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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อสรา้งองคค์วามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสารอนัตรายไดออกซนิทีเ่กดิจากธรรมชาติ
และการกระท าของมนุษย ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคต ิต่อสารอนัตรายไดออกซนิ ก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักเรยีนมธัยมชัน้ปีที่ 1-3 จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบ
สมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบไปดว้ย คู่มอื แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคต ิ
ต่อสารอนัตรายไดออกซนิ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และ Paired t–test ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการสง่เสรมินกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมมคีะแนนความรูโ้ดยเฉลีย่อยู่ในระดบัน้อย 
หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัดมีากเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงั
การสง่เสรมิ พบว่า นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรู้หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย และ
หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อน
การสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ ความรู ้ทศันคต ิสารไดออกซนิ การเผยแพร ่
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Abstract 
 The purpose of this research was to basic knowledge build about dangerous sunstance “dioxin” 
resulting from natural and human’s activities, to study and compare knowledge and attitude about 
dangerous dioxin before and after the promotion. The sample were 30 Mattayom 1-3 students being 
selected by volunteer sampling. The research tools included manuals, brochure, knowledge test and 
attitude test about dangerous sunstance “dioxin” The statistic used in the data analysis were frequency, 
mean standard deviation and Paired t-test. The study showed that before promotion, students had 
knowledge score at low level, after promotion had at very good level. When compared mean score 
between before and after indicated that the students participating in the promotion had knowledge score 
after more than before significant at .05. Before promotion students had attitude score at agree level, after 
promotion had at agree level. When compared mean score between before and after indicated that after 
the promotion the students had attitude score more than before the promotion significant at .05. 
 
Keywords :  The Promote, Knowledge, Attitude, Dioxin, Dissemination  
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัการปนเป้ือนของสารพษิทัง้ในน ้าและ
ดิน เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เห็นชัดเจนทัง้ในเขต
ชุมชนขนาดใหญ่ และพื้นที่พัฒนาที่มีการขยายตัว
อย่างรวดเรว็ของกจิกรรมอุตสาหกรรม การเผาขยะ 
การจราจร รวมทัง้พืน้ทีข่องการเกษตรทีม่กีารเผาใน
ที่โล่งและอาจมีสารเคมปีนเป้ือนหรือตกค้างอยู่การ
เผานัน้จงึท าใหเ้กดิการกระจายตวัของสารทีเ่กดิจาก
การเผาไหม ้กลายเป็นสารพษิตกค้างทัง้ทางอากาศ
เกิดการปนเป้ือนน ้ าและดิน ที่เป็นปัญหาและเกิน
มาตรฐาน ซึ่งจะยงัคงเป็นปัญหาในอนาคตที่ส าคญั
นัน้ ส าหรบัปัญหาที่เราพบได้บ่อย ได้แก่ ฝุ่ นละออง
และก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์โดยเฉพาะฝุ่ นและควนั
ไฟในแหล่งชุมชนที่มีการจราจรคับคัง่หรือการเผา
ขยะที่มีพลาสติกจะมีค่าความเข้มข้นสูงกว่าค่า
มาตรฐานประมาณ 3-5 เท่า ซึ่งสารพิษเหล่านี้ 
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยตรงแล้วยงัก่อให้เกดิภาวะการต่างๆ 
แก่โลกดว้ย คอื การเกดิโรคภยั การตกคา้งสารพษิใน
อาหารที่มนุษย์ต้องบริโภค (กรมควบคลุมมลพิษ, 
2554 : เวบ็ไซต)์ 
 จากสิง่ทีเ่กดิขึน้นี้เป็นเพราะมนุษยส์่งผลให ้มี
ผลการเกดิขึน้ของสารพษิอนัตรายหลายชนิดเขา้ไป
ปะปนในอากาศ ในดินน ้า พืชและสตัว์จนส่งผลถึง
ร่างกายมนุษยเ์อง เกดิโรคภยัตามมา เช่น โรคภูมแิพ้
อกัเสบ โรคตา (ตาแดง ตาระคายเคือง ภาวะเลือด
คลัง่ดวงตา) จนน าไปสู่โรคร้ายแรงที่สุด คอื มะเร็ง 
รวมไปถงึการสญูเสยีถงึชวีติ ส าหรบัอนัตรายเหล่านี้
กจ็ะมาในรูปแบบสารพิษที่ปนเป้ือนจากทางอากาศ 
ทางน ้า ทางอาหารทีม่นุษยบ์รโิภคและสิง่ทีต่อ้งเจอใน
ทุกวนั สารไดออกซนิกจ็ดัว่าเป็นสารที่เป็นอนัตราย
มากทีจ่ดัอยู่ในสารอนัตรายชัน้ที่ 1 เราอาจพบเจอได้
ในทุกวนัแต่ไม่รูต้วั อกีทัง้ไดออกซนิเป็นสารทีป่ะปน
ไดด้กีบัไขมนั ดนิ น ้า อากาศและอาหาร สารไดออก
ซิน คือ สารช่วยก่อให้เกิดโรคมะเร็งจุดก าเนิดของ
สารไดออกซินเกิดจากการกระท าของมนุษย์และ
ธรรมชาต ิ(แกว้ กงัสดาลอ าไพ, 2561 : เวบ็ไซต)์ 
ไดออกซนิ คอื สารอนัตรายทีไ่ดร้บัพจิารณาเป็นสาร
อนัตรายชัน้ที ่1 ซึง้หมายถึงสารที่มคีวามเป็นพษิสูง

ทีส่ดุ และเป็นสารช่วยก่อใหเ้กดิมะเรง็ สารไดออกซนิ
มผีลต่อสุขภาพและพนัธุกรรมมนุษยอ์กีทัง้เป็นสารที่
สลายตัวยากมีความคงทนยาวนานในสิ่งแวดล้อม 
สามารถปนเป้ือนสู่บรรยากาศได้ สารนี้สามารถ
เคลื่อนย้ายไปได้ระยะทางไกลมาก จากอากาศสู่ดนิ
จากดนิสูน่ ้าหรอืจากดนิสูพ่ชืและสตัวจ์นเข้าสู่ร่างกาย
มนุษย์ในที่สุด (สถาบนัไดออกซินแห่งชาติ, 2561 : 
2) 
 สารไดออกซินจัดเป็นสารเคมีที่มีความเป็น
พิษสูงอยู่ ในก ลุ่มสารโพลีฮาโลเจนอะโรเมติก
ไ ฮ โ ด ร ค า ร์ บ อ น (Polyhalogenated Aromatic 
Hydrocarbons) เ ป็นก ลุ่มสารที่มีความคงตัว ใน
สิ่ ง แ วดล้ อม ส่ ง ผ ล เสีย กร ะทบ ต่ อม นุษย์ แ ล ะ
สิง่แวดลอ้ม สารไดออกซนิมชีื่อทางเคมวี่า โพลคีลอริ
เนตเตทไดเบนโซพาราไดออกซนิ (Polychlorinated 
dibenzo-para-dioxins PCDDs) มทีัง้หมด 75 ชนิด 
และนอกจากสารไดออกซนิแลว้ยงัมสีารอกีกลุ่มหนึ่ง
ทีม่โีครงสร้างและความเป็นพษิคล้ายสารไดออกซนิ 
สารกลุ่มนี้คอื ฟิวแรน มชีื่อทางเคมวี่าโพลคีลอรเินต
เตทไดเบนโซฟิวแรน (Polychlorinated dibenzo 
furan PCDFs) มอียู่ 135 ชนิด ดงันัน้โดยสรุปแลว้
สารไดออกซนิกบัฟิวแรนรวมกนัทัง้หมด 210 ชนิด 
จากงานวจิยัของ Olie และคณะพบว่าค่าครึ่งชวีิต 
(Half life) ของสารไดออกซนิ โดยค่าครึ่งชวีติใน
อากาศนัน้เท่ากบั 2 วนัถงึ 3 สปัดาห,์ ครึง่ชวีติในน ้า
เท่ากบั 2 เดอืน ถึง 6 ปี, ครึง่ชวีติในดนิเท่ากบั 2 
เดอืน ถึง 6 ปีและครึ่งชวีติในตะกอนดนิเท่ากบั 8 
เดอืน ถงึ 6 ปี ซึง่แสดงว่าหากมกีารปล่อยสารไดออก
ซนิ ออกสู่ชัน้บรรยากาศ   แหล่งน ้า และดนิ ไดออก
ซนินัน้จะคงอยู่ในแหล่งน ้าและดนินานกว่าอากาศและ
ใช้เวลาในการสลายตัวมากกว่าอากาศอีกด้วย
โดยทัว่ไปสารไดออกซิน  ที่อยู่แพร่กระจายใน
สิง่แวดลอ้มนัน้เป็นผลพลอยได้ (by-products) จาก
ก ร ะบ วน ก า รท า ง อุ ต ส าห ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  เ ช่ น 
อุตสาหกรรมพลาสติก  (PVC) การเผาขยะที่มี
สารอนิทรยี ์การสูบบุหรี่ การเผาไม้ของเชื้อเพลงิใน
รถยนต ์และจากกระบวนทางธรรมชาต ิเช่น ภูเขาไฟ
ระเบดิ ไฟไหมป่้า เป็นต้น Prashant และคณะกล่าว
ว่า 4 แหล่งส าคญัในการปล่อยสารไดออกซนิออก
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สิง่แวดล้อม ได้แก่ 1)เตาเผา 2)การเผาไหม้ 3)
อุตสาหกรรม 4) ธรรมชาติ  นอกจากนี้  ผู้ช่ วย
ศาสตราจารย์  ดอกเตอร์  รอล์ฟฮาลเดน (Rolf 
Halden) แ ห่ ง ภ า ค วิ ช า วิท ย า ศ า สต ร์ สุ ข ภ าพ
สิง่แวดล้อม ศูนย์วจิยัน ้าและสุขภาพ สถาบนัจอห์น 
ฮอปกิ้นส ์บลูมเบริก์ (John Hopkins Bloomberg) 
กล่าวว่า สารไดออกซนิเป็นสารทีส่ลายตวัเองไดย้าก 
ต้องเผาที่อุณหภูมสิูงกว่า 850°C และการเผาขยะ
พลาสติก ตามบ้านเรือนก่อให้เกิดสารไดออกซิน 
มากกว่าการเผาขยะดว้ยเตาเผาขนาดใหญ่ เนื่องจาก
เตาเผาขนาดใหญ่จะใชอุ้ณหภูมทิีส่งูและเป็นระบบปิด
ไม่ให้มีการปล่อยก๊าซที่เป็นพษิออกสู่ภายนอก (ได
ออกซนิ, 2559 : เวบ็ไซต)์ 
 ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงเห็นควรน าเสนอเรื่องราว
สารพษิทีม่คีวามอนัตรายร้ายแรงต่อสิง่แวดลอ้มและ
มนุษย์ สารไดออกซินที่เกิดจากธรรมชาติและการ
กระท าของมนุษย์จึงสมควรน ามา เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจความตระหนักต่อสารอนัตรายได
ออกซนิและเพื่อป้องกนัหรอืหลีกเลีย่งสารไดออกซนิ 
ส่งผลไปถงึการน าไปเผยแพร่ความรูเ้รื่องสารไดออก
ซิน ให้เป็นที่รู้จ ักแก่ครอบครัวรวมถึงชุมชนเพื่อ
กระจายความรู้ให้เป็นที่รู้จกัแก่สงัคม โดยการเพิ่ม
องค์ความรู้จากการจัดอบรมแก่ นักเรียนโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัด
ร้ อ ย เ อ็ด  ใ นพร ะร าชู ปถัมภ์ สม เ ด็จพร ะ เทพ
รตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีในการเขา้ร่วมการ
ส่งเสริมการจัดอบรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ รู้จ ัก
เกี่ยวกบัสารไดออกซนิ เรยีนรู้เกี่ยวกบัแหล่งก าเนิด
สารไดออกซนิทีใ่กลต้วั เพื่อหยุดยัง้การกระท าทีอ่าจ
ก่อให้เกิดสารไดออกซินและลดการแพร่กระจายที่
อาจส่งผลให้สารไดออกซนิเพิม่ขึน้ ทัง้นี้อนัจะน ามา
ซึ่งความรู้และความเข้าใจมากขึ้น  และทัศนคต ิ
ความตระหนกัของการสง่เสรมิองคค์วามรูเ้รื่องสารได
ออกซนิ  
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัสารอนัตราย
ไดออกซินที่เกิดจากธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย ์

2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิองคค์วามรูเ้รื่องสารอนัตรายไดออกซนิทีเ่กดิ
จากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครนิทร ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงั
เกี่ยวกับสารอันตรายไดออกซิน ส าหรับนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครนิทร์ ในพระบรมราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรตัน์ราช
สุดาสยามบรมราชกุมาร ีต าบลโพธิส์ยั อ าเภอศรสีมเดจ็ 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรี
นครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีต าบลโพธิส์ยั อ าเภอ
ศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวน 391คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  ได้แก่ 
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเฉลิมพระ
เกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีต าบลโพธิส์ยั 
อ าเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัร้อยเอด็ ได้จากการเลอืกแบบ
สมคัรใจ จ านวน  30 คน ซึ่งได้มาจากการสมคัรใจเข้า
ร่วม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดความรู ้
 1) คู่มอื เรื่อง การสง่เสรมิเรื่องสารอนัตรายได
ออกซนิทีเ่กดิจากธรรมชาตแิละการกระท าของมนุษย ์
 2) แผ่นพบั การส่งเสรมิเรื่องสารอนัตรายได
ออกซนิทีเ่กดิจากธรรมชาตแิละการกระท าของมนุษย ์
 เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
 1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสริม
เรื่องสารอนัตรายไดออกซนิที่เกดิจากธรรมชาติและ
การกระท าของมนุษย ์ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเฉลมิ
พระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์
 2) แบบวัดทัศนคติต่อการส่งเสริมเรื่องสาร
อันตรายไดออกซินที่ เ กิดจ ากธรรมชาติและ         
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การกระท าของมนุษย ์ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเฉลมิ
พระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศกึษาวจิยั เรื่อง การส่งเสรมิเรื่องสาร
อันตรายไดออกซินที่เกิดจากธรรมชาติและการ
กระท าของมนุษย ์ณ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระศรีนครินทร์ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผู้วิจ ัยด าเนินการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองโดยแบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ดงันี้  
 ระยะที ่1 ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาคน้ควา้ขอ้มูล
ต่ างๆ  โดยใช้ วิธีก ารด า เนินการศึกษา  แบบ
(Documentary research) ซึ่งเป็นการค้นคว้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลทัว่ไปจากหนังสือ เอกสารวิชาการ
ต่างๆ งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง วารสาร บทความ และ
สืบค้นข้อมูลจาก Internet ที่เ ป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ระยะที่ 2 การออกแบบเครื่องมอืใช้ในการ
สง่เสรมิ อยู่ในระหว่าง เดอืน กุมภาพนัธ ์2561 
 ระยะที่ 3 ถ่ายทอดความรู้โดยการจัดการ
ส่งเสริมสารอนัตรายไดออกซนิที่เกิดจากธรรมชาติ
และการกระท าของมนุษย ์
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิ เค ราะห์ข้อมู ลครั ้ง นี้  ผู้ วิ จ ัย ใ ช้
โปรแกรมประมวลผลส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้
สถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
 1.  สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่  
  2.1) การค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC)  
  2.2) ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้โดยใช ้
Item-total correlation 
  2. 3)  ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่น ใ ช้  Alpha 
Coeffciient 
 3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
 

4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการสร้างองค์ความรู้พื้ นฐานเกีย่วกับสาร
อนัตรายไดออกซินทีเ่กิดจากธรรมชาติและการ
กระท าของมนุษย์จากการศึกษาข้อมูลและ
สงัเคราะหข์้อมูล  
 พบว่า ไดออกซินเป็นสารอันตรายที่ช่วย
ก่อใหเ้กดิโรคและรา้ยแรงทีสุ่ดนัน้คอืมะเรง็แต่ไดออก
ซนิไม่ใช่สารที่ท าให้เกดิมะเรง็โดยตรงแต่เป็นสารที่
ช่ วยสนับสนุนการเกิดของมะเร็งหรือกระ ตุ้น
เซลล์มะเรง็เป็นอย่างด ีไดออกซนิมผีลต่อพนัธุกรรม
ของมนุษยแ์ละสตัว ์ไดออกซนิเป็นสารทีส่ลายตวัยาก   
มีความคงทนในสิ่งแวดล้อม สามารถปนเป้ือนสู่
อากาศสู่ดนิจากดนิสู่น ้าหรอืจากดนิสู่พชืและสตัว์จน
เขา้สู่ร่างกายมนุษย์ในที่สุด แหล่งก าเนิดของสารได
ออกซนิ มแีหล่งก าเนิดหลกัอยู่ 2 แหล่ง ดงันี้                     
 1) เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 2) เกิดจาก
ธรรมชาติ ซึ่งพบว่าสารไดออกซินส่วนมากจะมี
แหล่งก าเนิดมาจากกจิกรรมของมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ 
ถือ ได้ว่ามนุษย์เป็นตวัการในการปลดปล่อยสารได
ออกซนิสู่สิง่แวดล้อม กจิกรรมทีพ่บได้ในการเกดิขึน้
ของสารไดออกซนิจากกจิกรรมมนุษยน์ัน้ คอื การเผา
ขยะด้วยความมกัง่าย เกดิจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เช่น โรงงานหลอมโลหะ โรงงานที่มีการเผาที่มี
อุณหภูมติ ่ากว่า 800 องศา และการทิง้กากของเสยี
จากโรงงาน เป็นตน้ และส าหรบัการเกดิสารไดออกซิ
นจากธรรมชาตินัน้พบว่ามีการเกิดขึ้นพียงแค่  2 
แหล่ง คอื เกดิจากไฟป่าและเกดิจากภูเขาไฟระเบดิ 
สรุปไดว้่าสารไดออกซนิส่วนมากจะถูกปลดปล่อยมา
จากกจิกรรมของมนุษยม์ากทีส่ดุ 
4.2 ผลการศึกษาความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสริมองค์
ความรู้เรือ่งสารอันตรายไดออกซินทีเ่กิดจาก
ธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร ์จงัหวดัรอ้ยเอด็  
 นักเรียนมีคะแนนความรู้ เฉลี่ยก่อนการ
ส่งเสรมิ เท่ากบั ( ̅=11.03) และหลงัการส่งเสริม     
มีคะแนนความรู้เฉลี่ย เท่ากับ ( ̅=18.53) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการ
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ส่งเสริม พบว่า หลงัการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
ความรู้ เฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
4.3 ผลการศึกษาทศันคติต่อการส่งเสริมองค์
ความรู้เรือ่งสารอันตรายไดออกซินทีเ่กิดจาก
ธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร ์จงัหวดัรอ้ยเอด็  
 นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยด้านทศันคติก่อนการ
ส่งเสริม ( ̅=4.38) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้าน
ทัศนคติหลังการส่งเสริม เท่ากับ ( ̅=4.92) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า หลงัการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการสร้างองค์ความรู้พื้ นฐานเกีย่วกับสาร
อนัตรายไดออกซินทีเ่กิดจากธรรมชาติและการ
กระท าของมนุษย์จากการศึกษาข้อมูลและ
สงัเคราะหข์้อมูล  
 พบว่า ไดออกซินเป็นสารอันตรายที่ช่วย
ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่อร่างกายมนุษย์และโรคที่
รา้ยแรงที่สุดนัน้ คอื มะเรง็ แต่ไดออกซนิไม่ใช่สารที่
ท าให้เกิดมะเรง็โดยตรงแต่เป็นสารที่ช่วยสนับสนุน
การเกดิของมะเรง็หรอืกระตุ้นเซลลม์ะเรง็เป็นอย่างด ี
ไดออกซินมีผลต่อพนัธุกรรมของมนุษย์และสตัว์ได
ออกซินเป็นสารที่สลายตัวยากมีความคงทนใน
สิง่แวดล้อม สามารถปนเป้ือนสู่อากาศสู่ดนิจากดนิสู่
น ้าหรือจากดนิสู่พืชและสตัว์จนเข้าสู่ร่างกายมนุษย ์
ใ นที่ สุ ด  แห ล่ งก า เนิ ดข อง ส าร ไดออกซิน  มี
แหล่งก าเนิดหลักอยู่  2 แหล่ง ดังนี้  1)เกิดจาก
กจิกรรมของมนุษย ์2) เกดิจากธธรรมชาต ิซึง่พบว่า
สารไดออกซินส่วนมากจะมีแหล่งก าเนิดมาจาก
กิจกรรมของมนุษย์เป็น ส่วนใหญ่ ถือ ได้ว่ามนุษย์
เ ป็นตัวการในการปลดปล่อยสารไดออกซินสู่
สิง่แวดลอ้ม กจิกรรมทีพ่บไดใ้นการเกดิขึน้ของสารได
ออกซินจากกิจกรรมมนุษย์นัน้คอื การเผาขยะด้วย

ความมักง่าย เกิดจากโรงงานอุตสหากรรม เช่น 
โรงงานหลอมโลหะ โรงงานที่มีการเผาอุณหภูมิต ่า
กว่า 800 องศา และการทิ้งกากของเสยีสะสมจาก
โรงงาน เป็นต้น และส าหรับการเกิดสารไดออกซิ
นจากธรรมชาตินัน้พบว่ามีการเกิดขึ้นพียงแค่  2 
แหล่ง คอื เกดิจากไฟป่าและเกดิจากภูเขาไฟระเบดิ 
สรุปไดว้่าสารไดออกซนิส่วนมากจะถูกปลดปล่อยมา
จากกิจกรรมของมนุษย์มากที่สุดซึ่ง ดนัย ธีวันดา 
(2561 : เวบ็ไซต์) ไดก้ล่าวถงึปัญหาขยะมูลฝอยตดิ
เชื้อ จากโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุข 
ว่า พบขยะมูลฝอยติดเชื้อ หายไปจากระบบ หรอืไป
ไม่ถงึเตาเผาประมาณ 28 เปอรเ์ซน็ต์ หรอืประมาณ 
10,000 กว่าตนัต่อปี ซึง่ปี 2559 มขียะฝอยตดิเชือ้ใน
ระบบกว่า 50,000 ตนั การหายไปจากระบบ เป็นไป
ได้ว่าเกิดจากปัญหาระบบการลงข้อมูลที่เป็นระบบ
เดิมที่เป็นเอกสารจงึอาจท าให้ล่าช้าในการรวบรวม
ขอ้มูล และจากปัญหาการลกัลอบทิ้งระหว่างทาง ที่
ไม่น าส่งเข้าระบบเตาเผา เพื่อลดรายจ่ายค่าก าจัด
ของผู้ร ับเหมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ขอ้มลู เช่น จงัหวดับุรรีมัย ์และจงัหวดัสรุนิทร ์โดยได้
ประสานไปยังทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ ใหเ้ฝ้าระวงัเรื่องการก าจดัขยะมลูฝอยตดิ
เชือ้ พรอ้มใหใ้ชร้ะบบโปรแกรม Manifest Online ที่
ใช้ควบคุมก ากบัการขนส่งและก าจดัขยะมูลฝอยติด
เชื้อแบบออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบ ซึง่มกีารใชแ้ล้ว
กว่า 80 เปอรเ์ซน็ต ์และจะเร่งผลกัดนัใหค้รบทัง้หมด
ทุกแห่ ง  เพื่ อ ป้องกันการหลุดรอดสู่ธ รรมชาต ิ
เนื่องจากขยะเหล่านี้มาจากห้องผ่าตดั และกจิกรรม
ในโรงพยาบาล เช่น กลุ่มยาฆ่าเชื้ออาจกระทบต่อ
วงจรสิง่แวดลอ้ม หรอืเชือ้โรคจากขยะ อาจจะตดิต่อสู่
คนและสตัว์ได้ และหากน าไปเผากลางแจ้ง จะเกิด
สารไดออกซิน (Dioxins) ส่งผลกระทบระยะยาว
ก่อใหเ้กดิโรคมะเรง็ และ งานวจิยัของโกนิฏฐ ์ศรทีอง 
และคณะ (2559 : เวบ็ไซต)์ ไดด้ าเนินการวจิยัถงึแนว
ทางการแกปั้ญหาสารพษิ ไดออกซนิ ซึ่งเป็นสารก่อ
มะเรง็ ทีเ่กดิจากการเผาไหมท้ีไ่ม่สมบูรณ์ ซึ่งการเผา
ศพกเ็ป็นอกีกระบวนการหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิสารไดออก
ซนิ โดยการวจิยัได้ใช้สารไกอา (GAIA) หรอื สาร
วมิุตต ิมาใชด้ าเนินการเมื่อปี 2559 โดยไดเ้ริม่ท าการ
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วิจัยเมื่อเดือน เม.ย-ต.ค.2559 ที่วัดด่านส าโรง 
จงัหวดัสมุทรปราการโดยทดลองกบั 4 ศพ ศพแรก
ไม่ไดใ้ชส้ารไกอา พบ สารไดออกซนิหลงัการเผาศพ
อยู่ที ่1.302 นาโนกรมั ซึง่สงูกว่า 0.5 นาโนกรมั ซึง่
เป็นมาตรฐานทีก่ าหนดในประเทศไทย ทัง้นี้ เมื่อน า
สารไกอามาทดลองกบัศพที่ 2 โดยน าสารไกอาวาง
บนศพ พบว่า สามารถลดสารไดออกซินได้เหลือ 
0.47 นาโนกรมั ต่อมาในศพที ่3 และ4 ไดน้ าสารไก
อามาใส่ในผ้าห่มศพ พบว่าได้ผลดีมากขึ้น โดย
สามารถลดสารไดออกซินได้เหลือเพียง 0.123, 
0.098 นาโนกรมั ตามล าดบั และพรเทพ ศริวินา
รงัสรรค ์(2557 : เวบ็ไซต์) กล่าวไวว้่า อนัตรายจาก
การใช้กระดาษทิชชูซบัอาหารทอดว่า แม่บ้าน แม่
ครวั หรือผู้ค้าอาหาร ไม่ควรใช้กระดาษทิชชูมาซบั
น ้ามนัจากอาหาร เพราะเนื้อเยื่อเลก็ๆ ของกระดาษ
ทชิชจูะ  ตดิในอาหาร ท าใหเ้ราไดร้บัสารเคมต่ีางๆ ที่
อยู่ในกระดาษทิชชูไปด้วย เนื่องจากกระดาษทิชชู
ผลิตมาจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ ์โดยมีวัตถุดิบคือ 
ต้นไม้ เช่น ต้นไผ่ หรอืต้นไม้อื่นๆ แต่ปัจจุบนัสงัคม
ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมีการน า
กระดาษหมุนเวยีนใหม่ เช่น กระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว 
น าไปผลิตกระดาษทิชชู หรือแม้แต่กระดาษฟางที่
ผลติจากฟางขา้ว ซึง่ในกระบวนการตวีตัถุดบิใหเ้ป็น
เนื้อเยื่อต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ 
และเพื่อความขาวน่าใช้ จงึมกีารใช้สารคลอรนีฟอก
ขาวและมีสารไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเป็น
ส่วนประกอบด้วยสารโซเดยีมไฮดรอกไซด ์(NaOH) 
หรอืโซดาไฟ เมื่อท าปฏกิริยิากบัโปรตนีและไขมนั จะ
มฤีทธิก์ดักร่อนเนื้อเยื่อรุนแรง ท าให้บรเิวณนัน้อ่อน
นุ่ม กลายเป็นวุ้น หรือเจลาตินและสบู่ เนื้อเยื่อถูก
ท าลาย หรือถูกกัดลึกลงไป ซึ่งการท าลายอาจ
ต่อเนื่องหลายวนั การหายใจเอาไอ หรือละอองสาร 
ยงัสง่ผลใหร้ะคายเคอืงต่อทางเดนิหายใจส่วนบน ท า
ใหจ้าม ปวดคอ น ้ามกูไหล ปอดอกัเสบรุนแรง หายใจ
ขดั การสมัผสัถูกผวิหนังจะระคายเคอืงรุนแรง เป็น
แผลไหม้และพุพองได้ การกลืนกินท าให้แสบไหม้
บรเิวณปาก คอ และกระเพาะอาหาร ส่วนสารไดออก
ซนิ (dioxins) เป็นสารที่สถาบนัวจิยัมะเรง็ระหว่าง
ชาติจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ เมื่อร่างกาย

ไดร้บัเขา้ไปจะไม่ท าใหเ้กดิอาการอย่างเฉียบพลนั แต่
อาการจะค่อยๆ เกิด และเพิ่มความรุนแรงจนถึง
เสยีชวีติได ้และงานวจิยัของ ภทัราวุธ ทดัสวน (2550 
: 205) ได้ท าการศึกษารายงานของกรมควบคุม
มลพษิที่ไดท้ าการประเมนิการปลดปล่อยสารไดออก
ซนิ/ฟิวแรน จากปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ ปี 2547 พบว่า อุตสาหกรรมที่มกีาร
ปลดป ล่อย  สู ง สุ ดมี เพีย ง  4 ป ร ะ เภท  ได้แ ก่ 
อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก เหล็กกล้าและการหลอม 
อุตสาหกรรมผลิต  กระดาษและเยื่ อกระดาษ 
อุตสาหกรรมผลติปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมผลิต 
EDC/VCM/PVC ดงันัน้ ในโครงงานศึกษานี้จงึได้
ท าการศกึษารายละเอยีดเฉพาะอุตสาหกรรมดงักล่าว
ซึง่น าขอ้มลูก าลงัการผลติ (แรงมา้) ของอุตสาหกรรม
เหล่าน้ีจากฐานขอ้มลูของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมา
เทยีบเป็นสดัส่วนโดยตรง กบัปรมิาณการผลติ (ตัน
ต่อปี) ปี 2547 และใชค้่าปัจจยัการปลดปล่อยสารได
ออกซนิ/ฟิวแรนแรน ปี 2546 และปี 2548 ของ
โครงการสหประชาชาตดิ้านสิง่แวดล้อมมาใช้ในการ
ประเมินการปลดปล่อยสารสู่ตัวกลาง ที่ส าคญั คือ 
อากาศและกากตะกอนหรอืขีเ้ถา้ พบว่า อุตสาหกรรม
ผลติกระดาษ  เป็นอุตสาหรรมทีม่ ีโอกาสปลดปล่อย
สารไดออกซิน / ฟูแรน สูงสุด  รองลงมาได้แก่ 
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กและอุตสาหกรรม ผลิต
ปูนซเีมนต์มปีรมิาณการปลดปล่อยเท่ากบั 207.971 
85.173 และ 7.103gl-TEQ/a เมื่อใชค้่าปัจจยั การ
ปลดปล่อยสารปี 2546 ซึง่พืน้ทีว่กิฤตตัง้อยู่ที ่อ าเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อ าเภอท่าม่วง จังหวัด 
กาญจนบุรี และอ าเภอน ้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
ตามล าดบั แต่เมื่อใช้ค่าปัจจยัการปลดปล่อยสาร ปี 
2548 พบว่ า  อุ ต ส าหกร รมผลิต เห ล็ก ฯ  เ ป็ น
อุตสาหกรรมทีม่โีอกาสปลดปล่อยสารไดออกซนิ/ฟิน
แรน สูงสุด รองลงมาได้แก่  อุตสาหกรรมผลิต
กระดาษฯและอุตสาหกรรมผลติ EDC/VCM/PVC มี
ปรมิาณการปลดปล่อย เท่ากบั 85.173 11.929 และ 
8.112 gl-TEQ/a ซึ่งพื้นที่เสีย่งตัง้อยู่ที่ อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง และอ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ตามล าดบั นอกจากนี้ในโครงงาน

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C0%D1%B7%C3%D2%C7%D8%B8%20%B7%D1%B4%CA%C7%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ศกึษายงัไดท้ าการประเมนิการสะสมของ สารไดออก
ซนิ/ฟิวแรน จากอุตสาหกรรม ทัง้ 4 ประเภทในปี 
2544-2549 โดยใชข้อ้มูลปรมิาณการผลติ (ตนัต่อปี) 
จากธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงไวด้ว้ย และวนิัย 
ดะห์ลนั (2561 : เวบ็ไซต์) กล่าวว่าสารเคมีพวกนี้
ได้มาจากกระบวนการผลิตทางเคมีที่ค่อนข้าง
ซบัซอ้น มกัเป็นโรงงานที่ใช้สารเคมปีระเภทคลอรนี
ในการผลติ ยกตวัอย่างเช่น โรงงานฟอกเยื่อกระดาษ
โรงงานก าจดัของเสยีที่มีคลอรีนปนอยู่โรงเผาขยะ
โรงงานผลติพลาสตกิ โรงงานผลติสารก าจดัศตัรูพชื
หรอื ยาฆา่แมลง สารไดออกซนินี้หากร่างกายมนุษย์
ไดร้บัในปรมิาณมาก จะเป็นสารก่อมะเรง็รา้ยแรง ถ้า
ได้รบัในปรมิาณที่เกนิก าหนด แต่ไม่มากจนเลยเถิด
อาจจะท าใหภู้มติ้านทานลด ประสาทส่วนกลาง และ
สมองเกดิปัญหา เคยมกีารกล่าวหาว่าเจา้สารไดออก
ซนิตวันี้ ท าให้คนยุคปัจจุบนัเป็นหมนัและเบาหวาน
มากขึน้ ขอ้กล่าวหาจะเป็นจรงิหรอืไม่นัน้ยงัไม่มกีาร
พิสูจน์ แต่แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่ งว่า 
สิง่แวดล้อมของโลกยุคปัจจุบนั มสีารไดออกซินปน
เป้ือนอยู่ไม่น้อย อาการตื่นตระหนกเรื่องไดออกซนิ
เกดิขึน้หลายครัง้  ครัง้ทีเ่คยเป็นข่าวดงัๆ มอียู่หลาย
ครัง้อย่างเช่นทีเ่กดิขึน้เมื่อปี พ.ศ.2519 เมื่อโรงงาน
ในเมอืงเซโวโซ ของอติาลที าไดออกซนิรัว่ไหลเขา้ไป
ในสิง่แวดล้อม จ านวน 10 ปอนด ์ผลปรากฏว่าเมื่อ
น าเอาตัวอย่างพืชผัก อาหารตลอดจนดิน น ้า ไป
ตรวจสอบเจอสารไดออกซินปนเป้ือนอยู่ในปริมา
มหาศาล ท าเอาแตกตื่นกนัไปทัง้ยุโรปและปัญหาการ
ปน เ ป้ื อนไดออกซิน  ครั ้ง ใ หม่ เ ริ่ ม ต้ นมาจ าก
บรษิทัเวอรเ์คส ของเบลเยยีมซึง่เป็นผูผ้ลติไขมนัสตัว์
รายใหญ่ เกิดอุบตัิเหตุอย่างไร ยงัหาสาเหตุเด่นชดั
ไม่ได้ ผลที่ปรากฏคอื ไขมนัสตัวท์ี่ส่งออกจากบรษิัท
แห่งนี้ มไีดออกซนิปนเป้ือนในปรมิาณมหาศาล เกนิ
ค่าก าหนดของสหประชาชาติ ตัง้แต่ 100-800 เท่า มี
ไขมนัสตัวป์ระมาณ 80 ตนัทีม่ ีไดออกซนิปนเป้ือน 
หากเผลอรบัประทานอาหารปนเป้ือนไดออกซินไป
แลว้ จะท าอย่างไร ประการแรกทีข่อเน้นกค็อื อย่าได้
ตื่นตระหนกจนเกนิเหตุ หากร่างกายเราแขง็แรงตบั
ของคนเราท าลายสารพวกนี้ได้ดีอยู่แล้ว ประการ
ส าคัญคือ หลีก เลี่ยงอาหารที่ปนเ ป้ือนไว้ก่อน 

รับประทานอาหารประเภทผักผลไม้ที่มีวิตามินซี 
วติามนิบสีงูๆ ผกัใบเขยีวเขม้ ผลไมร้สเปรีย้ว วติามนิ
เหล่านี้จะช่วยเร่งการขจดั สารพิษในร่างกายได้ ที่
ส าคญัก็คอืต้องล้างผกัให้สะอาดลดการรบัประทาน
อาหารไขมันทุกชนิดลง รวมทัง้เลี่ยงการดื่ม เหล้า 
และแอลกอฮอลเ์พราะมนัจะท าให้ตบัมปัีญหา ดื่มน ้า
ใหม้ากว่าปกติ พยายามท าร่างกายใหแ้ขง็แรงเขา้ไว ้
ออกก าลงักายใหไ้ดเ้หงื่อทีส่ าคญั และขอเน้นไวเ้สมอ
คอือย่าเครยีด อย่ากงัวลเพราะความเครยีด จะท าให้
ภูมิต้านทานลดลง อีกเรื่องหนึ่งคือข่าวลือที่ว่ามีได
ออกซนิปนเป้ือนในน ้ามนัพชื ในอาหารผดัๆ ทอดๆ 
หลายชนิดในบา้นเรา เรื่องนี้เขาเรยีกว่า ขา่วโคมลอย
เป็นสสีนัแต่งแต้มให้สงัคม ตื่นตกใจ สงัคมเราควร
ตระหนกัในเรื่องไดออกซนิใหม้ากขึน้ 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เ กี ่ยวกับการส่งเส ริมองค์ความรู้ เ รื อ่ งสาร
อนัตรายไดออกซินทีเ่กิดจากธรรมชาติและการ
กระท าของมนุษย ์ส าหรบันักเรียนโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัด
รอ้ยเอด็  
 ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการ
ส่งเสริมนักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนน
ความรู้ เฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั.05 แสดงให้เหน็ว่า การ
สง่เสรมิองคค์วามรูเ้รื่องสารอนัตรายไดออกซนิทีเ่กดิ
จากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ มผีลท าให้
ความรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริมเพิ่มขึ้น 
เนื่ องจากมีกระบวนการส่งเสริมโดยใช้วิธีการ
ฝึกอบรม มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศึกษา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด คือ คู่มือ
การสง่เสรมิองคค์วามรูเ้รื่องสารอนัตรายไดออกซนิที่
เกดิจากธรรมชาตแิละการกระท าของมนุษยแ์ละ แผ่น
พบั ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกบัความเป็นมา
และอนัตรายจากสารพิษในสิง่แวดล้อม รู้จกัสารได
ออกซนิ ความเป็นมาความอนัตรายของสารไดออก
ซิน ใช้ระยะเวลาในการส่งเสริม 2 วนั และท าให้
นักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของของ DK Publishing (2554 : 
207) ความรูไ้ม่ไดม้าจากการสงัเกตแต่มาจากการลง
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มอืปฏบิตัิและเราเชื่อความรู้นัน้ตราบเท่าที่ยงัถูกใช้
ประโยชน์ในแง่ที่ว่ายงัเพยีงพอที่จะใช้อธบิายสิง่นัน้
กบัเราได้ และเมื่อความรู้เดมิเริม่ไม่เพยีงพอในการ
ท าหน้าที่อธิบายหรือมีค าอธิบายใหม่ที่ดีกว่าเราก็
แทนที่ความรู้เก่าด้วยความรู้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของ พรธดิา วเิชยีรปัญญา (2547 : 21) ไดใ้ห้
ความหมายของความรู้ คอื กระบวนการของการขดั
เกลา เลือกใช้ และบูรณาการ การใช้สารสนเทศ
เหล่านัน้ จนเกดิเป็นความรูใ้หม่ (new knowledge) 
ความรู้ใหม่จงึเกดิขึ้นจากการผสมผสานความรู้และ
ประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ ซึ่ง
ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในบุคคล เป็นความรู้
ทีไ่ม่ชดัแจ้ง ซึ่งหากได้รบัการถ่ายทอดออกมาอยู่ใน
รูปลายลกัษณ์อกัษร กจ็ะกลายเป็นความรู้ที่ชดัแจ้ง 
และความรูจ้ะเกดิคุณค่าไดห้ากมกีารน าไปใชใ้นการ
ตดัสนิใจ สอดคลอ้งกบั แสงจนัทร ์โสภากาล (2550 : 
14-15) ได้ก ล่าวว่ า  ความรู้  หมายถึง  การรับรู้
เกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ รายละเอยีดต่างๆ ที่
เกดิจากการสงัเกตการศกึษา ประสบการณ์ทัง้ในดา้น
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน 
หรือภูมิหลังของแต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรือ
เก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดัได ้ซึง่ผลการวจิยับางส่วน
ยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของและนววิช ดลแม้น 
(2558 : 207-221) ไดท้ าการส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชวีภาพ เพื่อใชเ้ป็นน ้ายา ลา้งหอ้งน ้าส าหรบัโรงเรยีน
การวจิยันี้ มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรู้และทกัษะการปฏบิตัิเกี่ยวกบัการท าน ้าหมกั
ชวีภาพเพื่อใช้เป็นน ้ายาล้างห้องน ้าส าหรบัโรงเรยีน 
ผลการวจิยั พบว่า นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยก่อนการ
ส่งเสรมิของความรู้อยู่ในระดบัพอใช้ และนักเรยีนมี
คะแนนเฉลี่ย   หลังการส่งเสริมของความรู้อยู่ใน
ระดบัดี เมื่อเปรียบเทียบนักเรียนมีความรู้หลงัการ
ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั.05 ฉลองรฐั ทองกนัทา (2558 : 39-53) 
ไดท้ าการศกึษารูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ มี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพปัญหาการจดัการขยะ

มูลฝอยของประชาชนในเขตต าบลวังบ่อ อ าเภอ
หนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์เพื่อน าไปพฒันารปูแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การจดัการขยะมูลฝอยของต าบลวงับ่อ อ าเภอหนอง
บวั จงัหวดันครสวรรค์ และเพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้
ผลการวจิยั พบว่า ความรู ้ในการจดัการขยะมลูฝอยของ
ประชาชนในเขต ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวัด
นครสวรรค ์หลงัการจดัการเรยีนรู ้แบบมสี่วนร่วมสงูกว่า
ก่อนจดัการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมในการจดัการขยะมูล
ฝอย อย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 05 ประชาชนที่
มเีพศต่างกนัมคีวามรู้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และประชาชนทีม่กีารศกึษาแตกต่าง
กนั มคีวามรูไ้มแ่ตกต่าง และ ศริพิร วงศพ์งศกร (2557 
: 53-54) ไดท้ าการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
เศษผกัผลไมแ้ละเศษอาหารในครวัเรอืนบา้นดอนบม 
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่า หลงัการส่งเสริมชาวบ้านมคีวามรู้
เพิม่มากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากเศษผกัผลไมแ้ละเศษอาหารในครวัเรอืน
สามารถเพิ่มความรู้ที่ดีสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สวล ีสเีขยีว (2557 : 204) ที่ไดท้ าการส่งเสรมิการ
จดัการขยะด้วยหลกัการ 5R ในชุมชนบ้านดอนบม 
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม มี
ความ มุ่งหมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูต่้อ
การจัดการขยะด้วยหลัก 5R ก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ศึกษาวิจยัประกอบ ด้วย 
คู่มือ และแผ่นพับการส่งเสริมการจัดการขยะด้วย
หลกัการ 5R ในชุมชน ผลการศกึษา พบว่า ชาวบา้น
มคีวามรูเ้พิม่มากขึน้กว่าก่อนการส่งเสรมิการจดัการ
ขยะด้วยหลักการ 5R ในชุมชนอย่างมีนัยส าคัญที ่
ระดบั.05 และ ปรางทพิย์ สจัจานันท์ (2556 : 194) 
ไดท้ าการส่งเสรมิการใชไ้สเ้ดอืนดนิในการก าจดัขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน บ้านศรีวิลัย ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอกัทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบว่า หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้มากกว่า
ก่อนการส่งเสริมใช้ไส้เดือนดินในการก าจัดขยะ
อนิทรยีด์ยีิง่ขึน้ ซึง่แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิการใช้
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ไสเ้ดอืนดนิในการก าจดัขยะอนิทรยีใ์นครวัเรอืน มผีล
ท าใหค้วามรู ้ชาวบา้นเพิม่มากขึน้ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อ
การส่งเสริมองคค์วามรู้เรือ่งสารอนัตรายไดออก
ซินทีเ่กิดจากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย ์
ส าหรบันักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็
พระศรีนครินทร์ จงัหวัดร้อยเอ็ด ก่อนและหลัง
การส่งเสริม 
 พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั.05 แสดง
ใหเ้หน็ว่า การสง่เสรมิองคค์วามรูเ้รื่องสารอนัตรายได
ออกซนิทีเ่กดิจากธรรมชาตแิละการกระท าของมนุษย ์
ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระ
ศรีนครนิทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเดจ็พระเทพรตัน์
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีผลท าให้ทัศนคติของ
นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิเพิม่ขึน้เนื่องจากในการ
ส่งเสริมมกีระบวนการการให้นักเรยีนที่เขา้ร่วมการ
สง่เสรมิไดเ้รยีนรู ้มกีารถาม-ตอบ มคีู่มอืและแผ่นพบั 
ขณะบรรยายใหค้วามรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุ้นให ้เกดิ
การเรยีนรูแ้ละทศันคตทิี่ดต่ีอการส่งเสรมิองคค์วามรู้
เรื่องสารอนัตรายไดออกซนิที่เกดิจากธรรมชาติและ
การกระท าของมนุษย์ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ                 
จ ารอง เงนิด ี(2552 : 75) ไดส้รุปความหมายของ
ทศันคตไิวว้่า ทศันคตหิมายถงึความรูส้กึของบุคคลที่
มต่ีอสิง่เรา้ทัง้คน สตัว ์สิง่ของ และสถานการณ์ต่างๆ
ที่สร้างให้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งนัน้ๆใน
ลกัษณะของการประเมนิค่าการแสดงออกนัน้จะเป็น
ทศิทางใดทศิทางหนึ่งและเมื่อเกดิขึน้แล้วจะมคีวาม
คงทนถาวรพอสมควร และ สทิทธโิชค วรานุสนัตกิูล 
(2546 : 121) ให้ความหมายทศันคติว่า หมายถึง 
ความรูส้กึ ความเชื่อ และแนวโน้มของพฤตกิรรมของ
บุคคล ทีม่ต่ีอบุคคลหรอืสิง่ของหรอืความคดิใดกต็าม
ในลกัษณการปรมาณค่า ส่วนความรู้สกึ ความเชื่อ
และแนวโ น้มของพฤติกรรมนี้ ต้อ งคงอยู่ นาน
พอสมควร ประยูร วงศ์จันทรา (2553 : 313) 
ก ล่ าวถึง คุณลักษณะสิ่ ง แ วดล้อมศึกษา ไว้ ว่ า 
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนที่มุ่ งสร้างความ
ตระหนักทศันคติ และค่านิยมเกี่ยวกับสิง่แวดล้อม 

การเรียนสิ่งแวดล้อมจะมุ่งสร้างความตระหนักต่อ
ปัญหาและคุณค่าของสิง่แวดลอ้มสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอ
สิง่แวดล้อม และเพื่อให้เกิดค่านิยมต่อสงัคมในอนัที่
จะธ ารงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเอาไว้ ดังนั ้น 
กระบวนการเรยีนการสอนการประเมนิการเรยีนรูมุ้่ง
ที่ความตระหนัก ทศันคติ และค่านิยมมากกว่าการ
เรยีนรู้และความจ า สอดคล้องกบังานวจิยัของพชิญ ์
นันตะสุข (2557 : 197) ได้ส่งเสรมิการท าน ้าสกดั
ชีวภาพจากสะเดาเพื่อก าจดัแมลงศัตรูพืชในแปลง
เกษตร โรงเรยีนบา้นสาวทิยาสรรพ ์ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนมทีศันคติเฉลี่ยหลงัสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05 สอดคล้องกบั 
กาณจนา บุญประคม และคณะ (2556 : 189) ได้
ท าการศึกษาและเปรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคต ิ
เกีย่วกบัการรณรงค์การลดปัญหาและป้องกนัมลพษิ
ทางเสยีงและฝุ่ นละออง มกีารทดสอบก่อนและหลงั
การรณรงค์ ผลการวิจยัพบว่า การจดักิจกรรมการ
รณรงคก์ารลดปัญหาและป้องกนัมลพษิทางเสยีงและ
ฝุ่ นละออง ชานบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ใน
ระดับไม่แน่ใจ หลังการรณรงค์ ชานบ้านมีคะแนน
เฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดับเห็นด้วย แสดงให้เห็นว่า
หลังการรณรงค์การลดปัญหาและป้องกันปัญหา
มลพษิทางเสยีงและฝุ่ นละออง มผีลท าใหท้ศันคตขิอง
ชานบา้นดขีึน้ สุมาล ีชาหยอง (2557 : 206)  ไดท้ า
การส่งเสริมการใช้คู่มือการปลูกมะกรูดเพื่อใช้ใน
ครัวเรือนและการอนุรักษ์ ส าหรับนิสิตปริญญาตร ี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า นิสิตมีทัศนคติ
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า 
คู่มอืการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกมะกรูดเพื่อ
ใชใ้นครวัเรอืนและการอนุรกัษ์ มผีลท าใหท้ศันคตขิอง
นิสติปริญญาตรสีาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษาเพิ่มขึ้น 
และงานวจิยัของธณัชชา ศรปีระทุม (2557 : 40-43) 
ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การส่งเสรมิการจดัการขยะเปียก
โดยใช้ไส้เดือนและจุลินทรีย์ EM ส าหรับนิสิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                       
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ารับการส่งเสริมมีคะแนน
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ทัศนคติเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) คู่มอืการส่งเสรมิเรื่องสารอนัตรายไดออก
ซินที่เกิดจากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย ์
ชี้ให้เห็นความส าคัญของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัญหาสิง่แวดลอ้ม ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัสารพษิและ      
สารไดออกซนิ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบของสารได
ออกซนิ สามารถท าใหน้กัเรยีนเกดิความรู ้ทศันคตไิด้
จริงนักเรียนหรือนิสิตที่สนใจสามารถน าคู่มือการ
ส่งเสรมิการการส่งเสรมิเรื่องสารอนัตรายไดออกซนิ   

ทีเ่กดิจากธรรมชาตแิละการกระท าของมนุษย ์ไปเป็น
แนวทางในศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิได ้
 2) ควรมกีารส่งเสรมิ ใหค้วามรู ้และทศันคต ิ
เกี่ยวกบัสารไดออกซนิควรมกีารสอดแทรกแนวทาง
ในการป้องกนัหลีกเลี่ยงการสร้างสารไดออกซินใน
แผนนโยบายด้านต่างๆเพื่อลดโอกาสในการรบัสาร
อนัตรายไดออกซนิแก่พืน้ทีต่่างๆ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้ครัง้ต่อไป 
 1) ควรมคีนศกึษาเกีย่วกบัระดบัการรบัรูส้าร
ไดออกซนิของกลุ่มตวัอย่างก่อนการสง่เสรมิ 
 2) ควรศกึษาปัจจยัทีท่ าใหม้นุษยผ์ลติสารได
ออกซนิสูส่ ิง่แวดลอ้ม 
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