มูลปัญหาขยะทีเ่กดิขึน้
ในคณะสิ่ง แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ด้วย
แบบสอบถามปัญหา 

  ขั ้นตอนที่  2 ก า ร เก็บข้อมู ลก่ อนการ
ฝึกอบรมจากกลุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมอื คือ แบบวดั
ความรู้ แบบวดัเจตคติ และแบบวดัทกัษะการปฏิบตัิ
เกีย่วกบัการคดัแยกขยะ 
  ขัน้ตอนที ่3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลหลงัการ
ฝึกอบรมทันทีจากกลุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือชุด
เดยีวกบัก่อนการฝึกอบรม คอื แบบวดัความรู ้แบบวดั
เจตคติ และแบบวดัทกัษะการปฏบิตัิการฝึกอบรมการ
คดัแยกขยะในคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
3.4 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข์้อมูล  
 3.4.1 สถติพิืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 3.4.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ได้แก่ ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้โดยใช้ Item-Total 
Correlation ค่าความเชื่อมัน่ Alpha Coefficient และค่า
ความยากง่ายรายขอ้ 
 3.4.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
4. ผลกำรวิจยั 
 ตอนที ่1 การวเิคราะหห์าประสทิธภิาพและการ
วเิคราะห์หาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม
การคัดแยกขยะส าหรับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 ผลวเิคราะห์หาประสทิธภิาพและการวเิคราะห์
หาค่าดชันีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรมการคัด
แยกขยะส าหรบันิสติคณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ดงัตารางที ่1 –2 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) ของคู่มอืการฝึกอบรมการคดัแยกขยะส าหรบันิสติคณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

กำรฝึกอบรมกำรคดัแยกขยะ คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 40 34.51 2.24 89.00 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.80 1.64 86.29 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรฝึกอบรม เท่ำกบั 89.00/86.29 
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 จากตารางที่  1  พบว่า  ประสิทธิภาพด้าน
ก ร ะบ วนก า ร  (E1) คิด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  86.29 แ ล ะ
ประสทิธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 89.00 

ดงันัน้ประสทิธภิาพของคู่มอืการฝึกอบรมการคดัแยก
ขยะที่สร้างขึ้นมีค่าประสทิธภิาพเท่ากบั 86.29/89.00 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้

 
ตารางที ่2 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการฝึกอบรมการคดัแยกขยะส าหรบันิสติคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า พบว่าดชันีประสทิธิผล 
(E.I.) ของคู่มือการฝึกอบรมการคัดแยกขยะส าหรับ
นิ สิต คณะสิ่ ง แ ว ด ล้ อม แ ล ะท รัพ ย า ก ร ศ า สต ร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคี่าเท่ากบั 0.8751 แสดง
ว่า นิสติฝึกอบรมการคดัแยกขยะมีความก้าวหน้าใน
การอบรมเพิม่รอ้ยละ 87.51 
 ตอนที ่2 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความรู ้ก่อน
และหลังการฝึกอบรมการคัดแยกขยะส าหรับนิสิต 

คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบความรู้ ก่อนและ
หลังการฝึกอบรมการคัดแยกขยะส าหรับนิสิตคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ดงัตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความรู ้ก่อนและหลงัการฝึกอบรมการคดัแยกขยะส าหรบันิสติคณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยใช ้t-test (Dependent Samplels) 

ด้ำน 
ก่อนกำรฝึกอบรม หลงักำรฝึกอบรม 

t df p 
�̅� S.D. 

ระดบั 
ควำมรู ้ �̅� S.D. 

ระดบั 
ควำมรู ้

ความรู ้(20) 11.20 1.98 มาก 17.80 1.64 มากทีส่ดุ -14.935 34 .000* 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้
เกีย่วกบัการคดัแยกขยะของนิสติกลุ่มตวัอย่าง ส าหรบั
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคามก่อนการฝึกอบรม มคีะแนนความรู้อยู่ใน
ระดับมาก (�̅�= 11.20, S.D. = 1.98) และหลังการ
ฝึกอบรมมีคะแนนความรู้อยู่ ในระดับมากที่สุ ด  

(�̅�= 17.80, S.D. = 1.67) นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีเ่ขา้รบั
การฝึกอบรมการคัดแยกขยะคะแนนเฉลี่ยความรู้
โดยรวมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนกำร

ฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร

ฝึกอบรม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบ
ฝึกอบรม 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) 

392 632 35 30 0.8751 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเจตคต ิก่อนและหลงัการฝึกอบรมการคดัแยกขยะส าหรบันิสติคณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยใช ้t-test (Dependent Samplels) 

ด้ำน 
ก่อนกำรฝึกอบรม หลงักำรฝึกอบรม 

df t p 
�̅� S.D. 

ระดบั 
เจตคติ �̅� S.D. 

ระดบั 
เจตคติ 

เจตคต(ิ20) 4.03 0.55 เหน็ดว้ย 4.34 0.18 เหน็ดว้ย 34 -3.176 .003* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ก่อนการฝึกอบรม นิสติ
กลุ่มตวัอย่างมเีจตคติต่อการฝึกอบรมการคดัแยกขยะ
โดยรวม (�̅�= 4.03, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับเจตคติเห็นด้วย หลังการ
ฝึกอบรม นิสติกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อการฝึกอบรม
การคดัแยกขยะโดยรวม (�̅�= 4.34, S.D. = 0.18) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัเจตคตเิหน็ด้วย 
นิ สิต คณะสิ่ ง แ ว ด ล้ อม แ ล ะ ท รัพ ย า ก ร ศ า สต ร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมการคดั
แยกขยะคะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมหลงัการฝึกอบรม

สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 ตอนที่ 3 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบการปฏบิตัิ 
ก่อนและหลงัการฝึกอบรมการคดัแยกขยะส าหรบันิสติ
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบตัิ ก่อน
และหลงัการฝึกอบรมการคดัแยกขยะส าหรบันิสติคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามดงัตารางที ่5  

 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติก่อนและหลังการฝึกอบรมการคัดแยกขยะส าหรับนิสิตคณะ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยใช ้t-test (Dependent Samplels) 

ด้ำน 
ก่อนกำรฝึกอบรม หลงักำรฝึกอบรม 

t df p 
�̅� S.D. 

ระดบั 
กำรปฏิบติั �̅� S.D. 

ระดบั 
กำรปฏิบติั 

การปฏบิตั(ิ10) 2.47 0.85 เป็นบางครัง้ 4.47 0.21 บ่อยครัง้ -12.935 34 .000* 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตารางที ่5 พบว่า ก่อนการฝึกอบรม นิสติกลุ่ม
ตัวอย่างมีการปฏิบัติต่อการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
โดยรวม อยู่ในระดบัการปฏิบตัิเป็นบางครัง้ (�̅�= 2.47, 
S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาพบว่าอยู่ในระดบัการปฏิบัติ
เป็นบางครัง้หลงัการฝึกอบรม นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีการ
ปฏิบัติต่อการฝึกอบรมการคัดแยกขยะโดยรวม อยู่ใน
ระดับการปฏิบตัิบ่อยครัง้ (�̅�= 4.47, S.D. = 0.21) เมื่อ
พิจารณาข้อพบว่าอยู่ในระดับเป็นการปฏิบัติบ่อยครัง้ 
นิสติคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ที่เข้ารับการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ  

มคีะแนนเฉลีย่การปฏบิตัโิดยรวมหลงัการฝึกอบรมสงูกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ตอนที ่4 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความพงึพอใจ 
หลังการฝึกอบรมการคัดแยกขยะส าหรับนิสิตคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจ  
หลังการฝึกอบรมการคัดแยกขยะส าหรับนิสิตคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ดงัตารางที ่6 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(3), 2564:  1 - 12 
 

7 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจ หลังการฝึกอบรมการคดัแยกขยะส าหรับนิสิตคณะ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (n = 35) 
ข้อ ควำมพึงพอใจ �̅� S.D. ระดบั 
1.  ความเหมาะสมของวทิยากร 4.71 0.46 มากทีส่ดุ 
2.  การมสีว่นร่วมในการท ากจิกรรม 4.71 0.46 มากทีส่ดุ 
3.  เน้ือหาของการฝึกอบรม 4.57 0.50 มากทีส่ดุ 
4.  สถานทีท่ีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 4.57 0.50 มากทีส่ดุ 
5.  การฝึกอบรมมปีระโยชน์และสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 4.57 0.74 มากทีส่ดุ 
6.  การมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ 4.43 0.50 มาก 
7.  สือ่/อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 4.43 0.74 มาก 
8.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4.43 0.74 มาก 
9.  ความต่อเนื่องของกจิกรรมในการฝึกอบรม 4.43 0.74 มาก 
10.  บุคลกิภาพของวทิยากรในการฝึกอบรม 4.17 0.45 มาก 

โดยรวม 4.50 0.43 มำก 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างมี
ความพงึพอใจต่อหลงัการฝึกอบรมการคดัแยกขยะ
โดยรวม อยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก (�̅�= 4.50, 
S.D. =.0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 5 ขอ้อยู่ในระดบัความ
พึงพอใจมาก5 ข้อความพึงพอใจที่มีคะแนนเฉลี่ย
มากทีส่ดุคอื  ความเหมาะสมของวทิยากร และการมี
สว่นร่วมในการท ากจิกรรมอยู่ในระดบัความพงึพอใจ
มากทีสุ่ด (�̅�= 4.71, S.D. = 0.46) ความพงึพอใจที่
มคีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอืบุคลกิภาพของวทิยากร
ในการฝึกอบรมอยู่ ในระดับความพึงพอใจมาก  
(�̅�= 4.17, S.D. = 0.45) 
 
5. อภิปรำยผล 
 การพฒันาคู่มอืการฝึกอบรมการคดัแยกขยะ
ส าหรบันิสติคณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสา รคาม  ผู้ วิ จ ัย อภิป ร าย
ผลการวจิยั ดงันี้ 
  1) คู่มือการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
ส าหรบันิสติคณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มีประสทิธิภาพเท่ากับ 
86.29/89 ซึ่ง เ ป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั ้ง ไว้   
เนื่องมาจากคู่มือการฝึกอบรมการคดัแยกขยะได้

ผ่านการปรับปรุงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ โดยมี
ขัน้ตอนการด าเนินการคอื ขัน้การพฒันาเนื้อหาสาระ
คู่มือการฝึกอบรม ซึ่ง ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับเนื้ อหาสาระที่จ าเป็นส าหรับคู่มือการ
ฝึกอบรมได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่
ข ัน้ตอนการสร้างคู่มือการฝึกอบรม โดยผ่าน
กระบวนการปรบัปรุงแกไ้ขตรวจสอบจากอาจารย์ที่
ปรกึษา ซึง่เป็นไปตามรปูแบบการออกแบบคู่มอืของ 
แซกเซอร์  (Zacher, 1994:13-28) กล่าวว่ าการ
ออกแบบคู่มือ โดยทัว่ไปแล้วใช้หลกัการออกแบบ
เดยีวกนักบัสิง่พมิพต่์างๆ สิง่ส าคญัตอ้งรูว้่าผูอ้่านคอื
ใคร ใชอ้่านที่ไหน และเพื่อวตัถุประสงคอ์ะไร ซึ่งสิง่
เหล่านี้ท าให้สามารถตดัสนิใจออกแบบรูปลกัษณะ
และขนาดของคู่มอืได้ส าหรบัหลกัการพื้นฐานอย่าง
ง่ายทีจ่ะช่วยใหก้ารออกแบบประสบความส าเรจ็ คอื 
1) ความสมดุล 2) การล าดบั 3) ความต่าง 4) ความ
เรยีนง่าย 5) สดัส่วน และ 6) ความเป็นเอกภพ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ ประยูร วงศจ์นัทรา และ
คณะ (2559) ได้ศึกษาการส่ง เสริมการจัดการ
ธนาคารขยะ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า 
คู่มือการส่งเสริมการจัดการธนาคารขยะ ส าหรับ
นิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.66/84.40 ซึ่งเป็นไปตาม
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เกณฑ์ที่ตัง้ ไว้ เนื่ องจากมีการพัฒนาคู่มือตาม
กระบวนการและขัน้ตอน ท า ให้เนื้อหาสาระในคู่มอื
การส่งเสรมิมคีวามเหมาะสมที่จะน า ไปส่งเสรมิกบั
นิสติต่อไป 
  สว่นดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการ
ฝึกอบรมกา รคัดแยกขยะส าห รับนิ สิต คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มคี่าเท่ากบั 0.75 หมายความว่า นิสติ
ฝึกอบรมการคดัแยกขยะ มีความก้าวหน้าในการ
อบรมเพิม่รอ้ยละ 75 สบืเนื่องจากคู่มอืการฝึกอบรม
การคดัแยกขยะช่วยในการอธิบายเนื้อเรื่อง ท าให้
เนื้อเรื่องชัดเจน ท าให้นิสิตเข้าใจเรื่องได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของบุญเกื้อ ควรหา
เวช (2543 : 77) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับคู่มือที่ดีไว้ 
ดงันี้ 1) ใชภ้าษาชดัเจน เขา้ใจง่าย 2) ควรออกแบบ
คู่มือให้สวยงาม น่าหยิบอ่าน 3) เขียนหน้าปกให้
เด่นชดั 4) คู่มืออาจตัด หรือเพิ่มเติมหวัข้อได้ตาม
ความเหมาะสม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลทศิ 
พนัธุศ์ริ และบญัญตั ิสาล (2559 : 183) ไดศ้กึษาการ
พัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซียน : สหพนัธรฐัมาเลเซีย พบว่า 
นิ สิ ต ที่ ฝึ ก อ บ ร ม โ ด ย ใ ช้ คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพนัธรฐัมาเลเซยีมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนคดิ
เป็นรอ้ยละ 86.85  
  2) จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้
ก่อนและหลงัการฝึกอบรมการคดัแยกขยะส าหรับ
นิสิตคณะสิ่ง แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า ก่อนการฝึกอบรม 
นิสติมีคะแนนความรู้อยู่ในระดบัมาก และหลงัการ
ฝึกอบรม มคีะแนนความรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และ 
นิสติที่เข้ารบัการฝึกอบรมการคดัแยกขยะ คะแนน
เฉลี่ยความรู้โดยรวมหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยับางส่วนของ จรีพรรณ เสาศริ ิ
(2557 : 56-59) ไดศ้กึษาการรณรงคเ์พื่อการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนบ้านดอนหัน 
ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศกึษา พบว่า ความรูก้่อนการรณรงคช์าวบา้น

มคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัพอใช้ เท่ากบั 9.73 หลงั
การรณรงค์ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่นระดับดี 
เท่ากบั 14.43 เมื่อเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและหลงั
การรณรงค ์พบว่า ชาวบา้นมคีวามรูห้ลงัการรณรงค์
มากกว่าก่อนการรณรงค์ อย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ 
.05 ดังนัน้จะเห็นได้ว่าหลังการฝึกอบรมนิสติกลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมมากกว่า
ก่อนการฝึกอบรม แสดงว่าคู่มอืฝึกอบรมการจดัการ
ขยะมคีวามเหมาะสมของเน้ือหาทีแ่สดงรายละเอยีด
ไดน่้าสนใจ ท าใหน้ิสติเกดิความเขา้ใจในเนื้อหาของ
คู่มอืเพิม่มากยิง่ขึน้ 
  3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติ 
ก่อนและหลงัการฝึกอบรมการคดัแยกขยะส าหรับ
นิสิตคณะสิ่ง แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ที่เขา้
รบัการฝึกอบรมการคดัแยกขยะ มคีะแนนเฉลีย่เจคติ
โดยรวมหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคดิของ นิรชรา ทองธรรมชาติ (2544 : 49) 
กล่าวว่า กระบวนการหรือกิจกรรมที่จ ัดขึ้น เพื่อ
พฒันาทกัษะ ความช านาญ ความรู้ อนัจะท าใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยไม่จ ากดัการศกึษา 
สถานที่ เพศ และโอกาส และเป็นการเรยีนรู้ตลอด
ชวีติ การฝึกอบรมจะช่วยลดปัญหาของการท างาน 
และป้องกัน ปัญหาต่ างๆ  ที่จ ะ เกิดขึ้น ได้  ซึ่ ง
สอดคล้องกบังานวจิยับางส่วนของ มนิตรา วรผาบ 
(2557 : 53-57) ไดศ้กึษาการสง่เสรมิการคดัแยกขยะ
มูลฝอยเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่า
ขอนยางพิทยาคม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั หลงัการส่งเสรมิการ
คดัแยกขยะมูลฝอยผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมทีศันคติ
สูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยมผีลท าใหท้ศันคตขิองนักเรยีนโรงเรยีน
ท่าขอนยางพิษยาคมเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจยับางส่วนของ ธณัชชา ศรีประทุม (2557 : 
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40-43) ได้ศึกษาการส่งเสริมการจัดการขยะเปียก
โดยใช้ไส้ เดือนและจุลินทรีย์EM ส าหรับนิสิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผล
การศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับการส่งเสริมมีคะแนน
ทศันคตเิพิม่มากขึน้กว่าก่อนการส่งเสรมิการจดัการ
ขยะเปียกโดยใช้ไส้เดือนและจุลินทรีย์EM อย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั .05 ดงันัน้จะเห็นได้ว่า นิสติกลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมมากกว่า
ก่อนการฝึกอบรม แสดงว่าคู่มอืฝึกอบรมการจดัการ
ขยะนั ้นมุ่งเน้นให้นิสิตเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการ
จดัการขยะ และท าให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
ทศันคตทิีด่ต่ีอการจดัการขยะเพิม่มากขึน้ 
  4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
ปฏิบตัิ ก่อนและหลงัการฝึกอบรมการคดัแยกขยะ
ส าหรบันิสติคณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ที่เขา้
รบัการฝึกอบรมการคดัแยกขยะ มคีะแนนเฉลีย่การ
ปฏิบัติโดยรวมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรตน์ 
(2553 : 3) กรยิาอาการที่แสดงออกหรอืปฏกิิรยิาที่
โต้ตอบที่เกิดขึ้นเพื่อเผชิญกับสิ่งเร้า ซึ่งมาจาก
ภายในหรอืภายนอกร่างกายทุกสิง่ทุกอย่างทีม่นุษย์
กระท าขึน้หรอืรูส้กึ ผูอ้ื่นจะเหน็หรอืไม่เหน็กไ็ดถ้อืว่า
เป็นพฤตกิรรม เช่น การหวัเราะ การรอ้งไห ้การกนิ 
เป็นต้น ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นุชนก ผุยค า
ภา (2557 : 51-55) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การส่งเสรมิ
การจดัการขยะโดยน าขยะรไีซเคิลมาใช้เป็นอุปกรณ์
งานฝีมอื ส าหรบัโรงเรยีนบา้นใคร่นุ่น ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จากการศกึษา 

พบว่า การปฏบิตัหิลงัการส่งเสรมินักเรยีนมกีารปฏบิตัิ
อยู่ในระดบัปฏบิตัมิากทีสุ่ด แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการ
ส่งเสริมนี้สามารถสร้างความรู้ การปฏิบัติที่ดีในการ
จดัการขยะและสามารถน าไปใช้ในชวีติประจ าวนัได ้จงึ
ท าใหผู้เ้ขา้รบัการส่งเสรมิมคีวามสนใจท าใหผ้ลสมัฤทธิ ์
ออกมาในทางที่ดีขึ้น ดังนัน้จะเห็นได้ว่า หลังการ
ฝึกอบรมนิสติมกีารปฏบิตัิโดยรวมหลงัการฝึกอบรม
สงูกว่าก่อนการฝึกอบรม เนื่องจากมวีธิกีารปฏบิตัทิี่
ท าใหน้ิสติเขา้ใจง่าย 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1. ควรจดักจิกรรมในการส่งเสรมิให้มคีวาม
ต่อเนื่องและเพิม่เนื้อหาสาระให้เป็นปัจจุบนั เพื่อที่
นิสติจะไดม้คีวามรูเ้พิม่มากขึน้ 
 2 . ค ว ร ใ ช้สื่ อ ป ร ะกอบกา รบร รย ายที่
หลากหลาย สอดแทรกกจิกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกดิ
ความสนใจ และกระตุ้นใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นทกัษะ
และพฤตกิรรมการเรยีนรู ้
 3 . ควรมีการน าความรู้ที่ ได้รับจากการ
สง่เสรมิ ไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนั 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ อบรมใหค้วามรู้ 
และสร้างจติส านึกให้กบันิสติเรื่อง การคดัแยกขยะ 
การลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะ ให้นิสิต
ร่วมมอืกนัปฏบิตัิเพื่อรกัษาความสะอาดของชุมชน
และสิง่แวดลอ้มต่อไป 
 2. ควรมกีารศกึษากลวธิอีื่นเพื่อปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมการคดัแยกขยะของนิสติใหม้กีารคดัแยก
อย่างถูกตอ้งและเหมาสม 
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