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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหความรูเรื่องการคัดแยกของเสียภายในโรงงานแกพนักงานฝายผลิตโดยได

สรางสื่อขึ้นเปนภาษาไทยและภาษาพมา (บอรดประชาสัมพันธ แผนพับใหความรู ถังขยะจําลองและคลิปวิดีโอชวยสอน) และ

เปรียบเทียบคาใชจายรายเดือนในการสงกําจัดของเสียอันตรายระหวางกอนและขณะดําเนินงาน กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย

ไดแก ไดแก พนักงานฝายผลิตของโรงงานผลิตอะไหลยานยนตแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 226 คน เก็บรวบรวม

ขอมูลโดยการทดสอบปฏิบัติในการคัดแยกของเสียของพนักงาน การตรวจสอบจากภาชนะรองรับของเสียและการรวบรวม

ขอมูลคาใชจายรายเดือนในการสงกําจัดขยะอันตราย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละและการ

ทดสอบคาที (One-Sample T-test)  ผลการศึกษาพบวา หลังการใหความรูพนักงานสวนใหญสามารถคัดแยกของเสียได

ถูกตองจํานวน 213 คน (รอยละ 94.2) ผลการตรวจสอบภาชนะรองรับของเสียพบวา จํานวนจุดที่มีปญหาการทิ้งขยะอันตราย

และขยะไมอันตรายปะปนกันลดลง 11 จุด (รอยละ 55) และพบวาคาใชจายเฉลี่ยในการสงกําจัดของเสียอันตรายในชวงขณะ

ดําเนินงานนอยกวาชวงกอนดําเนินงาน (< 9,833.33 บาท) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.002, n=3) โดย

จํานวนเงินลดลงจากชวงกอนดําเนินงานเปนเงินทั้งหมดเทากับ 9,650 บาท (ลดลงรอยละ 32.7) ทั้งนี้ ผลการศึกษาและการ

ดําเนินงานตางๆเหลานีจ้ะสามารถเปนตัวอยางในการปฏิบัติอยางงายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆที่ยังคงประสบกับปญหา

การทิ้งขยะปะปนกันตอไป 

 

คําสําคัญ  :  การคัดแยกของเสีย พนักงานโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ 
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Abstract 

 The objectives of this research were to promote knowledge on waste sorting in plants using media 

in Thai and Myanmar language including knowledge boards, brochures, small waste container models, and 

video tutorials for employees and to compare average cost of hazardous waste disposal between before 

and during the implementation. The researcher selected a population sample consisting of 226 employees 

at a production department in an automotive parts factory in Samut Prakan province. The data were 

collected by practice test on the waste sorting, observing within all waste containers, and recording 

hazardous waste disposal cost. The statistical data analyses which used in this research were frequency, 

mean, percentage, and One-Sample T-test. After educating employees, the results found that most 

employees of 213 people (94.2 %) could sort the waste properly and the number of the waste containers 

which put the wrong waste, decreased 11 containers (55% decreases). Moreover the research found that 

average of hazardous waste disposal cost during the implementation was statistically significant less than 

three previous months (< 9,833.33 Baths) at the 0.05 level (P=0.002, n=3), which decreased 9,650 Bahts (32.7 

% decreases). Finally, these implementations and results could be a sample or an alternative of simple 

practices for solving the problems on waste sorting in other factories as well.   

 

Keywords:  waste sorting, employees, Samut Prakan 

 

บทนํา 

ในปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสงผลใหจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว รวมไปถึงการผลิตสินคาเพื่อ

การอุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชากรนั้นก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน ดวยเหตุนี้ จึงสงผล

ใหการกอเกิดของเสีย สิ่งของเหลือใช หรือขยะมูลฝอยจากชุมชน อุตสาหกรรมและบริการตางๆ มีปริมาณที่มากขึ้นตามมา การ

จัดการขยะมูลฝอยที่ไมเปนไปตามหลักวิชาการก็จะสงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม และสามารถสงผลกระทบทางลบไดทั้งใน

ดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเปนเขตของชุมชนเมืองน้ันเปนพื้นที่ที่มี

โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก จึงเปนสาเหตุทําใหพื้นที่นี้ประสบกับวิกฤตปญหาขยะมูลฝอย โดยจากขอมูลการสํารวจป 

2557 พบวา จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่มีปริมาณขยะตกคางสะสมสูงที่สุดเปนอันดับหนึ่งของประเทศคือมากถึง 2 ลาน

ตัน (กรมควบคุมมลพิษ. 2557) และมีปญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยตามที่รกรางตางๆ (ขยะสวนนี้ไมไดถูกเก็บขนไปกําจัด

อยางถูกตอง มีขยะทั้งที่เปนอันตรายและไมอันตรายถูกทิ้งปะปนกัน) (กรมควบคุมมลพิษ. 2558)  

ดังนั้น จุดเริ่มตนในการแกปญหาอยางงายนั้นควรเริ่มตนจากแหลงกําเนิดของเสียโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม ใน

การศึกษานี้ ผูวิจัยไดมีกรณีศึกษาเปนโรงงานผลิตอะไหลยานยนตแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีพนักงานทั้งสัญชาติไทย

และพมา และกําลังประสบกับปญหาการทิ้งขยะอันตรายและขยะไมอันตรายปะปนกันในพื้นที่บริเวณกระบวนการผลิตของ

โรงงาน ผูวิจัยจึงจัดใหมีการดําเนินการแกไขปญหาอยางงายและประเมินผลออกมา จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการ

จัดการของเสียภายในโรงงานแหงนี้พบวา พื้นที่ภายในโรงงานแบงออกเปนพื้นที่สํานักงาน พื้นที่บริเวณกระบวนการผลิตและ
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โรงอาหาร โดยมีการคัดแยกของเสีย 4 ประเภทคือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะยอยสลายได การจัดการของ

เสียภายในโรงงานที่ปฏิบัติอยูเดิมคือ 1. ขยะยอยสลายได (สวนมากเปนเศษอาหาร) จําหนายออกไปเปนอาหารเลี้ยงสัตว 2. 

ขยะอันตรายในพื้นที่บริเวณกระบวนการผลิตมีภาชนะรองรับจากเครื่องจักรและภาชนะรองรับจากการคัดแยกโดยพนักงาน

โรงงาน 3. ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล (ขยะไมอันตราย) ถูกทิ้งรวมกันในถังขยะทั่วไปซึ่งตั้งวางคูกับถังขยะอันตรายในทุกจุด 4. 

ในชวงเย็นของทุกวันพนักงานเก็บขยะประจําโรงงานจะรวบรวมขยะทุกประเภท (ไมรวมขยะยอยสลายได) ไปบริเวณพื้นที่พัก

ขยะของโรงงานและทําการคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปอีกครั้ง 5. ขยะทั้ง 3 ประเภทถูกสงกําจัดดังนี้คือ ขยะ

อันตรายถูกสงไปกําจัดโดยบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ขยะรีไซเคิลที่แยกออกมาจะถูกรวบรวมสําหรับจําหนาย และขยะทั่วไปที่

เหลือจะถูกสงไปกําจัดโดยเทศบาล ในการศึกษาน้ีมีพื้นที่ศึกษาอยูในเขตพื้นที่สํานักงานและพื้นที่บริเวณกระบวนการผลิต

เทานั้น (ไมไดรวมถึงขยะยอยสลายไดในโรงอาหาร) ปญหาในการจัดการของเสียภายในโรงงานที่สํารวจพบคือ มีการทิ้งขยะ

อันตรายและขยะไมอันตรายปะปนกันในถังหลายจุด ทั้งนี้ ขยะที่ไมอันตรายเมื่อมีการปะปนกับขยะอันตรายจะตองถูกสงไป

กําจัดรวมกับขยะอันตรายทั้งหมด จึงเปนสาเหตุทําใหโรงงานมีคาใชจายในการสงขยะอันตรายกําจัดแตละเดือนสูง อีกทั้งยัง

สูญเสียเวลาและแรงงานของพนักงานเก็บขยะประจําโรงงานในการคัดแยกขยะกอนสงกําจัด ดังนั้น การแกปญหาอยางายที่

สําคัญสามารถเริ่มตนไดจากการปรับพฤติกรรมการคัดแยกของเสียของพนักงานเสียกอน ในงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

จัดการขยะมูลฝอยในหลากหลายกลุมตัวอยางพบวา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก เพศ อายุ 

รายได ความรู ทัศนคติ ระดับการศึกษาและที่อยูอาศัย เปนตน โดยที่แตละกลุมตัวอยางก็มีปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมแตกตาง

กันไป (วิภาเพ็ญ เจียสกุล, 2536; ธนพร พนาคุปต, 2538; พชรวรรณ ศรีวาลัย, 2542) และธนกฤต บวกขุนทด (2553) ไดพบวา 

สาเหตุของการทิ้งขยะไมถูกวิธีนั้นมาจากการขาดความรูความเขาใจที่ถูกวิธี ซึ่งเปนผลมาจากการขาดการประชาสัมพันธและ

การใหความรูนั่นเอง ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2555) ไดเผยแพรและแนะนําแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) สําหรับการ

คัดแยกของเสีย (waste sorting) ภายในโรงงานไวใน “คูมือ3Rsกับการจัดการของเสียภายในโรงงาน” ดวยคือ 1. ควรจัด

ภาชนะรองรับของเสียแยกประเภทบริเวณที่เกิดของเสียพรอมติดปายและสัญลักษณใหชัดเจนและ 2. ควรประชาสัมพันธและ

ใหความรูแกพนักงานและผูเกี่ยวของกับการคัดแยกของเสีย โดยเฉพาะในกรณีของเสียอันตรายที่ตองทิ้งในภาชนะที่เหมาะสม

และแยกจากประเภทอื่นๆ เพื่อใหพนักงานสามารถแยกของเสียไดอยางถูกตอง 

  ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดรณรงคใหความรูเรื่องการคัดแยกของเสียภายในโรงงานแกพนักงานฝายผลิต โดยไดสรางสื่อ

ขึ้น 4 รูปแบบคือ บอรดประชาสัมพันธ แผนพับใหความรู ถังขยะจําลองและคลิปวิดีโอชวยสอน เปนภาษาไทยและภาษาพมา 

มีการทดสอบการคัดแยกของเสียของพนักงานกอนและหลังใหความรู และเปรียบเทียบคาใชจายรายเดือนในการสงกําจัดของ

เสียอันตรายระหวางกอนและขณะดําเนินงาน ทั้งนี้ ผลการศึกษาและการดําเนินงานเหลาน้ีจะสามารถเปนตัวอยางในการ

ปฏิบัติอยางงายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆที่ยังคงประสบกับปญหาการทิ้งขยะปะปนกันตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อรณรงคใหความรูเรื่องการคัดแยกของเสียภายในโรงงานแกพนักงานฝายผลิต 

2. เพื่อเปรียบเทียบคาใชจายรายเดือนในการสงกําจัดของเสียอันตรายระหวางกอนและขณะดําเนินงาน 

สมมติฐานการวิจัย 

 คาใชจายเฉลี่ยในการสงกําจัดของเสียอันตรายในชวงขณะดําเนินงานนอยกวาชวงกอนดําเนินงาน 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ ใชในการวิจัย คือ พนักงานฝายผลิตของโรงงานผลิตอะไหลยานยนตแหงหนึ่งในจังหวัด

สมุทรปราการ จํานวน 550 คน กลุมตัวอยาง คือ พนักงานฝายผลิตของโรงงานผลิตอะไหลยานยนตแหงหนึ่งในจังหวัด

สมุทรปราการ จํานวน 226 คน (กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปเครจซี่และมอรแกน) และสุมเก็บ

ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified sampling) ตามสัดสวนของแผนกงาน (20 แผนก)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1. แบบสํารวจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับของเสียภายในโรงงาน (ชนิดและประเภท

ของของเสียที่เกิดขึ้นและจํานวนจุดวางถังหรือภาชนะรองรับของเสีย) 2. แบบสํารวจการคัดแยกของเสียภายในโรงงาน

ของพนักงาน 3. สื่อที่สรางขึ้นเองเพื่อใชในการรณรงคใหความรูเรื่องการคัดแยกของเสียใหถูกประเภท จํานวน 4 รูปแบบ

คือ แผนพับ บอรดประชาสัมพันธ คลิปวิดีโอชวยสอนความยาวประมาณ 2 นาที และถังขยะจําลองสําหรับขยะทั่วไปและ

ขยะอันตราย ขนาด 15x38x30 ซม. (จัดทําสื่อเปนภาษาไทยและภาษาพมา) และ 4. แบบใหคะแนนจากการทดสอบการ

ปฏิบัติในการคัดแยกของเสียของพนักงาน  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดวยขั้นตอนดังนี้คือ 1. สํารวจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

จํานวนจุดวางภาชนะรองรับของเสีย ชนิดและประเภทของขยะที่เกิดขึ้น 2. สํารวจการคัดแยกของเสียภายในโรงงานของ

พนักงานในทุกจุดที่มีภาชนะรองรับจัดตั้งไว 3. จัดทําสื่อเพื่อใชในการรณรงค 4 รูปแบบ (บอรดใหความรู แผนพับ ถังขยะ

จําลอง และคลิปวิดีโอชวยสอน) เปนภาษาไทยและภาษาพมา 4. ดําเนินกิจกรรมรณรงคใหความรู (โดยประชาสัมพันธให

ความรูโดยการจัดบอรดและแจกแผนพับ จากนั้นจึงใหความรูโดยการบรรยายพรอมใชถังขยะจําลองและคลิปวิดีโอชวยสอน 

แผนกละครั้งๆละ 10 นาที และทําการทดสอบความสามารถในการคัดแยกขยะใหถูกประเภทของพนักงาน โดยสุมหยิบขยะ

แบบไมซ้ําชนิดแจกใหคนละ 2 ชิ้น เพื่อใหนําใสถังใหถูกประเภท หากปฏิบัติถูก 2 ครั้งให 1 คะแนนและปฏิบัติผิด 1-2 ครั้งให 

0 คะแนน) 5. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2. อีกครั้ง 6. เปรียบเทียบคาใชจายรายเดือนในการสงกําจัดขยะอันตราย (ระหวางชวง 3 เดือน

กอนดําเนินโครงการและชวง 3 เดือนขณะดําเนินโครงการ) 7. วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ

การทดสอบคาที (One-Sample T-test) และนําผลการวิเคราะหมาสรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

1) ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 ในการศึกษาครั้งนี้มีกลุมตัวอยางเปนพนักงานโรงงานผลิตอะไหลยานยนตแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 

226 คน ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สรุปจากขอมูลรายบุคคลจากฝายบุคคลของโรงงาน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2559) 

ประกอบดวย พนักงานสัญชาติไทยจํานวน 121 คน (รอยละ 53.5) เปนเพศชายจํานวน 63 คน (รอยละ 27.9) เพศหญิงจํานวน 

58 คน (รอยละ 25.7) พนักงานสัญชาติพมาจํานวน 105 คน (รอยละ 46.5) เปนเพศชายจํานวน 68 คน (รอยละ 30.1) เพศ

หญิงสัญชาติพมา จํานวน 37 คน (รอยละ 16.4) พนักงานไทยสวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 49 คน (รอยละ 21.7) 

มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 219 คน (รอยละ 96.9) พนักงานพมาสวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 

68 คน (รอยละ 30.0) โดยไมมีขอมูลระดับการศึกษาเนื่องจากโรงงานรับสมัครพนักงานพมาเขาทํางานแบบไมจํากัดวุฒิ

การศึกษา  
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2) การทดสอบความรูหลังจากการรณรงคใหความรูเรื่องการคัดแยกของเสียภายในโรงงานแกพนักงาน 

 ในการดําเนินการรณรงคใหความรูโดยใชสื่อที่สรางขึ้นและการบรรยายใหความรูมีผลคะแนนการทดสอบคัดแยกของ

เสียของพนักงานฝายผลิตหลังการใหความรู ดังนี้คือ พนักงานที่ปฏิบัติถูกมีจํานวน 213 คน (รอยละ 94.2) และพนักงานที่

ปฏิบัติผิดมีจํานวน 13 คน (รอยละ 5.8) พนักงานที่ปฏิบัติผิดเปนพนักงานสัญชาติพมาทั้งหมดซึ่งกระจายตัวอยูใน 11 แผนกๆ

ละ 1-2 คน (แสดงดังตารางที่ 1)  

ตารางที่ 1 ผลคะแนนการทดสอบคัดแยกของเสียของพนักงานฝายผลิตหลังการใหความรู (n=226) 

แผนกที ่ จํานวนพนักงาน (คน) ผูปฏิบัติถูก (คน) (รอยละ) ผูปฏิบัติผิด (คน) (รอยละ) 

1 16 15 (93.8) 1 (6.3) 

2 18 18 (100.0) 0 (0.0) 

3 13 11 (84.6) 2 (15.4) 

4 17 16 (94.1) 1 (5.9) 

5 8 7 (87.5) 1 (12.5) 

6 14 12 (85.7) 2 (14.3) 

7 9 8 (88.9) 1 (11.1) 

8               11 11 (100.0) 0 (0.0) 

9 16 15 (93.8) 1 (6.3) 

10 21 20 (95.2) 1 (4.8) 

11 16 16 (100.0) 0 (0.0) 

12 6 5 (83.3) 1 (16.7) 

13 7 7 (100.0) 0 (0.0) 

14 10 10 (100.0) 0 (0.0) 

15 11 11 (100.0) 0 (0.0) 

16 4 4 (100.0) 0 (0.0) 

17 6 5 (83.3) 1 (16.7) 

18 7 7 (100.0) 0 (0.0) 

19 7 7 (100.0) 0 (0.0) 

20 9 8 (88.9) 1 (11.1) 

รวม 226 213 (94.2) 13 (5.8) 

3) การสํารวจการคัดแยกของเสียของพนักงานโดยการตรวจสอบภาชนะรองรับของเสียในชวงกอนและ

หลังการรณรงคใหความรู 

 การดําเนินการสํารวจการคัดแยกของเสียของพนักงานโดยการตรวจสอบภาชนะรองรับของเสีย แบงการสํารวจ

ออกเปน 2 ชวงคือ ชวงกอนและชวงหลังการรณรงคใหความรู โดยมีจุดวางตั้งภาชนะรองรับของเสียภายในโรงงาน

ทั้งหมด 20 จุด ซึ่งเปนของพื้นที่สํานักงาน 1 จุด และพื้นที่ของกระบวนการผลิต 19 จุด ผลการสํารวจพบวา การคัดแยก
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ของเสียของพนักงานจากภาชนะรองรับของเสียในชวงหลังการรณรงคใหความรูดีขึ้นกวาชวงกอนการรณรงคใหความรู 

คือพบวา จํานวนจุดที่มีปญหาการทิ้งขยะอันตรายและขยะไมอันตรายปะปนกัน (คัดแยกไมถูกประเภท) มีจํานวนลดลง

จากชวงกอนรณรงคใหความรูถึง 11 จุด คิดเปนรอยละ 55 (แสดงดังตารางที่ 2)  

 

ตารางที่ 2 ผลสํารวจการคัดแยกของเสียของพนักงานภายในภาชนะรองรับของเสียในชวงกอนและหลังการรณรงคให

ความรู (n=20) 

ชวงที่สํารวจ 

การคัดแยกของเสีย 

จํานวนจดุทีค่ัดแยก 

ไมถูกประเภท 
(รอยละ) 

จํานวนจดุทีค่ัดแยก 

ถูกประเภท 
(รอยละ) 

   ชวงกอนการรณรงคใหความรู 15   (75.0) 5 (25.0) 

   ชวงหลังการรณรงคใหความรู 4    (20.0) 16 (80.0) 

ผลตาง   11 (55.0) 

 

4) การเปรียบเทียบคาใชจายรายเดือนในการสงกําจัดของเสียอันตรายระหวางกอนและขณะ

ดําเนินงาน 

 คาใชจายในการสงกําจัดของเสียอันตรายของโรงงานที่ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทแหงหนึ่ง มีการคิดคาบริการตาม

น้ําหนักของของเสียอันตรายที่จัดสงในแตละเดือน การศึกษาครั้งนี้จึงไดรวบรวมขอมูลคาใชจายรายเดือนโดยการจดบันทึกเปน

เวลา 6 เดือน คือ ชวงกอนดําเนินงาน 3 เดือน (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2558) และชวงหลังดําเนินงาน 3 เดือน (เดือน

มกราคมถึงเดือนมีนาคม 2559) ซึ่งพบวา คาใชจายรายเดือนในการสงกําจัดขยะอันตรายในชวงกอนดําเนินงานตั้งแตเดือน

ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2558 เปนเงินเทากับ 12,000  8,500 และ 9,000 บาท ตามลําดับ ผลรวมคาใชจายเทากับ 

29,500 บาท คาใชจายเฉลี่ย 3 เดือนกอนดําเนินงานเทากับ 9,833.33 บาท และชวงขณะดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม

ถึงเดือนมีนาคม 2559 เปนเงินเทากับ 6,500  6,350  และ 7,000 บาท ตามลําดับ ผลรวมคาใชจายเทากับ 19,850 บาท 

คาใชจายเฉลี่ย 3 เดือนขณะดําเนินงานเทากับ 6,616.67 บาท ทั้งนี้ ผลการเปรียบเทียบคาใชจายรายเดือนในการสง

กําจัดของเสียอันตรายระหวางกอนและขณะดําเนินงานพบวา คาใชจายเฉลี่ยในการสงกําจัดของเสียอันตรายในชวงขณะ

ดําเนินงานนอยกวาชวงกอนดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.002, n=3) โดยที่คาใชจายชวงขณะ

ดําเนินการลดลงจากชวงกอนดําเนินงานเปนเงินทั้งหมดเทากับ 9,650 บาท (คาใชจายเฉลี่ยลดลงเปนเงินเทากับ 

3,216.67 บาท) คิดเปนรอยละ 32.7 แสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 คาใชจายรายเดือนในการสงกําจัดของเสียอันตรายระหวางกอนและขณะดําเนินงาน 

 

สรุปและวิจารณผล 

 จากผลการวิจัย สามารถสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้คือ ในการรณรงคใหความรูผานบอรด

ประชาสัมพันธ แผนพับใหความรู ถังขยะจําลอง และคลิปวิดีโอชวยสอน สามารถทําใหพนักงานกลุมตัวอยางไดรับความรู

และมีพฤติกรรมในการคัดแยกของเสียที่ดีขึ้น ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีการคัดแยกของเสียภายหลังจากการใหความรู 

ไดถูกประเภทเพิ่มขึ้นจํานวน 11 จุด (คิดเปนรอยละ 55)  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนิรมล เทียนชัย (2542) ที่ได

ศึกษาการทิ้ง การเก็บรวบรวม การกําจัดมูลฝอยของครัวเรือน และการจัดการมูลฝอยของสุขาภิบาล ตําบลคลองใหญ 

จังหวัดตราด และพบวา ความรูเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทิ้ง การเก็บรวบรวม และการ

กําจัดมูลฝอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และสอดคลองกับการศึกษาของธนกฤต บวกขุนทด (2553) ที่

สนับสนุนใหควรมีการรณรงคใหความรูแกกลุมตัวอยางอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะโรงงานที่มีพนักงานใหมหมุนเวียนเขามา

ทํางานบอยๆ ก็จะสามารถไดรับความรูและนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตองไดตามหลักของแนวปฏิบัติที่ดี (best practice)  

ซึ่งในงานวิจัยนี้เปนการวัดการเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะโดยตรงจากการรณรงคใหความรูที่ไดจัดขึ้น แตไมไดนํา

ขอมูลพื้นฐานเรื่องระดับการศึกษาของพนักงานมาหาความสัมพันธ ทั้งนี้ เนื่องจากเปนการศึกษาในพนักงานทั้งชาวไทย

และพมา ซึ่งทางบริษัทไมไดมีขอจํากัดกําหนดเรื่องระดับการศึกษาพื้นฐานของพนักงานชาวพมากอนรับเขาทํางาน 

อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา พนักงานชาวไทย มีการคัดแยกขยะไดดีมากกวาชาวพมา (พนักงานที่ปฏิบัติผิด

มีจํานวน 13 คน (รอยละ 5.8) พนักงานที่ปฏิบัติผิดเปนพนักงานสัญชาติพมาทั้งหมด)  ขณะเดียวกัน จากผลการศึกษา

ครั้งนี้สามารถอธิบายวัตถุประสงคการวิจัยที่ตองการเปรียบเทียบคาใชจายรายเดือนในการสงกําจัดของเสียอันตราย

ระหวางกอนและขณะดําเนินงาน โดยสมมติฐานที่ตั้งไวคือ คาใชจายเฉลี่ยในการสงกําจัดของเสียอันตรายในชวงขณะ

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 ม.ีค.59 
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ดําเนินงานนอยกวาชวงกอนดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.002, n=3) พบวา ภายหลังจากที่

พนักงานกลุมตัวอยางไดรับความรูจากการรณรงคแลว ไดมีการคัดแยกของเสียเพิ่มขึ้น สงผลให คาใชจายรายเดือนในการ

สงกําจัดของเสยีอันตรายชวงขณะดําเนินการลดลงจากชวงกอนดําเนินงานเปนเงินทั้งหมดเทากับ 9,650 บาท (คาใชจาย

เฉลี่ยลดลงเปนเงินเทากับ 3,216.67 บาท) คิดเปนรอยละ 32.7 จึงสามารถสรุปไดวา การคัดแยกของเสียอันตรายที่ถูกวิธี

สามารถลดคาใชจายในการจัดการของเสียในโรงงานลงไดจริง ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการรณรงคของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (2555) ที่ไดแนะนําใหทุกโรงงานจัดภาชนะรองรับของเสียแยกแบบประเภทบริเวณที่เกิดของเสียพรอมติด

ปายและสัญลักษณใหชัดเจนรวมกับการประชาสัมพันธและใหความรูแกพนักงาน (โดยเฉพาะในกรณีที่มีของเสีย

อันตราย) เพื่อใหพนักงานสามารถแยกของเสียไดอยางถูกตอง  ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานจริงและการ

นําผลการศึกษาไปใชประโยชน โรงงานควรมีการรณรงคใหความรูแกพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน

การจัดการคัดแยกของเสียอันตรายอยางตอเนื่อง และผลการศึกษาครั้งนี้ถือเปนตัวอยางในการปฏิบัติอยางงายใหกับ

โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆที่ยังคงประสบกับปญหาการทิ้งขยะปะปนกันและวิธีการในการคัดแยกของเสียในโรงงานได  

 สําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต จากผลการศึกษาในครั้งนี้และการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาในอนาคตควร

ทําการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ รายได ระดับการศึกษา อายุงาน เปนตน รวมทั้งเจตคติที่อาจ

มีผลตอพฤติกรรมการทิ้ง การคัดแยกและการจัดการของเสียตางๆ เพื่อประโยชนในการขยายผลการศึกษาวิจัยไปใน

โรงงานขนาดตางๆ และชุมชนในอนาคต 
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