
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2(6), 2562 : 9 – 16 
ISSN 2651-0782 

 

 
ผู้ด าเนินการหลกั : พรรคพงศ ์ โสมาเกต; อีเมล : Singtong_2528@hotmail.com 

การศึกษาเจตคติท่ีมีผลต่อการใช้ถงุผ้าคู่ชีวิตร่วมพิชิตพลาสติกให้หมดโลก 
โดยใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) 

 
พรรคพงศ ์ โสมาเกต1, กนกวรรณ  หลอดแก้ว2, จิราภา  ธรรมรกัษ์1, มทิุตา  ปาริโต3 

1 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์รอ้ยเอ็ด ต าบลโพธิส์ยั  
อ าเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 45280 

 
พรรคพงศ ์ โสมาเกต, กนกวรรณ  หลอดแกว้, จริาภา  ธรรมรกัษ์, มทุิตา  ปารโิต. (2562). การศกึษาเจตคติที่มผีล
ต่อการใชถุ้งผา้คูช่วีติรว่มพชิติพลาสตกิใหห้มดโลกโดยใชโ้ปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad Program). 
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2(6), 2562 : 9-16. 

 
 

บทคดัย่อ 
 
 การท าโครงงานในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาเจตคติที่มผีลต่อการใชถุ้งผ้าคู่ชวีติร่วมพิชติพลาสติกให้
หมดโลก โดยใชโ้ปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad program) เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรยีนอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มและรณรงคใ์หน้กัเรยีนใชพ้ลงังานอย่างมคี่าและมปีระโยชน์สูงสุด และเพื่อศกึษาการใชโ้ปรแกรม GSP 
(The Geometer’s Sketchpad Program) ซึง่เป็นโปรแกรมคณิตศาสตรช์ว่ยในการออกแบบลวดลาย ซึ่งผลสรุปจาก
การท าโครงงาน คอื สามารถใชโ้ปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) ได ้และช่วยปลูกฝัง
พฤตกิรรมการรกัษาสิง่แวดลอ้มและการลดภาวะโลกรอ้นใหก้บันักเรยีน เพื่อวนัขา้งหน้าเมื่อเขาโตเป็นผูใ้หญ่ จะได้
ชว่ยกนัดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มของโลกใบ กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์
รอ้ยเอด็ ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 30 คน ไดม้าโดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใชป้ระกอบดว้ย
แบบสอบถามมาตราสว่น 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ จ านวน 30 ฉบบั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าเฉลี่ย และรอ้ยละ
สรปุผลการศกึษา 
 เจตคตทิีม่ผีลต่อการใชถุ้งผา้คู่ชวีติร่วมพิชติพลาสติกให้หมดโลก โดยใชโ้ปรแกรม  GSP (The Geometer’s 
Sketchpad Program) โดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่เจตคติที่มผีลต่อการใชถุ้งผา้คู่ชวีติร่วมพิชติพลาสติกให้หมดโลก อยู่
ในระดบัมาก ( X = 4.09) คดิเป็นรอ้ยละ 81.87 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าความประทบัใจในการใชถุ้งผา้คู่ชวีติ
รว่มพชิติพลาสตกิใหห้มดโลกอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  
( X = 4.67) คดิเป็นรอ้ยละ 93.33 
 
ค าส าคญั : ถุงผา้ , โปรแกรม GSP , เจตคต ิ
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Abstract 
 The purpose of this project were to study of attitudes of students that affect to the use of the cotton 
bags that designed the pattern of the bag by using GSP (The Geometer’s Sketchpad Program), to raise 
awareness of students to conserve the environment and encourage the students to save the energy  and 
to study the use of GSP (The Geometer’s Sketchpad Program), which is  a math program to help design 
patterns of the cotton bags. The results from this project are the students able to use GSP (The 
Geometer’s Sketchpad Program) to create the patterns on the cotton bags and raise awareness of 
students to save the environment to reduce the global warming. The sample consisted of 30 students of of 
Srinagarindra the Princess Mother School Roi-Et , in the second semester of the academic year 2018, 
They were selected by purposive sampling. The instruments were a 5-level scale questionnaire, 10 items. 
The data were analyzed by using mean and percentage statistics. 
 The  results  of this study indicated that the attitudes of students that affect  to the use of the cotton 
bags that designed the pattern of the bag by using GSP (The Geometer’s Sketchpad program) overall, the 
average satisfaction was at a high level ( ̅= 4.09), accounting for 81.87 percent. When considering each 
item, it was found that the satisfaction the cotton bags that designed the pattern of the bag by using GSP 
(The Geometer’s Sketchpad Program) was at the highest level ( ̅=4.67). 93.33 percent. 
 
Keywords: cotton bag, GSP program, attitude 
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1. บทน า 
 ภาวะโลกรอ้น (Global Warming) หมายถึง 
การทีอุ่ณหภมูเิฉลีย่ของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน ้ าในมหาสมุทร 
ในชว่ง 100 ปี ที่ผ่านมาอุณหภูมเิฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
ถงึ 0.78 ± 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจ าลอง
การคาดคะเนภูมิอากาศพบว่าในปี พ.ศ. 2544 – 
2643 อุณหภมูเิฉลีย่ของโลกจะเพิม่ขึน้ถงึ 1.1 ถงึ 6.4 
องศาเซลเซียสสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนก็
เพราะวา่เหล่าก๊าซเรอืนกระจกทัง้หลายที่เกดิขึ้นจาก
การท ากจิกรรมต่างๆของมนุษย์นัน้เพิ่มขึ้นมากอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการที่ป่าไม้ถูกตัดและท าลายลงไป
อย่างมาก จึงท าให้ไม่มีตัวฟอกอากาศที่มากพอ  
จงึท าใหก๊้าซเรอืนกระจกทัง้หลายเหล่านี้ข ึน้ไปรวมตวั
กนัอยู่บนชัน้บรรยากาศของโลกอย่างหนาแน่น ความ
รอ้นจากดวงอาทติย์ทีเ่คยถูกสะทอ้นกลบัออกไปนอก
โลกกถ็ูกสะสมไวใ้นโลกมากเกนิไป และกเ็ป็นสาเหตุ
ทีท่ าใหอุ้ณหภมูขิองโลกเพิม่ขึน้นัน่เองผลกระทบของ
ภาวะโลกรอ้นนัน้กม็ใีหเ้ราเหน็กนัอยู่บอ่ยๆ สภาพลม
ฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่
รุนแรงมากขึ้น น ้าท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง 
อากาศที่รอ้นผดิปกติจนมคีนเสยีชวีติ รวมไปถึงโรค
ระบาดชนิดใหม่ๆ หรอืโรคระบาดที่เคยหายไปจาก
โลกนี้แล้วก็กลบัมาให้เราไดเ้ห็นใหม่ และพาหะน า
โรคทีม่มีากขึน้ ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะ
โลกรอ้นจะรนุแรงมากขึน้ 
 พวกเราสามารถช่วยลดภาวะโลกรอ้นไดด้ว้ย
หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลังงาน ลดใช้
ถุงพลาสติก ลดใช้สิ่งของที่ไม่จ าเป็นเพื่อที่จะสร้าง
ขยะใหน้้อยลง รวมไปถึงการปลูกต้นไม ้และยงัมอีีก
หลายวิธีที่พวกเราสามารถท าได้ เพื่อที่จะช่วย
บรรเทาภาวะโลกรอ้นนี้  เนื่องจากในปัจจุบนัโลกเรา
นัน้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นเพราะมีก๊าซเรือนกระจก
เพิม่ขึน้ จากการท ากจิกรรมต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็นการเผาผลาญถ่านหินและเชื้อเพลิง รวมไปถึง
สารเคมทีี่มสี่วนผสมของก๊าซเรอืนกระจกที่มนุษย์ใช ้
และอื่นๆอกีมากมาย จงึท าใหก๊้าซเรอืนกระจกเหล่านี้
ลอยขึน้ และที่ส าคญัการใชถุ้งพลาสติกกเ็ป็นเหตุท า
ใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นขึน้ดว้ย   

 ดงันัน้ทางคณะผู้ศึกษาจึงได้เสนอวิธีการลด
ภาวะโลกร้อนโดยใช้ถุงผ้าฝ้ายรณรงค์ลดโลกร้อน 
การศึกษาเจตคติที่มีผลต่อการใช้ถุงผ้าคู่ชีวิตร่วม
พิชิตพล าสติก ให้หมดโลก  โดย ใช้โปรแกรม  
The Geometer’s Sketchpad ซึ่งเป็นโปรแกรม
คณิตศาสตร์ช่วยในการออกแบบลวดลายของถุงผ้า
ใหส้วยงามเพื่อความตอ้งการของมนุษย์ในยุคปัจจุบนั
และยงัชว่ยลดภาวะโลกรอ้นที่ก าลงัเป็นปัญหาส าคญั
อยู่ในตอนนี้ไดอ้กีดว้ย 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศึกษาเจตคติที่มผีลต่อการใช้ถุงผ้า
คูช่วีติรว่มพชิติพลาสตกิใหห้มดโลก โดยใชโ้ปรแกรม 
GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) 
 2.2 เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้นักเรียนใช้พลังงาน 
อย่างมคีา่ และมปีระโยชน์สงูสดุ 
 2.3 เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรม  GSP  
(The Geometer’s Sketchpad Program) ซึ่งเป็น
โปรแกรมคณิตศาสตรช์ว่ยในการออกแบบลวดลาย 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช ้คอื นักเรยีนโรงเรยีนเฉลิม
พระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์รอ้ยเอด็ ภาคเรยีน
ที ่2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 396 คน  
 2) กลุ่มตวัย่าง คอื นกัเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระ
เกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์รอ้ยเอ็ด ภาคเรยีนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ได้มาโดยเลือก
แบบเจาะจง  
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1) ตวัแปรตน้ คอื เพศ  
 2) ตวัแปรตาม คอื เจตคติที่มผีลต่อการใชถุ้ง
ผ้าคู่ชีวิตร่วมพิชิตพลาสติกให้หมดโลก โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  คือ 
แบบสอบถาม เรื่อง เจตคติที่มผีลต่อการใชถุ้งผ้า
คูช่วีติรว่มพชิติพลาสตกิใหห้มดโลก โดยใชโ้ปรแกรม 
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GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) เป็น
แบบมาตราสว่นประมาณ 5 ระดบั คอื  
  5 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ  
  4 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก  
  3 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง  
  2 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย  
  1 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ  
 2) สรา้งแบบสอบถาม เรื่อง เจตคติที่มผีลต่อ
การใชถุ้งผา้คูช่วีติรว่มพชิติพลาสติกให้หมดโลก โดย
ใชโ้ปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad 
Program) 
 3) น าแบบสอบถามเรื่องเจตคติที่มผีลต่อการ
ใชถุ้งผา้คู่ชวีติร่วมพิชติพลาสติกให้หมดโลก โดยใช้
โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad 
Program) ที่แก้ไข ปรบัปรุงแล้วให้กลุ่มเป้าหมาย
ประเมนิ หลงัจากนัน้นาผลทีไ่ดม้าวเิคราะห์  
3.4 วิธีด าเนินการศึกษา  
 ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้  
  1) ก าหนดเรื่องที่จะศกึษา โดยสมาชกิทัง้ 
30 คน ประชุมร่วมกนั และร่วมกนัคดิและวางแผน 
วา่จะศกึษาเรือ่งใด  
  2) ส ารวจปัญหาที่พบในโรงเรยีน ซึ่งมทีัง้
ปัญหาด้านผู้เรียน ครูผู้สอน อาคาร สถานที ่
สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน ฯลฯ  
  3) เลือกเรื่องที่จะศกึษา โดยเลือกเรื่องที่
สมาชิกมคีวามสนใจมากที่สุด เพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การคน้หาคาตอบ ศกึษาแนวคดิเรื่องการศกึษาเจต
คตทิี่มผีลต่อการใชถุ้งผา้คู่ชวีติร่วมพิชติพลาสติกให้
หมดโลก โดยใชโ้ปรแกรม GSP (The Geometer’s 
Sketchpad Program) 
   4) เขียนความส าคัญความเป็นมาของ
ปัญหา วตัถุประสงค ์สมมตุฐิาน ขอบเขตการวจิยัและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั โดยศึกษาข้อมูลจาก
หนังสอื และสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และจด
บนัทกึในโครงรา่งรายงานตามคูม่อื  
  5) สรา้งเครื่องมอื ที่เป็นแบบสอบถาม 
จ านวน 10 ขอ้ จ านวน 30 ฉบบั  
  6) น าเครื่องมือที่ปรบัปรุงแล้วไปใช้กบั
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน  

  7) การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการศกึษาครัง้นี้
ได้ด าเนินการโดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้
นักเรยีนกลุ่มตวัอย่างตอบ จ านวน 30 คน และเกบ็
รวบรวมข้อมูลจากนักเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
โดยผูศ้กึษา ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง  
  8) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 2010  
  9) สรปุการศกึษาและเขยีนรายงาน  
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศกึษาไดว้ิเคราะห์
ขอ้มลูดงันี้  
  1) น าแบบสอบถามทัง้หมดที่ตอบโดย
นกัเรยีนกลุ่มตวัอย่าง มาหาคา่คะแนนรวม  
  2) น าผลรวมมาคดิคา่เฉลีย่ และคา่รอ้ยละ  
  3) พจิารณาคา่เฉลีย่ จะใชเ้กณฑด์งันี้  
คา่เฉลีย่ 4.51 –5.00 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ  
คา่เฉลีย่ 3.51 –4.50 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก  
คา่เฉลีย่ 2.51 –3.50 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง  
คา่เฉลีย่ 1.51 –2.50 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย  
คา่เฉลีย่ 1.00 –1.50 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ  
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจ ัยเลือกใช้สถิติ 
ดงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ใชค้่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ̅) 
ค่ารอ้ยละ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
สตูรดงันี้ 
 - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (ชูศร ีวงศ์รตันะ, 2541 : 
35-36) 
 - คา่รอ้ยละ (บญุชม  ศรสีะอาด, 2543 : 101) 
  
4.สรปุผลการศึกษา 
 เจตคติที่มผีลต่อการใช้ถุงผ้าคู่ชีวติร่วมพิชิต
พล าสติก ให้หมดโลก  โดย ใ ช้โปรแกรม  The 
Geometer’s Sketchpad โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยเจต
คตทิี่มผีลต่อการใชถุ้งผา้คู่ชวีติร่วมพิชติพลาสติกให้
หมดโลก โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad อยู่ในระดบั มาก ( ̅= 4.09) คดิเป็นรอ้ย
ละ 81.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความ
ประทับใจในการถุงผ้าคู่ชีวิตร่วมพิชิตพลาสติกให้
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หมดโลก อยู่ในระดบัมากที่สุด ( ̅= 4.67) คดิเป็น
รอ้ยละ 93.33 
 ผลการวิ เ คร าะห์ข้อมูล การศึกษา เรื่ อ ง
การศึกษาเจตคติที่มีผลต่อการใช้ถุงผ้าคู่ชีวิตร่วม
พิชิตพลาสติกให้หมดโลก โดยใช้โปรแกรม GSP 
(The Geometer’s Sketchpad Program) ไดผ้ลดงันี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดงัแสดงในตารางที่ 1 พบว่า  
ผูน้ักเรยีนที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 30 คน แยก
เป็นเพศชายจ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.66 
เป็นเพศหญงิ จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.33  

 ตอนที ่2 การศกึษาเจตคติที่มผีลต่อการใชถุ้ง
ผ้าคู่ชีวิตร่วมพิชิตพลาสติกให้หมดโลก โดยใช้
โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad 
Program) ดงัแสดงในตารางที ่2 พบวา่ เจตคตทิี่มผีล
ต่อการใชถุ้งผา้คู่ชวีติร่วมพิชิตพลาสติกให้หมดโลก 
โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer’s Sketchpad โดย
ภาพรวมมคีา่เฉลีย่เจตคตทิีม่ผีลต่อการใชถุ้งผา้คู่ชวีติ
รว่มพชิติพลาสตกิให้หมดโลก อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 
4.09) คดิเป็นรอ้ยละ 81.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าความประทับใจในการเรียนการใชถุ้งผ้าแทน
ถุงพลาสตกิอยู่ในระดบัมากที่สุด  ( ̅= 4.67) คดิเป็น
รอ้ยละ 93.33 

 
ตารางที ่1 สถานภาพของนกัเรยีนทีผู่ต้อบแบบสอบถาม 
   

ข้อมลูทัว่ไปเพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 11 36.66 
หญงิ 19 63.33 
รวม 30 100 

ตารางที ่2 คา่เฉลีย่ รอ้ยละ ระดบัเจตคตทิีม่ผีลต่อการใชถุ้งผา้คูช่วีติรว่มพิชติพลาสติกให้หมดโลก โดยใชโ้ปรแกรม 
GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) 
  

ข้อท่ี รายการ 
ระดบัเจตคติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1 
ถุงพลาสตกิจะขาดงา่ยกวา่ถุงผา้ 

82.00 
4.10 

18.00 
1.56 

- - - 

2 
การใชถุ้งพลาสติกท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น 

78.67 
3.93 

21.33 
2.03 

- - - 

3 ใชถุ้งผา้ไปไดทุ้กทีทุ่กเวลา ใสส่ิง่ของได้
หลายอย่าง 

75.33 
3.77 

24.67 
2.23 

- - - 

4 
ถุงผา้จะใชง้านไดน้านกว่าถุงพลาสตกิ 

78.67 
3.93 

21.33 
2.03 

- - - 

5 ถุงผา้ฝ้ายมคีวามทนทานและใชซ้ ้าได้
มากกวา่ถุงพลาสติกหลายครัง้ 

83.33 
4.17 

16.67 
1.53 

- - - 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
 

ข้อท่ี รายการ 
ระดบัเจตคติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

6 
ความร่วมมอืของนกัเรยีนทีม่ตี่อการใชถุ้ง
ผา้แทนถุงพลาสตกิ 

76.67 
3.83 

23.33 
2.13 

- - - 

7 
ความปลอดภยัในการใชถุ้งผา้แทน
ถุงพลาสตกิ 

82.67 
4.13 

17.33 
1.63 

- - - 

8 ชว่ยในการลดปรมิาณขยะภายในโรงเรยีน 
78.67 
3.93 

21.33 
2.03 

- - - 

9 
ความรูแ้ละประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชถุ้ง
ผา้แทนถุงพลาสตกิ 

89.33 
4.47 

10.67 
0.89 

- - - 

รวม 
81.87 
4.09 

18.13 
1.58 

- - - 

 
 ผลการออกแบบลวดล ายถุ ง ผ้า ฝ้ าย ใน
การศกึษาคน้ควา้ เรื่อง เจตคติที่มผีลต่อการใชถุ้งผา้
คูช่วีติรว่มพชิติพลาสตกิใหห้มดโลก โดยใชโ้ปรแกรม 
GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) 
พบว่า นักเรยีนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ปลูกฝังพฤติกรรมการ
รกัษาสิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อนให้กับ
นกัเรยีน เพื่อทีว่นัขา้งหน้าเมือ่เขาโตเป็นผูใ้หญ่ จะได้
ช่วยกันดูแลร ักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ต่อไป  
แบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้   

 
1. กลุ่มของลายวงกลม 
 

 
  
 
2. กลุ่มของลายรปูสามเหลีย่ม   
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3. กลุ่มของลายผสม   
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
  
 

 5. อภิปรายผล 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาเจต
คตทิี่มผีลต่อการใชถุ้งผา้คู่ชวีติร่วมพิชติพลาสติกให้
หมดโลก โดยใชโ้ปรแกรม GSP (The Geometer’s 
Sketchpad Program)นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระ
เกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์รอ้ยเอ็ด ภาคเรยีนที่ 2 
ปีการศกึษา 2561 จ านวน 396 คน  

กลุ่มตวัย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2561 จ านวน 30 คน ไดม้าโดยเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาม
มาตราสว่น 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ จ านวน 30 ฉบบั 
วเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถติ ิคา่เฉลีย่ และรอ้ยละ 
 จากการศึกษาเจตคติที่มีผลต่อการใช้ถุงผ้า
คูช่วีติรว่มพชิติพลาสตกิใหห้มดโลก โดยใชโ้ปรแกรม 
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The Geometer’s Sketchpad มเีจตคติต่อต่อการใช้
ถุ ง ผ้ า คู่ ชี วิ ต ร่ ว มพิ ชิต พ ล าส ติ ก ใ ห้ ห มด โ ล ก  
โดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  
( ̅= 4.09) คดิเป็นรอ้ยละ 81.87 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ความประทับใจในการเรียนการใช ้
ถุ ง ผ้าแทนถุ งพล าสติ ก อยู่ ใ น ร ะ ดับมากที่ สุ ด  
( ̅= 4.67) คดิเป็นรอ้ยละ 93.33 เนื่องจาก ห้องเรยีน
มคีวามสะอาด ปลอดโปร่ง ดูสบายตา คุณครูกส็อน
เขา้ใจไดง้า่ยและนักเรยีนเขา้ใจ ไดเ้รว็ และมบีางคน

ให้ขอ้คดิเห็นว่า ให้เลิกเรยีนเรว็ขึ้น และ เตรยีมการ
ความปลอดภยัใหด้มีากขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1) สามารถน าไปศกึษาปัญหาต่างๆ ที่พบใน
โรงเรียนได้ แต่ควรมีตัวแปรร่วมด้วย เพื่อให้
การศกึษามคีณุภาพ 
 2) สามารถน าไปศกึษากบักลุ่มเป้าหมายอื่น 
 3) ควรมเีวลาศกึษามากขึน้ 
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