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บทคดัยอ่ 
 งานวิจยันี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้
ประดบัในชุมชนบา้นนาสนีวน ใหม้ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้
ทศันคต ิและทกัษะการปฏบิตักิารน าขวดพลาสตกิมารไีซเคลิ ก่อนและหลงัส่ง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษามกีลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 10 คน โดยได้จากการเลอืกแบบเจาะจง  2. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการ
สง่เสรมิ คอื ชาวบา้นในชุมชนบา้นนาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 
30 คน ได้จากการสมคัรใจในการเขา้ร่มกจิกรรมส่งเสรมิ เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบด้วย คู่มอืที่ใช้ในการ
ส่งเสรมิ แผ่นผบั แบบวดัความรู้ แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัทกัษะปฏบิตั ิสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิตทิดสอบสมติฐาน paired t-test ผลการวจิยั พบว่า คู่มอื
การส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.78/82.89 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมคี่าเท่ากบั 0.4420 แสดงว่า ชาวบ้าน 
มคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.20 ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้ทศันคติ และทักษะปฏบิตัหิลงั
การสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การสง่เสรมิ, การรไีซเคลิขวดพลาสตกิ, ความรู,้ ทศันคต,ิ ทกัษะการปฏบิตั ิ 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to develop manual of promotion recycle of plastic bottles for 
flower pots in Ban Na Si Nuan Community, Village No. 17, Na Si Nuan Sub-district, Kantharawichai District, 
Maha Sarakham Province to be efficient and effective according to the criteria, study and compare 
knowledge, attitudes and operational skills related to recycle of plastic bottles for flower pots, before and 
after promotion. The sample used in the study were to groups as follows 1) the sample group used in the 
study were 10 villages headmen, assistsnt village headmen and village health volunteers, consisting of 10 
people by choosing the specific type, 2) the sample group used in the promotion were 30 villagers in Ban 
Na Si Nuan, Na Si Nuan Sub-district, Kantharawichai District, Maha Sarakham province, being selected 
voluntary sampling. The research instruments consisted training manual, brochure, knowledge test, attitude 
test and operational skill . The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and the paired t-test. The results showed that promotion manual was as effective as 83.78/82.89. 
The effectiveness index of the promotion manual was depicted at 0.4420, indicated that the villagers had 
progressed in their leaning by 44.20%. The villagers had mean scores on knowledge, attitude and 
operational skill after participation in activities higher than before the promotion, statistical significance at the 
level of .05. 
 
Keyword: Promotion, Recycle plastic bottle, Knowledge, Attitude, Practical skills 
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1. บทน ำ  
 ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาในการ
จดัการขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคญัที่ต้องได้รบั
การแกไ้ขอย่างเร่งด่วนหากไม่ไดร้บัการแกไ้ขจะส่งผล
กระทบต่อประชาชนและสิง่แวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ในปี  
พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยทัว่
ประเทศประมาณ 15,908 ตัน หรือ 43,718 ตัน/วัน 
(ขยะมูลฝอยในชุมชนที่ประชาชนน ามาทิ้งในถงัขยะ) 
โดยกรุงเทพมหานครมขียะมลูฝอยประมาณ 9,126 ตนั/วนั
เพิ่มเป็น 9,790 ตัน/วนั ในช่วงอุทกภยัคิดเป็นร้อยละ 
21 ของปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนัในเขต
เทศบาลเมืองพทัยาที่มีขยะมูลฝอยประมาณ 16,395 
ตัน /วัน  เพิ่ม เ ป็น 20,416 ตัน /วัน  ในช่ วงอุทกภัย  
คดิเป็นรอ้ยละ 47 ของปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ใน
แต่ละวนัเขยีนองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมขียะมูลฝอย
ประมาณ 16,045 ตนั/วนั เพิม่เป็น 20,005 16 ตนั/วนั 
ในช่วงทุกกภยัคดิเป็นรอ้ยละ 38 ของปรมิาณ  ขยะมลู
ฝอยทัว่ประเทศในปีพ.ศ. 2545 ขยะมูลฝอยในภาคใต้
เป็นอนัดบั 5 ของประเทศมปีรมิาณ ขยะมลูฝอย 5,180 
ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 12 ของปริมาณที่เกิดขึ้นทัว่
ประเทศ (กรมควบคุมมลพษิ, 2562 : เวบ็ไซต)์ 

พลาสติก เ ป็นวัสดุ ที่ เ ข้ า ม ามีบทบาทใน
ชวีติประจ าวนัของเราเป็นอย่างมากและมแีนวโน้มการ
ใช้งานที่เพิม่มากขึน้เพราะเป็นวสัดุที่มกีารใชท้ดแทน
ทรพัยากรธรรมชาติ เช่น ไม้และเหลก็ได้เป็นอย่างดี 
และมีราคาถูก น ้ าหนักเบาสามารถผลิตให้มีสมบัติ
ต่างๆ ตามทีต่้องการไดจ้ากการเลอืกชนิดของวตัถุดบิ 
ปฏกิริยิาเคม ีกระบวนการผลติและกระบวนการขึน้รูป 
นอกจากนี้ยงัสามารถปรุงแต่งสมบตัไิดง้่ายโดยการเตมิ
สารเตมิแต่ง (Additives) เช่น สารเสรมิสภาพพลาสตกิ 
(Plasticizer) สารปรับปรุงคุณภาพ (Modifier) สาร
เสริม (Filler) สารคงสภาพ (Stabilizer) สารยับยัง้
ปฏกิริยิา (Inhibitor) สารหล่อลื่น (Lubricant) และผงส ี
(Pigment) เป็นต้น  ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตที่
ก้าวหน้า และทนัสมยัในปัจจุบนัท าให้เรามผีลติภณัฑ์
พลาสตกิหลากหลายรูปแบบ และสสีนัใหเ้ลอืกใชอ้ย่าง
มากมาย ด้วยสมบัติที่ โดดเด่นหลายด้านท าให้
พลาสติกได้รบัการยอมรบัอย่างรวดเรว็และมปีรมิาณ
การใชง้านเพิม่สงูขึน้เรื่อย ๆ สง่ผลใหเ้กดิขยะพลาสตกิ

ในปรมิาณสูงมากขึน้ตามด้วย ดงันัน้การน าพลาสติก
กลบัมาใชใ้หม่หรอืการรไีซเคลิจงึไดร้บัความสนใจเป็น
อย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะ
พลาสติกแล้วยงัเป็นการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าอีก
ดว้ย การพฒันาทางเทคโนโลยใีนช่วงหลายปีทีผ่่านมา
ท าให้การรไีซเคลิพลาสติกมีอยู่ด้วยกนัหลายวธิ ีโดย
แบ่งเป็น 4 ประเภทหลกั คอื การรไีซเคลิแบบปฐมภูม ิ
การรไีซเคลิแบบทุตยิภูม ิการรไีซเคลิแบบตตยิภูม ิและ
การรไีซเคลิแบบจตุภูม ิ(ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุ
แห่งชาต,ิ 2562 : เวบ็ไซต)์ 

บา้นนาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ประชากรส่วนมากยงั
ไม่มอีงคค์วามรูท้ีจ่ะน าขวดพลาสตกิมารไีซเคลิหรอืน า
กลับมาใช้ใหม่ในด้านต่างๆ โดยทัว่ไปมีการใช้ขวด
พลาสติกอย่างสิ้นเปลืองในครวัเรือนแต่ละครวัเรือน 
เช่น ขวดน ้าอดัลม ขวดน ้าเปล่า ที่ใช้แล้วชาวบ้านก็
น าไปทิ้งไม่มีการน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั
หรอืน ากลบัมาใชใ้หม่ ท าใหเ้กดิปัญหาขยะจ าพวกขวด
พลาสติกที่มากเพิ่มขึน้ การใช้ขวดหรือพลาสติกที่ใช้
แล้วสามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ได้อกีครัง้ เพื่อลด
ปัญหาขยะและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขวด
พลาสตกิอกีดว้ย 

 ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจศกึษารูปแบบและ
กลยุทธใ์นการส่งเสรมิการรไีซเคลิขวดพลาสตกิมาเป็น
กระถางต้นไมป้ระดบั การน าขวดพลาสตกิมารไีซเคลิ
เป็นกระถางต้นไม้ประดบัเพื่อส่งเสรมิใหช้าวบ้านรูจ้กั
การน าขวดพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยัง
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขวดพลาสติกอีกด้วย 
เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชพีเสริมในครวัเรอืน 
เพิม่รายได้ให้กบัครวัเรอืนอกีด้วย และขยายการผลติ
พลาสติกรีไซเคิลจากขวดเป็นกระถางต้นไม้เพื่อเป็น
ธุรกจิในอนาคต  
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการรไีซเคลิขวด
พลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบัส าหรบัชาวบา้นให้
มปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ดา้นการพฒันาความรู ้ทศันคต ิและ

https://www2.mtec.or.th/th/special/biodegradable_plastic/plastic_recycle.html
https://www2.mtec.or.th/th/special/biodegradable_plastic/plastic_recycle.html
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ทักษะการปฏิบัติการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาท า
กระถางตน้ไมป้ระดบัส าหรบัชาวบา้นบา้นนาสนีวน  
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ชาวบา้นบา้น
นาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน  
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ม ีจ านวน
ประชากรทัง้หมด 450 คน แบ่งเป็นชาย 208 คน 
แบ่งเป็นหญิง 242 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
สง่เสรมิ คอื ชาวบา้นบา้นนาสนีวน หมู่ที ่17  
ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ซึง่มกีลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัต่อไปนี้   
  2.1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น  คือ  ผู้ ใหญ่บ้าน  ผู้ช่ วยผู้ ใหญ่บ้านและ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 10 คน 
โดยไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
  2.2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส่งเสริม คือ 
ชาวบา้นบา้นนาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน  
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  
  1.1) คู่มอืการส่งเสรมิการรไีซเคลิจากขวด
พลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบั 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1) ความรู้เกี่ยวกบัการรีไซเคิลจากขวด
พลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบั 
  2.2) ทศันคติเกี่ยวกบัการรไีซเคลิจากขวด
พลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบั 
  2.3) ทกัษะการปฏบิตัิการรไีซเคลิจากขวด
พลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบั 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มอืการสง่เสรมิการรไีซเคลิจากขวด
พลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบั 

    2) แผ่นพบัการส่งเสรมิการรไีซเคลิจาก
ขวดพลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบั 

  3.3.2 เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 

   1 )  แบบสอบถามความรู้ เ รื่ อ งการ
ส่งเสริมการรีไซเคิลจากขวดพลาสติกมาท ากระถาง
ตน้ไมป้ระดบั 

   2) แบบสอบถามทศันคติเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการรีไซเคิลจากขวดพลาสติกมาท ากระถาง
ตน้ไมป้ระดบั 

   3) แบบสอบถามทกัษะการปฏบิตัขิองการ
ส่งเสริมการรีไซเคิลจากขวดพลาสติกมาท ากระถาง
ตน้ไมป้ระดบั 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานจากต ารา เอกสารงานวจิยั
ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมอื ได้แก่ 
คู่มอืฝึกอบรม  แบบวดัความรู้ แบบวดัทศันคต ิและแบบ
วัดทักษะปฏิบัติการส่งเสริมการรีไซเคิลจากขวด
พลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดบัส าหรบัชาวบ้าน 
บ้านนาสนีวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 2) น าขอ้มลูทีไ่ดม้าสรา้งเครื่องมอื  
  2.1) คู่มอืการเรยีนรู้การส่งเสรมิการรไีซเคิล
จากขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดบัส าหรบั
ชาวบ้าน โดยมีเน้ือหาการเรียนรู้ 3 หน่วย ประกอบไป
ดว้ย หน่วยการสง่เสรมิที ่1 เรื่องการรไีซเคลิขวดพลาสตกิ
คอือะไร หน่วยการส่งเสริมที่ 2 เรื่องผลกระทบจากขยะ 
และหน่วยการส่งเสรมิที ่3 เรื่องการรไีซเคลิขวดพลาสติก
มาเป็นกระถางตน้ไมป้ระดบั 
  2.2) แผ่นพบัเรื่องการส่งเสริมการรีไซเคิล
ขวดพลาสตกิมาเป็นกระถางต้นไมป้ระดบั โดยท าแบบ 1 
แผ่น ต่อ 1 หน่วยการศกึษา  
  2.3) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการรไีซเคลิขวด
พลาสติกมาเป็นกระถางต้นไม้ประดับ มีลักษณะเป็น
ค าถาม ปลายปิด แบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก 
คอื ใช ่และไม่ใช่ จ านวน 15 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็นแบบวดั
แบบมาตราสว่นประมาณค่า ม ี3 ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ย 
ไม่แน่ใจ และไม่เหน็ดว้ย จ านวน 15 ขอ้ 
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  2.5) แบบวัดทักษะการปฏิบัติ มีลักษณะ
เป็นแบบวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า ม ี3 ตวัเลอืก 
คอื บ่อย บางครัง้ และไม่เคย จ านวน 15 ขอ้ 
 3) น าโครงสร้างเครื่องมอืที่สร้างขึน้ไปน าเสนอ
กบัอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเรยีบรอ้ย 
 4) น าโครงสรา้งเครื่องมอืทีเ่หน็ชอบโดยอาจารย์
ทีป่รกึษาส่งผู้เชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพ
ของเครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้องพร้อมทัง้หา
ค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือ และ
เครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มอื และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิมคีวาม
เหมาะสมและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของงานวิจยั
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น า เครื่ องมือที่ผ่ านการวิ เคราะห์จาก 
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบัชาวบา้นทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ ทัง้ค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงัต่อไปนี้ 
  5.1) แบบวดัความรู้พบว่าค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.90 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 
-0.86 และ  ค่ าความยากง่ ายระหว่ าง  0.50 –0.77  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัทศันคติพบว่าค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.83 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.39 
– 0.78 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวัดทักษะการปฏิบัติพบว่าค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.87 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่
ระหว่าง 0.38 – 0.58 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนดไว ้
 6. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาท า
กระถางตน้ไมป้ระดบัส าหรบัชาวบา้น 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยการส่งเสริมการ 
รีไซเคิลขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดับ
ส าหรบัชาวบา้น แบ่งเป็น 4 ระยะ มดีงัต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมการรไีซเคลิขวดพลาสตกิมาท ากระถางตน้ไม้
ประดับในชุมชน โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัจจยัทีมีผลต่อความยัง่ยืนของการรีไซเคิลจากขวด
พลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบั เอกสารงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ ได้แก่ 
คู่มือ วารสาร งานวิจัย แผ่นพับ แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัทกัษะการปฏบิตั ิ
 ระยะที ่2 ออกแบบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด
และแบบสอบถาม ซึง่มกีารออกแบบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
ถ่ายทอดและแบบดงัต่อไปนี้ 
  1. จัดท าคู่มือการเรียนรู้การรีไซเคิลขวด
พลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบัส าหรบัชาวบา้น  
  2. จัดท าแผ่นพับเรื่ องการส่งเสริมการ 
รีไซเคิลขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดับ
ส าหรบัชาวบา้น  
  3. ออกแบบแบบทดสอบความรู้  แบบวัด
ทัศนคติ และแบบวัดทักษะการปฏิบัติ เกี่ยวกับการ 
รีไซเคิลขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดับ
ส าหรบัชาวบา้น  
 ระยะที่ 3 จดักจิกรรมการฝึกอบรมการรไีซเคิล
ขวดพลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบัในชุมชนบา้น
นาสนีวน  
 ระยะที่ 4 ติดตามผลทกัษะปฏิบตัิการรไีซเคลิ
ขวดพลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบัในชุมชนบา้น
นาสีนวนที่เข้าร่วมการส่งเสริมและประเมินผลการ
ฝึกอบรม เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหผ์ล 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย  
รอ้ยละ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่ 

2.1) การหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา 
(IOC) 
   2.2) ความเชื่อมัน่ (Reliability) 
   2.3) ค่าอ านาจจ าแนก 
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   2.4) ค่าความยากง่าย 
3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired  

t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 จากผลการทดลองการส่งเสริมการ รีไซเคิล 
ขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดบัในชุมชนบ้าน
นาสีนวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย 
จงัหวดัมหาสารคาม สามารถสรุปผลการศกึษาวจิยั ดงันี้ 
4.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ฝึกอบรมการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาท ากระถาง
ต้นไม้ประดบัในชุมชนบ้านนาสีนวน 
 จากการศกึษาการสง่เสรมิการรไีซเคลิขวดพลาสตกิ
มาท ากระถางตน้ไมป้ระดบัในชุมชนบา้นนาสนีวน หมู่ที ่17 
ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่าประสิทธิผลภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 

83.78 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์คดิเป็นรอ้ยละ 82.89 
ดังนัน้ คู่มือการส่งเสริมการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาท า
กระถางต้นไม้ประดับในชุมชนบ้านนาสีนวน หมู่ที่ 17 
ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มี
ประสทิธภิาพของคู่มอืส่งเสรมิ 83.78/82.89 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 (ดงัตารางที ่1) 
 ค่าดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 
คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิ
การรไีซเคลิขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดบั
ในชุมชนบา้นนาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม มีค่าเท่ากบั 0.4420 
หมายความว่า ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรู้เพิ่มขึ้น 
และส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีความก้าวหน้า
ทางด้านการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มอืส่งเสรมิ
การรไีซเคลิขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดบั
ในชุมชน คดิเป็นร้อยละ 44.20 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2)

 
ตารางที ่1 การรไีซเคลิขวดพลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบัในชุมชนบา้นนาสนีวน โดยใชก้รณีศกึษา (E1/E2) 
 

คณุภำพคู่มือกำรฝึกอบรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.56 1.47 83.78 เป็นไปตามเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 12.43 1.99 82.89 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 83.78/82.89 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการรไีซเคลิขวดพลาสตกิมาท ากระถางต้นไมป้ระดบัในชุมชน
บา้นนาสนีวน 
 
ผลรวมคะแนนก่อน
กำรฝึกอบรมทุกคน 

ผลรวมคะแนนหลงั
กำรฝึกอบรมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรฝึกอบรม 

คะแนน
เตม็ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

เกณฑ์ 

312 373 30 15 0.4420 ผ่าน 

 
4.2 ผลการเปรียบเทียบความรู ้ทศันคติ และทกัษะ
ปฏิบัติก่อนและหลังเกีย่วกับการรีไซเคิลขวด
พลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดบัในชุมชนบ้าน
นาสีนวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสีนวน อ าเภอกนัทร
วิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 

 จากการศกึษาการรไีซเคลิขวดพลาสติกมาท า
กระถางต้นไม้ประดับในชุมชนบ้านนาสีนวน พบว่า 
ชาวบ้านที่เขา้ร่วมการส่งเสริมเรื่อง การรีไซเคิลขวด
พลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบัในชุมชน มคีะแนน
ความรูก้่อนการการอบรมอยู่ในระดบัพอใช ้(�̅�=10.40) 
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และหลงัการหลงัการอบรม อยู่ในระดบัดี (�̅�=12.43) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างหน่วยการ
ส่งเสริม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมมีค่า
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  
 ส่วนด้านทศันคติต่อการรไีซเคลิขวดพลาสติก
มาท ากระถางตน้ไมป้ระดบัในชุมชน ชาวบา้นมคีะแนน
เฉลีย่ดา้นทศันคตกิ่อนการส่งเสรมิ อยู่ในระดบัไม่เหน็
ดว้ย (�̅�=1.76) และหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนน
ด้านทัศนคติเฉลี่ย อยู่ ในระดับไม่แน่ใจ (�̅�=2.93)  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ดา้นทศันคตกิ่อนและหลงั

การส่งเสรมิ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมคี่า
สูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  
  และด้านทักษะการปฏิบัติ เกี่ยวกับการ 
รีไซเคิลขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดบัใน
ชุมชน ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยก่อนการส่งเสรมิอยู่ใน
ระดบัไม่เคยปฏบิตั ิ(�̅�=1.28) และหลงัการส่งเสรมิ อยู่
ในระดบัปฏบิตัเิป็นประจ า (�̅�=2.66) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ระหว่างหน่วยการส่งเสรมิ พบว่า คะแนน
เฉลีย่หลงัการสง่เสรมิมคี่าสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่าง 
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3  ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบกบัความรู ้ทศันคต ิและทกัษะปฏบิตั ิเกีย่วกบัการรไีซเคลิขวดพลาสตกิมาท า
กระถางตน้ไมป้ระดบัในชุมชนบา้นนาสนีวน ก่อนการสง่เสรมิ และหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
 สิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการรไีซเคลิขวดพลาสตกิ
มาท ากระถางต้นไม้ประดับในชุมชนบ้านนาสีนวน  
หมู่ที่ 17 ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวดั
มหาสารคาม ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ฝึกอบรมการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาท ากระถาง
ต้นไม้ประดบัในชุมชนบ้านนาสีนวน 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่ มื อ มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 83.78/82.89  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ตัง้ไว้  80/80 ส าหรับการพัฒนาคู่มือ  
การส่งเสรมิและเพื่อเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติและ
ทักษะการปฏิบัติ  ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม  

การส่งเสรมิของชาวบ้านกลุ่มทดลอง การพฒันาคู่มือ
การส่งเสริมการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาท ากระถาง
ต้นไม้ประดับในชุมชนบ้านนาสีนวน โดยใช้คู่มือ
กิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการส่งเสริมของกิจกรรมให้
ชาวบ้านเกดิความรู้ ความเขา้ใจ ในเรื่องการรไีซเคลิ
ขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดับในชุมชน
สามารถพฒันาชาวบ้านให้มพีฤตกิรรมตรงตามความ
มุ่งหวัง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิท์างการ
ส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจัด
ฝึกอบรมการส่งเสริมการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาท า
กระถางต้นไม้ประดบัในชุมชน โดยคู่มือประกอบการ
ถ่ายทอดความรู ้โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

10.40 2.05 พอใช ้ 12.43 1.99 ด ี 29 -6.15 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

1.76 0.32 ไม่เหน็ดว้ย 2.93 0.04 ไม่แน่ใจ 29 -29.88 .000* 

ทกัษะปฏบิตั ิ
(N=5) 

 
1.28 0.28 

ไม่เคย
ปฏบิตั ิ

2.66 0.24 ปฏบิตัเิป็นประจ า 29 -20.72 
 

.000* 
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ซึ่งท าให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนรู้สงูขึน้จรงิ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของของ 
ภญิญาพชัญ์ เชือ้จนัทรย์อด (255 : 45) สรุปว่าลกัษณะ
ของคู่มือที่ดีควรระบุว่ าเป็นคู่มือของใครก าหนด
วัตถุประสงค์ชัดเจน ให้หลักการและค าแนะน าผู้ใช้
เกี่ยวกบัความรู้การเตรียมตัว  ขัน้ตอนการใช้ ควรใช้
ภาษาที่เข้าใจง่ายและควรออกแบบคู่มือให้สวยงาม
น่าสนใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ จุมพล วนิชกุล  
(2554 : 2-3) ไดก้ล่าวว่าหนังสอืคู่มอืเป็นหนังสอือ้างองิ
ประเภทหนึ่ งที่จ ัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวและ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบับุคคลเหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะดา้น
หรอืเรื่องราวทีน่่าสนใจเฉพาะดา้นหรอืเรื่องในสาขาวชิา
ใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้รายละเอียดเกี่ยวกบัเรื่องราว
นัน้อย่างสัน้ๆ หรอือาจใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตังิานและ
ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง และสอดคล้องกับแนวคิดของ  
แซกเซอร์ (Zacher, 1994 : 7-11) กล่าวว่า หลักการ
เขียนคู่มือ ต้องให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้มี
ชวีติชวีา และกระชบัจดัเจน ในการเขยีนเรื่องราวต่างๆ 
ใหเ้กดิความสนใจและตดิตามอ่านนัน้ ประโยคทีน่ ามา
ควรมีความส าคญัเป็นอย่างยิง่ เหมาะแก่การติดตาม 
หรอืในบางครัง้การใชภ้าษาพื้นเมอืงทีง่่ายและการน า
ค าอุปมาต่างๆ มาใชใ้นเขยีนคู่มอืซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ที่ท้า
ท าย เ ป็นอย่ า งยิ่ ง  สอดคล้อ งกับ ง านวิจัย ของ  
น ้าทพิย์ ค าแร่ และคณะ (2559 : 543) ได้ศกึษาวจิยั 
เ รื่ อ งการพัฒนาคู่ มือการบริโภคที่ เ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผลการศึกษา พบว่าประสทิธิภาพของคู่มือฝึกอบรม
การบริโภคที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม มีประสทิธภิาพ 
เท่ากับ 80.70/83.68  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อุบล แคว้นไทยสงค์ และคณะ (2559 : 124) ได้
ศึ ก ษ า วิ จั ย  เ รื่ อ ง ก า ร พัฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน :
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มอืการฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 85.33/80.22 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้80/80 และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ผกามาศ สอนค าหาร, จุไรรตัน์ คุรุโคตร 
และ ชลทิศ พนัธุ์ศิริ (2561: 452-463) ได้ศึกษาวจิยั 
เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งฝอยเพื่อเพิม่รายได้และ
เป็นตวับ่งชีคุ้ณภาพน ้า ผลการศกึษาพบว่า การพฒันา

คู่มอืการส่งเสรมิมกีารพฒันาขึน้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
เท่ากบั 80.97/86.11 ซึง่ไดต้ามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว้ 
 จากผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ        
มีค่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) เท่ากบั 0.4420 ส่งผลให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้
คู่มอืการสง่เสรมิรอ้ยละ 44.20 แสดงใหเ้หน็ว่าชาวบา้น
ทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิโดยการใชคู้่มอื การส่งเสรมิ การ
เรียนรู้นัน้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นท าให้ค่าดชันี 
ประสทิธผิลมคี่าทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน ซึง่เป็นไปตาม
แนวคิดของ ราชบัณฑิตยสถาน (2553 : 126) ได้ให้
ความหมายว่า คู่มือ คือสมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นใช้
ประกอบวิชาหรืออ านวยความสะดวก  เกี่ยวกับ
การศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คู่มอืจดัเป็นหนังสอือา้งองิ
ประเภทหนึ่ง ที่รวบรวมขอ้มูลขอ้เทจ็จริงเฉพาะเรื่อง
เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืตอบค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่าง
รวดเร็ว  หรือ เพื่ อ ใช้ เ ป็นคู่ มือ ในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานหนึ่ งๆ  ทัง้นี้คู่มือมักจะมีการเรียบเรียง
เนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
ขอ้มูลแก่ผูใ้ช้ เป็นไปตามแนวคดิของ โกชยั สารกิบุตร 
และ สมพร สารกิบุตร (2551 : 1) ไดใ้หค้วามหมายว่า 
คู่มอื คอืหนังสอืคู่มอืเป็นสิง่พมิพ์ทางการศกึษาอย่าง
หนึ่งใชเ้ป็นกุญแจส าหรบัไขเมื่อเกดิขอ้ขอ้งใจต้องการ
ค าอธิบาย ต้องการเฉลยปัญหา หรือต้องการให้ได้
ค ว าม รู้ บ า ง อย่ า ง ใ ห้ ไ ด้ ค า ต อบอย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  
เป็นสิ่งพิมพ์ที่จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจและ
เป็นไปตามแนวคิดของ  ฉลอง  นุ้ยฉิม (2552 : 27)  
ได้ให้ความหมายว่า คู่มือ คือหนังสือเล่มเล็กที่ให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมี  
รายละเอียดที่ ง่ าย ต่อการรับรู้  เข้า ใจ  และมักมี
ภาพประกอบด้วยเสมอ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  
นัฎฐภรณ์ ปรกึไธสง, สมบตั ิอปัมระกา และ สุภารตัน์ 
อ่อนกอ้น (2561: 185-199) ไดศ้กึษา เรื่องการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์สมุนไพรในป่าบุ่งป่าทาม 
ส าหรบัชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7138 หมายความว่า
ชาวบ้านมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 71.38 
แสดงให้เห็นว่าคู่มือฝึกอบรมมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการตามขัน้ตอน 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภารัต น์  อ่อนก้อน  
ประยูร วงศจ์นัทรา และมานิตย ์ซาชโิย  (2559: 164) 
ได้ศกึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน :  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ผลการศึกษา พบว่า ดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.7329 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูค้ดิเป็นร้อยละ 73.29 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภา นุพงศ์  ชุ มอภัย  
และน ้าทพิย ์ค าแร่ (2559: 204) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่องการ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : ราชอาณาจกัรไทย ผลการศกึษา 
พ บ ว่ า  ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ราชอาณาจักรไทย เท่ากับ 0.6338 นิสิตที่ใช้คู่มือ
ฝึกอบรมมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้คิดเป็นร้อยละ 
63.38  
 ดงันัน้การส่งเสรมิการรไีซเคลิขวดพลาสตกิมา
ท ากระถางต้นไม้ประดับในชุมชนบ้านนาสีนวน  
หมู่ที ่17 โดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิซึง่เป็นรูปแบบการจดั
กิจกรรมอบรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ ความ
เขา้ใจเรื่องของการรไีซเคลิขวดพลาสตกิมาท ากระถาง
ต้นไม้ประดับในชุมชน สามารถพฒันาให้ชาวบ้านมี
พฤติกรรมตามความมุ่งหวงัส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางที่ดขี ึน้ แสดงให้
เห็นว่าการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรีไซเคิลขวด
พลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดบัในชุมชนโดยใช้
คู่มอืประกอบการถ่ายถอดความรูโ้ดยผ่านกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษาท าใหช้าวบา้นทีเ่ขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูส้งูขึน้ 
5.2 ผลจากการเปรียบเทียบค่ากระบวนการ
สิง่แวดล้อมศึกษา ด้านการพฒันาความรู ้ทศันคติ 
และทกัษะการปฏิบติัต่อการรีไซเคิลขวดพลาสติก
มาท ากระถางต้นไม้ประดบัในชุมชนบ้านนาสีนวน 
 5.2.1  การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการรไีซเคลิขวดพลาสตกิมาท ากระถางต้นไม้
ประดบัในชุมชนบา้นนาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ได้จากการ
สมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม ผลการ
เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสริม  พบว่า 

ชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิ มคีวามรูก้่อนการสง่เสรมิ
การไซเคลิขวดพลาสตกิมาท ากระถางต้นไมป้ระดบัใน
ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดบัพอใช ้มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
10.40 และหลังการส่งเสริมโดยรวมอยู่ ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 12.43 เมื่อเปรยีบเทยีบ คะแนน
เฉลี่ยความรู้ พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
หลงัการฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการ
ไซเคิลขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดับ
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม เน่ืองจากการฝึกอบรมการรี
ไซเคิลขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดับ  
ใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม  โดยการบรรยายให้
ความรู้ และปลูกจติส านึก ให้ตระหนักถึงความส าคญั
ของการจดัการขยะรไีซเคลิ ซึง่เป็นการใชก้ระบวนการ
ทางสิง่แวดล้อมศกึษามผีลท าใหช้าวมคีวามรูห้ลงัการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ อภิวนัท์ หล้าพิมพ์ (2537:23) กล่าวว่า
ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการรักษาไว้ซึ่ง
ข้อเท็จจริงจ าในสิ่งที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนได้
สอดคล้องกับแนวคิดของ  ไพศาล หวังพานิช  
(2556 :96) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่าความรู้
คอื เมื่อบุคคลได้รบัการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จาก
การเรยีนรู้การฝึกฝนการฝึกอบรมและเคยพบเห็นมา
ผ่านประสาทสมัผสัต่างๆ จงึท าใหไ้ด้ทราบขอ้เทจ็จรงิ
หรอืรายละเอยีดของเรื่องราวอนัเป็นประสบการณ์ของ
บุคคล ซึง่จะสะสมและถ่ายทอดสบืต่อกนัจนกลายเป็น
ความรูก้ารวดัความรูจ้งึจ าเป็นต้องวดัความสามารถใน
การระลกึเรื่องราวขอ้เทจ็จรงิหรอืประสบการณ์ต่าง ๆ 
หรอืวดัความระลกึไดจ้ากประสบการณ์ และสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ ประภา เพญ็สุวรรณ (2544 :18) ไดใ้ห้
ความหมายของความรูไ้วว้่าเป็นพฤตกิรรมเบือ้งตน้ซึง่
ผู้เรยีนจ าได้อดัโดยการนึกได้หรอืโดยการมองเหน็ได้
ยนิจ าไดค้วามรูใ้นชัน้นี้ไดแ้ก่ความรูเ้กีย่วกบัการจ ากดั
ความหมายขอ้เทจ็จรงิคอืทฤษฎีกฎโครงสร้างวธิกีาร
แก้ปัญหาเหล่านี้เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฐิติวรดา เสนาดี และคณะ (2561: 529-539). ได้
ศึกษาวิจยั เรื่องการรณรงค์ลดการเผาขยะในชุมชน
โดยการประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสายส าหรบัชุมชนบา้น
ภูดนิเหนือ หมู่ที ่11 ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า หลังการรณรงค์
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ชาวบ้านมีความรู้มากกว่าก่อนการรณรงค์ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05สอดคล้องกบังานวิจยั
บางส่วนของ งานวจิยัของศศปิระภา เผ่าสุขด ีและคณะ 
(2561:30-40) ไดท้ าการศกึษาการพฒันาคู่มอื ฝึกอบรม
การท าถ่านจากมูลสตัวเ์พื่อลดการท าลาย ทรพัยากรป่า
ไม ้ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้น โคกจนัทรห์อม ต าบล
เม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศกึษาพบว่า การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
ท าถ่านจากมูลสัตว์ ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 9.78 และหลงัการฝึกอบรม
โดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 17.52 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลงั การ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยับางสว่นของ 
นิรนัดร์ ยิง่ยวด (2560: 770-785) ได้ศกึษาวจิยั เรื่อง
พัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะ 
ส าหรบันิสติสาขาวชิาเกษตรและสิง่แวดลอ้มศกึษาผ่าน
การมสี่วนร่วมระหว่างเครอืข่ายมหาวทิยาลยั โรงเรยีน 
และชุมชน ผลการศกึษา พบว่า นิสติมคีวามรูเ้กีย่วกบั
การจดัการขยะหลงัการจดักจิกรรมสงูกว่าก่อนเขา้ร่วม
กจิกรรมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.001  
 ดงันัน้ชาวบ้านที่เข้ารบักิจกรรมการฝึกอบรม
การรไีซเคลิขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดบั
ในชุมชนบ้านนาสีนวน หมู่ที่ 17 มีความรู้เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากคู่มอืฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมของเนื้อหาท า
ให้ชาวบ้านเกิดความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างด ีเพื่อใหช้าวบา้นสามารถน าความรู้
และประสบการณ์การที่ได้เกี่ยวกับ รีไซเคิลขวด
พลาสติกมาท ากระถางต้นไมป้ระดบัในชุมชนไปใชใ้ห้
เกดิประโยชน์และน าความรูไ้ปเผยแพร่แก่ผูอ้ื่นได ้
 5.2.2 การศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อ
การรไีซเคลิขวดพลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบัใน
ชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
  ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติก่อน
และหลังการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิ มทีศันคติก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัไม่เหน็
ด้วย มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติโดยรวม เท่ากับ 1.76  
และหลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ คะแนนเฉลี่ย

ทศันคตโิดยรวมเท่ากบั 2.93 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า ชาวบา้นบา้นนาสนีวน
มคีะแนนเฉลี่ยทศันคตมิคีะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิ
เพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของ ทิตยา สุวรรณชฎ (2520:603-604) ได้กล่าวว่า 
เป็นการเรยีนรูข้องบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกีย่วกบั
วัตถุ สิ่งของ บุคคล เหตุการณ์กล่าวคือการที่บุคคล
สามารถน าเอาคุณค่าทางสงัคมที่ได้รบัจากการอบรม
สัง่สอนถ่ายทอดมาใช้ในการวิเคราะห์พิจารณา
ประกอบเหตุผลของการทีต่นจะประเมนิ หากรูใ้นทางที่
ดีก็จ ะมีทัศนคติที่ดี  หากไม่ รู้ เลยก็ไม่มีทัศนคติ  
ขอ้แตกต่างระหว่างสว่นนี้กบัความรูส้กึคอืการพจิารณา
ของบุคคลในส่วนนี้จะมีลักษณะปลอดจากอารมณ์  
แ ต่จะ เ ป็น เรื่ อ งของ เห ตุผลอันสืบ เนื่ อ งมาจาก 
ความเชื่ อของบุคคล  สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ศกัดิไ์ทย สุรกจิบวร (2545: 138) ไดก้ล่าวว่า ทศันคต ิ
คอื สภาวะความพร้อมทางจติที่เกี่ยวขอ้งกบัความคดิ 
ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อ
บุคคล สิ่งของ สถานการณ์ต่างๆไปในทิศทางใด
ทศิทางหนึ่งและสภาวะความพร้อมทางจติใจนี้จะต้อง
อยู่นานพอสมควร และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ประภาเพญ็ สุวรรณ (2555 : 5) กล่าวว่า ทศันคต ิของ
บุคคลสามารถถูกท าให้เปลี่ยนแปลงได้หลายวิธี 
อ า จ โ ด ย ก า ร ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร จ า ก ผู้ อื่ น  
หรอืจากสื่อต่าง ๆ ขอ้มูลข่าวสารที่ได้รบัจะท าให้เกิด
การเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของทศันคตใินส่วนของ
การรบัรู ้เชงิแนวคดิ (Cognitive Component) และเมื่อ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ส่ ว น ใ ด ส่ ว น หนึ่ ง เ ป ลี่ ย น แปล ง 
องค์ประกอบส่วนอื่นจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
ด้วย กล่าวคือ เมื่อองค์ประกอบ ของทศันคติในส่วน
ของการรับรู้ เ ชิงแนวคิด เปลี่ ยนแปลงจะท า ให้
อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ  ใ น ส่ ว น ข อ ง อ า ร ม ณ์  ( Affective 
Component) และองค์ประกอบในส่วนของพฤติกรรม 
(Behavioral Component) เปลีย่นแปลงดว้ย สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ศภาพร สายจ าปา (2557 : 49) ได้
ศึกษาวิจยั เรื่อง การส่งเสริมการคดัแยกขยะมูลฝอย
เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มส าหรบัโรงเรยีนเทศบาลบา้นแมด 
ต าบลตลาด อ า เภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศกึษา พบว่านกัเรยีนมทีศันคตกิ่อนการสง่เสรมิ
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อยู่ในระดบัไม่แน่ใจหลังการส่งเสริมอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ย ทศันคตขิองนกัเรยีนเพิม่ขึน้ เน่ืองจากการสง่เสรมิ
การคัดแยกขยะมูลฝอยมีการใช้คู่มือและแผ่นพบัใน
การประกอบการบรรยาย และมกีารสาธติการคดัแยก
ขยะมูลฝอย ท าให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายจึงท าให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
ธ นุส โพสาราช และคณะ (2556 : 52) ได้ศึกษา  
เรื่องการรณรงคก์ารจดัการและการคดัแยกขยะโดยใช้
แผ่นพบัส าหรบั ชุมชนบ้านลาด หมู่ 2 ต าบลแวงน่าง 
อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า 
ทศันคติก่อนการรณรงค์ชาวบ้านมคีะแนนทศันคตอิยู่
ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการรณรงคช์าวบา้นมคีะแนน
ทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วยแสดงให้เห็นว่าหลังการ
รณรงค์การคดัแยกขยะส าหรบัชุมชนบ้านลาดท าใหม้ี
ทศันคติทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที ่.05 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ วมิลพรรณ อาภาเวท และ 
ฉันทนา ปาปัดถา (2554 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยั 
เรื่องความตระหนกั ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมต่อ
ปัญหาสภาวะโลกรอ้นของประชาชนกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล ผลการศกึษาพบว่า ทศันคติต่อปัญหา
สภาวะโลกรอ้นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
 ดงันัน้กิจกรรมการฝึกอบรมการฝึกอบรมการ 
รไีซเคิลขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดบัใน
ชุมชนบ้านนาสีนวน หมู่ที่ 17 มีผลท าให้ทัศคติของ
ชาวบ้านที่ เข้าร่วมกิจกรรมการส่ง เสริม เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมกีระบวนการจดักจิกรรมโดยใชก้ระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดั
กิจกรรม คือ คู่มือการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาท า
กระถางต้นไมป้ระดบัในชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที่ 17
ในการบรรยายให้ความรู้ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เรยีนรู้ และมทีศันคติต่อการรไีซเคิลขวดพลาสติกมา
ท ากระถางตน้ไมป้ระดบัในชุมชน  
 5.2.3 การศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการ
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการรไีซเคลิขวดพลาสตกิมาท ากระถาง
ต้นไม้ประดบัในชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที่ 17 อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการ
ปฏบิตัิก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ชาวบ้านบ้าน
นาสนีวนมทีกัษะการปฏบิตักิ่อนการส่งเสรมิ มคีะแนน

เฉลี่ยโดยรวม เท่ากบั 1.28 อยู่ในระดบัไม่เคยปฏบิตัิ
หลงัการฝึกอบรมชาวมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
2.66 อยู่ในระดบัปฏิบตัิเป็นประจ า เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า หลงัการส่งเสรมิชาวบา้นบา้นนาสนีวน มทีกัษะ
การปฏบิตัเิพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ ซึง่เป็นไป
ตามแนวคดิของ เอด็การ ์เดล (Edgar Dale) (Saettler, 
P.1990) ทีก่ล่าวว่าการเรยีนรูท้ีส่มบูรณ์มากขึน้ตอ้งมา
จากการลงมอืปฏบิตัิ และมผีู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้กระตุ้น
ใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ซึง่กค็อืวทิยากร
ตอ้งมบีุคลกิภาพทีส่ามารถ สรา้งบรรยากาศและสือ่สาร
ถ่ ายทอดประสบการณ์ผ่ านการปฏิบัติร่ วมกัน 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ซงิเกอร ์(Singer, 1982: 269) 
กล่าวว่า การเรียนรู้ในการปฏิบัติ (Motor Learning) 
หมายถึง การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรวมไปถึงการสะท้อนหรือการส่งความเห็น
ของการเปลีย่นแปลงทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างถาวรในการ
ปฏิบัติ หรือผลของพฤติกรรมที่มีศักยภาพจากการ
ปฏิบัติและประสบการณ์ในอดีต และสอดคล้องกับ
แนวคดิของ ยุพาพร รปูงาม (2545: 6) กล่าวโดยสรุปว่า 
การปฏิบัติ คือกระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการปฏบิตัิเกี่ยวขอ้งอย่าง
แข็งขันของบุคคลแก้ไขปัญหาส่วนรวมกับการใช้
วิทยาการที่ เหมาะสมและสนับสนุนติดตามการ
ปฏบิตังิานขององคก์ารและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ  นุชนก ผุยค าภา (2557 : 51-55) ได้
ศกึษาวจิยั เรื่องการส่งเสรมิการจดัการขยะโดยน าขยะ 
รไีซเคลิมาใชเ้ป็นอุปกรณ์งานฝีมอื ส าหรบัโรงเรยีนบา้น
ใคร่นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม จากการศกึษา พบว่า การปฏบิตัิหลงัการ
ส่งเสรมินักเรยีนมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัปฏบิตัมิากทีส่ดุ 
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการส่งเสริมนี้สามารถสร้าง
ความรู้ การปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะและสามารถ
น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้จงึท าใหผู้เ้ขา้รบัการสง่เสรมิ
มีความสนใจท าให้ผลสัมฤทธิอ์อกมาในทางที่ดีขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อรทัย ผิวขาว และ  
บญัญตั ิสาล ี(2559 : 150) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่องการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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อาเซียน : ราชอาณาจกัรกมัพูชา ผลการศึกษา พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม 
โดยนิสิตประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้ประเมิน  
หลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และหลงัการ
ฝึกอบรมนิส ิตก ลุ ่มทดลองม ีท ักษะ ในการ เป็น
ว ิทยากร ฝึกอบรมแตกต่างกันกับนิสิตกลุ่มควบคุม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ จุไรรัตน์ คุรุโคตร, พรนิภา ตูมโฮม และ  
จิรภา ปุมสันเทีย (2561 : 2616-2629) ได้ศึกษาวิจัย  
เรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจดัการขยะ ส าหรบั
นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผลการศกึษา พบว่า หลงัการฝึกอบรมนิสติมทีกัษะการ
ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับบ่อยครัง้ เนื่องจากในการ
ฝึกอบรมมวีธิกีารปฏบิตัทิีท่ าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้ใจ
ง่าย มกีารสาธติการคดัแยกขยะและใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมได้
ลงมือปฏิบัติ และผู้วิจ ัยได้วดัทักษะการปฏิบตัิในการ
จดัการขยะหลงัการฝึกอบรมผูว้จิยัจะท าการวดัหลงัจาก
ฝึกอบรมแลว้ 30 วนั โดยรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ แสดง
ใหเ้หน็ว่านิสติมทีกัษะการปฏบิตัใินการจดัการขยะอย่าง
สม ่าเสมอ นิสติได้นาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมการ
จดัการขยะไปปฏบิตัิได้ และยงัมคีู่มอืซึ่งถอืว่าเป็นสิง่ที่
สามารถน าไปศึกษาประกอบการปฏิบตัิในการจัดการ
ขยะได ้
 ดงันัน้กิจกรรมการฝึกอบรมการฝึกอบรมการ 
รไีซเคิลขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดบัใน
ชุมชนบ้านนาสีนวน หมู่ที่ 17 มีผลท าให้ทัศคติของ
ชาวบ้านที่ เข้าร่วมกิจกรรมการส่ง เสริม เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมกีระบวนการจดักจิกรรมโดยใชก้ระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดั
กิจกรรม คือ คู่มือการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาท า
กระถางต้นไมป้ระดบัในชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที่ 17
ในการบรรยายให้ความรู้ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เรยีนรู ้มทีศันคต ิและทกัษะปฏบิตัต่ิอการรไีซเคลิขวด
พลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบัในชุมชน และเป็น
การเสรมิสรา้งอาชพีใหแ้ก่ชาวบา้นอกีดว้ย 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1) สามารถน าคู่มือการฝึกอบรมการรีไซเคิล
ขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดบัไปเผยแพร่
ให้กับเยาวชน และชาวบ้านในชุมชน เพื่อจะได้น า
ความรู้ไปปฏิบัติในการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาท า
กระถางตน้ไมป้ระดบัไดอ้ย่างถูกวธิ ี

2) ควรจัดกิจกรรมการ ฝึกอบรมร่ วมกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่ อ ให้หน่วยงานได้เห็น
ความส าคญัในการรไีซเคลิขวดพลาสตกิ 

 3) ควรศึกษาเนื้ อหาและการพัฒนาคู่ มือ
รูปแบบใหม่ๆ เพื่อดงึดูดความสนใจ และง่ายต่อการน า
คู่มอืไปใชใ้นการวจิยัครัง้ต่อไป 

4) ควรมีการศึกษาจากชุมชนที่มีการรีไซเคิล
ขวดพลาสตกิมาท ากระถางตน้ไมป้ระดบั เพื่อใชใ้หก้าร
วจิยัครัง้ต่อไปได้รูถ้ึงกระบวนการและขัน้ตอนรไีซเคลิ
ขวดพลาสติกมาท ากระถางต้นไม้ประดับได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

5) ควรจดักจิกรรมทีห่ลากหลายเกีย่วกบัการ 
รไีซเคลิขยะ และจดักจิกรรมใหผู้ท้ีส่นใจไดม้าจะศกึษา
เรยีนรู้ เพื่อน าความรู้ในคู่มอืการส่งเสรมิการรีไซเคิล
ขยะไปต่อยอดได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารพฒันา สือ่ นวตักรรม ในการสง่เสรมิ
โดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิการรไีซเคลิขวดพลาสตกิมาท า
กระถางต้นไม้ประดบัด้วยรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความ
สนใจมากขึน้ 
 2) ควรมกีารศกึษาและจดัท าการส่งเสรมิให้เกดิ
อาชพีในอนาคต เพื่อเสรมิสรา้งรายได้ใหแ้ก่ชาวบ้านใน
ชุมชน และผลกัดนัใหเ้กดิการรวมกลุ่มสรา้งอาชพี 
 3) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัการรไีซเคลิขยะอื่นๆ 
ทีน่อกเหนือจากขวดพลาสติก เช่น ขวดแกว้ ซองกาแฟ
หรือซองโอวัลติน และยางรถ เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะมาท า
กระถางต้นไม้ประดับและสินค้ารูปแบบอื่นๆ แก่
ชาวบา้น อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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