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บทคดัยอ่ 

 งานวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรู้ และทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาวิจยั คือ นิสติระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า ใบตองเป็นวสัดุธรรมชาติ
ทีจ่ะย่อยสลายง่าย สามารถน าไปใชเ้ป็นบรรจุภณัฑอ์าหาร ซึง่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และลดการเกดิปัญหาภาวะโลก
รอ้นจากการใชพ้ลาสตกิ ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปรบัปรุง (x̅=6.76) หลงัการส่งเสรมินิสติมคีวามรูอ้ยู่
ในระดบัมาก (x̅=17.16) และนิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (x̅=3.95) และหลงัการส่งเสรมินิสติทีม่ทีศันคตอิยู่ใน
ระดบัเหน็ด้วยอย่างยิ่ง (x̅=4.56) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติที่เขา้ร่วมการ
สง่เสรมิมคีวามรูแ้ละทศันคตเิพิม่มากขึน้กว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
The purposes of this research were to study the using of banana leaves instead of plastic to reduce 

global warming, to study and compared knowledge and attitudes the use of banana leaves instead of plastic 
to reduce global warming before and after promoting. The sample used in the research were 30 the 2nd year 
undergraduate students in the field of Environmental Education, Faculty of Environment and Resource Studies, 
Mahasarakham University who were obtained by voluntary sampling. The tools for research included brochures 
promotion guide Knowledge test and attitude and attitude.  The statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results showed that banana leaf a natural material 
that is easily digested. It can be used as food packaging which is environmentally friendly and reduce the 
occurrence of global warming through the use of plastic. Before promotion, the students had knowledge in the 
level of improvement (x̅=6.76) , after the promotion, the students had at the low level (x̅=17.16 ). Before the 
promotion, students had attitude at the low level (x̅=3.95) and after the promotion, the students had the attitude 
at the highest level (x̅=4.56) . When comparing the average scores before and after, it is found that students 
participating in the promotion had more knowledge and attitudes than before promotion statistical significance 
at the level of .05. 
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1. บทน ำ  
 การน าถุงพลาสติก (Plastic Bag) มาใชใ้นโลก
เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 40 กว่าปีที่ผ่านมาถุงพลาสติก
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ก าเนิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและยงัมีต้นทุนในการผลิตที่ต ่า
นอกจากนี้ ถุงพลาสติกยังเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความ
สะดวกสบายขึน้ในการด าเนินชวีติประจ าวนัโดยเฉพาะ
เมื่อตอ้งไปจบัจ่ายใชส้อยสนิคา้ต่างๆ แต่หากมองในอกี
มุมหนึ่งจะพบว่ายิง่มกีารใชถุ้งพลาสตกิมากขึน้เท่าไหร่
ก็เท่ากับการได้สร้างขยะให้แก่โลกมากขึ้นเท่านัน้
ปัจจุบนัหลายๆ ประเทศทัว่โลกได้ตระหนักถึงปัญหา
ขยะจากถุงพลาสตกิกนัมากขึน้ส่งผลให้เกดิมาตรการ
ในการลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจงัซึ่งท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เช่นประเทศ
บงักลาเทศและออสเตรเลียได้มีการประกาศห้ามใช้
ถุงพลาสตกิประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายหา้ม
ใช้ถุงพลาสติกในเมืองซานฟรานชิสโกเป็นเมืองแรก
ของประเทศส าหรบัในประเทศไทยขอ้มูลส ารวจส าคญั
พบว่าพฤติกรรมคนไทยเวลาจบัจ่ายใช้สอยจะได้รับ
ถุงพลาสตกิใส่ของโดยเฉลีย่วนัละ 3 ใบต่อคนและในปี
หนึ่งๆ ประเทศไทยจะมีขยะจากถุงพลาสติกจ านวน
กว่า 73, 036. 5 ลา้นใบต่อปีขอ้ส าคญัทีต่้องนึกถึงอยู่
เสมอนัน่ก็คือถุงพลาสติก 1 ใบจะต้องใช้เวลาในการ
ย่อยสลายนานถงึ 450 ปี ซึง่การขยายตวัของประชากร
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก่อให้เกิด
ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมรวมไปถึงภยัพบิตัริ้ายแรงทางธรรมชาติที่
เ กิดขึ้ น ทั ว่ ทุ กมุ ม โ ลก  แ ล ะก า รพยาก ร ณ์ท า ง
วทิยาศาสตรถ์งึวกิฤตการณ์รา้ยแรงทางธรรมชาตจิาก
อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น สร้างกระแสการตื่นตัวในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทัว่ โลก ผู้คน
จ านวนมากจากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมกันจัด
กจิกรรมที่มุ่งเน้นในการอนุรกัษ์และบรรเทามลภาวะ
ของสภาพแวดลอ้ม โดยการรณรงคเ์พื่อสรา้งสรรคแ์ละ
แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป้าหมายหลกั คอืการ
บรโิภคทรพัยากรธรรมชาติ พลงังาน และผลระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มน้อยที่สุด (สถาบนัธุรกจิเพื่อสงัคม, 2555) 
ปัจจุบนัมกีารพฒันาบรรจุภณัฑท์ีผ่ลติมาจากกระดาษ
ชานออ้ย ซึง่จะช่วยเรื่องการเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใน

เรื่องของการผลติที่ใช้วสัดุธรรมชาติและกระบวนการ
ย่อยสลายที่ย่อมดีกว่าการใช้โฟมแต่ข้อเสียของ
กระดาษและโฟม คอืปรมิาณขยะทีเ่พิม่ขึน้ เพราะโดย
คุณสมบตัแิลว้สามารถใชป้ระโยชน์เพยีงครัง้เดยีวแลว้
ทิ้ง นอกจากนี้ยงัมีบรรจุภณัฑ์ที่ผลติมาจากพลาสติก
ชีวภาพที่ย่อยสลายได้ (Biodegradable plastic) แต่
ปัญหาคือราคาค่อนข้างสูง เพราะกระบวนการผลิต
ค่อนขา้งซบัขอ้นหาซือ้ไดค้่อนขา้งยากและยงัไม่ไดร้บั
ความนิยม ดงันัน้วสัดุทีจ่ะย่อยสลายง่ายในชุมชนและ
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มคอืใบตองแทนพลาสตกิโดยใช้
ประโยชน์จากใบตองมาใช้งานใหม่โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อให้ได้ภาชนะใบตองที่มีสมบตัิที่ดี บรรจุ
อาหารประเภทใช้แล้วทิ้งเลย มีความปลอดภัยต่อ
ผูบ้รโิภค สามารถย่อยสลายไดง้่ายตามธรรมชาติหลัง
การใช้งานแล้ว ช่วยลดปัญหามลภาวะ และอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้มได ้นอกจากวสัดุของภาชนะแลว้ขนาดและ
ความจุของภาชนะกเ็ป็นสิง่ส าคญัในการจดัอาหารบน
โต๊ะหรอืในพืน้ทีท่ี่จ ากดัของสถานที่ทีไ่ม่ใช่บา้นเพื่อให้
วางอาหารได้มากและไม่ล้นออกไปนอกโต๊ะหรือแผ่
ขยายการวางจานเป็นวงกว้างและยากต่อการเอื้อม
หยบิอาหารทีอ่ยู่ในวงชัน้ในจากการใชภ้าชนะใสอ่าหาร
ที่เป็นทรงกลมที่มีมากในท้องตลาดโดยใช้ภูมปัิญญา
ไทยกบังานใบตองมาเป็นแนวทางเพราะคนไทยผกูพนั
กับภาชนะใส่อาหารและการห่อหุ้มอาหารประเภท
ใบตองทีท่ าง่ายและไม่ซบัซอ้นเป็นวสัดุธรรมชาตทิีไ่ม่มี
สารปนเป้ือนและใหค้วามรูส้กึปลอดภยัช่วยเพิม่เสน่ห์
ใหก้บัอาหารดว้ยกลิน่และรูปลกัษณ์ของอาหารไดด้ว้ย
ใบตอง (วรนุช พึง่สาย, 2556) 
 เนื่องด้วยใบของต้นกล้วยที่เรียกว่า “ใบตอง”  
จะพเิศษกว่าต้นไม้ชนิดอื่นตรงที่ใบของต้นกล้วยจะมี
ขนาดใหญ่สามารถน ามาประยุกต์เป็นงานศลิปะการท า
ใบตองประเภทห่ออาหารได้ซึ่งมกัมชีื่อเรยีกแตกต่าง
กนัไปตามการใช้ประโยชน์เช่นการห่อสวม , การห่อ
ทรงเตี้ย, การห่อทรงสูง, การห่อขนมเทียน, การห่อ
ขนมเทยีนแบบสองจบี, การห่อขนมเทยีนสลดังา, การ
ห่อขนมกรวย, การห่อขา้วต้มมดัการห่อขา้วต้มมดัได้, 
การห่อข้าวต้มน ้าวัน, การห่อหมูยอ, การห่อแหนม, 
การห่อขา้วเหนียวป้ิงการห่อข้าวด้วยใบตอง , กระทง
มุมเดยีวดุนก้น, กระทงสองมุมดนัก้น, กระทงสองมุม
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ท้องแบน, กระทงสามมุม, กระทงสี่มุม, กระทงสี่มุม
ปากหยกั, กระทงหา้มุมและกระทงหกมุม (เศรษฐพงศ ์
อปัมะเย, 2552) นอกจากนี้ยงัมศีลิปะใบตองประเภท
อื่นๆ เช่น ประเภทกระทงดอกไม้ ประเภทกระทงลอย
และประเภทบายศรีซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวทางของงาน
ใบตองคอืการขึน้รปูจะเกดิจากแผ่นก่อนเสมอ 
 จากการศึกษาวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จาก
ใบตองพบว่า ใบตองน ามาใชง้านโดยน ามาเป็นภาชนะ
ส าหรบัใส่ขนมหรอือาหารต่างๆ อาท ิขนมกล้วย ขา้ว
เหนียวป้ิง ขา้วต้มมดั ห่อหมก ฯลฯ เนื่องจากมคีวาม
ทนทานต่อความร้อน นอกจากนี้ยงันิยมน ามาประดบั
พานร่วมกบัดอกไม ้เพื่อใชใ้นงานพธิกีารต่างๆ ศลิปะ
งานใบตอง เป็นงานประดษิฐแ์บบไทยอกีแบบหนึ่ง ทีม่ ี
ความละเอียดอ่อน สลบัซบัซ้อน และท าได้ยาก ต้อง
อาศยัความช านาญ ทัง้การเลอืกใบตอง ถ้าเลอืกไม่ดี
ใบตองอาจฉีกขาดได้ง่าย จึงต้องอาศัยศึกษาเรียนรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ งานใบตองสามารถท าได้หลายแบบ
ทัง้ฉีก กรดี เจยีน ตดั พบั ม้วน เย็บ ถกั สาน ให้เป็น
รปูลกัษณะต่างๆ ตามความตอ้งการ  
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะส่งเสรมิการใช้
ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน
ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อใหน้ิสติมคีวามรู ้และทศันคติทีด่ขี ึน้
ต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากใบตองแทน
พลาสติกเพื่อลดโลกร้อนนิสติสามารถน าความรู้จาก
การส่งเสริมไปใช้ในครัวเรือนได้และสามารถสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัไดเ้ป็นอย่างด ี

 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษาการใชป้ระโยชน์จากใบตองแทน
พลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น  
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลดโลก
รอ้นก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการ
ใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกร้อน
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 356 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื นิสติชัน้ปีที ่2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น  
 3.2.2 ตวัแปรตาม คอื  
  1) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
ใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น 
  2) ทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากใบตอง
แทนพลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มอืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
ใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น 
   2) แผ่นพับเรื่องการใช้ประโยชน์จาก
ใบตองแทนพลาสตกิ 
  3.3.2 เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์
    1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการใช้
ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น  
   2) แบบวดัทศันคติต่อการใช้ประโยชน์
จากใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น  
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น โดยประยุกต์
จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ 
แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติต่อ
การใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลดโลก
รอ้น 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จาก
ใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น โดยมเีนื้อหาการ
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เรียนรู้ทัง้หมด 3 หน่วย ประกอบไปด้วย หน่วยการ
ส่งเสริมที่ 1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัใบตอง หน่วยการ
ส่งเสริมที่ 2 ผลกระทบจากพลาสติกและ หน่วยการ
สง่เสรมิที ่3 การเปลีย่นรปูแบบการห่อใบตองแบบเดมิ
ใหเ้กดิรปูแบบใหม่ 
  2.2) แผ่นพับเรื่องการใช้ประโยชน์จาก
ใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกร้อน โดยท าเป็นแบบ 
1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยการสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน  
มลีกัษณะค าถามปลายปิดแบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง 
จ านวน 20 ขอ้  
  2.4) แบบวดัทัศนคติ มีลักษณะเป็น แบบ
วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี  
5 ตัวเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพ ของ
เครื่องมือ และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หา  
ค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์ 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือ และ
เครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มือ และเครื่องมอื มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
4.0 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ ส่งเสริมมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ
งานวจิยัสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น า เครื่ อ งมือที่ ผ่ านการวิ เคราะห์จ าก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ 
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.32 - 0.56 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 
0.72 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัทศันคตคิ่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.62 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 
0.85 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้

 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการจัด
กจิกรรมการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากใบตองแทน
พลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์จากใบตองแทน
พลาสติก เพื่ อลดโลกร้อนส าหรับนิ สิตชั ้น ปีที่  2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผูว้จิยัได้
ท าการแบ่งการออกแบบและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้  
  ระยะที่ 1 การศกึษาขอ้มูลพื้นฐานเบือ้งต้น
ออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดการ
ส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิเพื่อ
ลดโลกรอ้น ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
   1) ศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้น โดยศกึษาจาก
เอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ
ส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิเพื่อ
ลดโลกร้อน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบ
ของเนื้อหาในการจดัท าคู่มอื เพื่อน าเสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรึกษา และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารยท์ีป่รกึษาก่อนน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 
ท่าน ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบของคู่มือ แบบทดสอบ
ความรู้ และแบบวดัทศันคติ ให้สมบูรณ์มากขึน้ หลงั
ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม
ศึกษาในหัวข้อการใช้ประโยชน์จากใบตองแทน
พลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น 
   2) จดัเตรียมเครื่องมอืในการถ่ายทอด 
แบบทดสอบความรู้  แบบวัดทัศนคติ ต่อการใช้
ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้นให้
สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้
ให้กบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษาชัน้ปีที่ 2 คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
   3) น าเนื้อหาจากคู่มอืที่สมบูรณ์แล้วมา
สร้างแบบทดสอบความรู้ แบบวัดทศันคติต่อการใช้
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ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน 
น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา น ามาปรบัปรุงแกไ้ข ตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าเสนอต่อ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ทัง้ 3 ท่าน ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม ในหวัขอ้การใช้
ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน
    4) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดั
ทศันคติ ต่อการใชป้ระโยชน์จากใบตองแทนพลาสติก
เพื่อลดโลกร้อน ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิต
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษาชัน้ปีที่ 1 คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จ านวน 30 คน 
  ระยะที่  2  กระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
ใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น 
   1) ขัน้น าเขา้สูก่จิกรรม การเตรยีมความ 
พรอ้มใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ หรอืสรา้งบรรยากาศ

ใหเ้อือ้อ านวย พรอ้มทัง้แนะน าตวัท าความคุน้เคย กบั
ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
   2) ขัน้กิจกรรมการส่งเสริม มีขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 
    2.1) ละลายพฤตกิรรมดว้ยสนัทนาการ 
    2.2) ท าแบบทดสอบความรู้ และ
แบบวดัทศันคตกิ่อนการสง่เสรมิ  
    2.3) เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้  
อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของ หน่วยการส่งเสริมที่ 1 
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับใบตอง หน่วยการส่งเสริมที่ 2 
ผลกระทบจากพลาสติก และหน่วยการส่งเสริมที่ 3 
การเปลี่ยนรูปแบบการห่อใบตองแบบเดิมให้เกิด
รปูแบบใหม่ 
   3) ขัน้การวดัและประเมนิผลผล ในขัน้นี้
เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยซึง่จะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงคข์อง
ผู้วจิยัท าแบบทดสอบความรู้และแบบวดัทศันคติหลงั
การสง่เสรมิ 

 

   
ภาพประกอบที ่1 กจิกรรมการส่งเสรมิการ ใชป้ระโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิเพือ่ลดโลกรอ้น 

 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
   2.1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
   2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
   2.3) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
   2.4) ค่าความยากง่าย 
  3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบตองแทน
พลาสติกเพือ่ลดโลกรอ้น 
 จากการศกึษาการใชป้ระโยชน์จากใบตองแทน
พลาสติกเพื่อลดโลกร้อน พบว่า ใบตองเป็นวสัดุที่จะ
ย่อยสลายง่ายในชุมชนและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มคอื
ใบตองแทนพลาสตกิโดยใชป้ระโยชน์จากใบตองมาใช้
งานใหม่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ภาชนะ
ใบตองทีม่สีมบตัทิีด่ ีบรรจุอาหารประเภทใชแ้ลว้ทิง้เลย 
มคีวามปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค สามารถย่อยสลายไดง้่าย
ตามธรรมชาติหลังการใช้งานแล้ว ช่วยลดปัญหา
มลภาวะ และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มได ้นอกจากวสัดุของ
ภาชนะแล้วขนาดและความจุของภาชนะก็เ ป็น 
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สิง่ส าคญัในการจดัอาหารบนโต๊ะหรอืในพื้นที่ที่จ ากดั
ของสถานทีท่ีไ่ม่ใช่บา้นเพื่อใหว้างอาหารไดม้ากและไม่
ล้นออกไปนอกโต๊ะหรือแผ่ขยายการวางจานเป็นวง
กวา้งและยากต่อการเอือ้มหยบิอาหารที่อยู่ในวงชัน้ใน
จากการใช้ภาชนะใส่อาหารที่เป็นทรงกลมที่มมีากใน
ทอ้งตลาดโดยใชภู้มปัิญญาไทยกบังานใบตองมาเป็น
แนวทางเพราะคนไทยผูกพนักบัภาชนะใส่อาหารและ
การห่อหุ้มอาหารประเภทใบตองที่ท าง่ายและไม่
ซบัซ้อนเป็นวสัดุธรรมชาติที่ไม่มสีารปนเป้ือนและให้
ความรู้สึกปลอดภัยช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับอาหารด้วย
กลิน่และรปูลกัษณ์ของอาหารไดด้ว้ยใบตอง  
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพือ่ลด
โลกรอ้น ก่อนการส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากใบตอง
แทนพลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
พบว่า นิสติที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากใบตองแทน
พลาสติกเพื่อลดโลกร้อน มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อน
การส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับปรับปรุง( x̅=6.76) 
และหลงัการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากใบตองแทน
พลาสติกเพื่อลดโลกร้อน มีคะแนนเฉลี่ยของความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅=17.16) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์จาก
ใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น ก่อนการส่งเสรมิ

และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มคีะแนนเฉลี่ยความรู้ หลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ.05 แสดงใหเ้หน็
ว่า การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากใบตองแทน
พลาสติกเพื่อลดโลกร้อนนิสิตมีความรู้เพิ่มมากขึ้น  
(ดงัตารางที ่1) 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพือ่ลดโลก
รอ้น ก่อนการส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์จากใบตองแทน
พลาสติกเพื่อลดโลกร้อนก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า นิสติที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติก
เพื่อลดโลกรอ้น มคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตโิดยรวมอยู่
ในระดบัเหน็ดว้ย (x̅=3.95) และหลงัการสง่เสรมิการใช้
ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน  
มคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
อย่างยิง่ (x̅=4.56) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของ
ทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติก
เพื่อลดโลกร้อน ก่อนการส่งเสรมิและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นิสติที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิติ .05 แสดงให้เหน็ว่า การส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลดโลก
รอ้นนิสติมทีศันคตเิพิม่มากขึน้ (ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 การวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลด
โลกรอ้น ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้
(N=20) 

6.76 0.23 ปรบัปรุง 17.16 0.11 มาก -21.20 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางที ่2 การวเิคราะหแ์ละการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการใชป้ระโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลด
โลกรอ้น ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.95 0.52 เหน็ดว้ย 4.56 0.26 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-6.20 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบตองแทน
พลาสติกเพือ่ลดโลกรอ้น  
 จากการศกึษาการใชป้ระโยชน์จากใบตองแทน
พลาสติกเพื่อลดโลกร้อน พบว่าใบตองคือใบของ 
ตน้กลว้ย มกีารน ามาใชห้ลากหลาย เพราะมขีนาดใหญ่ 
ยดืหยุ่น กนัน ้าและสามารถน ามาตกแต่งได ้ซึง่อยู่คู่กบั
คนไทยมาตัง้แต่สมยัอดตีโดยมกีารใชป้ระโยชน์มาโดย
ตลอด มกีารใชใ้บกลว้ยในการท าอาหาร ห่ออาหารเป็น
ภาชนะใส่อาหาร หรอืวางขนม ภาชนะใบตองมสีมบตัิ
ที่ดี บรรจุอาหารประเภทใช้แล้วทิ้ง เลย มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถย่อยสลายได้ง่ายตาม
ธรรมชาติหลงัการใช้งานแล้ว ช่วยลดปัญหามลภาวะ 
และอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ 
พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ ์(2547 : 22) ได้กล่าวว่า 
ใบตองเป็นตน้ไมท้ีม่คีวามเกีย่วพนัธก์บัวถิชีวีติของคน
ไทย เป็นอย่างยิง่ ประโยชน์จากกลว้ยไดท้ัง้ต้น ทัง้ปล ี
และผลกล้วยมารบัประทาน เช่น ต้น ต้นกล้วยมกีาบ
กลว้ย ทีส่ามารถฉีกฝอยตากแหง้ท าเป็นเชอืกกลว้ยได ้
สามารถท าเป็นอาหาร กาบกล้วยใช้แกะสลักเป็น
ลวดลายไทยประกอบฐานจติกาธาน ฐานเชงิตะกอน 
เรียกว่า “ลายแทงหยวก” ปล ี(ดอก) ใช้เป็นเครื่องเคียง
รบัประทานสด ย า หรอืต้มกะท ิกาบปลใีช้ตกแต่งประดบั
เป็นกลบีดอกไม ้หรอืเครื่องประกอบการจดัดอกไม ้และผล 
ใช้รบัประทานทัง้สุกดบิ สามารถน ามาประกอบอาหารทัง้
คาวและหวาน เป็นต้น ใบ น ามาใช้งานโดยน ามาเป็น
ภาชนะส าหรบัใส่ขนมหรืออาหารต่าง ๆ อาท ิขนมกล้วย 
ขา้วเหนียวป้ิง ขา้วต้มมดั ห่อหมก ฯลฯ เนื่องจากมคีวาม
ทนทานต่อความร้อนซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของธรรมนูญ 
คงศลิา (2539 : 36) ไดก้ล่าวว่า ใบตองคอืใบของตน้ไม้
ชนิดหนึ่ง เป็นต้นไม้ที่มคีวามเกี่ยวพนักบัวถิีชวีติของ

คนไทยมาแต่โบราณเนื่องจากเป็นตน้ไมม้งคล และเรา
สามารถใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยได้ทัง้ต้น เริ่มจาก 
ผลกลว้ย ปลกีลว้ย (หวัปล)ี สามารถน ามารบัประทาน
ไดต้้นกลว้ยกส็ามารถน าไปใช้ในงานพธิต่ีางๆ ได้และ
ใบกลว้ยกม็ปีระโยชน์นานัปการซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของปราโมทย ์สมีาชยั (2554 : 44) ไดก้ล่าวว่า ใบไมห้่อ
อาหารหรอืสิง่ของต่างๆ ใชใ้นชวีติประจ าวนั ตลอดจนคดิ
ประดิษฐ์ให้มีรูปร่างหรือรูปทรงสวยงาม มาตัง้แต่สมัย
โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานพิธตีามประเพณีไทย
ต่างๆ เช่น การท าบุญในวันส าคัญ ยิ่งมีวิธีการท าที่
พถิพีถินัและสวยงามมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดอ้นัเป็นการ
แสดงฝีมืออวดกันให้น่าชื่ นชมยินดีซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของชุติมา ชา้งพุ่ม (2559 : 23) ไดท้ าการศกึษา
เรื่องการศึกษาภูมิปัญญางานดอกไม้สดและใบตอง
ประณีตศิลป์เพื่อใช้ในการออกแบบลวดลายและ เครื่อง
ประกอบ การแต่งกายสตร ีพบว่าได้ลวดลายที่ประยุกต์
จ านวน6ลวดลาย ได้แก่ ลายประสานรัก ลายพุด
บรรจบ ลายประชุมมาล ีลายรอ้ยรกั(เสน้นอก) ลายรอ้ยรกั
(เส้นใน) และลายดาราลอย เพื่อน าไปใช้ในการออกแบบ
เครื่องประกอบการแต่งกายสตร ีประเภท หมวก ผา้พนัคอ 
และกระเป๋า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของธาราทพิย์ เกิด
สวุรรณ์ (2560 : 23) ไดท้ าการศกึษาเรื่องการท่องเทีย่วเชงิ
อาหารตลาดใต้เคี่ยม จังหวัดชุมพร เพื่อส ารวจประเภท
อาหาร การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รรจุภณัฑข์องผูป้ระกอบการ 
พบว่านักท่องเที่ยวพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อบรรจุ
ภณัฑ์ที่ใช้วสัดุธรรมชาติแทนวสัดุพลาสติก (ค่าเฉลี่ย = 
4.47) บรรจุภณัฑม์คีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละเป็นธรรมชาติ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.36) และไม่มีการจ าหน่ายแอลกอฮอล์ 
(ค่าเฉลีย่ = 4.34) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรชัดาภรณ์ 
สรษณะ (2554 : 177) ได้ศกึษา การพฒันาภาชนะบรรจุ
อาหารจากใบตองตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
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ผลการศกึษาการพฒันาภาชนะบรรจุอาหารจากใบตอง
พบว่าภาชนะบรรจุอาหารจากใบตองแบบไม่ใส่สผีสม
อาหารมีการดูดซึมน ้ าเร็วกว่าแบบใส่สีผสมอาหาร
คุณภาพทางด้านความปลอดภัยพบว่าภาชนะบรรจุ
อาหารจากใบตองทัง้สองแบบไม่มเีชือ้จุลนิทรยี์ทีท่ าให้
เกดิโรคและต้นทุนการผลิตพบว่าภาชนะบรรจุอาหาร
จากใบตองแบบไม่ใส่สผีสมอาหารมตี้นทุนการผลติต ่า
กว่าแบบใส่สีผสมอาหารผลการศึกษาการยอมรับของ
ผูบ้รโิภคพบว่าผูบ้รโิภคเกอืบทัง้หมดเป็นเพศหญงิมอีายุ
เฉลี่ย 34. 37 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษรา  
สร้อยระย้า (2554 : 7) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนา
บรรจุภณัฑเ์พื่อสิง่แวดลอ้มจากเสน้ใยกลว้ยส าหรบับรรจุ
ผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รปูพบว่าปัจจยัทีม่คีวามคดิเหน็ใน
ทุกรูปแบบอยู่ในระดบัดมีากคอืบรรจุภณัฑม์รีูปแบบทีม่ี
ความสวยงามโดดเด่นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มเีอกลกัษณ์
เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นี้ เหมาะ
ส าหรบัมอบเป็นของฝากของทีร่ะลกึตามล าดบัและใน
ส่วนปัจจยัที่มคีวามคดิเหน็น้อยที่สุดทุกรูปแบบอยู่ใน
ระดับปานกลางคือบรรจุภัณฑ์นี้ มีรูปแบบและ
โครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเก็บรกัษาเนื่องจากเป็น
บรรจุภณัฑเ์พื่อสิง่แวดลอ้มจากเสน้ใยกลว้ยซึง่เป็นวสัดุ
จากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ง่ ายผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จึงมีความคิดเห็นในความ
เหมาะสมของปัจจัยนี้น้อยที่สุดในด้านกราฟิกบรรจุ
ภณัฑพ์บว่าปัจจยัทีม่คีวามคดิเหน็ในทุกรปูแบบรวมอยู่
ในระดบัดีมากคือตัวอกัษรของตราสนิค้ามีความเป็น
เอกลักษณ์มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดรองลงมา
ได้แก่สร้างความจดจ าได้ง่ายส่วนปัจจยัอื่นๆ มรีะดบั
ความคดิเหน็รวมอยู่ในระดบัทีท่ ัง้หมดทุกรปูแบบ 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพือ่ลด
โลกรอ้น ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากใบตอง
แทนพลาสติกเพื่อลดโลกรอ้น ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ
พบว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ของความรู้
เกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลด
โลกรอ้น มคีะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยู่
ในระดบัปรบัปรุง ( x̅=6.76) และหลงัการส่งเสรมิการใช้
ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน  

มีคะแนนเฉลี่ยของความรู้โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
(x̅=17.16) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้
เกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลด
โลกร้อน ก่อนการส่งเสรมิและหลังการส่งเสริม พบว่า 
นิสติที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรู้ หลงั
การสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติ ิ.05 แสดงใหเ้หน็ว่า การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
ใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้นนิสติมคีวามรูเ้พิม่มาก
ขึน้ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา (2555 : 
314) ไดก้ล่าวว่า ความรูค้อืการรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มต่างๆ ผ่าน
ประสาทสัมผัสทัง้หลายจนถึงมีความเข้าใจ สามารถ
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมนิผล และน าไปประยุกต์ใช้ได้
ตลอดถึงประสบการณ์เรยีนรู้สิง่แวดล้อมต่างๆ ที่เกดิ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของสมศกัดิ ์เจยีมทะวงษ์ (2550 : 13) 
ได้กล่าวว่าระดบัความรู้ (Knowledge Level) ว่าบุคคลจะ
สามารถพูดคุยกนัรูเ้รื่องได ้ถ้าหากมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
เรื่องทีจ่ะคุยกนัเพยีงพอ เรื่องใดทีม่คีวามรูน้้อยไปกย็่อมไม่
สามารถจะน าไปพูดคุยใหใ้ครฟังได้ และขณะเดยีวกนั
กไ็ม่สามารถฟังเรื่องราวนัน้ ได้เขา้ใจเพยีงพออกีด้วย 
และมีข้อสงัเกตว่าในบางครัง้การมีความรู้ในเรื่องใด
มากเกินไปก็อาจจะพูดให้ผู้อื่นฟังแล้วไม่เข้าใจได้
เหมอืนกนั ทัง้นี้ เพราะว่าการมคีวามรูม้ากขึน้นัน้ จะมี
ผลในการสื่อสารมากคนที่เรียนมากๆ มกัจะใช้ศพัท์
ยากๆ ในการสนทนา หรอืพูดแต่เรื่องลกึซึง้ เพราะตน
คดิว่าผูอ้ื่นนัน้มพีืน้ฐานความรูใ้กลเ้คยีงกนั ดังนัน้ ผูส้่ง
สารจะตอ้งวเิคราะหผ์ูร้บัสารของตนเสยีก่อนว่าจะอยู่ใน
ระดบัใดแลว้พยายามสง่สารออกไปในลกัษณะทีผู่ฟั้งจะ
รับและเข้าใจได้เป็นอย่างดี จึงจะท าให้ขบวนการ
สื่อสารนัน้ได้ผลสมกับความตัง้ใจ  ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของวจิารณ์ พานิช (2548 : 5-6) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ความรู ้คอื สิง่ทีน่ าไปใชโ้ดยไม่มวีนัหมดและไม่มวีนัสกึ
หรอ แต่จะยิง่งอกงามขึน้เป็นสารสนเทศที่น าไปสู่การ
ปฏบิตั ิความรู้เกดิขึน้ ณ จุดที่ต้องการให้ความรู ้เป็น
สิง่ที่เกิดขึน้กบับริบทและกระตุ้นให้เกดิขึ้นโดยความ
ตอ้งการ ซึง่ในยุคแรกๆ ของการพฒันาศาสตรด์า้นการ
จดัความรู ้มองว่าความรูม้าจากจดัระบบละสารสนเทศ
ตามบรบิทซึ่งได้จากการประมวลขอ้มูลความรูจ้ะไม่มี
ประโยชน์เลยถ้าไม่น าไปสู่การกระท าหรอืการตดัสนิใจ
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุทศัน์ ดากระบุตร (2553 
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: 48-56) ได้ศึกษา เรื่องผลการให้ความรู้เรื่องการ
จัดการขยะมูลฝอย ในชุมชนของกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ต าบลพุขาม อ าเภอวเิชยีร 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า หลังการ
ฝึกอบรมโดยใช้คู่มือการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน 
กลุ่มอาธารณะสุขประจ าหมู่บ้านต าบลพุขาม มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ไปในระดบัสูงขึ้นทัง้ 5 ด้าน
และมีเจตคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของสุวชั วาณิชยว์ริุฬห ์(2561 : 
30) ไดศ้กึษา การมสีว่นร่วมของประชาชนในการจดัท า
แผนแม่บทเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ของชุมชนเกาะเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
ผลการวจิยัพบว่า การมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนแม่บทเพื่อส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พจิารณาเป็นรายประเดน็ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 
ในดา้นการเสนอความคดิการวางแผนและการตดัสนิใจ 
ดา้นการด าเนินการและการปฏบิตักิาร และดา้นการรบั
และแบ่งปันผลประโยชน์ ส่วนด้านการติดตามและ
ประเมนิผล ประชาชนชาวเกาะเกรด็มสี่วนร่วมในการ
จัดท าแผนแม่บทเพื่อส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในระดบัน้อยปัญหาที่พบมากในชุมชน คือ 
ปัญหาขยะ โดยประชาชนชุมชนเกาะเกรด็ อ าเภอปาก
เกรด็ จงัหวดันนทบุร ีได้เสนอแนะให้ทางผู้น าชุมชน
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพิ่มการรณรงค์ให้ผู้ขาย  
ผู้อาศยัในท้องถิ่น รวมทัง้นักท่องเที่ยวได้ดูแลรกัษา
ความสะอาด ทิ้งขยะในส่วนที่ให้ทิ้ง และรณรงค์ให้
ผู้ขายสนิค้าเปลี่ยนมาใช้วสัดุใส่สนิค้าที่ย่อยง่าย เช่น 
ใบตอง ภาชนะกระดาษ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของปารม ีพฒันดุล (2559 : 3) ไดท้ าการศกึษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัง้ ใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่ อ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี พบว่าผู้บริโภคในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิง่แวดล้อมในระดบัสูง โดยภาพรวม
ของกลุ่มตัวอย่างรู้ว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสิง่แวดล้อมเป็น
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติขึน้เพื่อปลุกจติส านึกในการร่วมรกัษา
สิ่งแวดล้อมของประชาชน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ใน

ประเภทเดยีวกนั เป็นผลติภณัฑ์ที่ผลิตจากวตัถุดบิที่
สามารถน ามาหมุนเวยีนใชใ้หม่ได ้
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพือ่ลด 
โลกรอ้น ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์จากใบตองแทน
พลาสติกเพื่อลดโลกร้อนก่อนและหลังการส่งเสริม
พบว่านิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติก
เพื่อลดโลกรอ้น มคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตโิดยรวมอยู่
ในระดบัเหน็ดว้ย (x̅=3.95) และหลงัการสง่เสรมิการใช้
ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน  
มคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
อย่างยิง่ (x̅=4.56) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของ
ทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติก
เพื่อลดโลกร้อน ก่อนการส่งเสรมิและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นิสติที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิติ .05 แสดงให้เหน็ว่า การส่งเสรมิ
การใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสติกเพื่อลดโลก
ร้อนนิสติมทีศันคติเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของประยูร วงศ์จันทรา (2555 : 314) ได้กล่าวว่า 
ทศันคติคอืความคดิเหน็ ความรู้สกึที่ดีต่อสิง่แวดล้อม
จนกลายเป็นสิง่ที่ยอมรบัในการปฏิบตัิต่อสิง่แวดล้อม
ในทางที่ดี  ซึ่ง เ ป็นไปตามแนวคิดของจิระวัฒน์   
วงศส์วสัดวิฒัน์ (2536 : 194-195) ไดก้ล่าวถงึทศันคติ
ว่า ทัศนคติจะได้รับผลกระทบไม่เฉพาะที่เนื่องจาก
อิทธิพลการโน้มน้าวเข้าสู่ภาวะสมดุล ยังขึ้นกับ
ความรู้สกึเป็นสุขหรือทุกข์อนัเนื่องจากแนวโน้มการ
เพิม่ผลตอบแทนสงูและลดการสญูเสยีน้อยทีส่ดุ ทฤษฎี
กลุ่มนี้ ได้อธิบายวิธีแก้ปัญหาความไม่สมดุลของ
ความรูส้กึที่แตกต่างกนัหลายวธิ ีและพยากรณ์อนัดบั
ของวธิกีารที่ควรใช้มากที่สุดวธิงี่ายๆ ที่จะเขา้สู่ภาวะ
สมดุล คือพยายามก่อนแล้วใช้วิธีที่มีความถี่สูงสุดโร
เซ็นเบอร์กได้เน้นความส าคัญของความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของทัศนคติ คือ แนวคิดและ
ความรู้สึก เมื่อใดก็ตามที่มีความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างองค์ประกอบทัง้สองเหนือระดับหนึ่งย่อม
จะต้องมกีารเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบ
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หนึ่ง หรอืทัง้สององคป์ระกอบ เพื่อน าไปสู่ภาวะความ
สอดคล้อง และเชื่อว่าการเปลี่ยนองค์ประกอบหนึ่งจะ
น าไปสู่การเปลี่ยนอีกองค์ประกอบหนึ่งของทัศนคติ 
นอกจากนัน้การเปลีย่นทศันคตโิดยผ่านกระบวนการเรา้
ด้วยวิธีสื่อสาร ส่วนใหญ่เน้นการเปลี่ยนองค์ประกอบ
ความรู ้นัน่คอืการใหข้อ้มลูใหม่ๆ ซึง่จะน าไปสูก่ารเปลีย่น
องคป์ระกอบความรูส้กึและการเปลีย่นทศันคต ิซึง่เป็นไป
ตามแนวคดิของมญัชรตัน์ วริชัวงศ ์(2542 : 25) กล่าวว่า 
ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิทศันคตปิระกอบดว้ยการเรยีนรูโ้ดยอาจ
มีสิ่งเราเป็นตัวกระตุ้น จนท าให้เกิดความประทับใจ
ทางบวก คอื ความรูส้กึชอบ และความประทบัใจในทาง
ลบ คือ ความรู้สึกไม่ชอบ อาจเกิดจากการยอมรับ
ทศันคตจิากผูอ้ื่นและมสีือ่ต่างๆ เป็นสิง่ชกัจูงใหป้ฏบิตั ิ
โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่สามารถ
สงัเกตได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอคัรพล ไวเชยีง
ค้า (2558 : 20) ได้ท าการศึกษาเรื่องทศันคติต่อการ
อนุรกัษ์งานใบตอง ดอกไม้ เครื่องสด ของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล พบว่า ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์งาน
ใบตอง ดอกไม้  เครื่ องสด อยู่ ในระดับปานกลาง  
มีความสมัพันธ์กับทัศนคติ ต่อการอนุรักษ์งานใบตอง 
ดอกไม ้เครื่องสด อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่
สอดคล้องกบังานวิจยัของนันทพล นันทวงศ์ (2556 : 47) 
ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการจดัการขยะในครวัเรอืนส าหรบัลด
ปัญหาสิง่แวดล้อมบ้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ก่อนการส่งเสริม 
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ต่อการจัดการขยะ 
ในครวัเรือนส าหรบัลดปัญหาสิง่แวดล้อมอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ยหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่

ทศันคต ิสงูกว่าการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบัดี 0.05ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุกฤษฏ  
ศรวีไิสย (2556 : 62) ไดศ้กึษา การรณรงคก์ารลดการ
ใชถุ้งพลาสตกิ เพื่อลดภาวะโลกรอ้นบา้นกุดเป่ง ต าบล
แก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า
การจดักจิกรรมการรณรงค์การใช้ถุงพลาสติกเพื่อลด
ภาวะโลกร้อนโดยมีกิจกรรมรวม 2 วันก่อนรณรงค์
ชาวบ้าน มทีศันคติก่อนการรณรงค์มคีะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดบัไม่แน่ใจและหลงัการรณรงคม์คีะแนนเฉลีย่อยู่
ในระดบัเหน็ดว้ย 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรจดัการส่งเสรมิให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากใบตองแทน
พลาสติกเพื่อลดโลกร้อนและมีการติดตามพฤติกรรม
การใชป้ระโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิอย่างต่อเนื่อง 
 2) หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าขอ้มูลการ
ใช้ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกร้อน 
ไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพบั เพื่อเป็นช่องทาง
ในการเรียนรู้  และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากใบตองแทนพลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้นเพื่อ
ลดโลกรอ้น 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์
จากวสัดุธรรมชาตปิระเภทอื่นๆ แทนการใชพ้ลาสตกิ 
 2. ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมในดา้นการมสี่วน
ร่วมเรื่องการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากใบตองแทน
พลาสตกิเพื่อลดโลกรอ้น 
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