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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของพชืในพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และเพื่อศกึษา
เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิก่อนและหลงัการอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1-3 โรงเรยีนโคกประสทิธิว์ทิยา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 37 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบ
เจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย  คู่มอืการการอบรม แผ่นพบั แบบทดสอบวดัความรูแ้ละ
แบบวดัทศันคติ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบสมมติฐาน paired t-test ผลการศึกษา พบว่า ประสทิธิภาพของคู่มอืการอบรม เท่ากบั 83.37 / 89.72 ดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืการอบรม เท่ากบั 0.7249 แสดงให้เหน็ว่า นักเรยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้คดิเป็นรอ้ยละ 
72.49 นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการอบรมสงูกว่าก่อนอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 

 This purposes of this research were to develop training handbook for to conservation biodiversity of 
plants, in the electronic waste disposal area, Khok Sa-at Sub-district, Khong Chai District, Kalasin province. to 
be effective according to the criteria 80/80, and to study and compared knowledge and attitudes before and 
after training.  The sample used in the research 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 a frequency, percentage, mean, standard deviation and for testing 
hypotheses the paired paired t-test. The results of the research showed that the manual was efficiency of 
83.37/ 89.72. The effectiveness index of the training manual was 0.7249, showed that the students progressed 
in learning accounting for 72.49 the percent. students had a higher mean score of knowledge and attitude after 
training than before training at the .05 level of statistical significance. 
 
Keyword : training handbook, training handbook development, electronic waste management, knowledge, 

attitude 
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1. บทน ำ  
 ทรพัยากรพนัธุพ์ชื เป็นแหล่งปัจจยัสีท่ีส่ าคญั
ของมวลมนุษย์ชาติทัว่โลก มนุษย์ต้องอาศยัพืชไม่
โดยทางตรงกท็างออ้มเพื่อใชเ้ป็นอาหาร เครื่องนุ่งหม่ 
ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค ดงันัน้ทรพัยากรพนัธุพ์ชืจงึมี
ความส าคญั ทัง้ดา้นเกษตรกรรม ป่าไม ้อุตสาหกรรม
และสิง่แวดล้อม ซึ่งสะท้อนให้เหน็ว่าพื้นทีใ่ดมคีวาม
หลากหลายทางทรพัยากรพนัธุพ์ชืกจ็ะมโีอกาสไดใ้ช้
ประโยชน์มากเช่นกนั ประเทศไทยตัง้อยู่ใน hotspot 
ที่เรยีกว่า “Indo-Burma” ที่ถูกจดัอนัดบัอยู่ในพืน้ทีท่ี่
มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ส าคัญสูงสุด 8 
อันดับแรกของโลก และเป็นประเทศที่มีคว าม
หลากหลายทางชวีภาพต่อหน่วยพืน้ทีส่งู (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,  2555  : เว็บไซต์) 
ประเทศไทยมคีวามหลากหลายทางชวีภาพมากมาย 
กระจดักระจายอยู่ตามถิ่นอาศยัของสิง่มชีวีติต่าง ๆ 
ทัง้ทางบกและทางน ้า มพีนัธุไ์มท้ีศ่กึษาแลว้ประมาณ 
20,000 นิด นักวิทยาศาสตร์คาดคะเนว่าสิง่มีชีวิต
มากมายอาจมีถึง 100,000 ชนิด ที่ยังไม่ได้มีการ
น ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างจริงจัง ปัจจุบัน
ทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศถูกภยัคุกคามอย่าง
ต่อเนื่องจากการใชป้ระโยชน์มากเกนิไป การท าลาย
แหล่งที่อยู่อาศยัและการน าพนัธุ์ต่างถิ่นเขา้มา การ
ขยายตวั และการพฒันาเมอืง การลกัลอบล่าสตัวเ์กบ็
ของป่า การถมพื้นที่ชุ่มน ้ า และภาวะมลพิษจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น มีผลท าให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างต่อเนื่องทัง้สูญ
พนัธุ์ไปแล้วและอยู่ในภาวะคุกคาม (ส านักนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2559 : 
เวบ็ไซต)์ 
 พันธกรณีของประเทศไทยต่อการคุ้มครอง
ความหลายหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทย เข้า
อนุสญัญาความหลากหลายทางชวีภาพ เมื่อ ปี พ.ศ. 
2546 และเป็นสมาชกิถาวรในเดือน มกราคม พ.ศ. 
2547 ซึง่หลงัจากเขา้ใหส้ตัยาบนัแลว้ ประเทศไทยได้
พฒันากฎหมายและก าหนดแนวนโยบายของรฐัเพื่อ
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในการอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง โดย
ปรากฏหลักการการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพในกฎหมายสูงสุดของไทยคือ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และมกีฎหมายที่
แก้ไขมาได้ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์พันธุ์พืช
ดัง้เดิม การอนุรกัษ์พื้นที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่า พนัธุ์
พชื การอนุรกัษ์สตัวป่์าหายาก สตัวป่์าหรอืพนัธุพ์ชืที่
เป็นอนัตรายและจะน าเขา้มาในราชอาณาจกัร รวมถงึ
ประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครองมากขึน้ ซึง่เป็นการอนุรกัษ์ใน
เชงิก าหนดพื้นที่คุ้มครอง และพชืหรอืสตัว์พื้นเมือง
หรอืดัง้เดมิทีค่วรไดร้บัการอนุรกัษ์ไม่ใหส้ญูพนัธุ ์หรอื
รุกรานจากสตัวห์รอืพชืต่างถิน่ 
 กลยุทธ์ในการอนุรักษ์เพื่อเป้าหมายในการ
รกัษาไว้ซึ่งชนิดพนัธุ์พชื และสตัว์อย่างยัง่ยนื ความ
ร่วมมอืในทุกภาคสว่นจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั และควรตอ้ง
มีการกระจายความร่วมมือในระดับท้องถิ่น และ
ก าหนดไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ ใน
ด้านการสร้างความตระหนักหรือค่านิยมในการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ จะต้องได้รบั
การปลูกฝังในทุกระดับตัง้แต่ระดับประถม มัธยม 
และอุดมศกึษา รวมถงึมกีารเผยแพร่สรา้งความเขา้ใจ
และความตระหนักในคุณค่าของความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่ อ ให้ประชาชนเข้า ใ จและเห็น
ความส าคญัของความมอียู่ของความหลายหลายทาง
ชวีภาพ มฉิะนัน้ การน าผลติภณัฑข์องพชืและสตัวไ์ป
ใช้ในการประกอบวิชาชีพหรือทางธุรกิจการค้าจะ
น าไปสู่การท าลายทรพัยากรธรรมชาติทีไ่ม่เป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม เพราะขาดหลกัการเรื่องการใชอ้ย่าง
ชาญฉลาด(สยามรฐัออนไลน์, 2559 : เวบ็ไซต)์ 
 อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ประกอบดว้ย 
5 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลฆอ้งชยัพฒันา ต าบลเหล่ากลาง 
ต าบลโนนศลิาเลงิ ต าบลโคกสะอาด และต าบลล าช ีมี
ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัการคดัแยกขยะอเิลค็ทรอนิกส์  
จ านวน 283 ราย จาก 5 ต าบล โดยเฉพาะอย่างยิง่
ต าบลโคกสะอาดมีผู้ประกอบการจ านวน 240 ราย 
จาก 12 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ที่มีชาวบ้านประกอบกจิ
กรมรบัซื้อและคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสข์นาดใหญ่
ทีสุ่ดของประเทศไทย (สุจติรา วาสนาด ารงด,ี 2558: 
เว็บไซต์) การปนเป้ือนของสารโลหะหนักจากขยะ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นดนิส่งผลกระทบเชงิลบโดยตรงต่อ
ความหลากหลายทางชวีภาพของพชื พชืหลายชนิด
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สูญหายไปจากพื้นที่ เนื่องจากไม่สามารถทนความ
เป็นพิษได้ แต่ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่มีกลไกทาง
สรีรวิทยาบางประการท าให้สามารถอยู่รอด  และ
เจรญิเติบโตได้ในพื้นที่ดงักล่าว นอกจากนี้โรงเรยีน
โคกประสิทธิว์ ิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
ตัง้อยู่ในต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึงเป็นพื้นที่ ที่ไกล้เคียงบ่อก าจัดขยะ
อเิลก็ทรอนิกสซ์ึงอาจส่งผลกระทบกบันักเรยีน เมื่อ
นักเรียนไปสัมผัสกับสารพิษโดยตรงโดยไม่ได้
ระมดัระวงั 
 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชที่พบในบริเวณบ่อ
ก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีพืชหลากหลาย
ชนิดที่สามารถเจรญิเติบโตในระบบนิเวศที่แตกต่าง
กนับางชนิดเป็นพชือาหาร บางชนิดเป็นพชืสมุนไพร 
บางชนิดเป็นวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจยัจึงสนใจที่จะพัฒนาคู่มือการอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นที่บ่อ
ก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  มี ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ต่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เ พื่ อพัฒนาคู่ มื อ ก า รอ นุ รัก ษ์ ค ว าม
หลากหลายทางชวีภาพของพชืในพืน้ทีบ่่อบ าบดัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่ อศึกษาและ เปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของพชืในพื้นที่บ่อบ าบดัขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชยั จังหวดักาฬสนิธุ์ 
ก่อนและหลงัการอบรม 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชในพื้นที่บ่อบ าบดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต าบล
โคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ก่อนและ
หลงัการอบรม 
 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนโคก
ประสิทธิว์ ิทยา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 151 คน 
 ก ลุ่มตัวอย่ าง  ได้แก่  นัก เรียนระดับชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนโคกประสิทธิว์ ิทยา 
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชยั จังหวดักาฬสนิธุ์ 
จ านวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชในพื้นที่บ่อก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์
  2) แผ่นพบัการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ท า ง ชี ว ภ า พ ข อ ง พื ช ใ นพื้ น ที่ บ่ อ ก า จั ด ข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของพชืในพืน้ที่
บ่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ
ฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์
  2) แบบวัดทศันคติต่อการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพของพชืในพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์
3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการออกแบบ
การเกบ็รวมรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี้ 
 ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1) ศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องความหลากหลายทางชวีภาพของพชืในพืน้ทีบ่่อ
ก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกสผ์ลกระทบทีเ่กดิขึน้จากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพของพชืในพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก าหนดขอบเขตและโครงสร้าง
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เนื้อหาองเครื่องมือและเครื่องมือที่ใช้ในการวดัและ
ประเมนิล ประกอบดว้ย 
   1.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของพชืในพืน้ทีบ่่อ
ก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นค าถามแบบ
เลอืกค าตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้  
   1.2) แบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพของพชืในพื้นที่บ่อก าจดั
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีลกัษณะเป็นค าถามแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดบั คือ เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ และไม่เหน็ดว้ย จ านวน 15 ขอ้ 
  2) น าเสนอโครงร่างเนื้อหาทีใ่ชใ้นการอบรม
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชใน
พื้นที่บ่อก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและน ามาปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารยท์ีป่รกึษา 
  3 )  น า เสนอคู่ มื อการอ นุ รักษ์ ค ว าม
หลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นที่บ่อก าจัดขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์และเครื่องมอืใชใ้นการวดัและประเมนิผล
ที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
พจิารณาความสอดคล้องและความเหมาะสม ซึ่งพบว่า 
คู่มือการอบรม มีค่าสอดคล้อง (IOC) ของเนื้อหามีค่า
เท่ากบั 0.69 และค่าความเหมาะสม มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 
4.41 แสดงว่าเครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและประเมนิผลมี
ความเหมาสมอยุ่ ในระดับเหมาะสมมาก แสดงว่า
เครื่องมือเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งานวจิยัสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  4) น าเครื่องมอืทีผ่่านการวเิคราะหจ์าก 
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันกัเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 37 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ และค่าความเชื่ อมัน่ทัง้ฉบับของ
เครื่องมอื 
   4.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของพชืในพืน้ทีบ่่อ
ก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 20 ขอ้ มคี่าความยาก
ง่าย อยู่ในระดบัค่อนขา้งง่าย คอื 0.45 – 0.75 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ อยู่ระดบัด ีคอื 0.31 – 0.65 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มคี่าเท่ากบั 0.84 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 

   4.2) แบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพของพชืในพื้นที่บ่อก าจดั
ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 15 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ อยู่ในระดบัปานกลาง คอื 0.34 – 0.59 และค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัมคี่าเท่ากบั 0.86 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา  
 1) จัดกิจกรรมการอบรมการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพของพชืในพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์

 
ภาพประกอบที ่1 ด าเนินกจิกรรมการอบรม 

 2) วดัผลความรู้ และทศันคติก่อนการอบรม
การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีบ่่อ
ก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์

 
ภาพประกอบที ่2 วดัผลความรู ้และทศันคตกิอ่นการอบรม 

 3) ถ่ายทอดความรู้โดยใช้คู่มือการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นที่บ่อ
ก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์แก่นักเรยีนชัน้มธัยมปีที ่1 
– 3 โรงเรียนโคกประสทิธิว์ ิทยา ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 37 คน และ
มกีารท าการวดัผลความรูร้ะหว่างอบรม 

 
ภาพประกอบที ่3 กจิกรรมการอบรมการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพของพชืในพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะ

อเิลก็ทรอนิกส ์



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(4), 2021 : 128 - 140 
 

133 

 4) วดัผลความรู้ และทศันคติหลงัการอบรม
การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของพชืใน
พืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์

 
ภาพประกอบที ่4 วดัผลความรู ้และทศันคตหิลงัการอบรม 

 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ไดแ้ก่ การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมัน่ 
  3. สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
4. สรปุผลกำรวิจยั 

4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือการอบรม
ตามเกณฑ ์80/80 
 ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือการอบรม 
พบว่า ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 
83.37 และ ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 
89.72 ดังนัน้ ประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ประสทิธภิาพของผลลพัธข์องคู่มอืการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพของพชืในพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ เท่ากบั 83.37 / 89.72 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว(้ดงัตารางที ่1) 
 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื พบว่า ดชันี
ประสิทธิผล ของคู่มือการจัดการอ นุรักษ์ ความ
หลากหลายทางชวีภาพของพชืในพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ มีค่าเท่ากบั 0.7249 หมายความว่า 
นักเรยีนมคีวามรู้เพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้้มอือบรมรอ้ย
ละ 72.49 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้
(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการอนุรกัษ์ความหลากหลายของพชืในพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ(์E1/E2)  
 

คณุภำพรปูแบบกำรอบรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.67 1.00 83.37 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.94 0.88 89.72 

ประสทิธภิาพของคูม่อืการอบรม (E1/E2) เท่ากบั 83.37 / 89.72 
 
ตารางที ่2  ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการอนุรกัษ์ความหลากหลายของพชืในพืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่ม
อบรม 

คะแนนเตม็ 
ค่ำดชันีประสิทธิผล 

(E.I.) 
391 644 37 20 0.7249 
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4.2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ความรู้เกีย่วกับการจดัการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นทีบ่่อก าจดั
ขยะอิเลก็ทรอนิกส ์ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้อง
ชยั จงัหวดักาฬสินธุก่์อนและหลงัการอบรม 
 นักเรียนโรงเรียนโคกประสิทธิว์ ิทยา ต าบล
โคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุท์ีเ่ขา้ร่วม
การอบรมการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชใน

พื้นที่บ่อก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ก่อนการ
อบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ในระดับปานกลาง  
(�̅�= 10.56) และหลงัการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรู้
ในระดบัมาก (�̅�= 17.94) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการอบรม พบว่า นกัเรยีนมี
คะแนนเฉลีย่ความรู้หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ความหลากหลายของพชืใน
พืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุก์่อนและหลงัการอบรม (n = 37) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรอบรม หลงักำรอบรม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้(N = 20) 10.56 2.52 ปานกลาง 17.94 0.88 มาก -16.367 36 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อนและ
หลงัการอบรมการการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ของพืชในพื้นทีบ่่อก าจดัขยะอิเลก็ทรอนิกส ์ต าบล
โคกสะอาด อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสินธุ ์
 พบว่า นักเรียนโรงเรียนโคกประสิทธิว์ ิทยา 
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีเ่ขา้
ร่วมการอบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายของพืชใน
พื้นที่บ่อก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า ก่อนการอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการอนุรกัษ์ความหลากหลาย

ของพชืในพื้นทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ (�̅�= 1.98) และหลงัการอบรมมคีะแนน
เฉลี่ยทศันคติต่อการอนุรกัษ์ความหลากหลายของพืช
ในพื้นที่บ่อก าจดัขยะอเิล็กทรอนิกส ์ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วย (�̅�= 2.95) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติก่อนและหลังการอบรม พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที่ 4 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการอบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายของพชืใน
พืน้ทีบ่่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ก่อนและหลงัการอบรม (n = 37) 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรอบรม หลงักำรอบรม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ(N = 3) 1.98 0.16 ไม่แน่ใจ 2.95 0.05 เหน็ดว้ย -41.69 36 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 
5.1 การศึกษาการพัฒนาคู่มือการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายของพื ชในพื้ น ที ่บ่ อก าจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จงัหวดักาฬสินธุ ์
 จากผลการศึกษาการพัฒนาคู่มือการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในบ่อก าจัดขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดั
กาฬสินธุ์ พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.37/ 89.72 
แสดงให้เห็นว่า คู่มือการอบรมมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการตามขัน้ตอน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสุนิตย ์เยน็สบาย (2539 : 122) 
ไดก้ล่าวว่า หนังสอืคู่มอื เป็นหนังสอือา้งองิประเภทหนึ่ง
ที่จดัท าขึน้เพื่อรวบรวมเรื่องราวและขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
บุคคล เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะดา้น ซึง่อาจเป็นเรื่องราว
ที่น่าสนใจด้านใดด้านหนึ่ง หรอืเรื่องในสาขาวชิาใดวชิา
หนึ่งโดยเฉพาะอย่างกว้าง ๆ  โดยให้รายละเอียดของ
เรื่องราวนัน้อย่างสัน้ๆ กะทดัรดั เพื่อผู้อ่านจะได้ใช้เป็น
คู่มอืศกึษาเรื่องทีน่่าสนใจไดเ้ป็นอย่างด ีหรอือาจใชเ้ป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหา
ขอ้เทจ็จรงิหรอืจะตอบค าถามในเรื่องราวหนึ่ง ๆ  ได้โดย
รวดเรว็ เสถยีร ค ามศีกัดิ ์(2551 : 4) ไดก้ล่าวว่า คู่มอืการ
ปฏบิตังิานหมายถงึ เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการปฏบิตังิาน
ใดงานหนึ่ง ที่ก าหนดภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบ ไว้ใน
มาตราฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Description) มีการ
อธิบายงานที่ปฏิบัติ ประวัติความเป็นมา มีแผนกล
ยุทธการปฏบิตั ิก าหนดตวัชีว้ดั การประเมนิผลซึง่แต่ละ
บท เรื่องหรอืหวัขอ้ตอ้งมคีวามคดิหลกั วตัถุประสงค ์และ
เนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ มีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหา
สาระแต่ละเรื่อง ทัง้นี้ต้องใช้ประกอบการปฏบิตัิงานและ
ต้องจัดท าเป็นรูปเล่ม และพจนานุกรมฉบับบัณฑิตย 
สถาน (2546 : 126) ไดใ้หค้วามหมายของคู่มอื หมายถงึ 
สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบหรืออ านวย
ความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่ง
บางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปราณี สขุานนท ์(2547 
: 68-73) ได้ศึกษา เรื่องการพฒันารายการวดีิทศัน์ วชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา เรื่อง ขยะมูลฝอย ส าหรบันักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่  5 พบว่า รายการวีดิทัศน์  วิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ขยะมูลฝอย ที่สร้างขึ้นมี

ประสทิธิภาพ 83.52/82.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 80/80 
และบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของน ้าฝน คูเจริญ
ไพศาล และคณะ (2561 : 116-132) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
ผลการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่องขยะพลาสตกิโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะ
การแก้ปัญหาของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
พบว่ า พบว่ า การทดลองใช้ชุดกิจกรรมพบว่ า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีค่า E1/E2 เท่ากับ 
80.11/75.30 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์75/75 ทีต่ัง้ไว ้
 จากผลการศึกษาการพัฒนาคู่มือการอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพของพชืในพื้นที่บ่อก าจดั
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชยั 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า มดีชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 
0.7249 หมายความว่า นักเรยีนมคีวามก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ร้อยละ 72.49 แสดงให้เห็นว่า คู่มือการอบรมมี
ความเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพโดยผ่านกระบวนการ
ตามขัน้ตอน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ บุญชม ศรี
สะอาด (2553: 26) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรียน หมายถึงแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ในวิชาต่างในโรงเรียนหรือ
สถาบนัการศกึษา แบบทดสอบทีจ่ะสรา้งหรอืพฒันาอาจ
มุ่งใช้กับประชากรเป้าหมายที่อยู่ในระดับการศึกษา
ระดบัชัน้วชิาและสถานทีต่่าง ๆ กนั และพชิติ ฤทธิจ์รญู 
(2550: 96) ได้กล่าวโดยสรุปว่า แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิเ์ป็นแบบทดสอบที่ใช้วดัความรู้ ทกัษะและ
ความสามารถทางวชิาการที่ผู้เรยีนได้เรยีนรู้มาแล้วว่า
บรรลุผลส าเรจ็ตามจุดประสงคท์ีก่ าหนดไวเ้พยีงใด และ
สุวิทย์ มูลค า (2550: 44) ได้ให้ความหมายของการ
ฝึกอบรมไว้ว่า กระบวนการที่ท า ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความ ช านาญ และ
เกดิทศันคตทิีเ่หมาะสมเกีย่วกบัเรื่องที่ อบรมจนกระทัง่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถ
เปลี่ ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรมไปตาม
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมอย่างม ีประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล การจัดกิจกรรมฝึก อบรมมัคคุเทศก์
สิง่แวดล้อมเพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ และสามารถ
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ในคู่มือ นอกเหนือจากที่
วิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้วิจ ัยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ก่อเกิด
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ความรู้ ความเขา้ใจการน าไปใช้ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ 
การประเมินค่า มทีศันคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึน้ ตลอดจนสามารถจดจ า ในสิง่นัน้จนเกดิเป็นทกัษะ
และสามารถน าไปใชไ้ด ้และเพื่อเป็นการประเมนิผลของ
การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้วิจ ัย ใช้แบบทดสอบ
ความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดทักษะการเป็น
มคัคุเทศก์สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรมเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความรู้ ทศันคติ 
ซึ่งมีบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร วงศ์
จันทรา และคณะ. (2559 : 98-110) ได้ศึกษาการ
ฝึกอบรมเรื่องการจดัการขยะรไีซเคลิ ส าหรบันิสติระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา มหาวทิยาลยั
มหาสารคามเพื่อพฒันาคู่มือการฝึกอบรมการจัดการ
ขยะรีไซเคิลให้มีประสทิธิภาพ และมีประสทิธิผลและ
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการ
จัดการขยะรีไซเคิล กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม
การฝึกอบรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่คู่มอืแผ่น
พบั แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ สถิติที่ใช้ใน
การวเิคราะหข์อ้มูล คอืความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ก า หนดระดับ
นั ยส าคัญทางสถิ ติ  . 0 5  ผลการศึ กษาพบว่ า 
ประสทิธิภาพของคู่มือมีค่าเท่ากบั 80.00/86.86 และ
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 0.6989 และบางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมรรตัน์ ช่างฉาย และคณะ 
(2558 : 613-622) ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
พฒันากระบวนการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมในการจดัการ
ขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดโรงเกลือ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ดัชนี
ประสทิธผิลคู่มอืการอบรมการมสี่วนร่วมในการจดัการ
ขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดโรงเกลือมี
ค่าเท่ากบั .9157 ซึง่แสดงว่าผูป้ระกอบการร้านค้าหลงั
การรบัการอบรม มคีวามก้าวหน้าเกี่ยวกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอยคดิเป็นรอ้ยละ 91.57 ดงันัน้จงึแสดงใหเ้หน็
ว่า คู่มือการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน
สามารถน าไปใช้ในการอบรมได้อย่างมีประสทิธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 

5.2 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายของพืชในพื้นทีบ่่อก าจดั
ขยะอิเลก็ทรอนิกส ์ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชยั 
จงัหวดักาฬสินธุ ์
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบั
การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของพชืในบ่อ
ก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้ง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ก่อนการอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้โดยรวมในระดบัปานกลาง เท่ากบั 10.56 
หลงัการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมในระดับ
มาก เท่ากบั 17.94 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู้
ก่อนและหลงัการอบรม พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูห้ลงัการอบรมสงูกว่าก่อนอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า การอบรมท าให้
นักเรยีนมคีวามรู้ที่สูงขึน้ โดยใช้เทคนิคและวธิกีารทีม่ี
ความหลากหลายโดยผ่านกระบวนการทางสิง่แวดล้อม
ศกึษา ซึง่เป็นวธิกีารบรรยายใหค้วามรูป้ระกอบกบัการ
แจกคู่มือและแผ่นพับ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจใน
เน้ือหาเพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสมศกัดิ ์
เจียมทะวงษ์  (2550 : 13) กล่าวว่ าระดับความรู้  
(Knowledge Level) บุคคลจะสามารถพูดคุยกันรู้เรื่อง
ได้ ถ้าหากมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะคุยกัน
เพยีงพอ เรื่องใดทีม่คีวามรูน้้อยไปกย็่อมไม่สามารถจะ
น าไปพดูคุยใหใ้ครฟังได ้และขณะเดยีวกนักไ็ม่สามารถ
ฟังเรื่องราวนั ้น ได้เข้าใจเพียงพออีกด้วย และมี
ข้อสังเกตว่าในบางครัง้การมีความรู้ในเรื่องใดมาก
เกนิไปกอ็าจจะพูดใหผู้อ้ื่นฟังแลว้ไม่เขา้ใจไดเ้หมอืนกนั 
ทัง้นี้ เพราะว่าการมีความรู้มากขึ้นนัน้ จะมีผลในการ
สือ่สารมากคนทีเ่รยีนมาก ๆ มกัจะใชศ้พัทย์ากๆ ในการ
สนทนา หรอืพดูแต่เรื่องลกึซึง้ เพราะตนคดิว่าผูอ้ื่นนัน้มี
พื้นฐานความรู้ใกล้เคียงกัน ดังนัน้ ผู้ส่งสารจะต้อง
วิเคราะห์ผู้รบัสารของตนเสยีก่อนว่าจะอยู่ในระดับใด
แล้วพยายามส่งสารออกไปในลกัษณะที่ผู้ฟังจะรบัและ
เข้าใจได้เป็นอย่างดี จึงจะท าให้ขบวนการสื่อสารนัน้
ไดผ้ลสมกบัความตัง้ใจ ประภาเพญ็ สวุรรณ (2554: 18) 
ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า เป็นพฤติกรรม
เบือ้งต้นซึง่ผูเ้รยีนจ าได ้อาจโดยการนึกไดห้รอืโดยการ
มองเห็นได้ยินจ าได้ และแสงจนัทร์ โสภากาล (2550: 
14-15) กล่าวว่า ความรู้หมายถึงการรับรู้เกี่ยวกับ
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ขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่างๆที่เกิดจากการ
สงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ ทัง้ในดา้นสิง่แวดล้อม
ทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลัง 
ของแต่ละบุคคลทีบุ่คคลไดจ้ดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไวแ้ละ
สามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรม ทีส่งัเกตหรอืวดั
ได้ ซึ่งมีบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณภา 
เฉลยบุญ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่ าง ความรู้  และ  ทัศนคติต่อ
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลเมอืงราชบุร ีจงัหวดัราชบุร ีโดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมของประชาชน
ในการจดัการขยะมูลฝอย เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธิี
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ราชบุรี จงัหวดัราชบุรมีคีวามรู้ในด้านการจดัการขยะ
ระดบัปานกลาง ทศันคติของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมในด้านการ
จดัการขยะมลู ฝอยของประชาชนมกีารคดัแยกขยะก่อน
ทิง้บางครัง้ มกีารน าของเก่ามาดดัแปลงใชซ้ ้า มกีารน า
ขยะ มาวางที่จุดเกบ็ขยะหน้าบ้านตรงเวลาในบางครัง้ 
ประชาชนไม่เคยใชถุ้งผา้ หรอืตะกร้าในการจ่าย ตลาด
แทนการใช้ถุงพลาสติกใส่ของ บางส่วนสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสวรรยา ธรรมอภพิล, กรวรรณ ม่วงลบั และ
นงลกัษณ์ สบืนาค (2560 : 1630-1642)  ศกึษาระดบั
ความรู้ของประชาชนเกี่ยวกบัขยะอิเล็กทรอนิกส์และ
การจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกสจ์ากครวัเรือน โดยเลือก
พืน้ทีศ่กึษาชุมชนบา้นตลาดเขต จงัหวดักาญจนบุร ีผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
รอ้ยละ 63.33 อายุ 51 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 30.56 สมาชกิใน
ครวัเรือน 4-6 คน ร้อยละ 51.67 ระยะเวลาที่อาศยัใน
ชุมชน 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 82.22 ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 42.22  ประกอบอาชีพ
หลกัค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 49.44 และมรีายได้
เฉลี่ยต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 56.60 ไม่
เคยไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัขยะอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 52.78 และ
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 67.0 และเมื่อศึกษา
ความรูเ้กีย่วกบัอเิลก็ทรอนิกส ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มคีวามรูเ้กีย่วกบัอเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัสงู คดิเป็น

รอ้ยละ 62.22 (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 7.61) และความรูใ้นการ
จดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในระดบัปานกลาง คิดเป็น
รอ้ยละ 46.11 (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 6.22)  วธิกีารทีใ่ชใ้นการ
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์มื่อหมดอายุการใช้งานหรือ
ช ารุดส่วนใหญ่จะขายให้แก่ซาเล้งหรือร้านรบัซื้อของ
เก่าแบบยกชิน้โดยไม่มกีารแยกชิน้ส่วนและไม่มกีารคดั
แยกออกจากขยะที่ขายได้ประเภทอื่น และบางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอภญิญา กจิเกดิแสง (2561 : 
1-65) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและความรู้ของ
ประชาชนในการจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา 
ต าบลหวัโพ จงัหวดัราชบุร ีพบว่า ความรูใ้นการจดัการ
ขยะอเิลก็ทรอนิกสพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มคีวามรู้
ในการจดัการขยะ อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยรวมในระดบัมาก 
คดิเป็นร้อยละ 77.81 โดยด้านที่กลุ่มตวัอย่างมคีวามรู้
มากทีสุ่ด คอื ความรูท้ ัว่ไป เกีย่วกบัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
และด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อยที่สุด คอื การน า
ขยะอเิลก็ทรอนิกสก์ลบัมาใชใ้หม่ ผลการศกึษาดา้นการ
รบัรู้พบว่ากลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.63 โดยได้รบัรู้จากโทรทศัน์และสื่อ
อนิเตอรเ์น็ตมากทีส่ดุ 
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติเกีย่วกับ
การจกัารอนุรกัษ์ความหลากหลายของพืชในพื้นที ่
บ่อก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสินธุ ์
 จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของ
พืชในบ่อก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า ก่อนการอบรม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 
เท่ากับ 1.98 หลังการอบรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติอยู่ ในระดับเห็นด้วย เท่ ากับ 2.95 เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
อบรม พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการ
อบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า การอบรมท าให้นักเรียนมี
ความรู้ที่สูงขึน้ เนื่องจากการอบรมใช้กระบวนการทาง
สิง่แวดล้อมศกึษาที่ให้นักเรยีนได้มสี่วนร่วมในการท า
กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดฑิตยา สุวรรณะชฎ 
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(2527 : 79) กล่าวถึงทศันคติว่า เป็นเรื่องของอารมณ์ 
ความรูส้กึ การตอบสนองทศันคตเิป็นสภาวะก่อนทีจ่ะมี
พฤติกรรม โต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่อสิ่งหนึ่ งสิ่งใด 
โดยเฉพาะหรือจะเรียกว่าเป็นสภาวะพร้อมที่จะมี
พฤตกิรรมจรงิ จะมคีวามคงตวัในช่วงระยะเวลาแต่ไม่ได้
หมายความว่าจะไม่มกีารเปลีย่นแปลง ทศันคต ิเป็นตวั
แปรแฝงทีน่ าไปสู่ความสอดคลอ้งระหว่างพฤตกิรรมกบั
ความรู้สกึนึกคิดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการแสดงออก 
โดยวาจาหรือการแสดงความรู้สกึ ตลอดจนการที่ต้อง
เผชญิหรอืหลกีเลี่ยงต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง สุชาต ิโสมประยูร 
(2550 : 110-111) ใหค้วามหมายว่า ทศันคตเิป็นเรื่องที่
เกี่ยวกบัภาวะแห่งความพร้อมของจติใจซึ่งมปีฏิกิริยา 
ต่อสิง่แวดล้อมต่าง ๆ ทัง้ในลกัษณะที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม และกมลรตัน์ หล่าสุวงษ์ (2527 : 172) กล่าว
ว่า ทศันคตคิอื ความรูส้กึของบุคคลทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู้ 
และประสบการณ์แล้วแสดงสภาวะทางร่างกาย และ
จิตใจในด้านความพร้อมที่จะตอบสนองต่อบุคคลหรอื
สิง่ของต่าง ๆ ซึ่งมบีางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ
เสาวลกัษณ์ กู้เจริญ และคณะ (2560 : 163-173) ได้
ท าการศกึษาทศันคติของครวัเรอืนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรอียุธยาต่อการจดัการขยะแบบ 3Rs โดย การ
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 
ครวัเรอืน โดยใชก้ารวเิคราะหผ์ลดว้ยวธิวีเิคราะหข์อ้มูล
เชิงคุณภาพและวิธีวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงสถิติ ผลการ
ส ารวจ ทัศนคติของครัวเรือนต่อการจัดการขยะตาม
แนวคิด 3Rs พบว่า ครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัแนวคดิ 3Rs อยู่ บ้างแล้ว เนื่องจากเทศบาลฯ 
ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เคยจดักจิกรรมส่งเสริม
การจดัการขยะตัง้แต่ตน้ทางมาหลายครัง้ ครวัเรอืนเหน็ 
ด้วยกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) การจัดการขยะตาม
แนวคิด 3Rs ให้เกิดผลนัน้ เป็นเรื่องของทุกส่วนใน
สังคมที่ต้องร่วมมือกัน 2) การคัดแยก ขยะช่วยให้
ปริมาณขยะในภาพรวมลดลง 3) การแยกขยะท าให้
สามารถน าขยะไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 4) แนวคิด 
3Rs เป็นพืน้ฐานของการ จดัการขยะแบบยัง่ยนื 5) ขยะ
เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข 6) การแยกขยะจะ
เกดิผล หากมแีรงจูงใจและมกีฎหมายควบคุม บางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัอุสุมา เวชกามา และคณะ (2562) 
ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และ

ทัศนคติ กับพฤติกรรมการจัดการ ขยะมูลฝอยใน
ครวัเรอืน ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตาดทอง 
อ าเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบล ตาดทอง 
อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร มคีวามรูใ้นการจดัการ
ขยะมลูฝอยอยู่ในระดบัปานกลาง มทีศันคต ิอยู่ในระดบั
เหน็ด้วยอย่างยิง่ในการจดัการขยะมูลฝอยในครวัเรอืน 
และมพีฤตกิรรมการจดัการขยะมูลฝอยใน ครวัเรอืนอยู่
ในระดับมาก และพบว่าความรู้ของประชาชน กับ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  มี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 
โดยมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ในระดับต ่ า ส่วน
ทศันคตขิองประชาชน กบัพฤตกิรรมการจดัการขยะมูล
ฝอยในครวัเรือน มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบวก 
ในระดบัปานกลาง และบางส่วนสอดคล้องกบัวจิยัของ
สมใจ เป้าทอง และคณะ (2562 : 12-22) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างความรูแ้ละทศันคตกิบัการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครวัเรือนของประชาชน ต าบลบางเป้า 
อ าเภอกนัตรงั จงัหวดัตรงั พบว่า ความรู้ประกอบดว้ย 
ความหมายของขยะ แหล่งที่มา ประเภทของขยะ การ
คัดแยกขยะ การก าจัดขยะและอันตรายของขยะ 
ภาพรวมมีความรู้ในระดับสูง ทัศนคติ ประกอบด้วย 
ความส าคัญของการคัดแยกขยะ การก าจัดขยะ 
ประโยชน์ของการคดัแยก ปัญหาขยะภาพรวมมทีศันคติ
ในระดบัสูง การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ พบว่าความรู้
และทศันคตมิคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการจดัการขยะ
มูลฝอยของประชาชน ต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง 
จงัหวดัตรงั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) นักเรียนสามารถน าความรู้การจัดการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของพชืในพื้นที่บ่
ก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏบิตัิ และประยุกต์ใช้ใน
ชวีติประจ าวนัได ้
 2) ความรูท้ีไ่ดจ้ากการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพของพชืในพืน้ทบี่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
สามารถน าไปประยุกต์ใชฝึ้กอบรมแก่นักเรยีน สถาบนั
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อื่นๆ เพื่อให้เกดิความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นที่บ่ก าจัดขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาเกีย่วกบัชนิดพนัธุข์องพชืและสตัว์
ในบรเิวณบ่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อให้ทราบถงึ

ความหลากหลายและความหนาแน่นและแนวทางการ
ฟ้ืนฟูและพฒันาระบบการดแูลต่อไป 
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับสัตว์บ่อก าจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ต่ออตัราการเป็นพาหะการน าเชื้อโรค
และสารเคมจีากบ่อก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกสส์ูค่น 

 
7. เอกสำรอ้ำงอิง 
เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ ์และสุมาลี พุ่มภิญโญ. (2560). ทัศนคติของครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรอียุธยาต่อการจดกัารขยะแบบ 3Rs. วารสารการวจิยัเพือ่พฒันาชุมชน. 10(2), 163-173. 
แสงจนัทร์ โสภากาล. (2550). ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรเกีย่วกบัองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล. คณะศลิปะศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
กมลรตัน์ หลา้สวุงษ์. (2527). จติวทิยาสงัคม. คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒประสานมติร. 
ชลทศิ พนัธุ์ศริิ และบญัญตัิ สาล.ี  (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซยีน:

สหพนัธรฐัมาเลเซยี.วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา–สสศท. 7(14), มกราคม – มถุินายน 2559, 176 -188. 
ทติยา สวุรรณชฏ. (2527). สงัคมวทิยา. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช 
น ้าฝน คเูจรญิไพศาล และคณะ. (2561). ผลการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่องขยะพลาสตกิโดยใชปั้ญหาเป็นฐานทีม่ี

ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียนและทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย. วารสาร
 บณัฑติศกึษา. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ.์ 12(1) : มกราคม-เมษายน,  

ประภาเพญ็ สวุรรณ.  (2544).  “ทศันคตกิารวดัการเปลีย่นแปลงและพฤตกิรรมอนามยั”.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันา. 
ประยรู วงศจ์นัทรา และคณะ.  (2559).  การฝึกอบรมเรื่องการจดัการขยะรไีซเคลิส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขา

สิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. วารสารวชิาการแพรวากาฬสนิธุ ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ,์ 3(3), 
98 -110 

ปราณี สขุานนท.์  (2547).  เรือ่งการพฒันารายการวดีทิศัน์ วชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา เรือ่ง ขยะมลูฝอย ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5.  หลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ.  มหาวทิยาลยัศลิปากร,  นครปฐม. 

ราชบณัฑติยสถาน. (2546). พจนานกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: นานมบีุคสพ์บัลเิคชัน่ส ์
วรรณภา เฉลยบุญ.  (2556). การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความรู้และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการจดัการขยะมูล

ฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต.  
มหาวทิยาลยัศลิปากร, กรุงเทพฯ  

วาท ีลพพนัธ์ทอง และประยูร วงศ์จนัทรา. (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติแลสิง่แวดล้อม
อาเซยีน : สาธารณรฐัสงิคโปร.์ วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 14(7) 

สมใจ เป้าทอง และคณะ. (2562). ความสมัพนัธร์ะหว่างความรูแ้ละทศันคตกิบัการจดัการขยะมูลฝอยในครวัเรอืน
ของประชาชน ต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตรงั จงัหวดัตรงั. วารสารวทิยาศาสตรส์ุขภาพและการสาธารณสุข
ชุมชน.  2(1), มกราคม - มถุินายน, 12-22. 

สมศกัดิ ์เจยีมทะวงษ์. (2550). การเรยีนและการสือ่ความหมายภาควชิาการศกึษา. กรุงเทพมหานคร :มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ บางเขน 

สยามออนไลน์. (2559). การคุ้มครองและอนุรักษ์ความหลากหลาบทางชีวภาพของไทย.  [ออนไลน์]. ได้จาก 
https://siamrath.co.th/n/4583 [สบืคน้เมื่อ 29 เมษายน 2563] 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(4), 2564 : 128 - 140 
 

140 

สวรรยา ธรรมอภพิล และคณะ.  (2560).  ความรูใ้นการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์น ครัว เ รือนของชุมชนบ้าน
ตลาดเขต จงัหวดักาญจนบุร.ี  วารสารวชิาการ Veridian E-Journal.  10(3) : กนัยายน-ธนัวาคม,  1630-
1642. 

ส านักคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ.  (2555).  ความหลากหลายทางชวีภาพ.  [ออนไลน์]. ได้จาก : http://www2. 
nrct.go.th [สบืคน้เมื่อ 8 พฤศจกิายน 2562] 

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม.  (2559). ความหลากหลายทางชวีภาพ.  [ออนไลน์]. 
ไดจ้าก : http://www.onep.go.th [สบืคน้เมื่อ 8 พฤศจกิายน 2562] 

สุจิตรา วาสนาด ารง. (2558). สถานการณ์ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์. [ออนไลน์]. ได้จาก : http://www.hsm. 
chula.ac.th/news/สถานการณ์ขยะอเิลก็ทรอนิกส.์  [สบืคน้เมื่อ 8 พฤศจกิายน 2562] 

สุชาต ิโสมประยูร. (2550). การเขยีนหนังสอืหรอืต าราและบทความ / รวบรวมและเรยีบเรยีงโดย สุชาต ิโสมประยรู, 
วรรณี โสมประยรู.  กรุงเทพฯ : บรษิทั พฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.) 

สุนิตย์ เย็นสบาย. (2539). สารนิเทศเพือ่การศกึษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร์ คณะวิชา
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ สถาบนัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

สุวิทย์ มูลค า. (2550). “การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ”. พิมพ์ครัง้ที่ 2. 
กรุงเทพฯ: สามลดา. 

อภญิญา กจิเกดิแสง. (2561). พฤตกิรรมและความรูข้องประชาชนในการจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์กรณีศกึษา ต าบลหวั
โพ จงัหวดัราชบุร.ี ปรญิญามหาบณัฑติ. มหาวทิยาลยัศลิปากร,  นครปฐม. 

อมรรตัน์ ช่างฉาย และคณะ. (2558). รปูแบบการพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย
ของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดโรงเกลือ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว.  การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวจิยั ระดบัชาตแิละนานาชาต ิครัง้ที ่6. 5 ตุลาคม 2561, ขอนแก่น, ปทุมธานี, มหาวทิยาลยั
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์. หน้า 613-622. 

อุสมุา เวชกามา และคณะ. (2562). ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยในครวัเรอืนของประชาชน
ในเขตเทศบาล ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร . วารสารการวจิยัเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื. 
4(1), 614 


