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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร ัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาคู่มอืการลดการใชพ้ลาสติกให้มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และมปีระสทิธผิล 2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการลดการใชพ้ลาสตกิส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาล
สามคัควีทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 3) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบ
ทัศนคติต่อการลดการใช้พลาสติกส าหร ับนักเรียนโ รงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  
จงัหวดัมหาสารคาม กอ่นและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่าง นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 32 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่  คู่มือการส่งเสริม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก ่
แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ความถี่ ร ้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Paired t-test จากการศกึษา พบว่า ประสทิธิภาพของคู่มอืมคี่าเท่ากบั 
86.80 / 84.80 และมดีชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.7644 หมายความว่า นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ความกา้วหน้า
ในการมีเรียนรูร้ ้อยละ 76.44 ส าหรบัความรูแ้ละทศันคติต่อการลดการใช้พลาสติก พบว่า ความรู้และทัศนคติหลังการ
สง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการส่งเสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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Abstract 
 This research aimed 1) to develop manual for reducing the use of plastic to ensure efficiency 
criteria 80/80 and effectiveness  2) to study and compare the knowledge about reducing the use of plastic for 
the students Samakkhiwittaya School, Talad sub-district , Muang district, Maha Sarakham province before and 
after promotion 3) to study and compare the attitude to reducing the use of plastic for the students 
Samakkhiwittaya School, Talad sub-district, Muang district, Maha Sarakham province before and after 
promotion. The sample were 32 students of the Mattayom 1 being selected by purposive sampling. The tools 
were manual, knowledge test and attitude test. The statistics based on the data analysis included, frequency, 
percent, means and standard deviation and paired t-test statistical hypothesis. The result found that the 
efficiency of manual was equals 86.8/84.8 and effectiveness index of the manual equals was to 0.7644 
showed that students progress in knowledge 76.44 percent. The students had progress knowledge and 
attitude toward reducing the use of plastic after promotion higher than before to promotion at statistically significance 
level of .05. 

Keywords :  The promotion, Reduce using plastic, Guideline to Promote, Knowledge, Attitude 
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1. บทน า  
 ประเทศไทยมปีรมิาณขยะทัว่ประเทศ 14 ล้าน
ตนัหรอืวนัละ 40,000 ตนั โดยเป็นขยะพลาสติกมาก
ถึง ร้อยละ  17 หรือประมาณ 2 .4  ล้านตันต่อ ปี  
หรอื 6,000 ตนัต่อวนั จากสถิติปรมิาณขยะมูลฝอยที่
เกบ็ขนไดข้องกรงุเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2544 
ถึง พ.ศ. 2551 โดยส่วนหนึ่งถูกน ากลับมาใช้อีกใน
ลกัษณะต่างๆ กนั และอีกส่วนหนึ่งถูกน าไปก าจดัทิ้ง
โดยวธิีการต่างๆ การน าขยะพลาสติกไปก าจดัทิ้งโดย
การฝังกลบเป็นวธิีที่สะดวกแต่มผีลเสยีต่อสิง่แวดล้อม 
ทัง้นี้เพราะโดยธรรมชาติพลาสติกจะถูกย่อยสลายได้
ยากจงึทบัถมอยู่ในดนิ และนับวนัยิ่งมปีรมิาณมากขึ้น
ตามปรมิาณการใชพ้ลาสตกิ ส่วนการเผาขยะพลาสติก
กอ่ใหเ้กดิมลพษิและเป็นอนัตรายอย่างมาก (ปิยาภรณ์ 
เศรษฐบรรจง, 2554 : 6) 
 อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยเริม่มมีา
ตัง้แต่ประมาณ พ.ศ. 2500 ในระยะแรกมีการน าเข้า
พลาสตกิเรซนิจากต่างประเทศ มาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
พลาสติกกนัประปราย ต่อมาใน พ.ศ. 2506 ได้มกีาร
ก่อตัง้โรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติก
ขนาดใหญ่ ขึ้ น  แต่ ยัง ค งต้อ งน า เ ข้ า เ รซิน จ าก
ต่างประเทศเชน่กนั จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2514 ประเทศ
ไทยจงึสามารถผลติพลาสตกิเรซนิ คอื พวีซี ีไดเ้องเป็น
ชนิดแรก ปัจจุบนัประเทศไทยสามารถผลติพลาสติกได้
อีกหลายชนิด เช่น พอลิเอทิลีน พอลิโพรไพลีน  
พอลสิไตรนี และพอลเิอสเทอร ์(สารานุกรมไทยส าหรบั
เยาวชน, 2561 : เวบ็ไซต์) 
 พลาสตกิ เป็นวสัดุที่มนุษย์สงัเคราะห์ขึ้นโดยมี
คุณสมบตัิทัว่ไปที่แข็งแรง มคีวามยืดหยุ่นสูง ทนต่อ
ความชื้นและสารเคมีได้ดี ดงันัน้จึงถูกน ามาใช้เป็น
ผลิตภณัฑ์เพื่ออ านวยความสะดวกในชวีิตประจ าวนั
โดยสว่นใหญ่น ามาใชเ้ป็นผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
อุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ที่ใช้บรรจุ
อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่ส่วนใหญ่มี
ระยะการใชง้านสัน้และถูกทิ้งให้เป็นขยะทนัทีหลังการ
ใช ้ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกประมาณปีละ  
4 ลา้นตนั คดิเป็น รอ้ยละ 17 ของปรมิาณขยะทัง้หมด  
และปรมิาณขยะพลาสติกที่พบมากเป็นอันดบั 1 คือ 
ถุงพลาสติกชนิดซอง (ถุงรอ้น) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บรรจุ

อาหารผลิตจากพอลิเอทีลีน (polyethylene : PE)  
พอลิโพรพิลีน (polypropylene : PP) โดยถุงพลาสติก
เหล่ านี้ จ ะถู กทิ้ ง เ ป็นขย ะทันทีที่ ใ ช้  เ นื่ อ ง จ า ก
ถุงพลาสตกิสว่นใหญ่ที่เป็นขยะจะเป้ือนเศษอาหารท า
ใหย้ากต่อการคดัแยกและน ากลบัมาหมุนเวยีนใชใ้หม ่
ทัง้ยงัย่อยสลายไดย้ากในสภาพธรรมชาติ ต้องน าไป
ก าจดัรวมกบัขยะอนิทรยี์  ซึง่ประเทศไทยมกีารจดัการ
ขยะใน 3 ลกัษณะ คอื 1) กองทิ้งกลางแจ้ง 2) การฝัง
กลบและ 3) การเผา โดยทัง้ 3 วธิี มีขอ้จ ากดัในเรื่อง
พื้นที ่ตน้ทุนและสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม (นิตยาพร 
สมภกัดยี์, 2555 : 2) 
 ในแต่ละวนัเราพบพลาสตกิเขา้มาเป็นส่วนหนึ่ง
ข อ งกา รด า เนิ นชีวิต  แ ล ะกา รพัฒนาประ เท ศ                
โดยพลาสติกเป็นวสัดุที่มาจากผลพลอยได้ของการ
ผลติก๊าซธรรมชาตแิละน ้ามนัปิโตรเลียม พลาสติกวสัดุ
สงัเคราะห์ที่ถูกน ามาใชเ้ป็นวสัดุทดแทนวสัดุที่มาจาก
ธรรมชาติ เช่น ไม้โลหะ กระดาษ เป็นต้น  และ
พลาสติกถูกน ามาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  อุตส าหกรรมก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คนใน
สัง คม  ก่อ เกิด เ ป็นความ เชื่ อ ม โย งกัน ร ะหว่ า ง
อุตสาหกรรม สรา้งความเจรญิต่อระบบเศรษฐกจิของ
ประเทศน ารายได้เข้ามาสู่ประเทศ สร้างงานให้กับ
สงัคมและชุมชน สร้างความสะดวกสบายให้กบัการ
ด ารงชวีติ จึงท าให้มกีารใช้พลาสติกในปรมิาณที่มาก 
พลาสติกจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได ้ท าให้ปริมาณการใช้พลาสติกมากตาม
ความต้องการไปด้วย เมื่อการใช้ปริมาณพลาสติกมี
มาก ปริมาณพลาสติกเหลือใช้ก็เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัและน ามาซึ่งปัญหาขยะพลาสติกได้ในที่สุด  
(มนีา เหล่าหะเกยีรต,ิ 2552 : 15) 
 พลาสตกิ กลายเป็นสว่นหนึ่งของชวีติประจ าวนั
ของผู้คนในยุคปัจจุบ ัน เนื่องจากสามารถใช้งานได้
อย่างหลากหลายรปูแบบ โดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์อาหาร
และเครื่องดื่มที่เป็นพลาสติกอยู่ในประเภทใชแ้ล้วทิ้ง 
ซึง่ผลติมาเพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบนั ท าให้มีปริมาณการ
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ผลติมากขึน้ จงึน ามาซึง่เป็นปัญหาหลายดา้นและหาก
มกีารใชง้านพลาสติกที่ไม่ถูกวธิีหรอืไม่เหมาะสมกบั
ประเภทของพลาสติก ท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
แมว้่าสารพิษในพลาสติกจะยังไม่ถูกพิจารณาให้เป็น
ปัญหาหลักของระบบสาธารณะสุข แต่การใช้งาน
ผลิตภณัฑ์จากพลาสติกที่ไม่ถูกต้อง อาจท าให้เกิด
สารประกอบบางชนิดเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑ์พลาสติกที่เกี่ยวกบัอาหารและเครื่องดื่ม
น ามาซึ่งการสะสมของสารพิษและความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเรื้อ ร ังต่ างๆ  (ส านักวิชาการส านักงาน
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, 2558 : 10-11) 
 ปริมาณของขยะที่มีปริมาณมากขึ้นทัง้ขยะ
อินท รีย์ แล ะอนินทรีย์  ท า ให้ เ กิดผลกร ะทบต่ อ 
สิง่แวดล้อมและมนุษย์ ปรมิาณของขยะที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเรว็ของเมอืงใหญ่ๆ ส่งผลกระทบท าให้เกิด
มลพิษกับสิ่งแวดล้อม ส่งกลิ่นเหม็นท าให้อากาศ 
เป็นพิษ ขยะพลาสติกเป็นอีกหนึ่งชนิดของขยะที่มี
ปรมิาณมากที่สุดและย่อยสลายยากส่งผลท าให้ก าจัด
ได้ยากในปัจจุบนั กระบวนการที่ใชใ้นการจัดการกบั
ขยะพลาสติกเหล่านี้มหีลายกระบวนการ เช่น การคดั
แยกขยะ การฝังกลบ การน ามาใช้ซ ้ า  และการน า
กลบัมาใชใ้หม่ เป็นต้น แต่ประสทิธิภาพในการจดัการ 
ด้วยวิธีการดังกล่าวยังคงไม่ประสบความส าเร็จ
เท่ าที่ควร ในปัจจุบันจึง ได้มีการพัฒนาเทคนิค  
และกระบวนการการก าจัดใหม่ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการ
จัดการกับปัญหาดังกล่าวให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
กระบวนการ ไพโรไลซิส (Pyroly-sis) เป็นอีกหนึ่ง
เทคนิคที่พัฒนาขึ้น เพื่อ ใช้ในการจัดการกับขยะ
พลาสติกที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจาก
กระบวนการไพโรไลซิสยังสามารถน าไปใช้เ ป็น
เชื้อเพลิงส าหร ับผลิตพลังงานได้อีกด้วย (จามิกร  
ถาวรประเสรฐิ, 2555 : 2) 
 ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ส าคญัปัญหา
หนึ่งของแทบทุกประเทศและสามารถก่อให้เกดิปัญหา
สิง่แวดลอ้มไดห้ลายประการ เชน่ สรา้งมลพิษให้กบัดนิ
และน ้ า หากขยะพลาสติกนั ้นมีส่วนประกอบการ
สาร เคมีหรือ โลหะหนักที่ เ ป็นอันตราย  เมื่อขยะ
พลาสติกถูกทิ้งไวอ้าจมกีารปนเป้ือนของสารเคมลีงสู่
แหล่งน ้าหรือหน้าดินได้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

สร้างความไม่เป็นระเบียบให้กบัพื้นที่ ท าให้เกิดการ
เพิ่มปริมาณของแมลงและสตัว์ต่างๆ จากแหล่งของ
ขยะพลาสติก เมื่อมีการเผาขยะพลาสติกด้วยวธิีการ
และสภาวะทีไ่มเ่หมาะสมการเผาไหมข้ยะพลาสติกกจ็ะ
เกิดก๊าซบางชนิดขึ้น เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 
ซึง่เป็นก๊าซเรอืนกระจกทีส่ง่ผลให้เกดิภาวะโลกรอ้นได ้             
ก๊าซไดออกซิน ซึ่งเป็นก๊าซที่สลายตัวได้เล็กน้อยใน
สถานะที่เป็นก๊าซ แต่ถ้าสะสมอยู่ในดนิใชเ้วลาในการ
ย่อยสลายนานมาก ไดออกซนิเป็นสารที่มคีุณสมบตัิไม่
รวมตัวกับน ้ า สามารถแพร่กระจายและสะสมเป็น
ตะกอนอยู่ในแหล่งน ้ า ท าให้สตัว์ที่อยู่ในแหล่งน ้ านัน้ 
ได้ร ับสารชนิดนี้ เ ข้าไปและสะสมไว้ในร่างกาย  
เมื่อมีส ัตว์ชนิดอื่นมากินสตัว์น ้ านี้ เข้าไปสตัว์น ้ าก็จะ
ไดร้บัสารนี้เขา้ไปดว้ย เมื่อคนบรโิภคสตัว์น ้านัน้เขา้ไป
กจ็ะได้รบัสารไดออกซินเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายได้ 
ซึ่ ง สารไดออกซินสามารถละล ายได้ดีในไขมัน  
เมื่อรบัประทานเข้าไปจะท าให้เกิดการสะสมภายใน
รา่งกายได ้เมือ่ไดร้บัสารไดออกซนิเขา้ไปในร่างกายใน
ระยะแรกๆ จะเกดิความผดิปกตทิีผ่วิหนัง เช่น ผวิหนัง
ไหม้ด า เป็นผื่น มอีาการเยื่อบุตาอกัเสบ ปวดศีรษะ 
อ่อนเพลีย และต่อมาจะมผีลต่อระบบภูมิคุ้มกนัของ
รา่งกาย ระบบต่อมไรท้่อ และระบบประสาท เมื่อไดร้บั
สารไดออกซิน เป็นระยะเวลานานจะท าให้เ ป็น
โรคมะเรง็ได้ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย,ี 2552 : เวบ็ไซต์) 
 ส าหรบัเรื่องของการลดการใช้ถุงพลาสติกใน
ประเทศไทยนัน้แมจ้ะยงัไม่มกีฎหมายควบคุมการใช้
ถุงพลาสติกอย่างเข้มงวดเหมือนหลายๆ ประเทศ  
แต่หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งก็พยายามผลกัดนัโครงการ
รณรงค ์เสรมิสรา้งจิตส านึกการรบัรูถ้ึงปัญหาขยะจาก
ถุงพลาสตกิมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาไดม้หีลายๆ 
องค์กรที่ออกมารณรงค์ เ รื่อ งของการลดการใช้
ถุงพลาสตกิอย่างมากมาย แต่ยงัไมม่กีารรณรงค์ไหนที่
น าไปสูก่ารลงมอืปฏบิตัจิรงิและเหน็เป็นรปูธรรม จะพบ
เพียงแค่การจัดเป็นแคมเปญในระยะสัน้ๆ เท่านัน้      
ท าให้ปรมิาณการใชไ้ม่ไดล้ดลงจากปีก่อนๆ มหิน าซ ้า
ยังมีแนวโน้มว่าอาจจะ เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกด้วย  
(สถาบนัธุรกจิเพื่อสงัคม, 2554 : เวบ็ไซต์) 
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 การจัดการขยะในปัจจุบัน ตัง้อยู่บนแนวคิด
พื้นฐาน 4 อย่างเรยีกวา่ 4R ไดแ้ก่ การลดการเกดิขยะ
และการแพรก่ระจายขยะ (Reduction)  การน าวสัดุนัน้
มาใชซ้ ้ากนัหลายๆ ครัง้ (Reuse) การน าขยะหรอืสิง่ที่
ไม่ใชแ้ล้วไปผลิตสนิคา้ขึ้นมาใหม่ (Recycle) และการ
น าเอาพลงังานหรอืวตัถุดบิออกมาจากขยะ (recovery) 
ซึ่งมคีวามส าคญัเมื่อผนวกเขา้กบัอิทธิพลจากแนวคิด
อุตสาหกรรม กล่าวคอืบคุคลจะมคีวามตระหนักในการ
บรโิภคเพิม่ขึน้แนวคดิ 4Rs คอืการจดัการขยะที่ส าคญั
ที่สุด ในปัจจุบันและเร่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยภีายใตร้ะบบเศรษฐกจิปัจจุบนัส่งผลให้ราคา
ของพื้นทีท่ีใ่ชท้ิ้งขยะพรุง่สงูขึน้ เนื่องจากชมุชนมคีวาม
หวาดกลัวต่อพิษภัยจากวิธีการทิ้ งขยะแบบเดิม  
(จอมจนัทร ์นทวีฒันา, 2542 : 2) 
 การจัดการพลาสติกเหลือ ใช้ โดยการน า
พลาสติกเหลือใช้ก ับมาใช้ประโยชน์ใหม่  จึง เป็น
ทา ง เ ลื อ กที่ ใ ห้ ป ร ะ โ ยช น์ ต่ อ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม แ ล ะ
ทรพัยากรธรรมชาติ และช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก 
อี ก ทั ้ง ยั ง เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใ ช้
ทร ัพยากรธรรมชาติอีกด้วย และมีส่วนช่วยในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ เช่น น ้ามนัและพลังงาน  
ทีน่ ามาใชใ้นการผลติพลาสตกิใหม ่ชว่ยลดปรมิาณของ
พลาสติกใหม่ที่จะต้องถูกผลิตขึ้นมาใช้ในอนาคต  
ในด้านเศรษฐกิจการน าพลาสติกเหลือใช้ก ับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ช่วยลดต้นทุนของการผลิตผลิตภณัฑ์
พลาสติก ท าให้ผูผ้ลิตมกี าไรมากขึ้น เมื่อธุรกจิมกี าไร
มากขึ้น ธุรกิจก็จะช่วยสร้างงานให้กบัสงัคม คนใน
สงัคมกจ็ะมคีณุภาพชวีติที่ดขี ึ้นและมชีวีติความเป็นอยู่
ทีด่ขี ึน้ (มนีา เหล่าหะเกยีรต,ิ 2552 : 17) 
 จากปัญหาการขาดความรูข้องประชาชนที่มตี่อ
การใชถุ้งพลาสตกิ ซึ่งหากใชผ้ดิประเภทผดิวธิีจะมผีล
ต่อสุขภาพ เช่น การน าถุงพลาสติกที่ไม่สามารถอุ่น
ดว้ยเตาไมโครเวฟได้ไปอุ่นในเตาไมโครเวฟ การใช้
ถุงพลาสตกิรอ้นบรรจุอาหารขณะรอ้นจดัเป็นเวลานาน 
ๆ หรอืการน าถุงพลาสติกที่ใชบ้รรจุอาหารน ากลบัมา
ใชบ้รรจุอาหารอกีคร ัง้อาจจะท าให้มปีรมิาณสารละลาย
ออกมามากขึ้น ถึงแมว้่าจะมกีารล้างท าความสะอาด
อย่างดแีลว้กต็าม (ศริญิญา กระดมุพี, 2554 : เวบ็ไซต์)  

 ในสว่นของการขาดความรูด้า้นการจดัการขยะ
จากถุงพลาสตกิจะเหน็ไดว้า่ ประชาชนที่อาศยัอยู่นอก
เขตเมอืงมรีปูแบบการจดัการขยะจากพลาสติกโดยการ
เผา ซึง่กอ่ใหเ้กดิมลภาวะทีเ่ป็นพษิและเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ โดยสารเคมจีากถุงพลาสติกเขาสู่ร่างกายท า
ใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ (ปราณี วเิศษ, 2547 : 13)  
 ทัง้นี้ ปัญหาในเรื่องของการขาดความรู้ของ
ประชาชนอาจเนื่องมาจากในการให้ความรู้โดยการ 
รณรงคย์งัเขาไมถ่งึกลุ่มเป้าหมาย การที่จะปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม
นัน้ วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กัน คือ การให้ความรู้แก่
ประชาชน เพื่อใหเ้กดิความตระหนัก และเกดิจิตส านึก
ในการทีจ่ะแกปั้ญหาสิง่แวดล้อม (มนัส สุวรรณ, 2539 
: 186)  
 ซึ่งการจะเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ได้นั ้น        
ต้องอาศัยการปลูกฝังจากครอบครัวเนื่องจากเป็น
หน่วยย่อยที่ท าหน้าที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น
สมาชกิใหม่ให้แก่สงัคม ท าหน้าที่เลี้ยงดูอบรมสมาชกิ
ให้มีพัฒนาการทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสงัคม ครอบครวัเป็นที่ก าหนดพฤติกรรม
แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก ตั ้ง แ ต่ แ ร ก เ กิ ด 
ประสบการณ์ในวยัเดก็ที่สะสมจากครอบครวัก่อให้เกดิ
บริโภคนิส ัยที่ติดตัวเรื่อยมา ซึ่งนิส ัยการบริโภคมี
อิท ธิพล ต่ อภา วะ โภชนาก ารขอ งแต่ ล ะบุคค ล  
(ศาสตรต์ยิา ศาสตรานุวตัร, 2544 : 37) 
 การท าวจิยัในครัง้นี้จดัท าขึน้เพื่อสง่เสรมิการลด
การใช้พลาสติกส าหร ับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
สามัคคีวิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อลดปัญหาการจดัการขยะพลาสติกที่
ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก มปัีญหาและผลกระทบที่เกดิขึ้น
จากปัญหาขยะต่างๆ เชน่ เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์เชื้อโรค 
รวมถึงการลดปรมิาณการใชพ้ลาสติกในโรงเรยีนและ
ในบ้านเรือนโดยการน ามาใช้ให้ เกิดประโยช น์  
การส่ง เสริมให้ความรู้จะช่วยให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลสามคัควีทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการลดการใช้
พ ล า สติ ก  มีทั ศ น ค ติ ก า ร ล ดก า ร ใ ช้ พ ล า สติ ก  
และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนัได ้
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(5), 2019 : 12 - 25 
 

 

17 

2. ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิ การลดการใช้
พลาสติก ให้มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมี
ประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การลดการใช้พลาสติกส าหร ับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลสามคัควีทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ                
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตติ่อ 
การลดการใช้พลาสติกส าหร ับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลสามคัควีทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัมหาสารคาม กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ  นัก เรียน
โรงเรียนเทศบาลสามคัคีวทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 386 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส่งเสรมิ คือ นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลสามคัคีวิทยา ต าบลตลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
จ านวน 32 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง  
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืใน
การสง่เสรมิ และแผน่พบั 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล 

  2.1 แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการลดการ
ใชพ้ลาสตกิ 
  2.2  แบบวัดทัศนคติต่ อการลดการใช้
พลาสตกิ 
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1.  สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก ่       
ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ Item-
total correla-tion คา่ความเชื่อมัน่ Reliability ค่าความ
เที่ยงตรง ( IOC) และการหาดัชนีประสิทธิผล  
(Effectiveness Index : E.I)  
  3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ประสิทธิภาพของการพัฒนาคู่ มือและการ
ส่งเสริมการลดการใช้พลาสติก (E1 / E2) 
 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็น 
รอ้ยละ 86.8 และประสทิธิภาพของกระบวนการ (E2) 
คิด เ ป็นร้อยละ  84 . 8  ดังนั ้น  ประสิทธิภาพของ
กระบวนการและ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของการ
พฒันาคู่มอืการลดการใชพ้ลาสติก เท่ากบั 86.8/84.8 
ดงัตารางที ่1 
 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของการพฒันาคูม่อืและการสง่เสรมิการลดการใชพ้ลาสตกิ (E1/E2) 
 

คณุภาพรปูแบบการส่งเสริม คะแนนเต็ม  ̅ S.D 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.35 0.33 86.8 เป็นไปตามเกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 16.96 0.32 84.8 เป็นไปตามเกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมเท่ากบั 86.8 / 84.8 
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4.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี ย่ของความรู้
เกีย่วกบัการลดการใช้พลาสติก 
 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบั
การลดการใช้พลาสติกของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
ปีที่ 1 ก่อนการส่งเสรมิ โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.00 
แล ะหลัง การส่ง เส ริมมีค่า เฉลี่ย เท่ ากับ  1 6 . 9 6  

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับ 
การลดการใชพ้ลาสติก พบว่า เป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจยั ผู้เขา้ร่วมการส่งเสริมมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่ง เสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการลดการใชพ้ลาสติก 

* ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 
4.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ของทศันคติต่อ
การส่งเสริมการลดการใช้พลาสติก 
 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของทศันคติต่อการ
ลดการใช้พลาสติก นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาชัน้ปีที่ 1  
มทีัศนคติต่อการลดการใช้พลาสติกก่อนการส่งเสริม 
โดยรวมอยู่ในระดบั ไมแ่น่ใจ คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.49 และ

หลงัการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.28 เมือ่เปรยีบเทยีบทศันคติต่อการลดการใช้
พลาสติก พบว่า  เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย 
คา่เฉลีย่ของทศันคติหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 ดงัตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของทศันคตติ่อการสง่เสรมิการลดการใชพ้ลาสตกิ 

* ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการลดการใช้
พลาสติกส าหรบันักเรียนโรงเรียนเทศบาลสามคัคี
วิ ทย า  ต า บลตล าด  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จ ัง ห วัด
มหาสารคาม ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการวจิยั พบวา่ คูม่อืการสง่เสรมิเรื่องการลด
ก า ร ใ ช้พ ล า สติ ก  มีค่ า ป ร ะ สิท ธิ ภ าพ  เ ท่ า กับ 
86.80/84.80 ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่าคู่มือการส่ง เสริม  
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์และคา่ดชันีประสทิธิผลมคี่า
เ ท่ า กับ  0.7644 ซึ่ ง แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า นั ก เ รี ย น 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 มคีวามกา้วหน้าในการมคีวามรู้
รอ้ยละ 76.44 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะคู่มอืที่ผูว้จิยัสรา้งขึ้น
นี้  ได้ผ่านการตรวจสอบและได้ร ับค าแนะน าจาก
ผูเ้ชีย่วชาญและพฒันาจนน่าสนใจ อ่านงา่ย โดยเฉพาะ
เป็นการเก็บข้อมูลจริงจากนักเรียนชัน้ม ัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ปรชีา ชา้งขวญัยืน 
(2539 :159-160) ไดอ้ธิบายเกีย่วกบัลกัษณะของคู่มอื
ว่า ต้องมีความชดัเจนและให้รายละเอียดครอบคลุม 
เพื่ อ ให้ผู้อ่ านเข้า ใจถูกต้อง  การ เขียนคู่มือต้อง
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ควรระบุให้ชดัเจนว่า

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t p 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ความรู ้(N=20) 7.00 2.71 น้อย 16.96 1.29 มาก 31 -21.814 .000* 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t p 

 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 
ทศันคต ิ(N=5) 3.49 0.22 ไมแ่น่ใจ 4.28 0.08 เหน็ดว้ย 31 -7.523 .000* 
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คู่มอืนัน้เป็นคู่มอืส าหรบัใครและใครเป็นผูใ้ช ้ก าหนด
วตัถุประสงค์ให้ชดัเจนว่าต้องการให้ผู้ใช้ได้อะไรบา้ง 
คู่มือนี้ช่วยให้ผู้ใช้ได้อย่างไร ได้ประโยชน์อะไรบ้าง 
ควรมีส่วนที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้ เกี่ยวกบัการเตรียม
ตัวการเตรียม วสัดุ อุปกรณ์ มีส่วนที่ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกบัข ัน้ตอนกระบวนการในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
มี ค า ถ า ม ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ผู้ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ท า  
เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านหรอืปฏบิตัิตาม
ขัน้ตอนที่เสนอแนะและเวน้ที่ว่างส าหรบัผูใ้ช้คู่มือใน
การเขยีนค าตอบรวมถึงค าถามหรอืแนวทางในการต่อ
ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการช่วยให้ผูใ้ชคู้่มอืไดโ้ดยสะดวก 
เชน่ การจดัท ารปูเล่ม ขนาดการเลือกตวัอกัษร การใช้
ค า การใชภ้าพ การเน้นขอ้ความบางตอนและการใช้
แหล่งอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ซึ่งอาจเป็นบรรณานุกรม 
รายชื่อชมรม รายชื่อสื่อ รายชื่อสถาบนัและรายชื่อ
บุคคลในท านองเดยีวกนั และเป็นไปตามแนวคดิของ 
เอกวฒุ ิไกรมาก (2541 : 57) อธิบายเกีย่วกบัลกัษณะ
ที่ดีของคู่มือว่าต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  คือใช้ภาษา
ชดัเจน เขา้ใจงา่ย ใครค่รวญถึงปัญหาและสถานการณ์
อย่างทะลุปรุโปร่ง เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือใช้ได้เป็นอย่างด ี
ควรออกแบบคู่มือให้สวยงาม น่าหยิบอ่าน มีรูปภาพ
หรอืการ์ตูน ประกอบเพื่อให้น่าสนใจหากเป็นเล่มควร
ท าปกใหส้วยงามและทนทานต่อการใชเ้ขยีนหน้าปกให้
เด่นชัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงฤทธิ ์ 
ฉิมโหมด (2557 : 17) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาคู่มือการฝึกอบรมเสริมทักษะการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวส าหรบัเยาวชนที่รบัจ้างทัว่ไป
บริเวณชายหาดชะอ า จังหวดัเพชรบุรี พุทธศกัราช 
2557 การวจิยัคร ัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาคู่มอื
การฝึกอบรมส่ง เสริมการสื่อสารเพื่อส่ง เสริมการ
ท่องเที่ยวส าหร ับ เยาวชนที่ร ับจ้างทัว่ไปบริเวณ
ชายหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีพุทธศกัราช 2557 2) 
เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วใหแ้กเ่ยาวชนทีร่บัจา้งทัว่ไป บรเิวณชายหาด
ชะอ า กอ่นและหลงัการฝึกอบรม และ 3) เพื่อวเิคราะห์
ความพึงพอใจของเยาวชนที่ร ับจ้างทัว่ไปบริเวณ
ชายหาดชะอ าต่อการฝึกอบรมส่งเสรมิการสื่อสารเพื่อ
ส่ง เสริมการท่องเที่ยว  เ ป็นการวิจัยผสมโดยใช้
เค รื่ อ ง มือวิจ ัย  คือ  1 )  แบบสอบถาม 2 )  แบบ

สงัเกตการณ์ 3) แบบวดัความสามารถในการน าไปใช ้
และความพึงพอใจที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญแล้ว โดยเก็บ
ขอ้มลูจากแบบสอบถาม 14 ชดุ และขอ้มูลเชงิคุณภาพ 
6 คน  ได้น าข้อมูลมาถูกต้องต าม Triangulation 
Method ผลการวิจัยพบว่า 1) คู่มือฝึกอบรมเสริม
ทกัษะการสื่อสารของเยาวชนที่รบัจ้างทัว่ไปบริเวณ
ชายหาดชะอ า มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือมีค่า
ปร ะ สิท ธิ ภ าพ ระ ห ว่ า ง ก ร ะ บ วนก า ร แ ล ะ ห ลั ง
กระบวนการอยู่ที่ 80.52/82.14 2) ทักษะการสื่อสาร
ของเยาวชนที่รบัจ้างทัว่ไปบรเิวณชายหาดชะอ าก่อน
การฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.18 และหลงัการฝึกอบรม มคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่
4.27 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.22 อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังการ
ฝึกอบรม เยาวชนที่รบัจ้างทัว่ไปมีคะแนนทกัษะการ
สื่อสารสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
3) เยาวชนที่รบัจ้างทัว่ไปแสดงความพึงพอใจในการ
เขา้โครงการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.07, 
S.D. = 0.73) เมือ่พจิารณาในแต่ละดา้นพบว่าดา้นการ
ให้บรกิาร มีความพึงพอใจ มากที่สุดเป็น อนัดบัที่ 1    
( ̅ = 4.16, S.D. = 0.67) รองลงมาเป็นอนัดบัที่ 2 
ค่าเฉลี่ยเท่ากนั 3 ดา้น ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.66) คอื 
ด้าน เนื้ อหาด้าน เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม  
และดา้นวทิยากร รองลงมา ( ̅ = 4.05, S.D. = 0.71) 
คือ ด้านกระบวนการฝึกอบรม ส่วนอันดับสุดท้าย  
( ̅ = 3.81, S.D. = 0.91) คอื ดา้นระยะเวลา อาคาร
สถานที่  และอุปกรณ์สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อภภิ ูสทิธิภูมมิงคล (2545 : 79) วจิยัเรื่องการพฒันา
ชุดฝึกอบรมการวิจัยในชัน้เรียนเรื่อง การพัฒนา 
และการทดลองใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพ 
ชุดฝึกอบรมการวิจัยชัน้เรียน เรื่อง การพัฒนาและ
ทดลองใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของครู
ก่อนและหลังการใชชุ้ดฝึกอบรม 3) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า 
การวจิยัในชัน้เรยีนเรื่อง การพฒันาและการทดลองใช้
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หน่วยที่ 1  
มีประสิท ธิภาพ 89 . 75 / 81 . 5 3  แ ละห น่วยที่  2  
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มปีระสทิธิภาพ 88.46/81.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ทีก่ าหนดไวท้ัง้สองหน่วย จึงสรุปไดว้่าการพฒันาคู่มอื
ให้มีประสิทธิภาพต้องมีกระบวนการพัฒนาคู่มือที่ดี 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิศ ักดิ ์บุญแน่น  
และคณะ (2558 : 187) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอื
การจดัการเรยีนการสอนชวีวทิยาเน้นให้นิสติเชื่อมโยง
ความรู้ทางด้านชีววิทยากบัสงัคม โดยเฉพาะปัญหา
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม การวจิยัคร ัง้นี้มี
ความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพ 
และดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดการเรียนรู้
ชวีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดล้อมแบบบูรณา
การ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
ความตระหนักต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและทักษะ
ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการของนิสิตระดบั
ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาและเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความรู้  ความตระหนักและทักษะ
ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการของนิสิตระดบั
ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ก่อนเรียนและ 
หลังเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร ัง้นี้  ได้แก ่
นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีววิทยาและปฏิบัติการ
ชวีวทิยาสิง่แวดล้อม ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2557
จ านวน 58 คน ไดม้าโดยการชกัตวัอย่างแบบเจาะจง 
เครื่อ งมือที่ ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก ่ 
แผนการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตัิการชวีวทิยา
สิ่งแวดล้อมแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมแบบวัดความตระหนักต่อการอนุร ักษ์
สิง่แวดล้อมแบบวดัทักษะปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์ข ัน้
บูรณาการและการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้
ชวีวทิยาและปฏบิตัิการชีววิทยาสิง่แวดล้อม ส าหรบั
นิ สิตร ะดับปริญญาตรี  จากการประชุมสัมมนา
ผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก ่ 
รอ้ยละ คา่เฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้
ในการทดสอบสมมติฐ านได้แก่  Paired t-test 
ผลการวิจัยพบว่า คู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา 
และปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
ส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศกึษา แต่ละหน่วยการเรยีนรู้ มีประสทิธิภาพเท่ากบั 
80.55/81.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ต ัง้ไว้ที่ 80/80 

 มีดชันีประสิทธิผล (E.I) เท่ากบั 0.751 และนิสิต 
มคีวามรู้เกีย่วกบัชวีวทิยาสิง่แวดล้อม ความตระหนัก
ต่อการอนุร ักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะปฏิบัติการ
วทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการ หลงัการเรยีนมากกว่าก่อน
เรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยสรุป
ก า ร พัฒ น า คู่ มื อ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ชี ว วิ ท ย า 
และปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
ส าหร ับนิสิตระดบัปริญญาตรีคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพย ากรศาสตร์  มห าวิทย าลัยมหาสารคาม  
มีประสิทธิภาพเหมาะสมท าให้นิสิตมีความรู้ด้าน
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม และทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ข ัน้
บูรณาการเพิ่มขึ้น นับว่าเป็นการปลูกฝังให้นิสิตเกิด
ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม มคีวามตระหนักต่อสิง่แวดล้อม 
และมีทักษะในการท าปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมให้เกดิขึ้นใน
ระยะยาวต่อไป 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การลดการใช้พลาสติกส าหรบันักเรียนโรงเรียน
เ ท ศ บ า ล ส า มั ค คี วิ ท ย า  ต า บ ล ต ล า ด  
อ าเภอเมือ จ ังหวัดมหาสารคาม ก่อนและหลัง 
การส่งเสริม 
 ผลการเปรยีบเทียบ นักเรยีนมคีวามรูก้่อนและ
หลงัการสง่เสรมิการลดการใชพ้ลาสติกส าหรบันักเรยีน
โรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยา พบว่า ความรูเ้กีย่วกบั
การลดการใชพ้ลาสติก หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องจากมกีารจดักจิกรรมตามกระบวนการสิง่แวดล้อม
ศึกษา จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  
มีเนื้ อหาสาระจ านวน 4 เรื่อ ง  คือ พลาสติกใน
ชีวิตประจ าว ัน ผลกระทบของพลาสติกต่อสุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม และขยะพลาสติก ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ  ประยูร วงศ์จันทรา (2554 :  356)  
ได้ให้องค์ประกอบของสิง่แวดล้อมศกึษา 4 ประเด็น 
คอื 1) องค์ความรูท้างสิง่แวดล้อม ไดแ้ก่ องค์ความรู้
เกี่ย วกับสิ่ง แวดล้อมต่ างๆ ทั ้ง สิ่ง แวดล้อมทาง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม     
2) กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม 
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ได้แก่ การสื่อสารองค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมสู่คน 
(ประชาชน) ให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 3) บุคคลกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้รบัการ
ถ่ายทอดหรือสื่อสารองค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมให้
สามารถบรรลุว ัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา        
4) การบรรลุวตัถุประสงค์ของสิง่แวดล้อมศกึษา ไดแ้ก ่
(1) ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม (2) ความตระหนักต่อ
ปัญหาสิง่แวดลอ้ม (3) ทศันคติ เจตคติและค่านิยมที่ดี
ต่ อสิ่ ง แ วดล้อม ( 4 )  ทักษะในการแก้ไ ข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม (5) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม (6) การประเมินผลการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ไพศาล  
หวงัพานิช (2526 : 96) กล่าวว่า เมื่อบุคคลไดร้บัการ
ถ่ า ย ท อด ต่ า ง ๆ  จ าก ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร ฝึ ก ฝ น  
การฝึกอบรม และที่เคยพบเห็นมาผ่านประสานสมัผสั
ต่างๆ จะท าให้ทราบข้อเท็จจริงหรอืรายละเอียดของ
เรือ่งราวมนัจะเป็นประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งจะสะสม
และถ่ายทอดสบืต่อกนัไปจนกลายเป็นความรูจ้ากการ
ฝึกอบรมการส่ง เสริมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครวัเรอืนดว้ยวธิกีารบรรยายการสาธิตและการให้ผูเ้ขา้
ฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ เป็นรูปแบบที่จะท าให้ผู้เข้า
ฝึกอบรมสนใจในการฝึกอบรมเป็นพิเศษและสามารถ
น าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้จึงท าให้คะแนน
เฉลี่ยออกมาในทางที่ดีหรือเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของจริยา ผาจวง และคณะ (2558 : 55)  
ได้ศึกษาเรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัว เรือนส าห ร ับชุมชนบ้านแสนสุข  หมู่ที่  2 7  
ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
งานวิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาความต้องการใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านแสนสุข  
และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูแ้ละทศันคติต่อ
การจดัการขยะมูลฝอยในครวัเรอืน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้
ในการศึกษาความต้องการในการแก้ไข ปัญหา
สิง่แวดลอ้มในชมุชน จ านวน 71 คน และกลุ่มตวัอย่าง
ที่ใช้ในการรณรงค์ จ านวน 32 คน โดยการสุ่มแบบ
บงัเอญิ เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
แผ่นพับ แบบสอบถามความรู้และแบบวัดทัศนคต ิ
สถติิที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ

สมมติฐาน ไดแ้ก่ Paired t-test ผลการศึกษาพบว่า 
ชาวบ้านแสนสุข ต าบลนาสีนวน อ าเภอกนัทรวิช ัย 
จังหวัดมหาสารคาม มีความต้องการในการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย และชาวบา้นมคีวามรูแ้ละทศันคติ
หลังการรณรงค์มากกว่าก่อนการรณรงค์อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิัย
ของ ไพลิน เจาจารึก (2558 : 53) ได้ศึกษาเรื่อง  
การส่งเสริมการจดัการขยะดว้ยวิธี 3R ส าหรบันิสิต
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้
และทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริม ส าหรบัความรู้
และทศันคติต่อการส่งเสรมิการจดัการขยะดว้ยวธิี 3R 
พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนความรู้เฉลี่ ย
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หลังการส่งเสริมนิสิต 
มีคะแนนความรู้ เฉลี่ย โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลัง
พบว่าหลงัการส่งเสรมินิสิตมคีวามรูม้ากกว่าก่อนการ
ส่ง เ สริมอย่ า งมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ ร ะ ดับ  . 0 5  
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤตกิา คงศลิา (2559 : 
52) ไดศ้กึษาเรือ่งการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากขยะ
อินทรยี์เพื่อน ามาท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพในชุมชนบา้นวงั
ยาว หมู่ที่ 7 ต าบลวงัยาว อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวดั
มหาสารคาม งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 
และเปรียบเทียบความรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์จากขยะอนิทรยี์เพื่อน ามาท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ 
ในชมุชนบา้นวงัยาว หมูท่ี ่7 ต าบลวงัยาว อ าเภอโกสุม
พิสยั จังหวดัมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ 
ชาวบา้นวงัยาว จ านวน 30 คน ไดม้าจากการสมคัรใจ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือแบบทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ 
เพื่อน ามาท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ แบบวดัการมีส่วนร่วม
เกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรยี์  เพื่อน ามา
ท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ และแบบวดัการมสี่วนร่วมเกีย่วกบั
การใชป้ระโยชน์จากขยะอินทรยี์ เพื่อน ามาท าปุ๋ ยหมกั
ชวีภาพ สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test 
ผลการศึกษาพบว่า  ก่อนการส่ ง เสริมชาวบ้าน 
มคีะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการ
ส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัด ี
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เมือ่เปรยีบเทยีบความรูก้อ่นและหลงัการส่งเสรมิพบว่า
ชาวบ้านมีความรู้หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ .05 และหลงัการ
ส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดบัมาก แสดงใหเ้หน็วา่การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์
จากขยะอินทรีย์เพื่อนน ามาท าชวีภาพท าให้ชาวบา้น 
วงัยาวมคีวามรูแ้ละการมสีว่นรว่มเพิม่มากขึน้ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติเกีย่วกบั
การลดการใช้พลาสติกส าหรบันักเรียนโรงเรียน
เ ท ศ บ า ล ส า มั ค คี วิ ท ย า  ต า บ ล ต ล า ด  
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลัง
การส่งเสริม 
 ผลการเปรยีบเทยีบนักเรยีนมทีศันคติก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิการลดการใชพ้ลาสติกส าหรบันักเรยีน
โรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยา พบวา่ ทศันคติเกีย่วกบั
การลดการใชพ้ลาสติก หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เนื่องจากมกีารจดักจิกรรมตามกระบวนการสิง่แวดล้อม
ศึกษา จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  
มีเนื้ อหาสาระจ านวน 4 เรื่อ ง  คือ พลาสติกใน
ชีวิตประจ าว ัน ผลกระทบของพลาสติกต่อสุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม และขยะพลาสติกและมีกระบวนการ 
จงึท าใหน้กัเรยีนมทีศันคติหลงัสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของศักดิไ์ทย  สุรกิจบวร (2545 :  138)  
ไดใ้หค้วามหมายของทศันคตไิวว้า่ ทศันคต ิคอื สภาวะ
ความพรอ้มทางจิตที่เกีย่วขอ้งกบัความคดิ ความรูส้ ึก 
และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มตี่อบุคคลสิง่ของ
สถานการณ์ต่ างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ ง 
และสภาวะความพร้อมทางจิตนี้ จ ะต้องอยู่นาน
พอสมควร สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อธิภทัร สายนาค 
(2543 :  24)  กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนคติ 
ไว้ว่ามีองค์ประกอบอยู่  3  ด้าน  1 )  ด้านความรู ้ 
(The Cognitive Component) หมายถึง ความรู ้ความ
เชือ่ และความคดิของบคุคลทีม่ตี่อสิง่หนึ่งสิง่ใด 2) ดา้น
ความรู้สกึ (The Effective Component) หมายถึง 
ความรูส้กึชอบหรอืไมช่อบ ความรูส้กึทางบวกหรอืทาง
ลบต่ อสิ่ ง ห นึ่ ง สิ่ ง ใ ด  3 )  ด้า นพฤติ กร รม  ( The 
Behavioral Component) หมายถงึ แนวโน้มหรอืความ

พรอ้มที่บุคคลจะตอบรบัหรอืปฏิเสธ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของจีรพรรณ เสาศริิ (2557 : 56) ได้ศกึษา
งานวจิยัเรือ่ง การรณรงคเ์พื่อการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครวัเรือนของชุมชนบ้านดอนหัน ต าบลท่าสองคอน 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จดัการวจิยัในครัง้นี้มี
ความมุ่งหมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูแ้ละ
ทัศนคติ ต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครวัเรือนของ
ชุมชนบ้านดอนหัน ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง 
จังหวดัมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนจาก
ครวัเรอืน จ านวน 30 คน โดยไดจ้ากการสมคัรใจเข้า
ร่วมกันรณรงค์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
คู่มือแผ่นพับ แบบสอบถามความรู้ และ แบบวัด
ทัศนคติ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ไดแ้ก่ Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า ความรูก้่อน
การรณรงคช์าวบา้นมคีะแนนคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัพอใช ้
เท่ากับ 9.73 หลังการรณรงค์ชาวบ้านมีคะแนน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัดี คือเท่ากบั 10.43 และทัศนคติ
กอ่นการรณรงค์ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัไม่
เหน็ดว้ย เท่ากบั 1.7 หลงัการรณรงคช์าวบา้นมคีะแนน
ค่ า เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ เ ห็ น ด้ ว ย  เ ท่ า กับ  2 . 8 2  
เมื่อเปรยีบเทียบกบัความรูแ้ละทศันคติก่อนและหลัง
การรณรงค์ พบว่า ชาวบ้านมคีวามรูแ้ละทศันคติหลัง
การรณรงคม์ากกวา่กอ่นการรณรงค์อย่างมนีัยส าคญัที่
สถิติระดับ .05 สอดคล้องกบังานวิจัยของวริญญา  
ชญิวงษา (2556 : 55) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการ
แก้ไขปัญหาดินเสื่อมคุณภาพด้วยปุ๋ ยหมักชีวภาพ
ส าห ร ับชุมชนบ้ านหัวน าค า  ต าบลหนองปลิ ง  
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีว ัตถุประสงค์ 
เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม  
ผลการ เปรียบเทียบ พบว่า  ชาวบ้ านหัวน าค า  
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม  
มทีัศนคติต่อการส่งเสริมการแก้ไขดินเสื่อมคุณภาพ
ดว้ยปุ๋ ยหมกัชีวภาพก่อนและหลงัการแกไ้ขปัญหาดิน
เสื่อมคุณภาพด้วยปุ๋ ยหมักชีวภาพ พบว่าหลังการ
ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.5 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสรมิการแกไ้ข
ปัญห าดิน เ สื่ อ ม คุณภ าพขอ ง ปุ๋ ย ห มัก ชีว ภ าพ 
ในชุมชนบ้านหวันาค า ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง 
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จังหวัดมหาสารคาม มีผลท าให้ทัศนคติก่อนการ
สง่เสรมิการแกไ้ขปัญหาดนิเสื่อมคุณภาพดว้ยปุ๋ ยหมกั
ชวีภาพของชาวบา้นเพิม่ขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของลือศักดิ ์มาตรพรหมและคณะ (2560 : 140)  
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
เพื่อ เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ 
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียน
ระดับชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียน 
การสอนที่ผูว้จิยัพฒันาขึ้น โดยสร้างรูปแบบการเรยีน
การสอนจากข้อมูลพื้นฐาน เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจ ัยได้น ารูปแบบการเรียนการสอนที่
พฒันาขึ้นไปทดลองใช้กบันักเรียนโรงเรยีนแสงอรุณ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 
2558 จ านวน 30 คน โดยสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดการ เรียนรู้ต ามรูปแบบ 2)  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 3) แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรียน และ 4) แบบวดัเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ สถิติที่ใช ้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวจิ ัย 
พบว่า 1) ได้รูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียน
ระดับชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยมผีลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบจากผูเ้ชีย่วชาญอยู่ในระดบัมาก
ที่ สุ ด  ซึ่ ง มีอ งค์ป ร ะกอบส าคัญคือ  ( 1 )  ทฤษฎ ี 
(2) วตัถุประสงค ์(3) กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
มี 6 ข ัน้ตอน คือ ข ัน้สร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ 
ขัน้วนิิจฉยัความตอ้งการข ัน้วางแผนการเรยีนรู ้ข ัน้ฝึก
การคดิวเิคราะห์ โดยแบง่เป็นฝึกการคดิรายบุคคลและ
ฝึกการคิดกลุ่มย่อย ข ัน้สะท้อนความคิด ข ัน้สรุป 
และประเมนิผล และ (4) ผลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีนจากการ

เรยีนตามรปูแบบ และรปูแบบมคีุณภาพเหมาะสมตาม
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ หลังเรียนโดยรวม 
ม ี2. ควรศกึษาการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของนักเรยีน
ทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิทัง้ในโรงเรียนและนอกโรงเรยีน 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาส่งเสริมแบบต่อเนื่อง 
จากโรงเรยีนสู่ชุมชนต่อไป ค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรยีน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน หลัง เรียน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .054 ผลการเปรยีบเทียบเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ หลงัเรยีนโดยรวมมคี่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.  โรง เรียนสามารถน าคู่มือการส่ง เสริม 
และแผน่พบัการลดการใชพ้ลาสตกิ  
ไปเป็นแนวทางในการส่ง เสริมและแก้ไข ปัญหา 
ขยะพลาสตกิใหก้บัโรงเรยีนต่อไปได ้
 2. สามารถน าคูม่อืการสง่เสรมิและแผ่นพบัการ
ลดการใชพ้ลาสตกิ ไปเผยแพร่ให้กบัเยาวชน ชาวบา้น 
หรอืชมุชนได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป  
 1 . ค ว ร ศึ ก ษ า ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า 
สื่อนวัตกรรมในรูปแบบของวีดทีัศน์ และโปสเตอร ์ 
โดยท าการส่งเสริมผ่านระบบทางออนไลน์ เพื่อเป็น
ช่องทางในการส่งเสริมที่กว้างขวางและเพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจเพิม่มากขึน้ 
 2.  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการติดตามตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรม 
ของชุม ชน  เ ช่ น  ปร ะ เพ ณีง านบุญ  กีฬา  แ ล ะ
นนัทนาการต่าง ๆ เปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมรบัฟังข่าวสาร 
ผลการด า เนิ น งาน  การ ใช้จ่ าย งบประมาณใน 
การจดักจิกรรมของชมุชน 
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