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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัคร ัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผลของคู่มอืการส่งเสรมิ
การลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ และเพื่อศกึษาเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบัการลด รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติก 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดล้อมต่อการส่งเสรมิการลด รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติก กลุ่มตวัอย่าง คอื 
นิสติช ัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลม้ศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
48 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืในการวจิยั ไดแ้ก ่คูม่อืการสง่เสรมิการลด รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติก 
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Paired t-test  
ผลการศึกษา พบว่า คู่มือการส่งเสริมการลด รบั ให้ และใช้ขยะพลาสติก มปีระสิทธิภาพ เท่ากบั 91.45/91.35  
สว่นดชันีประสทิธผิลของคูม่อืการสง่เสรมิการลด รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติก เท่ากบั 0.8416 นิสติมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น
และส่งผลให้นิสิตมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใชคู้่มือในการส่งเสริมร้อยละ 84.16 นิสติมี
คะแนนเฉลีย่ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมการส่งเสรมิสูงกว่าก่อน
การสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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Abstract 

 The purposes of this research were to study find the efficiency according to the criteria 80/80 and 
the effectiveness of the promotion manual to reduction for reception, giving and using the plastic waste 
and to study and compare knowledge, environmental ethics and environmental volunteers about reduction 
for reception, giving and using the plastic waste. The sample used in the study were 48 undergraduate 
students in Year 1st, Environmental Education program, Faculty of Environment and Resource Studies, 
Mahasarakham University being selected by purposive sampling. The tools used in research included 
promotion manual to reduction for reception, giving and using the plastic waste, knowledge test, 
environmental ethics measure and environmental volunteer measure. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing Paired t-test. The results 
revealed that the manual was efficiency of 91.45/91.35. The effectiveness of the activity manual index was 
equal to 0.8416. The students had more knowledge and effect to increased student progress after using 
the promote manual at 84.16 percent. After the promotion the experimental group students had an 
average score of knowledge, environmental ethical and environmental volunteer more than before 
promotion with statistically significance level at .05. 
 
Keywords : Promote, reduction, reception and give the plastic waste, Knowledge, Environmental Ethics, 

Environmental Volunteer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2(6), 2562 : 17 – 32 

 
19 

1. บทน า 
 พ ล า ส ติ ก เ ข้ า ม า มี บ ท บ า ท ส า คัญ ต่ อ
ชวีติประจ าวนัอย่างมาก เนื่องจากพลาสตกิเป็นวสัดุที่มี
คุณสมบัติโดดเด่นกว่าว ัสดุอื่น และสามารถน าไป
ทดแทนวัสดุอื่นๆ เช่น แก้ว ไม้ เป็นต้น นอกจาก
พลาสติกจะมีคุณสมบัติ ในด้านความแข็งแรง  
ความยืดหยุ่น ทนต่อกรด ด่าง และสารเคมีแล้ว 
พลาสตกิยงัคงมนี ้าหนกัเบา ไมแ่ตกหกัง่าย และมรีาคา
ไมส่งูเมือ่เทยีบกบัวสัดอุื่น ดว้ยคณุสมบตัดิงักล่าวท าให้
สนิคา้ทีผ่ลติจากพลาสติกถูกน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั
อย่างแพร่หลาย ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ทัง้ในสินค้า
อุปโภคบริโภคนานาชนิดในลักษณะของการห่อหุ้ม
บรรจุ หรอืในลกัษณะชิ้นส่วนเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ จะ
เห็นว่ าพลาสติกมีประโยชน์อย่ างมหาศาลต่ อ
ชวีติประจ าวนัของผูค้นในทุกวนันี้ แต่ขณะเดยีวกนัพิษ
ภยัของขยะพลาสตกิทีม่ผีลต่อสิง่แวดลอ้มกจ็ดัอยู่ในข ัน้
ร้ายแรง นับตัง้แต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการ
กลายเป็นขยะและมีพิษโดยตรงต่อสุขภาพมากที่สุด 
(จอมจนัทร ์นววีฒันา, 2542 : 28)   
 นบัตัง้แต่ปี ค.ศ.1686 มาจนถึง ค.ศ.1968 เป็น
เวลา 100 ปี กล่าวได้ว่าโลกเราเข้าสู่ “ยุคพลาสติก” 
อย่างเต็มที่ มีการใช้ประโยชน์จากพลาสติกมากมาย 
และพลาสตกิเป็นวสัดทุีเ่ป็น “ตวัเลอืกแรก” ในการน ามา
ท าผลติภณัฑใ์ชง้านหลากหลาย กล่าวไดว้่าพลาสติกมี
ประโยชน์มหาศาล แต่ขณะเดยีวกนักก็่อให้เกดิปัญหา
หลายอย่าง อย่างหนึ่งคอื ขยะพลาสติกที่กองท่วมสูง 
ก าจดัไดย้ากเพราะพลาสตกิไมส่ามารถถูกย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ จึงนับเป็นปัญหาด้าน
สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั(นิทศัน์     
 จิระอรุณ, 2543 : 379-381 และพลาสติกเป็น
วสัดุที่มนุษย์สงัเคราะห์ขึ้นโดยมีคุณสมบตัิทัว่ไปที่
แขง็แรง มคีวามยดืหยุ่นสูงทนต่อความชื้นและสารเคมี
ได้ดี ดงันัน้จึงถูกน ามาใชเ้ป็นผลิตภณัฑ์เพื่ออ านวย
ความสะดวกในชีวติประจ าวนั โดยส่วนใหญ่น ามาใช้
เป็นผลิตภณัฑ์ที่เกีย่วขอ้งกบัการอุปโภคและบรโิภค 
โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ที่ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม  
ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีส่ว่นใหญ่มรีะยะการใชง้านสัน้ และ
ถูกทิ้ งให้เป็นขยะทันทีหลังการใช้ ประเทศไทยมี
ปรมิาณขยะพลาสติกประมาณปีละ 4 ล้านตนั คดิเป็น

ร้อยละ 17 ของปริมาณขยะทัง้หมด (กรมควบคุม 
มลพิษ, 2551) ปัจจุบนัสงัคมไทยมกีารพฒันาในดา้น
ต่างๆ อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและ 
การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเติบโตของ
เศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการผลิตสินค้าและบรรจุภณัฑ์
มากมาย โดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่
เป็นพลาสติกอยู่ในประเภทที่ใช้แล้วทิ้ง เพื่อความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
ในปัจจุบนัพลาสตกิเป็นวสัดสุงัเคราะห์ทีต่น้ทุนและการ
ผลิ ตต ่ า  จึ ง ถู กน ามาใช้ ง านอย่ า งกว้ า งข วาง  
และมแีนวโน้มในการใชง้านในดา้นต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะสะดวกมากกว่าวสัดุอื่นๆ ผลิตภณัฑ์
พลาสติก ได้แก่ ถุงพลาสติก บรรจุภณัฑ์ใส่อาหาร 
ของเล่นเด็ก เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น เมื่อไม่ได้ใช้งาน
หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์แล้วจะกลายเป็นขยะ
พลาสตกิ ยิ่งปัจจุบนัมเีทคโนโลยีหรอืนวตักรรมใหม่ๆ 
ที่สามารถผลิตพลาสติกให้มีคุณสมบัติตามความ
ต้องการได้อย่างหลากหลายแต่ในทางตรงกนัข้าม
สารประกอบในพลาสตกิบางชนิดก่อให้เกดิอนัตรายต่อ
สุขภาพและสิง่แวดล้อม (ณิชชา บูรณสงิห์, 2559 : 1) 
ในโลกปัจจุบนัเราเห็นสิง่ของต่างๆ มากมายที่ท าดว้ย
พลาสตกิอยู่ในแทบทุกหนทุกแห่ง เรยีกไดว้่ามขีองใช้
ท าด้วยพลาสติกกันตัง้แต่ไม้จิ้มฟันไปจนถึงเรือรบ  
ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าพลาสติกเป็นเครื่องอ านวยความ
สะดวกทีห่าซื้อไดง้า่ยและมรีาคาไมแ่พงมากนกั แต่ใดๆ 
ในโลกนี้ เมื่อมีคุณมากก็อาจมีโทษมากด้วยเช่นกัน
โดยเฉพาะพลาสตกิใกลต้วั เชน่ ขวดใสน่ ้า หลอดดูดน ้า 
ชา ฯลฯ ใช้ก ันมาในชีวิตประจ าว ัน (กรรณิการ ์ 
โตประเสรฐิพงศ์, 2555 : 3-4) เพราะพลาสติกใชแ้ทนวสัดุ
ได้แทบทุกอย่าง และในการผลิตก็สามารถก าหนด
คุณสมบตัิตามที่ต้องการได้ เนื่องจากมีน ้ าหนักเบา
สะดวกต่อการขนสง่ พลาสตกิมปีระโยชน์อย่างมหาศาล
ต่อชวีติประจ าวนัของผูค้นในทุกวนันี้ แต่ขณะเดยีวกนั
พิษภยัของพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจัดอยู่ในข ัน้
รา้ยแรง นบัตัง้แต่ขบวนการผลติไปจนถงึการกลายเป็น
ขยะมพีษิโดยตรงต่อสขุภาพมากที่สุด โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่พวกเศษพลาสตกิต่างๆ และโฟมทีป่นเป้ือนดว้ยของ
เสยีประเภทอื่น ทีเ่ป็นอนัตรายและมเีชือ้โรคจะทวคีวาม
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รุนแรงต่อสภาวะแวดล้อมยิ่งขึ้น (ธเรศ ศรีสถิตย์ ,  
2543 : 8)  
 ปัจจุบนันี้ยุคของพลาสติก โดยเฉพาะส าหรบั
อาหารแลว้ การใชถุ้งพลาสตกิส าหรบับรรจุอาหารท าให้
อาหารที่บรรจุอยู่ดูสะอาดตาน่ารบัประทาน นอกจาก
ป้องกนัอาหารไมใ่หส้มัผสักบัสิง่สกปรก เชน่ ฝุ่ นละออง 
แมลง ฯลฯ แลว้ยงัสะดวกต่อการถอืขณะขนสง่ เพราะมี
น ้ าหนักเบากว่าภาชนะอย่างอื่น เช่น ขวดแก้วหรือ
กระป๋อง  (ทวชียั พชืผล, 2545 : 13) การน าพลาสตกิมา
ใชใ้นเรื่องที่เกีย่วข้องกบัอาหารนัน้มมีากขึ้นทุกที ซึ่ง
อาจจะเป็นอนัตรายต่อรา่งกายได ้ฉะนัน้เราจึงควรต้อง
สนใจในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใชง้านที่เก็บ
รกัษาในภาชนะพลาสติกเป็นเวลานาน หรือมีการให้
ความร้อน สารในพลาสติกที่อาจจะเป็นอันตรายต่อ
รา่งกาย ไดแ้ก่ โมโนเมอร์ และตวัท าลายที่อาจตกคา้ง
อยู่ในพลาสตกิ สารทีเ่กดิจากการสลายตวัของพลาสติก
ระหวา่งการใชง้านและสารเตมิแต่งต่างๆ (ภกัด ีโพธศิริ ิ, 
2553 : 46) หากมกีารใชง้านพลาสตกิทีไ่มถู่กวธิีหรอืไม่
เหมาะสมกบัประเภทพลาสตกิ จะท าใหส้ง่ผลกระทบต่อ
สขุภาพ การใชง้านจากพลาสตกิทีไ่มถู่กต้อง อาจท าให้
สารประกอบบางชนิดปนเป้ือนเขา้สูร่่างกาย โดยเฉพาะ
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัอาหารและเครื่องดื่ม น ามาซึ่งการ
สะสมของสารพิษ และความเสีย่งต่อการเกดิโรคต่างๆ 
ของผูบ้รโิภคได ้(ศลุพีร แสงกระจ่าง, 2556 : 43-44)  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกถึง
บทบาทของสถาบนัการศกึษาต่อการลดและแยกขยะ
และการบรโิภคที่ย ัง่ยืน โดยไดช้ี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น
ของบรรจุภณัฑ์ที่ใชค้ร ัง้เดยีวทิ้ง โจทย์ส าคญัคอื การ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้ค านึงถึงผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการบรโิภคมากขึ้น ในทางทฤษฎี
จติวทิยา พฤติกรรมเพื่อสิง่แวดล้อมจะเกดิขึ้นโดยการ
ใหค้วามรูเ้พื่อสรา้งความตระหนักควบคู่ไปกบัการสรา้ง
ระบบให้เอื้อต่อการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การ
จดัหาตูก้ดน ้าทีส่ะอาดและเพยีงพอเพื่อใหค้นพกขวดน ้า
ส่วนตัวมากขึ้น ส าหรบัข้อเสนอในการแกปั้ญหาขยะ
พลาสติกบนบกและทะเลนัน้ เสนอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเมืองใหญ่ปร ับรูปแบบการ
ท างานใหม่ ให้ เน้ นสร้างภาคีกับโรง เรียนและ
มหาวทิยาลยัมากขึ้น ให้มกีารท างานร่วมกบัคุณครูใน

การปรบัปรุงเนื้อหาหลักสูตรและกจิกรรมภาคปฏบิตัิ
เกีย่วกบัการจดัการขยะพลาสตกิ นอกจากนี้ ยงัเสนอให้
ภาครฐัจดัสรรงบประมาณใหก้บัภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น 
โดยเฉพาะโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาซึ่งจะช่วย
สร้างเด็กและเยาวชนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่วนการ
ปลูกฝังจิตส านึกในวยัผูใ้หญ่สามารถด าเนินการผ่าน
การจดัระบบลดและแยกขยะในองคก์รซึง่ภาครฐัควรเริม่
จากหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล โรงแรม สถาน
ประกอบการ และออกมาตรการเพื่อกระตุน้ใหผู้ผ้ลติและ
ร้านค้าลดขยะมากขึ้น เช่น มาตรการเก็บเงินค่า
ถุงพลาสตกิ มาตรการภาษบีรรจุภณัฑท์ีใ่ชค้ร ัง้เดยีวทิ้ง 
เป็นตน้ (สจุติรา วาสนาด ารงด,ี 2560 : 57) 
 ปัจจุบนัปัญหาขยะพลาสตกิไดก้ลายเป็นปัญหา
ส าคญัของโลก เนื่องจากขยะพลาสตกิย่อยสลายไดย้าก 
นอกจากนัน้การก าจัดขยะพลาสติก โดยการเผายัง
ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อ
สิง่มชีวีติและยงัเป็นสาเหตุน าไปสูก่ารเกดิภาวะโลกรอ้น
ดว้ย จากการเพิม่ขึน้ของประชากร โลกในปัจจุบนัสง่ผล
ใหม้กีารใชพ้ลาสติกเพิ่มมากขึ้นดว้ย และยงัคงมอีตัรา
เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น ทุ ก ปี  พ บว่ า  ใ น ปี  พ . ศ .  2553  
มขียะพลาสติกประมาณ 4.8 - 12.7 ล้านตนั ในทะเล
จากคนที่อาศยัอยู่ห่างจากชายฝัง่และมขียะรวมกนัทัง้
โลก 275 ล้านตนั (Jambeck J. R. et al., 2015 : 768-770) 
สว่นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยนัน้ จากการส ารวจ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทัว่ประเทศ พบว่า มีมากกว่า 
4,000 ตนัต่อวนั เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
พบวา่ เป็นขยะจากถุงพลาสตกิจ านวนมาก (กรมควบคุม
มลพิษ, 2558 : เวบ็ไซต์) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสรา้ง
ความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขยะพลาสตกิใหม้ากขึน้  
 ดังนั ้น ผู้ วิจ ั ยจึ งได้ท าการศึกษาและใช้
กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่าน
กระบวนการส่งเสรมิถ่ายทอดให้เกิดความรู ้สามารถ
สรา้งองค์ความรู ้รวมไปถึงการมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
และจติอาสาสิง่แวดลอ้ม ซึง่กลุ่มตวัอย่าง คอื นิสติระดบั
ปริญญาตรีช ัน้ปีที่  1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มหาสา รคาม  ได้ จ ากการ เ ลื อกแบบ เจ าะจ ง  
จ านวน 48 คน โดยใชเ้วลาในการจดัการส่งเสรมิ 2 วนั 
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เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบด้วย
คูม่อืและแผน่พบัการสง่เสรมิการลด รบั ให้ และใชข้ยะ
พลาสติก เพื่ อให้ผู้ เข้าร ับการส่ง เสริมมีความรู ้ 
ความเข้าใจ มีจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม และเกดิจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มที่ด ีและสามารถน าเอาแนวทางการลด รบั 
ให ้และใชข้ยะพลาสตกิมาใชใ้นชวีติประจ าวนัเพื่อช่วย
ลดปริมาณขยะพลาสติก และอีกทางหนึ่งจากการน า
ขยะจ าพวกกระป๋อง ขวดแกว้ และพลาสติก กลบัมาใช้
ใหม ่นอกจากนัน้ยงัช่วยลดระยะเวลาและค่าใชจ้่ายใน
การก าจดัอกีดว้ย 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ดชันีประสทิธิผลของคู่มือการส่งเสรมิการลด รบั ให ้
และใชข้ยะพลาสตกิ 
 2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม และจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการลด รบั ให ้
และใชข้ยะพลาสตกิ กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 363 
คน 
 2) กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติช ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 48 คน ไดจ้ากการเลือก
แบบเจาะจง 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
  1)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการ
สง่เสรมิการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ 
 2)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล ไดแ้ก ่
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และ
แบบวดัจติอาสาต่อการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การสง่เสรมิการลด รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติก 
ผูว้ ิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น  
2 ระยะ ดงันี้  

 ระยะที ่1 การสรา้งและการพฒันาเครือ่งมอื  
  1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด เครือ่งมอืที่
ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก ่คูม่อืการสง่เสรมิการลด รบั ให ้
และใชข้ยะพลาสตกิ โดยมกีารออกแบบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การถ่ายทอด ดงันี้ 
    1) ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น โดยการศกึษา
จากต ารา เอกสารงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างเครื่องมอืในการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มือการ
สง่เสรมิการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ โดยมเีนื้อหา
สาระดงันี้ หน่วยที่ 1 ปัญหาขยะพลาสติก หน่วยที่ 2 
ภยัอนัตรายจากขยะพลาสติก หน่วยที่ 3 การจัดการ
ขยะพลาสติกและปัญหาการจดัการขยะพลาสติก และ
หน่วยที่ 4 แนวทางการลดปรมิาณขยะและการก าจัด
ขยะพลาสตกิอย่างถูกวธิ ี  
   2) น าคูม่อืทีจ่ดัท าขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรกึษาตรวจสอบ เพื่อขอขอ้เสนอและปรบั ปรุงแกไ้ข
คณุภาพเครือ่งมอืใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น จากนัน้
น าสง่ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคา่ IOC พบว่า 
คา่ IOC ของทุกขอ้มคี่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า คู่มอืการ
ส่งเสริมการลด รบั ให้ และใช้ขยะพลาสติก มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถ
น าไปใชใ้นการสง่เสรมิได ้
  2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ ประเมนิผล  
   1)  ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้นโดย การศกึษา
จากต ารา เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางใน 
การสร้างเครื่องมอืในการวดัผลและประเมนิผล ไดแ้ก ่
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และ
แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการลด รบั ให้ และใช้
ขยะพลาสตกิ 
   2) น าเครื่องมือที่ ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลที่จ ัดท าขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบเพื่อขอขอ้เสนอและปรบัปรุง แกไ้ขคุณภาพ
เครื่องมือให้มคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนัน้น าส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง 
ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบความรู้ แบบวัด
จรยิธรรมส่งแวดล้อม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม
ต่อการลด รบั ให้และใชข้ยะพลาสติก พบว่า ค่า IOC 
ของทุกขอ้มคี่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า ค าถามทุกขอ้มี
ความตรงตามเนื้อหา และสามารถน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูได ้
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 3) น าแบบทดสอบความรู ้แบบ วดัจรยิธรรม
สง่แวดลอ้ม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการลด 
รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติก ไปทดลองใช ้(Try Out) กบั
นิสิตชัน้ปีที่  2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน น ามาหาค่าอ านาจจ าแนก 
(r) คา่ความยากง่ายของแบบวดัความรูร้ายขอ้ (p) และ
หาคา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัของแบบทดสอบความรู ้แบบ
วัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และแบบวัดจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ 
 4) น าแบบทดสอบความรู ้แบบ วดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการลด 
รบั ให้ และใช้ขยะพลาสติกไปปรบัปรุงแก้ไข ท าเป็น
ฉบบัสมบรูณ์ แลว้น ามาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา เพื่อ
น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง 
 ระยะที ่2  กระบวนการถ่ายทอด สิง่แวดลอ้ม
ศกึษา  
  การส่งเสริมการลด รบั ให้ และใช้ขยะ
พลาสติก ใชเ้วลาในจดักจิกรรมการส่งเสรมิ ใชเ้วลา 2 
วนั (16 ชัว่โมง) ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง มี
ข ัน้ตอนดงันี้  
   ขัน้ตอนที่ 1 ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูกอ่นการสง่เสรมิจากกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยเครื่องมอื
วดัและประเมินผล คือ แบบทดสอบความรู้ แบบวัด  
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจิตอาสา สิง่แวดล้อม 
   ขัน้ตอนที่ 2 การจดัการส่งเสรมิการ
ลด รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติก พรอ้มท าแบบทดสอบ
ความรู้ระหว่างจัดการส่งเสริม โดยการบรรยายให ้
ความรูเ้กีย่วกบัการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิแบง่ 

ออกเป็น 4 หน่วย ไดแ้ก ่หน่วยที ่1 ปัญหาขยะพลาสตกิ 
หน่วยที ่2 ภยัอนัตรายจากขยะพลาสตกิ หน่วยที ่3 การ
จดัการขยะพลาสตกิและปัญหาการจดัการขยะพลาสติก 
และหน่วยที่ 4 แนวทางการลดปริมาณขยะและการ
ก าจดัขยะพลาสตกิอย่างถูกวธิ ี
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
          สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถติพิื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ รอ้ย
ละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ได้แก่  ค่ าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้ Item-total 
Correlation ค่าความยากง่าย ค่าความเชื่อมัน่ ใช ้Alpha 
Coefficiient ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อ IOC และการหา
ดชันีประสทิธผิล (Effectiveness Index : E.I) 
 3. สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน คอื Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05   
 
4. สรปุผลวิจยั 
 4.1) ผลการหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสทิธผิลของคูม่อื เรือ่งการสง่เสรมิการลด รบั ให ้
และใชข้ยะพลาสตกิ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการลด ร ับ ให้ และใช้ขยะพลาสติก พบว่า 
ประสทิธิผลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 
91.45 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 
91.35 ดงันัน้ การส่งเสริมการลด รบั ให้ และใช้ขยะ
พลาสติกมีประสิทธิภาพของคู่มือการส่ ง เสริม 
91.45/91.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ต ัง้ไว ้
(ดงัตารางที ่1) 
 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ (E1/E2)

  
 

 

คู่มือการส่งเสริม คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.29 1.09 91.45 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 18.27 1.14 91.35 

ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม เท่ากบั 91.45/91.35 
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 ส่วนค่าดชันีประสิทธิผลของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 48 คน พบวา่ ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มอื
การส่งเสริมการลด รบั ให้ และใช้ขยะพลาสติกมีค่า
เท่ากบั 0.8416 หมายความว่า นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้น

และสง่ผลใหน้ิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้น
หลงัจากการใชคู้ม่อืการสง่เสรมิรอ้ยละ 84.16 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการสง่เสรมิการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ  

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ส่งเสริม 

จ านวน
นิสิต 

คะแนนเต็มของ
การทดสอบหลงั
การส่งเสริม 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) ของคู่มือ 
เกณฑ์ 

436 877 48 960 0.8416 ผา่นเกณฑ์ 
   
 4.2)  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการลด 
รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ   
 4.2.1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ ผลการศกึษา
และเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบัการลด รบั ให้ และใช้
ขยะพลาสติกของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อน และหลงัการ
สง่เสรมิ พบวา่ คะแนนเฉลีย่ความรูข้องนิสติทีเ่ขา้รว่ม 

 
การสง่เสรมิการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิก่อนการ
สง่เสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 
9.08 และหลังการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 18.27 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู ้กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติที่เขา้ร่วม
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริม
เพิม่ขึน้มากกวา่กอ่นการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการลด รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติก โดยใช้ t-test    
(Dependent Samples) กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t p 
 ̅ S.D. ระดบัความรู้  ̅ S.D. ระดบัความรู้ 

ความรู ้
(N = 20) 

9.08 1.09 ปานกลาง 18.27 1.14 มาก -37.51 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05
 
        4.2.2 ผลการเปรยีบเทียบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
กอ่นและหลงัการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ 
  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการลด รบัให้ และใชข้ยะพลาสติก
ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมการ
สง่เสรมิการลด รบั ให ้และ ใชข้ยะพลาสติก ก่อนการ

ส่ง เสรมิโดยรวมอยู ่ในระดับเพื่อส ังคม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.78 และหลังการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.16 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

(ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิของ  
กลุ่มตวัอย่าง โดยใช ้t-test (Dependent Samples) กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ  (n = 48) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
  
 ผลการศึกษาและ เปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อการลด รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติกของ
นิสิตกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
คะแนนจิตอาสาสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิการลด รบั ให้ และใช้ขยะพลาสติกก่อนการ
สง่เสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.76 และหลงัการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.00 เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติ
อาสาสิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมหลังการ
ส่งเสริมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที่ 5 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการลด รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติก โดยใช ้ t-test 
(Dependent Samples) กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ (n=48) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1) ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ดชันีประสิทธิผลของคู่มือ เรือ่ง การลด ร ับ ให้ 
และใช้ขยะพลาสติก 
 1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือมี
ประสทิธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 91.45/91.35 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ต ัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการส่งเสริม 
แสดงให้ เ ห็นว่ านิ สิตที่ เ ข้ าร่ วมการส่ ง เส ริมมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การส่งเสรมิการลด รบั ให ้
และใช้ขยะพลาสติก โดยใช้คู่มือการส่งเสริมซึ่งเป็น

รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนของกจิกรรมให้ผูเ้รยีน
เกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องของการลด รบั ให้ และ
ใชข้ยะพลาสตกิ สามารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรง
ตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทิศทางที่ดขี ึ้น แสดงให้เห็นว่าการ
การสง่เสรมิการลด รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติก โดยใช้
คูม่อืประกอบการถ่ายทอดความรูโ้ดยผ่านกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วมมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้นจริง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
สุพตัรา วงศ์ษา (2542 : 77) ไดก้ล่าวไวว้่าการพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรู ้หมายถึง แบบแผนการด าเนินการ

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t p 
 ̅ S.D. 

ระดบัจริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม  ̅ S.D. 

ระดบัจริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.78 0.21 เพื่อสงัคม 3.16 0.38 เพื่อสงัคม -13.45 47 .000* 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t p 
 ̅ S.D. 

ระดบัจิตอาสา
ส่ิงแวดล้อม  ̅ S.D. 

ระดบัจิตอาสา
ส่ิงแวดล้อม 

จติอาสา
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

3.76 0.20 มาก 4.00 0.51 มาก -3.94 47 .000* 
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จดัการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์และ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีหลกัการการเรยีนรูห้รอืการสอนที่
รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่านกระบวนการวจิ ัยและไดร้บั
พิสูจน์และทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการ
สอนจะแสดงข ัน้ตอนทีผู่เ้รยีนจะไดเ้รยีนรูแ้ละผูส้อนตอ้ง
ด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายของรูปแบบนัน้ๆ 
เป็นไปตามแนวคดิของ อรสา จงัหวดัสุข (2554 : 14) ได้
กล่าวว่า การประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมไว้ว่าการ
ประเมนิคณุภาพชดุกจิกรรมผูส้อนจะตอ้งท าการทดลอง
ใช้ชุ ดกิ จ กรรมกับผู้ เ รีย นที่ เ ป็ นตัวอย่ าง ของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ชุดกจิกรรมที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมกบัผูเ้รยีน เป็นไปตามแนวคดิของ ดุจทดงิ จี
ทา (2555: 25) ไดก้ล่าววา่ ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 
คอื ระดบัคุณภาพของชุดกจิกรรมที่วดัจากผลสมัฤทธิ ์
ระหว่างการเรียน และผลสมัฤทธิห์ลังเรียน การหา
ประสทิธิภาพของชุดกิจกรรม เพื่อให้เชื่อม ัน่ได้ว่าชุด
กจิกรรมที่สรา้งขึ้นนัน้มีประสิทธิภาพในการสอน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพลนิ เศวตศลิา (2549 : 94-
97) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เรื่องระบบนิเวศ ส าหรบันักเรียนช่วงชัน้ที่ 4 ของ
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูย์วจิยัและ
พฒันาการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า คู่มือกจิกรรม
เสรมิหลกัสูตรเรื่องระบบนิเวศ มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 
83.16/80.95 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต ัง้ไว้ 80/80 
สอดคล้องกับวิจ ัยของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร  
วงศ์จนัทรา (2559 : 189-202) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซียน : 
สาธ ารณรัฐ อิ น โดนี เ ซี ย  ผลการศึกษาพบว่ า 
ประสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธิภาพเท่ากบั 
84.53/85.33 แ สดง ให้ เ ห็ น ว่ าคู่ มื อ ฝึ กอบ รมมี
ประสทิธภิาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้และสอดคล้องกบั
วจิยัของ ยุวเรศ วงษ์จนัทร์ และคณะ (2561 : 156) ได้
ศกึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าสารปราบแมลง
ศตัรูพืชโดยใช้ใบน้อยหน่า ผลการศกึษา พบว่า คู่มือ
ฝึกอบรมการท าสารปราบแมลงศัตรูพืชโดยใช้ใบ
น้อยหน่าที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
98.40/95.50 ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้แสดง
วา่ คูม่อืฝึกอบรมการท าสารปราบแมลงศตัรูพืชโดยใช้

ใบน้อยหน่า มปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
การสง่เสรมิการลด รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติก โดยใช้
คู่มอืกจิกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน
ของกจิกรรมให้ผู้เรยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่อง
ของขยะพลาสติก สามารถพฒันานิสติให้มพีฤติกรรม
ตรงตามความมุง่หวงั สง่ผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการ
สง่เสรมิการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสติก โดยใชคู้่มอื
ประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วมมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
 2) ผลการศกึษาดชันีประสทิธิผลของคู่มอืมคี่า
ดชันีประสทิธิผล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 0.8416 ส่งผลให้มี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
การสง่เสรมิรอ้ยละ 84.16 ส าหรบัการสง่เสรมิการลด รบั 
ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ โดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิซึ่งเป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิเกิด
ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องการส่งเสรมิการลด รบั ให ้
และใชข้ยะพลาสติก สามารถพฒันาผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
ใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความมุง่หวงั ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมมผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทิศทางที่ดขี ึ้น แสดงให้
เหน็วา่การจดักจิกรรมคา่ย โดยใชคู้ม่อืการส่งเสรมิเรื่อง
การลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2546 : 256) 
ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" ว่า หมายถึงสมุดหรือ
หนงัสอืทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งทีต่้องการรู้
เพื่อใชป้ระกอบต ารา เพื่ออ านวยความสะดวกเกีย่วกบั
การศึกษาหรือการปฏิบตัิเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อ
แนะน าวิธีใชอุ้ปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคู่มือ จัดเป็น
หนงัสอือา้งองิประเภทหนึ่ง ทีร่วบรวมขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ 
เฉพาะเรือ่ง เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืตอบค าถามในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการศกึษา
และปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้คู่มอืมกัจะมกีารเรยีบเรยีง
เนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเขา้ถึง
ข้อมูลแก่ผู้ใช้ เช่นเดียวกันกับแนวคิดของจุมพจน์  
วนิชกุล (2554 : 2-3) หนังสอืคู่มอืเป็นหนังสอือ้างอิง
ประเภทหนึ่งที่จ ัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวและ
ขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบับุคคล เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะ
ด้านหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเฉพาะด้านหรือเรื่องใน
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สาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง โดยให้รายละเอียดของเรื่องราว
นัน้อย่างสัน้ๆ หรอือาจใชเ้ป็นคูม่อืในการปฏบิตังิานและ
ใช ้เป็นแหล่งอา้งองิหาขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะตอบค าถาม และ
เป็นไปตามกับตามแนวคิดของ ปรีชา ช้างขวัญยืน 
(2551 : 127-132) ได้อธิบายคู่มือที่เกี่ยวกบัการจัดการ
เรยีนวา่ คูม่อืคอืหนงัสอืที่ผูเ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราที่
เรยีนปกติ โดยการถ่ายทอดความรูผ้่านคู่มอืฝึกอบรม 
อาจท าให้ผูเ้รยีนมีความรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง
แกผู่อ้ื่นโดยมุง่หวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคต ิและ
เกดิความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชลทิศ 
พันธุ์ศิร ิ และบญัญัติ สาลี (2559 : 176-188) ได้
ศึกษ า วิ จั ย  เ รื่ อ ง  ก ารพัฒนาคู่ มื อ ฝึ ก อบ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพนัธรฐัมาเลเซยี ผลการศกึษา พบวา่ คู่มอืฝึกอบรม 
มีป ร ะสิท ธิ ภาพ เท่ ากับ  92.33/93.22 ส่ วนดัชนี
ประสทิธิผล ของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.8685 นิสติที่
ใช้คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซีย มคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนรู ้รอ้ยละ 86.85 สว่นความรู ้ทศันคตขิองนิสติกลุ่ม
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้และทัศนคติหลังการ
ฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นการฝึกอบรม และนิสติกลุ่มทดลอง
ม ีความรูแ้ละทศันคติโดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม และ
นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนน ทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมที่นิสิตประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้
ประเมนิ หลงัการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
นิสิตกลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคติ และทกัษะในการ
เป็นวิทยากรฝึกอบรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซีย สูงกว่านิสติ
กลุ่มควบคุม อย่างมี นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบล แคว้นไทยสงค ์ 
และประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 123-135) ไดศ้กึษาการ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซียน : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ที่มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และหาดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืฝึกอบรม เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบความรู ้
ทศันคต ิกอ่นและหลงัการฝึกอบรม เพื่อศกึษาทกัษะใน
การเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลังฝึกอบรม และเพื่อ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการเป็น

วทิยากรฝึกอบรม ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 85.33/80.22 สว่นดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 0.444 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน : ประเทศ
บรไูนดารสุซาลาม มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 
44.44 นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้และ
ทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นการฝึกอบรม และ
นิ สิ ต ก ลุ่ ม ท ด ล อ ง มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ศ น ค ติ ต่ อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซียน : ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม โดยรวม สูงกว่ากลุ่มควบคุมและ
นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรมหลงัสูงมากกว่าก่อนรบัการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาท ีลพพนัธ์ทอง และประยูร 
วงศ์จันทรา (2558 : 15) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มืออบรม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน : สาธารณรฐั
สงิคโปร์ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลของคู่มอืการ
อบ ร ม  เ ท่ า กั บ  0.7350 นิ สิ ต ที่ ใ ช้ คู่ มื อ อ บ ร ม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐั
สงิคโปร์ มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูค้ิดเป็นรอ้ยละ 
73.50 และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู ้ทศันคตแิละทกัษะ
ในการเป็นวิทยากรสูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงว่าคู่มือการ
ส่ง เสริมการลด ร ับ ให้  และใช้ขยะพลาสติกมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้เนื่องจากผูว้จิยัไดเ้น้น
ความส าคญัของการเรียนรู ้โดยคู่มอืการส่งเสริมที่มี
ข ัน้ตอนในการจดักจิกรรมการสง่เสรมิทุกข ัน้ตอน 
5.2) ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ จริยธรรม
สิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการ
ลด รบั ให้ และใช้ขยะพลาสติก  
          1) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การลด ร ับ ให้ และใช้ขยะพลาสติกของนิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างกอ่นและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรูข้องนิสติทีเ่ขา้รว่มการส่งเสรมิ เรื่อง การลด รบั 
ให้ และใช้ขยะพลาสติกก่อนการเขา้ร่วมการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 9.08 
และหลังการเขา้ร่วมการส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 18.27 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนน
เฉลีย่ความรู ้กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ นิสติทีเ่ขา้
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รว่มการสง่เสรมิ มคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการส่งเสรมิ
เพิม่ขึน้มากกวา่กอ่นการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของกีรต ิ 
ยศยิง่ยง (2551 : 4) กล่าววา่ ความรูแ้ละความเขา้ใจเป็น
กระบวนการเกดิความรูน้ าไปสู่ความเขา้ใจและน าไปใช ้
โดยผ่านการวเิคราะห์และสงัเคราะห์เป็นไปตามล าดบั
ข ัน้ตอนอย่างชดัเจน โดยชีใ้หเ้หน็วา่ความรูเ้ป็นข ัน้ตอน
แรกในการที่สมองรบัเอาขอ้มูลเขา้มาเก็บไว้ในระบบ
ความจ า จากนัน้ข ัน้ตอนทีส่องจงึเป็นเรือ่งราวของความ
เขา้ใจในความหมายของขอ้มูลจากความรูน้ัน้ๆ จนถึง
ข ัน้ถ่ายทอดหรือสื่อความหมายออกมาให้ผู้อื่นรบัรู้
ต่อไปได้ แล้วจึงมาถึงข ัน้น าความรู้ไปใช้จากความ
เข้าใจด้วยการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินผล
ต่อไป ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ ศพิล รืน่ใจชืน่ (2549 : 
10) ไดก้ล่าววา่ ความรู ้คอื สิง่ที่ส ัง่สมมาจากการศกึษา
เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์รวมทั ้ง
ความสามารถเชิงปฏิบตัิและทักษะความเข้าใจ หรือ
สารสนเทศที่ไดร้บัมาจากประสบการณ์สิง่ที่ได้รบั มา
จากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคดิ หรอืการปฏบิตัอิงค์วชิาใน
แต่ละสาขา และเป็นไปตามแนวคิดของ แสงจันทร ์
โสภากาล (2550 : 14-15) ไดก้ล่าวว่า ความรู ้หมายถึง 
การรบัรูเ้กี่ยวกบัข้อเท็จจริง เหตุการณ์ รายละเอียด
ต่างๆ ทีเ่กดิจากการสงัเกตการศกึษา ประสบการณ์ทัง้
ในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมความรู้
พื้นฐาน หรอืภมูหิลงัของแต่ละบุคคล ที่บุคคลไดจ้ดจ า
หรือเก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดัได ้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ธิชากร เอกทัศน์  และ ประยูร วงศ์จันทรา  
(2559 : 336) ไดศ้กึษาผลการใชคู้ม่อืสหกจิศกึษาส าหรบั
สิง่แวดลอ้มศกึษา เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้อ่น
และหลังการใช้คู่มือสหกิจศึกษาส าหรบัสิ่งแวดล้อม
ศกึษา พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนการใช้
คูม่อืโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ( ̅=10.53) และหลงัการ
ใชคู้่มอืนิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด ( ̅=18.65) นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลัง
การใชคู้ม่อืสงูกวา่กอ่นการใชคู้ม่อื อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็วา่การใชคู้ม่อืสหกจิศกึษา
ส าหรบัสิง่แวดล้อมศึกษาท าให้นิสติมีความรูเ้พิ่มมาก
ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประวทิย์ ประมาน (2556 

: 113) ไดศ้กึษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูพ้ล
ศึกษาตามแนวคิดกระบวนการออกแบบย้อนกลับ  
ผลวจิัยพบว่า ด้านความรูค้วามเข้าใจ มคีะแนนเฉลี่ย
ระหวา่งกอ่นการทดลอง ( ̅=15.75) กบัหลงัการทดลอง 
( ̅=23.94) มีความแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลีย่ เพิม่ขึน้ 8.19 และมี
คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง หลงัการทดลอง ( ̅=3.94) กบัการ
ติดตามผลภายหลังการทดลองใชรู้ปแบบ ( ̅=22.82)  
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
โดยคะแนนเฉลีย่มแีนวโน้มต ่าลง 1.12  ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าผู้เรียนมี“ความเข้าใจที่คงทน”เหลือติดตัวอยู่มาก  
และสอดคล้องกบังานวิจัยของประเสริฐ พลอยบุตร 
(2550 : 2) ได้ศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรียนรู้
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ในโรงเรียนบ้านหนองจอกวงัก าแพง อ าเภอศรีเทพ 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ ผลการศกึษาพบว่า ชุดกจิกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านหนองจอกวังก าแพง 
นักเรยีนชัน้ ประถมศึกษาชัน้ปีที่ 4, 5 และ 6 ที่เรยีน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุร ักษ์
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ดงันัน้ จะเห็นไดว้่า กระบวนการที่ใช้
ในการจดักจิกรรมนี้สามารถสรา้งความรูเ้กีย่วกบัการลด 
รบั ให ้และใชข้ยะพลาสติก เพื่อลดขยะพลาสติก และ
สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ท าให้ผลสมัฤทธิ ์
ออกมาในทางที่ดขี ึ้น จากการจดักิจกรรมการส่งเสริม
การลด รบั ให้ และใช้ขยะพลาสติก การที่ผลศึกษา
ปรากฏเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเครื่องมอืที่ผูว้จิยัได้
พัฒนาขึ้นประกอบด้วย คู่มือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการลด รบั ให้ และใช้ขยะพลาสติก รวมถึง
เครื่องมอืวดัและประเมนิผลไดผ้่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ และกระบวนการที่ผูว้จิยัไดไ้ปจดักจิกรรม
ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหาเพิม่มากขึน้ จึงส่งผลให้
นิสติปรญิญาตรรีะดบัปรญิญาตรี ช ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มคีวามรูห้ลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มมากขึ้น
กวา่กอ่นการสง่เสรมิ 
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 2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสติก 
ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมการ
สง่เสรมิการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสติกก่อนการเขา้
ร่วมการส่ง เสริม โดยรวมอยู่ ในระดับเพื่อส ังคม  
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.78 และหลงัการเขา้รว่มการส่งเสรมิ
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.16 
เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่น
และหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิเพิ่มขึ้นมากกว่า
กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมมีผลท าให้จริยธรรม
สิง่แวดล้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
กระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรม  
มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
เครื่องมอืที่ใชใ้นการส่งเสรมิ คอื คู่มอืการส่งเสรมิการ
ลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ แผน่พบัในการบรรยาย
ใหค้วามรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการการลด รบั ให้ และใชข้ยะ
พลาสตกิ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ ประยูร วงศจ์นัทรา 
(2555 : 171-172) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
หลกัการทีค่วรประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมี
ผลท าให้สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทาง
ระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์ให้แก่สรรพสิ่งที่อาศยั
สิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ ได้ โดยไม่สูญเสียระบบ
สมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม ซึ่งจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมไม่สามารถแยกออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีิต 
สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็น
ปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมดยงชวีติ ชุมชน และ
สงัคมสิง่แวดลอ้มใหด้ ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยืน เป็นไปตาม
แนวคิดของ ชชัพงศ์ ทองขนั (2552 : 25) ศึกษา
เกีย่วกบัแนวคดิจรยิธรรมสิง่แวดล้อมไวว้่า เดมิมนุษย์
ไมเ่คยประสบปัญหาสิง่แวดล้อมมากนัก แต่ในปัจจุบนั
มนุษย์ประสบกบัปัญหาสิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อนั
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเหลือน้อยลง การใช้
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนทางทีผ่ดิเชน่ การทดลอง 
ระเบดิปรมาณู การท าลายป่าไม ้ฯลฯ ท าให้ระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงและเสยีสมดุล ส่งผลกระทบต่อชวีิตของ

มนุษย์เอง ปัจจุบ ันสังคมไทยมีปัญหาสิ่งแวดล้อม  
จงึจ าเป็นตอ้งน าจรยิธรรมสิง่แวดล้อมมาศกึษาให้ครบ
ทุกดา้น โดยการบรูณาการกบัทุกกจิกรรม เชน่ การรูจ้กั
ประมาณในการบรโิภคหรอืทางสายกลางในการใชส้อย 
การกตญัํูกตเวทีรูคุ้ณค่าของสิง่แวดล้อม การเห็นแก่
ประโยชน์สว่นรวมและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และเป็นไปตามแนวคดิของอรรถเดช สรสุชาติ (2558 : 
23) ให้ความหมายจริยธรรมว่า จริยธรรม หมายถึง 
คุณสมบตัิทางความประพฤติ ที่สงัคมมุ่งหวงัให้คนใน
สงัคมนัน้ประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤต ิ 
มเีสรภีาพภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าทีท่ีส่มา
ชใินสงัคมพงึประพฤตปิฏบิตัติ่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อ
สงัคม ทัง้นี้เพื่อกอ่ใหเ้กดิความเจรญิรุง่เรอืงขึ้นในสงัคม
การทีจ่ะปฏบิตัใิห้เป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัิจะต้องรูว้่า
สิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บรรเจิด 
ปานเงิน (2552 : 112) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานี
อนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขประจ า
สถานีอนามัยเพื่อศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อ
พฤติกรรมในการอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษา พบว่า จริยธรรมต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
หลังการฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมครัง้นี้มผีลให้
บุคคลากรที่เข้าร่วมมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระครวูาปีพชัราภรณ์ (2554 
: 52) ได้ศึกษาการศึกษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ 
พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ศูนย์การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของพระนิสติที่ก าลงัศกึษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยศูนย์
การศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์โดยรวมมคี่าเฉลี่ยคะแนน
อยู่ในระดบัสูงมาก และพระนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ศูนย์การศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ที่มีอายุระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน
ต่างกนัมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของประยูร วงศ์จนัทรา และคณะ (2559 : 8)  
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ไดศ้กึษาการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยใชว้ธิเีรยีนรูแ้บบ
กรณีศกึษา ผลการศกึษาพบว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
กอ่นเรยีนนิสติมจีรยิธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติ
มติรเพื่อนพ้อง มคี่าเท่ากบั 2.14 และหลังเรยีนโดย
รวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม มีค่าเท่ากับ 
3.76 เมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่กอ่นและหลงัเรยีน นิสติมี
จรยิธรรมหลงัเรยีนมากกวา่กอ่นเรยีน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 แสดงให้เห็นว่า กระบวนการที่ใช้ในการ
สง่เสรมินี้สามารถสรา้งจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการลด 
รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติก เพื่อการลดขยะพลาสติก 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าว ันได้ ท าให้
ผลสัมฤทธิอ์อกมาในทางที่ดีขึ้น ดังนัน้ จากการจัด
กิจกรรมการการส่งเสริมการลด รบั ให้ และใช้ขยะ
พลาสติก การที่ผลศึกษาปรากฏเป็นเช่นนี้  อาจ
เนื่องมาจากเครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ประกอบดว้ย
คู่มือการส่งเสริมเกี่ยวกบัการลด รบั ให้ และใช้ขยะ
พลาสตกิ รวมถงึเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลไดผ้า่นการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญและผู้วจิยัไดไ้ปจดักจิกรรม
การสง่เสรมิใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเพิ่มมากขึ้นจึงท าให้
นิสติระดบัปรญิญาตร ีช ัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มคีวามรู้
หลงัการสง่เสรมิเพิม่มากขึน้กวา่กอ่นการสง่เสรมิ 
 3) ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อการลด รบั ให้ และใชข้ยะพลาสติกของ
นิสิตกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
คะแนนจติอาสาสิง่แวดลอ้มของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรม
การสง่เสรมิการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิก่อนการ
เขา้รว่มกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.76 และหลงัการเขา้ร่วมการส่งเสรมิโดยรวม
อยู่ ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจิต
อาสาสิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อน
การส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
แสดงใหเ้หน็วา่กจิกรรมการส่งเสรมิมผีลท าให้จิตอาสา
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการ
สง่เสรมิ มกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา

โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการส่งเสรมิ คอื คู่มอืการส่งเสริม
การลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสติก และแผ่นพบัในการ
บรรยายใหค้วามรูเ้ป็นสือ่กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมี
จติอาสาสิง่แวดล้อมต่อการส่งเสรมิการลด รบั ให้ และ
ใชข้ยะพลาสตกิ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ กรรณิกา มา
โน (2553 : 7) ไดใ้ห้ความหมายของจิตอาสา หมายถึง 
จติทีพ่รอ้มสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาเพื่อ
ประโยชน์เกือ้กลูต่อผูอ้ื่นหรอืสงัคม เป็นการกระท าดว้ย
ความ สมคัรใจ ไมห่วงัผลตอบแทน และเป็นการกระท า
ทีไ่มใ่ชภ่าระหน้าที่ที่ต้องรบัผดิชอบ ซึ่งเป็นไปตามคดิ
ของชยัวฒัน์ สุทธิรตัน์ (2552 : 13) ให้ความหมายของ
จติอาสา หมายถงึ การรูจ้กัเอาใจใส ่เป็นธุระและเขา้รว่ม
ในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมี
ความส านึกและยดึมัน่ ในระบบคณุธรรม และจรยิธรรม
ทีด่งีาม ละอายต่อสิง่ผดิ เน้นความเรยีบรอ้ย ประหยดั
และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์ กับธรรมชาต ิ 
และเป็นไปตามแนวคดิของปิยะนาถ สรวสิูตร (2552 : 
35) ใหค้วามหมายของจติอาสา หมายถงึ บคุคลทีม่จีติที ่
พรอ้มจะให้ หรอืเสยีสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา 
เพื่อช่วยเหลือผูอ้ื่นและสงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ  ์แก้วงาม  
(2561 : 143) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมผูน้ าจิตอาสาสิง่แวดล้อม ผลการศกึษาพบว่า 
กอ่นการฝึกอบรมนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ย
ผู้น าจิตอาสา โดยรวมอยู่ ในระดับมาก (X =3.41)  
และหลังฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X =4.08)  
เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการเป็นผู้น าจิต
อาสาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่ าง เป็นไปตาม
สมมติฐานการวจิ ัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยทกัษะการเป็น
ผูน้ าหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของประยูร วงศ์จนัทรา (2552 : 78) ไดศ้กึษาการพฒันา
กระบวนการสอนสิง่แวดล้อมศกึษาโดยการสอดแทรก
จรยิธรรมส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี ผลการศึกษา
พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มมากกว่านิสติกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ท าให้นิสิตมีความรู้ในระดบัสูง  
จึงสามารถน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
สิง่แวดลอ้มศกึษาในระดบัปรญิญาตรไีด ้และสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของป่ินกนก วงศ์ ป่ินเพชร และวิมล  
เหมอืนคดิ (2553 : 9) ไดศ้กึษาปัจจยัที่เกีย่วขอ้งกบัจิต
อาสาของนักศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า จิตอาสาของ
นกัศกึษาอยู่ในระดบัสงู มเีจตคตติ่อจติอาสาอยู่ในระดบั
ด ีแรงจูงใจในการท ากิจกรรมจิตอาสาอยู่ในระดบัสูง 
และการได้รบัการสนับสนุนทางสงัคมอยู่ในระดบัสูง
เชน่กนั ปัจจยัดา้นบคุคลทุกตวัมคีวามสมัพนัธ์ทางบวก
กบัจิตอาสาของนักศกึษาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05    
 แสดงให้เห็นว่า กระบวนการที่ใช้ในการ
สง่เสรมินี้สามารถสรา้งจติอาสาต่อการลด รบั ให ้และใช้
ขยะพลาสตกิ เพื่อลดขยะพลาสตกิ และสามารถน าไปใช้
ในชวีติประจ าวนัได ้ท าให้ผลสมัฤทธิอ์อกมาในทางที่ดี
ขึ้น จากการส่งเสริมผลศึกษาปรากฏเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากเครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ประกอบดว้ย
คู่มือการส่งเสริมเกี่ยวกบัการลด รบั ให้ และใช้ขยะ
พลาสตกิ รวมถงึเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลไดผ้า่นการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ และกระบวนการที่ผูว้จิยัได้
ไปจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้นิสติระดบัปริญญาตร ี
ช ัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรพัยากรศาสตร ์มคีวามรูห้ลงัการสง่เสรมิเพิม่มาก
ขึน้กวา่กอ่นการสง่เสรมิ 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1) ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) การน าวธิีการส่งเสรมิการลด รบั ให้ และใช้
ขยะพลาสติก ไปใช้ในการจดักจิกรรมการลด คดัแยก 
และการน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได ้
เนื่องจากมผีลท าใหค้วามรู ้จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มและจติ
อาสาสิง่แวดลอ้ม ของผูเ้รยีนเพิม่มากขึน้ 
 2) ควรจดักิจกรรมการลด รบั ให้ และใช้ขยะ
พลาสตกิ เพื่อใหน้ิสติไดถ้่ายทอดกระบวนการให้ชุมชน
หรอืบคุคลอื่นๆ ทีส่นใจ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ และเขา้
รว่มดว้ย  
6.2) ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารพฒันาสือ่ นวตักรรมในการสง่เสรมิ
การลด รบั ให้ และใช้ขยะพลาสติกในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้ารบัการส่งเสริมเกิดความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อมที่ดตี่อ
การสง่เสรมิการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ 
 2) ควรมีการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนโดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้
วธิกีารวดัผลทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบัการจดักจิกรรม
การสง่เสรมิการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ 
 3) ควรมกีารศกึษาจดักจิกรรมการส่งเสริมที่ให้
ผูเ้รยีนไดก้ าหนดปัญหาหรอืสถานการณ์ที่ผูเ้ร ียนสนใจ
ดว้ยตนเอง จากบรบิทตามสภาพแวดลอ้มทีผู่เ้รยีนพบเจอ
ในชีวิตประจ าวนั หรือเป็น ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นที่
ผูเ้รยีนอาศยัอยู่ และใหใ้ชก้ระบวนการแกปั้ญหาร่วมกนั 
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