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บทคดัยอ่ 
  
  งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
บา้นหนองเมก็ หมู่ที ่4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศกึษา
และเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตเิกีย่วกบัผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกสก์่อนและหลงั
การอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้นบา้นหนองเมก็ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์จาน
วน 30 คน ซึ่งได้จากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ คู่มอื โปสเตอร์ แบบวดัความรู้ และแบบวดั
ทัศนคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test 
ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.17/86.60 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรูม้คี่าเท่ากบั 0.6261 แสดงให้
เหน็ว่าชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 62.61 ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรู้และทศันคตหิลงั
การอบรมสงูกว่าก่อนอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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Abstract  
 

  The purposes of this research were to develop a manual for the environmental impact of communities 
in the electronic waste disposal area Ban Nongmek, Village No. 4, Khok Sa-at Subdistrict, 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 consisted of 30 villagers of Ban Nongmek, Khok Sa-at Subdistrict, Khong 
Chai District, Kalasin province, being by purposive sampling  The research instruments were the manual, poster, 
knowledge test and attitude test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and Paired t-test. The results of the research showed that the training manual was effective at 80.17 / 
86.60. The effectiveness index of the manual was 0.6261. It shows that the villagers had more progress in learning, 
representing 62.61 percent. The villagers had the mean scores of knowledge and attitude after training significantly 
higher than before training at the .05 level of statistical significance. 
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1. บทน ำ  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส าคัญและเข้ามามี
บทบาทในการด ารงชวีติของมนุษย์ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสาร รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวันมีการพัฒนาแบบก้าว
กระโดด เพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆของมนุษย์ 
โดยมีผู้ใช้งานทัว่โลกเพิ่มขึ้นทุกปีท าให้เกิดเป็นขยะ
อเิลก็ทรอนิกสจ์ านวนมาก  
 ปัจจุบนัปัญหาขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นปัญหาส าคญั
ของหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากการพฒันา
ในช่วงศตวรรษทีผ่่านมามกีารพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ใหม่อย่างรวดเรว็เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคมี
การประดษิฐอ์ุปกรณ์ในการใชส้อยนานาชนิดออกสู่ตลาดจน
ท าใหส้นิคา้หลายชนิดกลายเป็นสว่นหนึ่งของชวีติ นอกจากนี้
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยที าใหม้กีารแขง่ขนัทางการตลาด
ที่เข้มข้น ส่งผลให้มีการเร่งการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
เพิม่ขึน้ ท าใหผ้ลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ในสภาพตกรุ่นเรว็
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ
โทรศพัทม์อืถอื เมื่อผลติภณัฑเ์หล่านี้ตกรุ่นหรอืหมดอายุการ
ใชง้านแลว้จะกลายเป็นขยะอเิลก็ทรอนิกสต์กคา้งเป็นจ านวน
มาก (ณิชชา บูรณสงิห,์ 2561: 5) ประเทศไทยมผีูป้ระกอบการ
ทีด่ าเนินกจิการเกีย่วขอ้งกบัการจดัการซากขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
22 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวนัออก 
ภาคเหนือและภาคใต้มีเพียงภาคละ 1 แห่ง ส่วนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไมพ่บโรงงานรไีซเคลิทีร่บัก าจดัซากขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์ผู้ประกอบการรไีซเคลิ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตที่มีกระบวนการรีไซเคิล 
เพื่อจดัการซากขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องตนเอง (เฉพาะหลอด
ฟลูออเรสเซนต์) และกลุ่มบริษัทผู้ประกอบกิจการรีไซเคิล
โดยเฉพาะ ซึ่งมีทัง้ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการ
ต่างชาตหิรอืร่วมทุนทัง้นี้ผูป้ระกอบการต่างชาตบิางรายทีเ่ขา้
มาทาธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทยยังมิได้มีการก่อสร้าง
โรงงานรไีซเคลิเตม็รูป การรไีซเคลิในประเทศส่วนใหญ่มกีาร
จดัการซากผลิตภัณฑ์ฯ ด้วยการถอดแยกเป็นชิ้นส่วนและ
วสัดุ เพื่อส่งต่อใหโ้รงงานรไีซเคลิวสัดุภายในประเทศขณะที่
ส่วนหนึ่ งจะถูกส่งออกไปรีไซเคิลในต่างประเทศและมี
ผู้ประกอบการจ านวนน้อยทีม่เีทคโนโลยสีกดัโลหะมคี่าจาก
ซากผลติภณัฑฯ์ และไม่มผีูป้ระกอบการรายใดทีส่ามารถถอด
แยก ชิน้ส่วนตู้เยน็และเครื่องปรบัอากาศไดอ้ย่างถูกตอ้งตาม
หลักวิชาการ สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างผู้ประกอบการ 

ในประเทศกบัต่างประเทศคือ วิธีการและเทคโนโลยีในการ
บ าบดัสารอนัตรายทีม่อียู่ในชิน้ส่วนของซากผลติภณัฑฯ์ หรอื
เศษวสัดุทีเ่หลอืจากการถอดแยกหรอืรไีซเคลิ ซึง่ผูป้ระกอบการ
ในประเทศยงัมไิดม้กีารลงทุนในส่วนนี้มากนกัเนื่องจากตอ้งใช้
เงินลงทุนสูง และแหล่งชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์
กระจายอยู่ทัว่ประเทศกวา่ 100 แห่งในพืน้ที ่17 จงัหวดั1 โดย
จงัหวดัที่มชีุมชนประกอบ อาชพีคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส์
สูงสุด ได้แก่ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี ส าหรบั
แหล่งชุมชนคดัแยก ขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ
ไทยอยู่ในพืน้ที ่อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยสมาชกิ
ในครวัเรอืนทีป่ระกอบการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสม์จี านวน 
659 คน รองลงมาได้แก่พื้นที่อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และ
อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์  
และคณะ, 2560: 10 ) 
 บา้นหนองเมก็ หมู่ที ่4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ ส่วนมากมีอาชีพรบัซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
จากทัว่ประเทศไทยมาคัดแยก ทัง้ท าเป็นอาชีพเสริมและ 
อาชพีหลกั โดยสมาชกิในครวัเรอืนที่ประกอบการคดัแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์  มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
เนื่ องจากขยะยะอิเล็กทรอนิกส์มีส่ วนประกอบที่ เป็น 
สารอนัตราย เช่น สารตะกัว่ แคดเมยีม ปรอท ฯลฯ  
 จากขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่าการก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส์
มผีลกระทบทัง้มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มไม่ว่าจะก่อใหเ้กดิสารพษิ
ตกคา้งและสะสมมผีลกระทบต่อสุขภาพของมนุษยโ์ดยตรงและ
ถ้าหากน าขยะอเิลก็ทรอนิกสไ์ปฝังกลบหรอืเผาอย่างไม่ถูกวธิี
จะส่งผลท าใหส้ารพษิเกดิการรัว่ไหลสู่สิง่แวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งน ้า คุณภาพอากาศ มลพษิทางน ้า มลพษิทางดนิ มลพษิ
ทางอากาศดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่กดิจากขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใหช้าวบา้นในพืน้ทีบ่า้นหนอง
เมก็ หมู่ที่ 4 ได้ทราบถึงผลกระทบที่เกดิขึน้จากการก าจดัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์
ความรู้ สร้างทศันคติ ที่จะน าไปสู่การบรหิารจดัการ หรอืการ
ป้องกนัที่มีประสทิธิภาพ ให้ชุมชนเกิดความกระตือรือร้นใน
เรื่องของสิง่แวดลอ้ม  
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอือบรมคู่มอือบรมการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดล้อมชุมชนในพื้นที่ก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
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 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ก าจัดขยะ
อเิลก็ทรอนิกสก์่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติเกี่ยวกบั
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ก าจัดขยะ
อเิลก็ทรอนิกสก์่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ชาวบ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ านวน 
666 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ชาวบา้นในชุมชนบา้นหนองเมก็ 
หมูที่ 4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้ร่วมอบรม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.2.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอือบรม
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส์
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ และโปสเตอร์ ผลกระทบทางสิง่แวดล้อม
ชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์บา้นหนองเมก็ หมู่ที ่
4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 3.2.2 เครื่องมือในการประเมินผลสมัฤทธิ ์ได้แก่ 
แบบวดัความรู้ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่
ก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์บา้นหนองเมก็ หมู่ที ่4 ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ แบบวดัทศันคติ
เกีย่วกบัผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่
ก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกสบ์า้นหนองเมก็ หมู่ที ่4 ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผูว้จิยัแบ่งการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้  
  ระยะท่ี 1 การสรา้งและการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1. การศึกษาสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น ( Initial 
Environmental Examination: IEE) มี แนวทางและขัน้ตอน
การศกึษา ดงันี้ ติดต่อผู้น าชุมชนเพื่อขอความอนุเคราะห์
ขอ้มูลและลงพื้นที่ส ารวจบรบิทชุมชน -ศกึษารายละเอียด
ขอ้มูลบรบิทชุมชน และส ารวจสภาพแวดล้อมพื้นที่ชุมชน 

โดยการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน ศกึษาขอ้มูลปฐมภูมแิละทุตยิ
ภูมิของทรพัยากรและสิง่แวดล้อมในปัจจุบนัครอบคลุม 4 
ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ทรัพยากร
สิง่แวดลอ้มดา้นชวีภาพ ทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม ดา้นคุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และทรพัยากรสิง่แวดล้อมด้านคุณค่า
ต่อคุณภาพชวีติ เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการศกึษาสิง่แวดลอ้ม 
เรยีบเรยีงขอ้มูลที่ได้จากการส ารวจ การสมัภาษณ์ การศกึษา
จากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อก าหนดขอบเขตและ
โครงสรา้งเนื้อหาสาระเครื่องมอืและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
การประเมนิผล ประกอบดว้ย 
   1.1 แบบวัดความรู้ เกี่ ยวกับผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์มลีกัษณะ
เป็นค าถามแบบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่ และ ไม่ใช่ จ านวน 20 ขอ้ 
   1.2 แบบวดัทศันคติต่อผลกระทบสิง่แวดล้อม
ชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์มลีกัษณะเป็นค าถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่ า (Rating Scale) 3 ระดับ คือ  
เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 24 ขอ้ 
   1.3 สื่อที่ใช้ในการอบรม คือ โปสเตอร์การ
อบรมผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ก าจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์
  2. น าเสนอโครงร่างเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
  3. น าเสนอคู่มือผลกระทบสิง่แวดล้อมชุมชนใน
พืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และเครื่องมอืใชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน 
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสม ซึ่งพบว่า 
คู่มอืการอบรม มคี่าสอดคลอ้ง (IOC) ของเนื้อหามคี่าเท่ากบั 
0.66 และค่าความเหมาะสม มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.39 แสดงว่า 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัเหมาะสมมาก แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการอบรมมคีวาม
เหมาะสมและความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั
สามารถนาไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  4. น า เครื่ องมือที่ ผ่ านการวิ เคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับชาวบ้านที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจ าแนก
รายขอ้ และความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอืดงันี้ 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(1), 2565 : 71 - 82 

75 

   4.1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์จานวน 
20 ขอ้ มคี่าความยากง่าย อยู่ในระดบัค่อนขา้งง่าย คอื 0.45 
- 0.75 ค่าอานาจจ าแนกรายข้อ อยู่ในระดับดี คือ 0.32 – 
0.65 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.83 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่าหนดไว ้
   4.2 แบวดัทศันคตต่ิอผลกระทบสิง่แวดล้อม
ชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 24 ขอ้ มคี่า
อานาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบัปานกลาง คอื 0.32 – 0.55 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ มีค่าเท่ากบั 0.84 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้

 

 
ภาพประกอบที ่1 การศกึษาสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ 

  ระยะท่ี 2 กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้ม
ศกึษาและการวดัประเมนิผล 
  1. จดักจิกรรมการอบรมผลกระทบสิง่แวดล้อม
ชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ทีว่ดัสายทองหนอง
เมก็ บ้านหนองเมก็ หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้อง
ชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์
  2. วัดผลความรู้และทัศนคติต่อผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกสก์่อน 
  3. ถ่ายทอคความรู้ โดยใช้คู่มือผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แก่
ชาวบ้านบ้านหนองเมก็ หมู่ที่ 4 ต าบล โคกสะอาด อ าเภอ
ฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 30 คน และมกีารท าการ
วดัผลความรูแ้ละทศันคตริะหว่างอบรม 

  4.วดัผลความรู ้และทศันคตหิลงั การอบรมการ
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน 

 
ภาพประกอบที ่2 กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้ม

ศกึษาและการวดัประเมนิผล 

3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่ 
การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าความยากง่าย ค่า
อ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมัน่ 
  3. สถิติใช้ทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือการอบรมตาม
เกณฑ ์80/80  
 ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือการอบรม พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ ากับ 80.17 และ 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  (E2) เท่ ากับ 86.60 ดังนั ้น 
ประสทิธภิาพของกระบวนการและประสทิธภิาพของผลลพัธข์อง
คู่มือการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน เท่ากับ 
80.17/86.60 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
4.2 ผลการหาประสิทธิผลของคู่มือ 
 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืผลกระทบสิง่แวดล้อมชุมชนใน
พืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์บา้นหนองเมก็ หมู่ที ่4 ต าบล
โคกสะอาด อ าเภอฆ้องชยั จังหวัดกาฬสินธุ์ มีค่าเท่ากบั 
0.6261 หมายความว่า ชาวบา้นมคีวามรูเ้พิม่ขึน้หลงัจากการ
ใชคู้ม้อือบรมรอ้ยละ 62.61 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืผลกระทบสิง่แวดลอ้มชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์(E1/E2)  
 

คณุภำพรปูแบบกำรอบรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.03 0.99 80.17 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.33 1.24 86.60 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรอบรม (E1/E2) เท่ำกบั 80.17 / 86.0  

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืผลกระทบสิง่แวดลอ้มชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่ม
อบรม 

คะแนนเตม็ ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.)  

386 520 30 20 0.6261 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
ความรู้เกีย่วกบัผลกระทบสิง่แวดล้อมชุมชนในพื้นที ่
ก าจดัขยะอิเลก็ทรอนิกส ์
 ชาวบ้านบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมการอบรม
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมชุ มชนในพื้ นที่ ก า จัดขยะ

อเิลก็ทรอนิกส ์พบว่า ก่อนการอบรมมีคะแนนเฉลีย่ความรู้
ในระดบัมาก (�̅�= 12.73) และหลงัการอบรมมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้ในระดับมากที่สุด (�̅�= 17.33) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการอบรม พบว่า ชาวบา้น
มคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3)  

 
ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัผลกระทบสิง่แวดล้อมชุมชนในพื้นที่ก าจดัขยะ
อเิลก็ทรอนิกสก์่อนและหลงัการอบรม (n = 30) 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรอบรม หลงักำรอบรม 

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

ความรู ้(N = 20) 12.86 0.73 มาก 17.33 1.24 มากทีส่ดุ -12.105 29 .000* 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อนและหลงั
การอบรมผลกระทบสิง่แวดล้อมชุมชนในพื้นทีก่ าจดั
ขยะอิเลก็ทรอนิกส ์
 พบว่า ชาวบ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีเ่ขา้ร่วมผลกระทบ
สิง่แวดล้อมชุมชนในพื้นที่ก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 
ก่อนการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  
(�̅�= 2.70) และหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส์
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅�= 2.85) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการอบรม พบว่า ชาวบา้น
มคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการอบรมสงูกว่าก่อนอบรมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที่ 4 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติก่อนและหลงัการอบรมผลกระทบสิง่แวดล้อมชุมชนในพื้นที่ก าจดัขยะ
อเิลก็ทรอนิกสก์่อนและหลงัการอบรม (n = 30) 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรอบรม หลงักำรอบรม 

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

ทศันคต ิ(N = 3) 2.70 0.34 เหน็ดว้ย 2.85 0.17 เหน็ดว้ย -12.48 23 .000 
 
5. อภิปรำยผล 
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ก าจัดขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์บา้นหนองเมก็ หมู่ที ่4ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ
ฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยั เพื่อใชเ้ป็น
กรอบส าหรบัการอภปิราย ดงันี้ 
5.1 ผลการศึกษาการพฒันาคู่มือผลกระทบสิง่แวดล้อม
ชุมชนในพื้นทีก่ าจดัขยะอิเลก็ทรอนิกส์ บ้านหนองเมก็ 
หมู่ที ่4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสินธุ ์
 จากผลการศึกษาการพัฒนาคู่ มือผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์บา้นหนอง
เมก็ หมทูี ่4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์
พบว่า มีประสทิธิภาพเท่ากบั 80.17 / 86.60 แสดงให้เหน็ว่า 
คู่มือการอบรมมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพโดยผ่าน
กระบวนการตามขัน้ตอน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ ปรชีา ช้าง
ขวญัยนื และคณะ (2551 : 127) ใหค้วามหมายไวว้่า คู่มอืเป็น
หนงัสอืทีใ่ชค้วบคู่ ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืที่
ใช้แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ใช้สามารถกระท าสิ่งนัน้ ๆ ให้
บรรลุผล ตามเป้าหมาย สว่นคู่มอืครนูัน้เป็นหนงัสอืใหแ้นวทาง
และแนะน าเกี่ยวกบัสาระ วิธีการ กิจกรรม สื่อวัสดุ อุปกรณ์
และแหล่งข้อมูล ปกติมักจะใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เป็น
หนังสอืทีค่รูไดศ้กึษาดว้ยตนเอง บุญชม ศรสีะอาด (2545: 76) 
การที่จะท าให้คู่มอืซึ่งเป็นสื่อการเรยีนประเภทหนึ่งทีจ่ะผลติ
ขึน้ใช้มปีระสทิธภิาพต่อการใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจก่อนจะ
น าคู่มือไปใช้จริงควรมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเสียก่อน 
ขัน้ตอนหนึ่งที่ส าคญัในการพฒันาคู่มอืการเรียนต่าง ๆ  คือ 
ขัน้ตอนการทดลองใช้และแก้ไขปรบัปรุง โดยมีวธิกีารในขัน้
แรกคือ ทดลองเบื้องต้นครัง้ที่ 1 เป็นการทดลองใช้เป็น
รายบุคคล หรือการทดลองแบบ 1 ต่อ 1 แล้วแก้ไขปรบัปรุง 
หลงัจากนัน้เป็นการทดลองใช้เบื้องต้นครัง้ที่ 2 ซึ่งเป็นการ
ทดลองใชก้บักลุ่มเลก็ ประมาณ 5-10 คนแลว้แกไ้ขปรบัปรุงอกี
ครัง้ ขัน้สดุทา้ยน าคู่มอืทีแ่กไ้ขปรบัปรุงครัง้ล่าสดุไปทดลองใช้
กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ในสถานการณ์จริง และ
ทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากนัน้วเิคราะห์เพื่อหาประ

สิทธิภาพของคู่ มื อว่ าสามารถน าไปใช้ ได้หรื อไม่  
ราชบณัฑติยสถาน (2552 : 23) ได้กล่าวไว้ว่า คู่มอื คอื สมุด 
หรือหนังสอืที่แต่งขึน้เพื่อใช้ประกอบวิชา หรืออ านวยความ
สะดวก เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สุวิทย์ มูลค า 
(2550: 44) กล่าวว่า กระบวนการทีท่ าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญ และเกิดทัศนคติที่
เหมาะสมเกีย่วกบัเรื่องทีอ่บรมจนกระทัง่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
เกิดการเรียนรู้ และสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด หรือ
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล และชาญ สวสัดิส์าล ี(2542: 14) 
ให้นิยามของค าว่า การฝึกอบรมค่อนข้างครอบคลุมว่า การ
ฝึกอบรม คอืกระบวนการทีเ่ป็นระบบทีจ่ะช่วยเพิม่พูนความรู้ 
ความสามารถและทกัษะในการปฏบิตัิงานของบุคคลให้ดีขึ้น 
ทัง้นี้กเ็พื่อใหบุ้คคลนัน้สามารถปฏบิตัหิน้าทีง่านทีร่บัผดิชอบ
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่องานที่รบัผดิชอบในปัจจุบนัหรอืงาน  ที่ก าลงัจะ
ไดร้บัมอบหมายใหท้ าในอนาคตโดยตรง วจิติร อาวะกุล (2550: 
15) กล่าวว่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการเพิม่ความรู้ 
ความช านาญ และความสามารถของบุคคลหรอืทีเ่รยีกอกีอย่าง
หนึ่งว่า เป็นการพฒันาบุคคล หรอือาจกล่าวไดว้่าการฝึกอบรม 
คือ กระบวนการที่จะส่งเสริมสมรรถภาพบุคคล ให้สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอนัจะส่งผลโดยตรงไปยงั
ผลงานของสถาบนั สงัคมประชาชน สุวทิย ์มูลค า (2550 : 44) 
ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมไวว้่า กระบวนการทีท่ าใหผู้้
เขา้รบัการฝึกอบรม เกดิความรู ้ความเขา้ใจ ความช านาญ และ
เกดิทศันคติทีเ่หมาะสม เกี่ยวกบัเรื่องทีอ่บรมจนกระทัง่ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ และสามารถเปลี่ยนแปลง
ความคดิหรอืพฤตกิรรมไปตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึ่งมบีางส่วนสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ น ้าฝน คูเจรญิไพศาล และคณะ (2561 : 116-
132) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ผลการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่ง
ขยะพลาสตกิโดยใชปั้ญหาเป็นฐานทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
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ตอนปลาย พบว่า พบว่า การทดลองใช้ชุดกิจกรรมพบว่า
ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมมคี่า E1/E2 เท่ากบั 80.11/75.30 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตัง้ไว้ บางส่วนสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ สวรรยา ธรรมอภิพล และคณะ (2560: 1640) ได้
ศกึษาเรื่อง ความรูใ้นการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นครวัเรอืน
ของชุมชนบา้นตลาดเขต จงัหวดักาญจนบุร ีกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 63.33 อายุ 51 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 30.56 
สมาชกิในครวัเรอืน 4-6 คน รอ้ยละ 51.67 ระยะเวลาทีอ่าศยัใน
ชุมชน 10 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 82.22 ระดบัการศกึษาประถมศกึษา
ปีที ่1-6 รอ้ยละ 42.22 ประกอบอาชพีหลกัคา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั 
ร้อยละ 49.44 และมรีายได้เฉลี่ยต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดอืน 
ร้อยละ 56.60 ไม่ เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะ
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์รอ้ยละ 52.78 
และต้องการขอ้มูลข่าวสาร รอ้ยละ 67.0 และเมื่อศกึษาความรู้
เกีย่วกบัอเิลก็ทรอนิกส ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มคีวามรู้
เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 62.22 
(ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 7.61) และความรู้ ในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.11 
(ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 6.22) วิธีการที่ ใช้ ในการจัดการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสเ์มื่อหมดอายุการใชง้านหรอืชารุดส่วนใหญ่จะ
ขายใหแ้ก่ซาเลง้หรอืรา้นรบัซือ้ของเก่าแบบยกชิน้โดยไม่มกีาร
แยกชิน้สว่นและไม่มกีารคดัแยกออกจากขยะทีข่ายไดป้ระเภท
อื่น และบางส่วนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมรรตัน์ ช่างฉาย 
และคณะ (2558 : 613-622) ได้ท าการศกึษาเรื่อง รูปแบบการ
พฒันากระบวนการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมในการจดัการขยะมลู
ฝอยของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดโรงเกลือ อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ดัชนีประสิทธิผลคู่มือการ
อบรมการมีส่ วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดโรงเกลือมีค่าเท่ากับ .9157  
ซึ่งแสดงว่าผู้ประกอบการร้านค้าหลังการรับการอบรม  
มคีวามกา้วหน้าเกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอยคดิเป็นรอ้ยละ 
91.57 ดังนั ้นจึงแสดงให้ เห็นว่ า คู่ มือการจัดการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีนสามารถน าไปใชใ้นการอบรมไดอ้ย่าง
มีประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และบางส่วนสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ประยูร วงศจ์นัทรา (2559: 105) ไดท้ าการศกึษา
เรื่อง การฝึกอบรมเรื่องการจดัการขยะรีไซเคิลส าหรบันิสติ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศกึษา มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม พบว่า คู่มอืการฝึกอบรมการจดัการขยะรไีซเคลิมี
ประสทิธภิาพของรูปแบบการฝึกอบรม80.00/86.86 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 ตามที่ตัง้ไวแ้ละมคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 

เท่ากับ 0.698 หมายความว่า นิสิตมีความก้าวหน้าในการ
เรยีนรู ้คดิเป็นรอ้ยละ 69.89  
 ดงันัน้จึงแสดงให้เห็นว่าคู่มือผลกระทบสิง่แวดล้อม
ชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์บา้นหนองเมก็ หมูท่ี ่4 
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถ
น าไปใชใ้นการอบรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้ นที ่ก าจัดขยะ
อิเลก็ทรอนิกส ์บ้านหนองเมก็ หมู่ที ่4 ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสินธุ ์
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า ก่อนการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูใ้น
ระดบัมาก เท่ากบั 12.86 หลงัการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรู้
โดยรวมในระดับมากที่สุด เท่ากับ 17.33 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการอบรม พบว่า ชาวบา้นมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การอบรมท าให้
ชาวบ้านมคีวามรู้ที่สูงขึน้ โดยใช้เทคนิคและวธิกีารที่มคีวาม
หลากหลายโดยผ่านกระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา ซึง่เป็น
วธิกีารบรรยายใหค้วามรูป้ระกอบกบัการแจกคูม่อืและโปสเตอร ์
เพื่อช่วยใหช้าวบา้นเขา้ใจในเนื้อหาเพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ ไพศาล หวังพานิช (2526 : 96) ได้ ให้
ความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คอื เมื่อบุคคลได้รบัการ
ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง  ๆการเรยีนรูก้ารฝึกฝนการฝึกอบรมและ
ที่เคยพบเห็นมาผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ จะท าให้ได้รับ
ขอ้เทจ็จรงิหรอืรายละเอยีดของเรื่องราวอนัจะเป็นประสบการณ์
ของบุคคลซึ่งจะสะสมและถ่ายทอดสบืต่อกนัไปจนกลายเป็น
ความรู้การวดัความรู้ความจ า จงึจ าเป็นต้องวดัความสามารถ
ในการระลกึเรื่องราวขอ้เทจ็จรงิหรอืประสบการณ์ต่าง  ๆหรอืวดั
ความระลกึไดจ้ากประสบการณ์ สมศกัดิ ์เจยีมทะวงษ์ (2539 : 
13) กล่าวว่า ระดบัความรู ้คอืบุคคลจะสามารถพดูคุยกนัรูเ้รื่อง
ไดถ้้าหากมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทีจ่ะคุยกนัเพยีงพอเรื่อง
ใดที่มคีวามรู้น้อยกย็่อมไม่สามารถจะน าไปพูดคุย ให้ใครฟัง
ไดแ้ละในขณะเดยีวกนักไ็ม่สามารถสร้างเรื่องราวนัน้ไดเ้ขา้ใจ
เพยีงพออกีดว้ยและมขีอ้สงัเกตว่าใน บางครัง้การมคีวามรู้ใน
เรื่องใดมากเกินไปก็อาจจะพูดให้ผู้อื่นฟังแล้วไม่เข้าใจได้
เหมอืนกนัทัง้นี้เพราะว่าการมคีวามรูม้ากขึน้นัน้จะมผีลในการ
สื่อสารมาก คนที่เรียนมาก ๆ มักจะใช้ศัพท์ยาก ๆ  ในการ
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สนทนาหรือพูดแต่เรื่องลึกซึ้งเพราะตนคิดว่าผู้อื่นนัน้มีพื้น
ฐานความรู้ใกล้เคียงกบัตนนานผู้พูดและผู้ฟังควรจะมรีะดบั
ความรู้ที่ใกล้เคยีงกนัดงันัน้ผูส้่งสารจะต้องวเิคราะหผ์ู้รบัสาร
ของตนเสยีก่อนว่าจะอยู่ในระดบัใดแลว้พยายามสง่สาร ออกไป
ในลักษณะที่ผู้ฟังจะหลับและเข้าใจได้อย่างดีซึ่งจะท าให้
กระบวนการสื่อสารนัน้สมกบัความตัง้ใจ มญัชรตัน์ วริชัวงศ์ 
(2542 : 23) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกบัการรบัรู้หรือพุทธิพิสยั 
(Cognitive Domain) ของคนว่าประกอบด้วยความรู้ตามระดบั
ต่าง  ๆรวม 6 ระดบั ซึง่อาจพจิารณาจากระดบัความรูใ้นขัน้ต ่า
ไปสู่ระดับของความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่ งมีบางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจอมจนัทร ์นทวีฒันา และวชิยั เทยีน
ถาวร (2560 : 316-330) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้และทศันคติที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา พบว่า ระดบัความรูข้องชุมชนในการลดขยะตาม
หลกั 5R ไดแ้ก่ การลดการใช ้การใชซ้ ้า การน ากลบัมาใชใ้หม่ 
การซ่อมแซม การปฏิเสธไม่ใช้ อยู่ในระดับมาก บางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธรีวรรณ บุญโทแสง และคณะ (2560 
: 369-378) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
เกี่ยวกับการจัดการขยะของชาวบ้าน ในหมู่บ้านนางแลใน 
ต าบลนางแล อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ในการส ารวจ
ความรูเ้กีย่วกบัขยะของชาวบา้นพบว่า ชาวบา้นในพืน้ทีร่าบมี
ความรูเ้กีย่วกบัประเภทขยะ และโทษของขยะมากกว่าชาวบา้น
ที่เป็นชาติพนัธุ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่
ความรู้ในเรื่องการจดัการขยะพบว่า ชาวบ้านทัง้สองกลุ่มมี
ความรูไ้ม่แตกต่างกนั อยู่ในเกณฑด์พีอใชเ้หมอืนกนั บางสว่น
สอดคลอ้งกบัวจิยัของสวรรยา ธรรมอภพิล (2560 : 1630-1642) 
ได้ท าการศกึษาเรื่อง ความรู้ในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ในครวัเรอืนของชุมชนบา้นตลาดเขต จงัหวดักาญจนบุร ีพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 62.22 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.61) และ
ความรูใ้นการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัปานกลาง คดิ
เป็นร้อยละ 46.11 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.22) วิธีการที่ใช้ในการ
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์มื่อหมดอายุการใช้งานหรอืช ารุต
ส่วนใหญ่จะขายใหแ้ก่ซาเลง้หรอืรา้นรบัซือ้ของเก่าแบบยกชิน้
โดยไม่มกีารแยกชิ้นส่วนและไม่มกีารคดัแยกออกจาก ขยะที่
ขายได้ประเภทอื่น และบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจยัของ
อภิญญา กจิเกดิแสง (2561 : 1-65) ได้ศกึษาเรื่อง พฤติกรรม
และความรู้ของประชาชนในการจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีศกึษา ต าบลหวัโพ จงัหวดัราชบุร ีพบว่า ความรู้ในการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความรู้ในการจดัการขยะ อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยรวมในระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 77.81 โดยด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้มาก
ทีสุ่ด คอื ความรูท้ ัว่ไป เกีย่วกบัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และดา้นที่
กลุ่มตวัอย่างมคีวามรูน้้อยทีสุ่ด คอื การน าขยะอเิลก็ทรอนิกส์
กลบัมาใชใ้หม่ ผลการศกึษาดา้นการรบัรูพ้บว่ากลุ่มตวัอย่างมี
การรบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ใน
ระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 โดยได้รับรู้จาก
โทรทศัน์และสือ่อนิเตอรเ์น็ตมากทีส่ดุ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติเกีย่วกับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้ นที ่ก าจัดขยะ
อิเลก็ทรอนิกส ์บ้านหนองเมก็ หมู่ที ่4 ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสินธุ ์
 จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติเกี่ยวกับ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มชุมชนในพืน้ทีก่ าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า ก่อนการอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่
ทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เท่ากับ 2.70 หลังการอบรม
ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย เท่ากบั 
2.85 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการ
อบรม พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการอบรมสงู
กว่าก่อนอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้
เหน็ว่า การอบรมท าใหช้าวบา้นมคีวามรูท้ีส่งูขึน้ เนื่องจากการ
อบรมใช้กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษาทีใ่หน้ักเรยีนไดม้ี
สว่นร่วมในการท ากจิกรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิวจิติรา ชยั
ศรี (2537 : 10) กล่าวถึง ทศันคติที่หมายถึง ส่วนประกอบ 2 
ส่วน คือ ความรู้สกึ ในการชอบหรอืไม่ชอบ และความรู้มาก
หรอืความเชื่อซึง่อธบิายถงึลกัษณะตลอดจนความสมัพนัธท์ีม่ ี
ต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งที่มต่ีอสิง่อื่น ๆ  และเกี่ยวกบัทศันคติต่าง ๆ  
กนัไปแต่ถ้าหมดประโยชน์คนจะเปลี่ยนทศันคติไปด้วยและ
ประโยชน์นัน้เป็นประโยชน์ทางสงัคม และราชบณัฑติยสถาน 
(2532 : 34) ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่ าทัศนคติ 
(Attitude) คือ แนวโน้มที่บุคคลได้รับมาหรือเรียนรู้มาและ
กลายเป็นแบบอย่างในการแสดงปฏิบตัิกริยาสนับสนุนหรอื
เป็นปฏิปักษ์ต่อบางสิง่บางอย่างหรือต่อบุคคลบางคนท่าที่
หรือทัศนคติที่เห็นได้จากพฤติกรรมซึ่งเป็นแบบเข้าสู่  
(Approach) หรอืถอนตวัออก (Withdrawal) กไ็ดแ้ละดว้ยเหตุนี้
วตัถุทีเ่ป็นเป้าหมายของปฏกิริยิาจงึอาจจะมคีุณค่าในทางบวก
หรอืลบกไ็ดใ้นแง่ของแต่ละบุคคล และธรีะพร อุวรรณโณ (2529 
: 4) สรุปลกัษณะร่วมของนิยมทศันคตไิว ้4 ประการ ได้แก่ 1) 
ทัศนคติมีที่หมาย (Attitude objective) ที่หมายเหล่านี้ได้แก่ 
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สิง่ของ คน สถานที ่แนวความคดิ สถานการณ์ เป็นตน้ ไม่ว่าจะ
เป็นรูปเอกพจน์หรอืพหพูจน์กต็าม 2) มกีารระบุในแง่ด ี- ไม่ด ี
(Evaluative aspect) เช่น ทศันคติที่มต่ีอชาวเขมรอพยพ อาจ
เป็นไปในทางที่ดคีอืเหน็อกเหน็ใจว่าหนีร้อนมาพึ่งเยน็ หรอื
อาจเป็นไปในทางที่ไม่ดเีพราะคนไทยในชนบทกล็ าบากมาก
พออยู่แล้ว รัฐบาลต้องมาดูแลคนเหล่านี้อีก 3) มีลักษณะ
ค่อนขา้งยนืยง คงทน (Relative enduring) แมน้กัจติวทิยาจะไม่
ถือ ทศันคติสิง่ใด เป็นของถาวร แต่ลกัษณะของความยนืยง
คงทนเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป คอื ยนืยง คงทนจาก วนัก่อนมา
วนันี้ หรอืปีก่อนมาปีนี้จนกว่าจะมเีหตุใดทีท่ าใหเ้ปลีย่นไป 4) 
ความพรอ้มในการตอบสนอง (Readiness for response) คอืคน
ที่มคีวามพร้อมในการตอบสนองต่อที่หมายของทศันคติตาม
แนวความรู้สกึทีม่ต่ีอที่หมายนัน้ ๆ  แต่กไ็ม่ได้หมายความว่า
ทศันคตเิป็นพฤตกิรรมเสยีเองเป็นเพยีงความพรอมในการทีจ่ะ
กระท าหรอืตอบสนองเท่านัน้ และศกัดิ ์สุนทรเสณี (2531 : 2) 
ใหค้วามหมายทางทศันคตดิงันี้ 1) หมายถงึ ความสลบัซบัซอ้น 
ของความรู้สึก ความอยาก ความกลัว ความเชื่อมัน่ ความ
ล าเอยีง หรอืการมอีคตขิองบุคคลในการทีจ่ะสรา้ง ความพรอ้ม
ที่จะกระท าต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งตามประสบการณ์ของบุคคลนัน้ที่
ได้รบัมา 2) หมายถึง ความโน้มเอียงที่จะปฏิบตัิต่อสิง่ใดสิง่
หนึ่งในทางทีด่หีรอืต่อตา้นสภาพแวดลอ้มทีจ่ะมาถงึทางใดทาง
หนึ่ง 3) หมายถงึ การเตรยีมตวั หรอืมคีวามพรอ้มในการที่จะ
ตอบสนอง ชุตนิันท ์จรีวะรวงศ ์และดนุพล หุ่นโสภณ (2558 : 
63) ไดศ้กึษาบรรทดัฐานเชงิอตัวสิยั และระดบัความเกีย่วขอ้ง
ของผลิตภัณฑ์ที่มีอทิธพิลต่อความตัง้ใจจะซื้อผลิตภณัฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมี
ความรู้สึกต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดบั
เกี่ยวข้องต ่าต่างจากระดับสูง ซึ่งคุณภาพเทคโนโลยี การ
โฆษณา และบรรทดัฐานเชงิอตัวสิยั มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจ 
จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับความ
เกีย่วขอ้งต ่าโดยโฆษณามอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้ผลติภณัฑ์
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มทีม่รีะดบัความ เกีย่วขอ้งต ่ามากทีส่ดุ
ในขณะที่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมมีอิทธิพลต่อ 
ความตัง้ใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมในระดับ
ความเกี่ยวขอ้งสูงมากทีสุ่ดแต่คุณภาพไม่มอีทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจซื้อผลติภณัฑท์ี่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมที่ มรีะดบัความ
เกี่ยวขอ้งสูง เนื่องจากผลติภณัฑท์ี่มรีะดบัความเกี่ยวขอ้งสงู
เป็น ผลติภณัฑท์ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางดา้นอารมณ์ความรูส้กึ 
ผูบ้รโิภคจงึพจิารณาปัจจยัในดา้นอื่น ๆ  ร่วมดว้ยประกอบการ
ตัดสนิใจซื้อ อาทิความพึงพอใจ ค่านิยมของสงัคม เป็นต้น 

ดงันัน้ภาครฐัและเอกชนสามารถนาผลการศกึษาไปสนับสนุน
และส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมที่มีระดับ
ความเกี่ยวข้องที่แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปสู่การบริโภค
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ และแกไ้ขปัญหา 
สิง่แวดลอ้มใหล้ดลงได ้และสอดคลอ้งกบั วนิัย มแีสง (2561 : 
125-135) ได้ศึกษา รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนใน
พืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุดรธานี ซึ่งมวีตัถุประสงค์เ์พื่อศกึษารูปแบบการจดัการขยะ
มูลฝอยชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสามพร้าว 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี ผลการศกึษา พบว่า ระดบัความ
พึงพอใจและความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย 
ทศันคตเิกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ความเตม็ใจใน
การมสี่วนร่วมจดัการขยะมูลฝอยชุมชนและความเตม็ใจในการ
มีส่วนร่วมเมื่อมีปัจจัยสนับสนุนมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.05) และสอดคลอ้งกบั สมใจ เป้าทอง และคณะ (2562 : 12-22) 
ได้ศึกษา ความสมัพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกบัการ
จดัการขยะมูลฝอยในครวัเรือนของประชาชน ต าบลบางเป้า 
อ าเภอกันตรัง จังหวัดตรัง ผลการศึกษา พบว่า ความรู้
ประกอบดว้ย ความหมายของขยะ แหล่งทีม่า ประเภทของขยะ 
การคดัแยกขยะ การก าจดัขยะและอนัตรายของขยะ ภาพรวมมี
ความรูใ้นระดบัสงู ทศันคต ิประกอบดว้ย ความส าคญัของการ
คดัแยกขยะ การก าจดัขยะ ประโยชน์ของการคดัแยก ปัญหา
ขยะภาพรวมมทีศันคตใินระดบัสงู การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์
พบว่าความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
จดัการขยะมูลฝอยของประชาชน ต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรงั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1) ชาวบ้านสามารถน าความรู้ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มชุมชน มาประยุกตใ์ชใ้นชุมชนของตนเองได ้
  2) ให้ทางองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด
ควรจดัท าผลกระทบสิง่แวดล้อมชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้
ตระหนกัถงึผลกระทบทีเ่กดิจากขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และเหน็
ความส าคญัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มใน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
  1) ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงสุขภาพในพื้นที่ก าจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์
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  2) ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากพื้ นที่ก าจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสะอาด 

อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ดว้ยเทคโนโลยทีี่เป็นมิตร
กบัสิง่แวดลอ้มเพื่อการแกไ้ขปัญหาแบบยัง่ยนืต่อไป 
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