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บทคดัยอ่ 
 

 งานวิจยันี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรยีบเทยีบความรู้ และทศันคติต่อการคดัแยกขยะส าหรบัผู้อยู่อาศยัใน
หอพัก ก่อนและหลังการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ที่อยู่อาศัยในหอพักธนาปาร์ค ต าบล  
ท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน โดยไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการส่งเสรมิ เครื่องมอืที่
ใช้ในการวจิยั ได้แก่ สื่อออนไลน์ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการคดัแยกขยะส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอพกั และแบบวดั
ทศันคตต่ิอการคดัแยกขยะส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติใิชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ paired t-test ผลการศกึษาพบว่า ผูอ้ยู่อาศยัในหอพกัมี
คะแนนเฉลี่ยความรู ้และทศันคตต่ิอการคดัแยกขยะ หลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การสง่เสรมิ การคดัแยกขยะ ความรู ้ทศันคต ิสือ่ออนไลน์ 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study and compare knowledge and attitude towards garbage sorting 
for dormitory residents before and after promotion. The sample used in the study were 30 residents living in Thana 
Park dormitory, Thakhonyang sub-district, Kantharawichai district, Maha Sarakham province, by voluntarily sampling 
participated in the promotion. The tools of the research were online media, knowledge test about garbage sorting 
for dormitory residents and attitude test toward garbage sorting for dormitory residents. The statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and the statistics used in hypothesis testing using 
paired t-test. The results of the research showed that after the promotion, the dormitory residents had knowledge 
average score and attitude towards garbage sorting more than before promotion with statistical significance at the 
level .05. 
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1. บทน ำ 
 ปัญหาขยะมลูฝอยเป็นปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั
ประการหนึ่งของชุมชนทุกประเทศทัว่โลกเพราะมสี่วน
สมัพนัธ์กบัความหนาแน่นของประชากร การประกอบ
อาชพี และสภาพทางเศรษฐกจิของสงัคมนัน้ ๆ จากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั ส่งผลให้มี
การผลติสนิคา้ และบรรจุภณัฑใ์นรปูแบบต่าง ๆ มากมาย 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่ง
สนิค้าและบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่มกีารผลิตที่ซบัซ้อน ใช้
องค์ประกอบที่ก าจัดยาก อีกทัง้ประชาชนไม่ เห็น
ความส าคญัในการคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสยี จึง
สง่ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ (ธงชยั 
ทองทวี, 2553: 1) เช่นเดียวกับปัญหาขยะมูลฝอยใน
หอพกัทีเ่กดิจากจ านวนหอพกัเพิม่ขึน้ และผูอ้ยู่อาศยัใน
หอพกัที่เพิม่มากขึน้ การอุปโภคบรโิภคทีม่ากขึน้ ท าให้
เกิดปัญหาขยะเพิ่มสูงขึน้จากเดิม และในปัจจุบนัมกีาร
บริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Food delivery) และ 
Online Shopping ทีเ่พิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้รโิภค แต่
สิง่ที่ตามมาก็คือ ขยะพลาสติก ที่มีปริมาณเพิ่มขึน้จาก
กิจกรรมดังกล่าว ขยะจากการส่งอาหารประกอบด้วย
บรรจุภณัฑ ์หบีห่อและอุปกรณ์ ไดก้่อใหเ้กดิขยะพลาสตกิ
ไม่น้อยกว่า 5 ชิน้ต่อการสัง่อาหารแต่ละครัง้ หรอือาหาร
บางประเภทอาจมากถงึ 10 ชิน้ ไดแ้ก่ ถุงพลาสตกิ กล่อง
พลาสติกใส่อาหาร กล่องพลาสติก/ซองพลาสติกแยก
ชนิดอาหาร ซองเครื่องปรุงรส แกว้พลาสตกิใส่เครื่องดื่ม 
ตะเกยีบไมห้รอืพลาสตกิ ชอ้นและสอ้มพลาสตกิ กระดาษ
ทิชชู และแต่ละประเภทกม็ีซองพลาสติกใส่อีก เป็นต้น 
(มลูนิธสิถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย, 2563: เวบ็ไซต)์ ขยะทีม่า
จากหอพักจึงเป็นขยะจ าพวกเศษอาหาร ถุงพลาสติก 
ขวดพลาสตกิ และกล่องโฟมทีม่าจากการบรโิภคในแต่ละ
วนั ซึ่งมีประมาณ 5-10 กิโลกรมัต่อวนั ขึ้นอยู่กบัขนาด
หอพกัและจ านวนผูอ้ยู่อาศยัในแต่ละหอพกันัน้ ๆ ขยะมลู
ฝอยยงัคงเป็นตวัการทีส่ าคญัท าใหเ้กดิความสกปรกและ
ความไม่เป็นระเบยีบเรยีบร้อย ซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่
เกิดขึ้นมาจากการใช้ชวีติประจ าวนัของคนเราเอง ยิ่งมี
การใชท้รพัยากรจ านวนมากเท่าใด ปรมิาณการเกดิขยะ
มลูฝอยกจ็ะยิง่เพิม่จ านวนมากขึน้ตาม และการก าจดัขยะ
มูลฝอยส่วนใหญ่กย็งัไม่ถูกต้องตามหลกัวชิาการหรือมี
การจดัการทีไ่ม่ถูกสขุลกัษณะและไม่มปีระสทิธภิาพ ขาด
การวางแผนในการจดัการอย่างละเอยีดรดักุม ดงันัน้การ

เกดิขยะมลูฝอยทีม่ปีรมิาณเพิม่มากขึน้จงึเป็นสาเหตุทีท่ า
ใหเ้กดิปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ประกอบกบัพฤตกิรรมการ
ทิง้ขยะทีไ่ม่ถูกตอ้งในชวีติประจ าวนั โดยไม่มกีารคดัแยก
หรอืน าไปรไีซเคลิ ขยะทุกประเภทจงึถูกทิง้ลงในถงัขยะ
ใบเดียวกนัจนกลายเป็นวฒันธรรมและพฤติกรรมที่คุ้น
ชนิของประชาชนทัว่ไป อกีทัง้ภาครฐัยงัขาดการส่งเสรมิ
เกีย่วกบัการคดัแยกขยะและการรไีซเคลิในระดบัประเทศ 
ท าให้การปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันตัง้แต่
ขัน้ตอนการคัดแยก การกักเก็บ รวบรวม การขนส่ง 
รวมทัง้การน าของเสยีกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ส านัก
รกัษาความสะอาด, 2548: 8-9) 
 การเกบ็รวบรวมและขนสง่ใหร้องรบัขยะแบบแยก
ประเภท การจัดการขยะปลายทาง คือการใช้หลัก
วชิาการมาช่วยใหส้ามารถน าขยะบางสว่นมารไีซเคลิเหน็
ไดว้่าการจดัการ การคดัแยกขยะมลูฝอยสามารถประสบ
ความส าเรจ็ไดต้ามเป้าหมาย โดยการสรา้งการมสีว่นร่วม
ของประชาชน (Public Participation) ในทุกภาคส่วน 
ดงันัน้จึงต้องมีการร่วมมือในทุก ๆ มิติเพื่อให้แนวทาง
ดงักล่าวสามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาไดใ้นระยะยาวและ
น าไปสูค่วามยัง่ยนืได ้(กติต ิมศีริ,ิ 2559: 9) 
 จากปัญหาด้านการจดัการขยะโดยไม่เหมาะสม 
ตัง้แต่ระดบัตน้ทาง ท าใหม้ปีรมิาณขยะเพิม่ขึน้และสง่ผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมาเบื้องต้น ผู้วิจ ัยจึง
เสนอวธิกีารแกไ้ขปัญหาโดยการส่งเสรมิการคดัแยกขยะ
ส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอพกั เนื่องจากหอพกันัน้เป็นอกี
แหล่งทีม่กีารเพิม่ขึน้ของปรมิาณขยะมลูฝอยและไม่มกีาร
คดัแยกขยะก่อนทิ้งของผู้อยู่อาศยัในหอพกั โดยในการ
ศกึษาวจิยัในครัง้นี้ไดค้าดการณ์ถงึความรูข้องผูอ้ยู่อาศยั
ในหอพกัในเรื่องการคดัแยกขยะที่มากขึน้ ผู้อยู่อาศยัใน
หอพกันัน้คดัแยกขยะเป็น ทิ้งถูกต้อง และมทีศันคติที่ดี
ต่อการคดัแยกขยะ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
คดัแยกขยะโดยใชส้ือ่ออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการคดั
แยกขยะโดยใช้สื่อออนไลน์ส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอพกั
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
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3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการส่งเสรมิ คอื ผู้ที่อยู่อาศยัใน
หอพักธนาปาร์ค ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชยั 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน  
144 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิ คอื ผูท้ีอ่ยู่อาศยั
ในหอพกัธนาปารค์ ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน โดยไดจ้ากการสมคัร
ใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ คอื การสง่เสรมิการคดัแยกขยะโดย
ใชส้ือ่ออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1) ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะโดยใช้สื่อ
ออนไลน์ส าหรับผู้อยู่อาศัยในหอพักของผู้อยู่อาศัยใน
หอพกั  
  2.2) ทัศนคติ ต่ อการคัดแยกขยะ โดยใช้สื่ อ
ออนไลน์ส าหรับผู้อยู่อาศัยในหอพักของผู้อยู่อาศัยใน
หอพกั 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิ ไดแ้ก่ สือ่ออนไลน์
เรื่องการคดัแยกขยะโดยใชส้ื่อออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยั
ในหอพกั 
 2) เครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและประเมนิผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการคดัแยกขยะโดยใช้สื่อ
ออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั และแบบวดัทศันคติ
ต่อการคดัแยกขยะโดยใชส้ื่อออนไลน์ส าหรบัผู้อยู่อาศยั
ในหอพกั 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจากต ารา เอกสาร งานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื ไดแ้ก่ 
สื่อออนไลน์ แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการคดัแยกขยะ
โดยใช้สื่อออนไลน์ส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอพกั และแบบ
วดัทศันคตต่ิอการคดัแยกขยะโดยใชส้ือ่ออนไลน์ส าหรบัผู้
อยู่อาศยัในหอพกั 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) สร้างสื่อออนไลน์ เรื่องการคดัแยกขยะ
ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั โดยมเีนื้อหาสิง่แวดลอ้ม คอื 
ความหมายของขยะ สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาขยะ 

ผลกระทบของปัญหาขยะ ประเภทของขยะ และ
ประโยชน์ของการคดัแยกขยะ  
  2.2) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการคดัแยก
ขยะโดยใช้สื่อออนไลน์ส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอพกั เป็น
แบบลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 
ขอ้ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน    
  2.3) แบบวดัทศันคติต่อการคดัแยกขยะโดย
ใช้สื่อออนไลน์ส าหรับผู้อยู่อาศยัในหอพกั เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า แบบเลือกตอบ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย และไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 
จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืที่สร้างส่งตรวจอาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ข  
 4) น า เ ค รื่ อ ง มือที่ ผ่ า นที่ ป รึกษา  ส่ ง ต ร วจ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของเครื่องมอื 
และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความ
เหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวเิคราะห์คะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า เครื่องมอื มคี่า IOC ของ
เครื่องมอื มคี่า 1.00 แสดงว่าสามารถน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้
 5) น า เ ค รื่ อ ง มือที่ ผ่ า นก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ จ า ก
ผู้เชี่ยวชาญไป (Try out) กับผู้อยู่อาศัยในหอพักธนา
ปาร์ค ต าบลท่าขอนย่าง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 30 คน เพื่อหาความยากง่าย ค่า
อ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัการคดัแยก
ขยะโดยใช้สื่อออนไลน์ส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอพกั มคี่า
ความยากง่ายในระดบัทีใ่ชไ้ด ้คอื 0.40-0.77 มคี่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อตัง้แต่ 0.34-0.53 และค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.859 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัทศันคติต่อการคดัแยกขยะโดย
ใช้สื่อออนไลน์ส าหรับผู้อยู่อาศยัในหอพัก มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ตัง้แต่ 0.36-0.65 ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.898 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการส่งเสรมิการคดัแยก
ขยะโดยใชส้ือ่ออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั ในการ
วจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบ่งออกเป็น 
2 ระยะ คอื 
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  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอืที่
ใชใ้นการวจิยั 
  1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิ 
    1.1) ศกึษาขอ้มูลเบือ้งตน้จากเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
    1.2) สร้างสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะส าหรับผู้อยู่อาศัยในหอพัก โดยมีเนื้ อหา
สิง่แวดล้อม คอื ความหมายของขยะ สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิ
ปัญหาขยะ ผลกระทบของปัญหาขยะ ประเภทของขยะ 
และประโชน์ของการคดัแยกขยะ 
    1.3) น าเครื่องมอืส่งผู้เชีย่วชาญจ านวน 3 
คน และปรบัปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหลงัได้รับ
ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ 
  2) เครื่องมอืวดัและประเมนิผล 
   2.1) ศึกษาข้อมูลจากต า รา  เอกสาร 
ง านวิจัยที่ เ กี่ ย วข้อ ง  เพื่ อ เ ป็ นแนว ในการสร้ า ง
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการคดัแยกขยะโดยใช้สื่อ
ออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั และแบบวดัทศันคติ
ต่อการคดัแยกขยะโดยใชส้ื่อออนไลน์ส าหรบัผู้อยู่อาศยั
ในหอพกั 
   2.2) จัดท าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
การคดัแยกขยะโดยใช้สื่อออนไลน์ส าหรบัผู้อยู่อาศยัใน
หอพกั และแบบวดัทศันคติต่อการคดัแยกขยะโดยใช้สื่อ
ออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั เสนอต่ออาจารยเ์พื่อ
น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา
ก่อนน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 
   2.3) น าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการ
คดัแยกขยะโดยใชส้ือ่ออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั 
และแบบวดัทศันคตต่ิอการคดัแยกขยะโดยใชส้ือ่ออนไลน์
ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั ส่งผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหลังได้รับ
ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ 
   2.4) น าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการคดั
แยกขยะโดยใช้สื่อออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั และ
แบบวดัทศันคตต่ิอการคดัแยกขยะโดยใชส้ื่อออนไลน์ส าหรบั
ผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั ทีส่มบูรณ์แลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบั
ผู้อยู่อาศยัในหอพกัร่มฉัตร ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
  ระยะที่ 2 ส่งเสริมการคดัแยกขยะโดยใช้สื่อ
ออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั 

   1) ติดต่อผู้ดูแลหอพกั เพื่อขออนุญาตจดั
กจิกรรมการส่งเสรมิการคดัแยกขยะโดยใช้สื่อออนไลน์
ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั 
   2) วดัผลความรู้เกี่ยวกบัการคดัแยกขยะ
โดยใช้สื่อออนไลน์ส าหรับผู้อยู่อาศัยในหอพักและ
ทศันคตต่ิอการคดัแยกขยะโดยใชส้ือ่ออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่
อาศยัในหอพกัก่อนการสง่เสรมิ 
   3) น าสื่อออนไลน์เรื่อง การคัดแยกขยะ
ส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอพกัไปส่งเสรมิให้ความรู้กบัผูอ้ยู่
อาศยัในหอพกัธนาปารค์ ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยการน าควิอารโ์คดใหผู้อ้ยู่
อาศยัในหอพกัธนาปารค์สแกนเขา้ดสูือ่ออนไลน์ หรอืเพื่อ
ความสะดวกของผูอ้ยู่อาศยัในหอพกัธนาปารค์ ผูว้จิยัจงึ
ได้สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเปิดสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการ
สง่เสรมิใหผู้อ้ยู่อาศยัในหอพกัธนาปารค์ดู 
   4) วดัผลของความรู้เกี่ยวกบัการคดัแยก
ขยะโดยใช้สื่อออนไลน์ส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอพักและ
ทศันคตต่ิอการคดัแยกขยะโดยใชส้ือ่ออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่
อาศยัในหอพกัหลงัการสง่เสรมิ 
   5) น าแบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการคดั
แยกขยะโดยใช้สื่อออนไลน์ส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอพกั 
และทศันคตต่ิอการคดัแยกขยะโดยใชส้ื่อออนไลน์ส าหรบั
ผูอ้ยู่อาศยัในหอพกัมาวเิคราะหแ์ละสรุป 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่ การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั น่  (Reliability) ค่ า ค ว า ม ย า ก ง่ า ย  
และค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ 
  3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired 
t- test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1) ผลการ วิ เคราะห์ข้ อมู ลทั ว่ ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถามการคดัแยกขยะโดยใช้สือ่ออนไลน์
ส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอพกั ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70 เพศชาย จ านวน 9 คน 
คดิเป็นร้อยละ 30 ช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
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ใหญ่มีอายุ 21-22 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 19-20 ปี 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3 ช่วงอายุ ต ่ากว่า 18 ปี และ 23 ปีขึน้ไป จ านวน 1 
คนเท่ากนั คดิเป็นร้อยละ 3.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นนิสิตสังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาคอื
นิสิตสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัย

การเมอืงการปกครอง จ านวน 3 คน เท่ากนั คดิเป็นรอ้ย
ละ 10  นิสติสงักดัคณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะเทคโนโลย ี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผงัเมอืงและนฤมติศลิป์ และ
คณะวทิยาการสารสนเทศ จ านวน 2 คน เท่ากนั คดิเป็น
ร้อยละ 6.7 นิสติสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ คณะการบญัชี
และการจัดการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
จ านวน 1 คน เท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 (ดงัภาพประกอบ
ที ่1-3) 

 

 
ภาพประกอบที ่1 แผนภูมแิสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถามการคดัแยกขยะ    

   
         ภาพประกอบที ่2 แผนภูมแิสดงช่วงอายุของ       ภาพประกอบที ่3 แผนภูมแิสดงสงักดัคณะของ 
             ผูต้อบแบบสอบถามการคดัแยกขยะ                         ผูต้อบแบบสอบถามการคดัแยกขยะ 
 
4.2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การคดัแยกขยะโดยส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั ก่อน
และหลงัการส่งเสริม พบว่า อยู่อาศยัในหอพกัมคีวามรู้
เกี่ยวกบัการคดัแยกขยะโดยใช้สื่อออนไลน์ส าหรบัผู้อยู่
อาศัยในหอพักก่อนการส่งเสริมอยู่ ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 13.57 และหลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบั

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.33 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า หลงัการ
สง่เสรมิ ผูอ้ยู่อาศยัในหอพกัมคีะแนนความรูเ้กีย่วกบัการ
คดัแยกขยะโดยใชส้ือ่ออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั
หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่1) 
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ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบคะแนนความรูเ้กีย่วกบัการคดัแยกขยะโดยใชส้ื่อออนไลน์ส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอพกัก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test 
 

รำยกำร 
ก่อนส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
หลงัส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

13.57 3.95 มาก 17.33 2.28 มากทีส่ดุ -10.085 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการคดั
แยกขยะส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอพกั ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม ผู้อยู่อาศยัในหอพกัมทีศันคติต่อการคดัแยกขยะ
โดยใช้สื่อออนไลน์ส าหรับผู้อยู่อาศัยในหอพักก่อนการ
ส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.68 
และหลงัการส่งเสรมิผูอ้ยู่อาศยัในหอพกัมทีศันคตต่ิอการคดั

แยกขยะโดยใช้สื่อออนไลน์ส าหรับผู้อยู่อาศัยในหอพัก  
อยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า 
หลงัการส่งเสรมิมคีะแนนทศันคติต่อการคดัแยกขยะโดยใช้
สื่อออนไลน์ส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการคัดแยกขยะโดยใช้สื่อออนไลน์ส าหรับผู้อยู่อาศัยในหอพัก  
ก่อนและหลงัสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test 
 

รำยกำร 
ก่อนส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
หลงัส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ทศันคต ิ
(N=5) 

4.68 0.87 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

4.95 0.49 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-24.625 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
ก่อนและหลงัการส่งเสริมการคดัแยกขยะโดยใช้สือ่
ออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั 
 1) ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการคดัแยก
ขยะโดยใชส้ื่อออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั พบว่า 
หลังการส่งเสริมผู้อยู่อาศัยในหอพักมีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช 
(2548: 5-6) ไดก้ล่าวว่า ความรูน้ัน้มหีลายนัยและหลาย
มติ ิคอืความรูเ้ป็นสิง่ทีน่ าไปใชจ้ะไม่หมดหรอืสกึหลอ แต่
จะยิ่งอกเงยหรืองอกงามขึ้น ความรู้คือ สารสนเทศที่
น าไปสู่การปฏิบัติ ความรู้เกิดขึ้น ณ จุดที่ต้องการใช้
ความรู้นัน้ ความรู้เป็นสิ่งที่ขึ้นกับบริบทและกระตุ้นให้
เกดิขึน้โดยความตอ้งการ ซึง่ในยุคแรก ๆ ของการพฒันา

ศาสตร์ด้านการจดัการความรู้ มองว่าความรู้มาจากการ
จดัระบบและตคีวามสารสนเทศ (Information) ตามบรบิท 
ซึ่งสารสนเทศก็ได้มาจากการประมวลข้อมูล (data) 
ดงันัน้ความรูจ้ะไม่มปีระโยชน์เลยถา้ไม่น าไปสูก่ารกระท า
หรอืการตดัสนิใจ และเป็นไปตามแนวคดิของ แสงจนัทร ์
โสภากาล (2550: 14-15) ไดก้ล่าวว่าความรูค้อื การรบัรู้
เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กดิ
จากการลังเกต การศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาตแิละสงัคมความรู้พื้นฐาน หรอื
ภูมิหลัง ของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บ
รวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่
สงัเกตหรอืวดัได ้และเป็นไปตามแนวคดิของ ประภาเพญ็ 
สุวรรณ (2557: 26) ได้กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง 
พฤติกรรมขัน้ต้นที่ผูเ้รยีนรู้เพยีงแต่เกดิความจ าได้ โดย
อาจจะเป็นการนึกได้หรอืโดยการมองเหน็ ได้ยนิ จ าได้ 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 6(1), 2023 : 153 – 163 

160 

ความรู้ในชัน้นี้  ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ 
ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์โครงสรา้งและวธิแีกไ้ข
ปัญหา สว่นความเขา้ใจอาจแสดงออกมาในรปูของทกัษะ
ด้าน “การแปล” ซึ่งหมายถงึ ความสามารถในการเขยีน
บรรยายเกี่ยวกบัข่าวสารนัน้ ๆ โดยใชค้ าพูดของตนเอง 
และ “การใหค้วามหมาย” ทีแ่สดงออกมาในรูปของความ
คดิเหน็และขอ้สรุปรวมถงึความสามารถในการคาดคะเน” 
หรือการคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของประยรู วงศจ์นัทรา และคณะ (2559: 55-66) 
ได้ศึกษา การส่งเสริมการจดัการธนาคารขยะ ส าหรบั
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ความรู้
ก่อนการส่งเสริมนิสติมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ นิสติมคีวามรูห้ลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.001) และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของนิรนัดร์ ยิง่ยวด (2560: 770-
771) ได้ศึกษา การพัฒนาความรู้ในการจัดการขยะ
ส าหรบันิสติสาขาวชิาเกษตรและสิง่แวดล้อมศกึษาผ่าน
การมสี่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวทิยาลยั โรงเรยีน 
และชุมชนผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
จัดการขยะหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กจิกรรมแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีวรรณ บุญโทแสง และคณะ 
(2560: 371) ได้ศกึษา ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม
เกีย่วกบัการจดัการขยะของหมู่บา้นนางแลใน ต าบลนาง
แล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า 
ชาวบ้านในพื้นที่ราบมคีวามรู้เกี่ยวกบัประเภทขยะและ
โทษของขยะมากกว่าชาวบ้านที่เป็นชาติพันธุ์อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ณัฐพล บวัอุไร (2555: 44-108) ได้ศึกษา ผลการ
จดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ตามทฤษฎี
การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง วชิาการสรา้งงานสือ่ผสม 
เรื่องคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่4 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการล าลูกกา ผล
การศกึษา พบว่า นักเรยีนมผีลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ วโิรจน์ แสนค าภา (2550: 2) 
ได้ศกึษาการเปรยีบเทยีบความรู้ และทศันคติในการจดั

กจิกรรม ระดบัชัน้ประถมศกึษาศกึษาปีที ่6 ระหว่างการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรม ฝึกทกัษะกระบวนการใน
รูปแบบต่าง ๆ กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของ 
สสวท. ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนได้รับการจัดการ
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เป็นกระบวนการฝึกทกัษะใน
รูปแบบต่าง ๆ หลงัการเรยีนมคีวามรูใ้นการจดักจิกรรม
สูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ Prayoon Wongchantra 
et al. (2017: 385-391) ได้ศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้
มหาวทิยาลยัสเีขยีวเพื่อสิง่แวดล้อมของนักศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ผลการศึกษาพบว่า ก่อนท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ก ลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับ
มหาวทิยาลยัสเีขยีวระดบัมาก หลงัจบกจิกรรมการเรยีนรู้
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก ลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนความรูแ้ละความตระหนักหลงักจิกรรม
การเรยีนรู้โดยเฉลี่ยมากกว่าก่อนจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Adisak Singseewo and 
Patcharapol Tritip (2016: 1893-1905) ได้ศึกษา การ
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนโดยการ
ประยุกต์ใชก้ระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ผลการศกึษา
พบว่า นักเรียนมคีวามรู้ด้านสิง่แวดล้อมสูงขึน้หลงัจาก
เรียนรู้ผ่านหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2) ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการคดัแยกขยะ
โดยใชส้ือ่ออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั พบว่า หลงั
การส่งเสรมิผู้อยู่อาศยัในหอพกัมคีะแนนเฉลี่ยมากกว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
แต่มีระดบัของทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่งทัง้
ก่อนการส่งเสริมและหลังการส่งเสริมเนื่องจากผู้ที่อยู่
อาศยัในหอพกัมทีศันคตทิีด่ต่ีอการคดัแยกขยะอยู่แลว้จงึ
ท าให้หลงัการส่งเสริมผู้อยู่อาศยัในหอพกัมทีศันคติต่อ
การคดัแยกขยะเพิ่มขึน้จากเดิมไม่มากนัก แต่ค่าเฉลี่ย
ของทศันคตกิแ็สดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการคดัแยกขยะ
โดยใชส้ื่อออนไลน์ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัในหอพกั มผีลท าให้
ทศันคติของผู้อยู่อาศยัในหอพกัเพิม่มากขึ้น ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของ จริวฒัน์ วงศส์วสัดวิฒัน์ (2554: 25) ให้
กล่าวว่า ทศันคต ิหมายถงึ ความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึ
ของ  บุ คคลมี ต่ อสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ ง  ซึ่ ง เ ป็นผลมาจาก
ประสบการณ์หรอืสิง่แวดลอ้มอนัมแีนวโน้มทีจ่ะใหบุ้คคล
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แสดง ปฏกิริยิาและกระท าต่อสิง่นัน้ ๆ ในทางสนับสนุน
หรอืปฏเิสธ ทศันคตเิป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ไดอ้ย่าง 
ชดัเจน การที่จะรู้ถึงทศันคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้
ต้องใชว้ธิแีปลความหมายของการแสดงออก และเป็นไป
ตามแนวคดิของ อรกานต์ สุคนธวโิรจน์ (2560: 6) กล่าว
ว่า ทศันคต ิหมายถงึ ความคดิ ความรูส้กึ หรอื ความเชือ่ 
และแนวโน้มที่จะแสดงออกมาซึ่งพฤติกรรมของบุคคล
นัน้เป็นปฏกิริยิาการตอบโต้โดยการ ประมาณค่าว่าชอบ
หรือไม่ชอบ และยัง เ ป็นตัวตัดสินการกระท าหรือ
พฤตกิรรมของบุคคลนัน้ ๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบในเชงิบวก
หรอืเชงิลบต่อบุคคลอื่น ๆ สิง่ของและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนัน้ ๆ โดยที่ทัศนคตินี้
สามารถเรยีนรู้หรอืจดัการได้โดยใชป้ระสบการณ์ทีผ่่าน
มา และทศันคตินัน้สามารถที่จะรู้หรอืถูกตีความได้จาก
สิง่ทีค่นพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการหรอืเป็นทางการ
หรอืจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านัน้ และเป็นไปตาม
แนวคดิของ ปัญญเดช พนัธุวฒัน์ (2551: 16-17) กล่าว
ว่าทศันคติจะวดัโดยตรงไม่ได้แต่ต้องวดัจากการแสดง
ออกมาในรูปความคิดเหน็ หรอื ภาษาพูด ซึ่งอาจจะวดั
ไม่ได้แน่นอนนัก ทัง้ภาษาพูดหรือพฤติกรรมที่แสดง
ออกเป็นเพยีงเครื่องชี้ทศันคติเท่านัน้ ซึ่งจะต้องมคีวาม
คลาดเคลื่อนตามหลักการวัดผลบ้าง เขาจึงใช้การวัด
ทศันคตจิากค าตอบว่า “เหน็ดว้ย” หรอื “ไม่เหน็ดว้ย” กบั
ขอ้ความในแบบวดัทศันคติ แต่จะต้องไม่สรุปเอาเองว่า
บุคคลนัน้จะปฏบิตัติามในขอ้ทีต่นเหน็ดว้ย ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ น ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ (2559: 543-
544) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็น
มิ ต ร กับ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส า ห รับนิ สิต มห า วิท ย าลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ทศันคติต่อการบรโิภคที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมส าหรบั
นิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม หลงัการฝึกอบรมสงูกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรินุิช ณ นครพนม และ
คณะ (2557: 29-30) ไดศ้กึษา การพฒันาการคดัแยกมลู
ฝอยในครวัเรอืนต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั
สกลนคร ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังด าเนินการ
พัฒนาการคัดแยกมูลฝอย ชาวบ้านมีทัศนคติเพิ่มขึ้น
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (< 0.001) และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ จุไรรตัน์ คุรุโคตร และคณะ (2561: 1-3) ได้
ศึกษา การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการจดัการขยะส าหรับ

นิสติสาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า นิสติทีเ่ขา้รบัการอบรมมทีศันคตต่ิอการ
จดัการขยะหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่าง มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สมพงษ์ แก้วประยูร (2558: 3) ได้ศึกษา 
ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนที่อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมอืงควนลงั อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มทีศันคตใินการจดัการขยะมูล
ฝอยในครวัเรอืนอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ มทีศันคติ
ในการจดัการขยะมลูฝอยในครวัเรอืนแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ฐติิวรดา เสนาด ีและอดศิกัดิ ์สงิห์สโีว (2562: 18) 
ได้ศึกษา การส่งเสริมการลดการใช้พลาสติกส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ต าบลตลาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมทีศันคตหิลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Diana Vivanti Sigit et al. 
(2019: 1-5) ได้ศกึษา การปรบัปรุงความรู้ และทศันคติ
ในการอนุรกัษ์ป่าชายเลนและแนวปะการงัผ่านรูปแบบ
เครือข่ายชุมชนสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนและแนว
ปะการังหลังการอนุรักษ์สูงกว่ าก่อนการอนุรักษ์  
หมายความว่าการรบัรู้ภาคสนามโดยตรงให้ประโยชน์
และการเปลีย่นแปลงทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ผูอ้ยู่อาศยัในหอพกัสามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้าก
การเขา้ร่วมการส่งเสรมิไปใชใ้นการคดัแยกขยะใหถู้กวธิี
ก่อนน าไปทิง้ 
 2) เจ้าของหอพัก ผู้อยู่อาศัยในหอพัก และ
เทศบาล สามารถน าสื่อออนไลน์เรื่องการคดัแยกขยะ
ส าหรบัผู้อยู่อาศยัในหอพกัไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่
ใหก้บัผูท้ีส่นใจได ้
 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 6(1), 2023 : 153 – 163 

162 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
  1) ควรมกีารศกึษาและสรา้งนวตักรรมส าหรบัการ
คดัแยกขยะและก าจดัขยะของหอพกั 

 2 )  ควรมีการสร้ า งหรือน าสื่ อออนไล น์ ไป
ประยุกต์ใช้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอน การ
อบรมใหค้วามรู้ เป็นต้น เพื่อเป็นการปรบัเปลี่ยนวธิกีาร
เรยีนรูใ้หเ้ขา้กบัยุค New Normal 
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