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บทคดัยอ่ 

 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืส่งเสรมิลดการใชบ้รรจุภณัฑ์ทีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิ้ง  โดย
หลกัการ 3R ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตกิ่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบ้านชุมชนบา้นนาสนีวน หมู่ที ่17  ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอื 
แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ paired t-test ผลการศึกษา พบว่า คู่มือ มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 85.42 / 93.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และดชันีประสทิธผิลของคู่มอื เท่ากบั 0.7802 
แสดงใหเ้หน็ว่าชาวบ้านมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 78.02 และชาวบ้านมคีวามรูแ้ละทศันคติหลงั
การส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนชาวบ้านมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้และทศันคติต่อการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกครัง้เดียวทิ้ง  โดยหลกัการ 3R หลงัการ
ส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  

 
The purposes of this research were to develop a manual of promotion the reducing using  single-

use plastic packaging by the 3 R principle to be in accordance with the criteria 8 0 / 8 0  and to study and 
compare knowledge and attitudes before and after the promotion. The sample used in the study were 35 
people from choosing a coincidental  of Ban Na Si Nuan, moo 17, Na Si Nuan Sub district, Kantharawichai 
district, Maha Sarakham province, from voluntary participation in activities. The research tools were 
promotion handbook, knowledge test and attitude test. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation. The statistics used for data analyzed were a frequency, percentage, 
mean, standard deviation and  paired paired t-test. The research results showed that the manual was 
efficiency of 85.42 / 93.00 which meets the criteria 80/80 and the effectiveness index of the manual was 
0.7802 the villagers had more learning progress by 78.02%. The villagers had the mean scores of knowledge 
and attitude after the promotion  higher than before the promotion at the .05 level of statistical significance. 
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1. บทน ำ  
 พลาสติกถือเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีบทบาท
อย่างมากในชวีติประจ าวนัและมแีนวโน้มการใชง้าน
มากขึ้น เนื่องจากพลาสติกมคีุณสมบตัิเบา แขง็แรง 
ทนทาน และราคาถูก สามารถผลติใหม้รีปูแบบตา่ง ๆ
ตามที่ต้องการได้ด้วยเทคโนโลยกีารผลติที่ก้าวหน้า
และทันสมัย ท าให้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์พลาสติก
หลากหลายรูปแบบและมีสีสันสวยงามให้เลือกใช้
อย่ างมากมาย ด้วยคุณสมบัติที่ โดดเด่นท าให้
พลาสติกได้รับความนิยมอย่ า ง รวด เร็ว  เช่ น 
ถุงพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหาร ของเล่นเด็ก 
เฟอร์นิเจอร์ ส่งผลให้เกิด ขยะพลาสติกในปริมาณ
มากขึน้ ขยะพลาสตกิเป็นวสัดุทีไ่ม่สามารถย่อยสลาย
ดว้ยตวัเอง จากขอ้มลูพบว่า โดยเฉลี่ย “ถุงพลาสตกิ” 
จะเป็นขยะที่มีปริมาณมากที่สุดและถูกทิ้งมากใน
ทุกๆ วันทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองและ
ชุมชนขนาดใหญ่ รองลงมาจะเป็น “หลอดเครื่องดื่ม 
ฝาพลาสติก และภาชนะบรรจุอาหาร” ปัญหาขยะ
พลาสตกิจ านวนมหาศาลนับวนัยิง่เพิม่จ านวนมากขึน้
ทุกๆ ปี ถึงแม้จะมีการตื่นตัวและรณรงค์ให้น า
พลาสตกิกลบัมาใชใ้หม่ แต่เมื่อน ามาใชซ้ ้าหลายครัง้
คุณภาพของพลาสติกด้อยลง อีกทัง้ต้องค านึงถึง
ความสะอาดและความปลอดภยั และเมื่อเปรยีบเทยีบ
ปรมิาณการน าเอาขยะพลาสตกิกลบัมาใชใ้หมก่บัขยะ
พลาสติกที่ถูกทิ้งทัง้หมดในแต่ละวันยังถือว่าเป็น
เพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ปัจจุบนับางพื้นทีข่ยะพลาสติก
มากกว่าครึ่งจะถูกก าจดัด้วยกระบวนการที่ยงัไม่ถูก
วิธีและก่อให้เกิด ปัญหาต่าง ๆ คือ ปัญหาสุขภาพ 
ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสิ่งแวดล้อมทัง้ทางตรง
และทางอ้อมที่ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น 
การเผาโดยไม่มีการควบคุมอย่างเป็นระบบท าให้
สารพิษที่อยู่ ในพลาสติกกระจายในอากาศและ
ปนเป้ือนในแหล่งน ้าดนิ และอาหารท าใหค้นส่วนใหญ่
ได้รบัสารพษิจากการสูดดม  ดื่มน ้า และรบัประทาน
อาหารที่มสีารปนเป้ือน โดยเฉพาะการเผาพลาสตกิ
ประเภทพีวีซีจะท าให้เกิดสารไดออกซินส่งผลต่อ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ก่อใหเ้กดิสารก่อมะเรง็ 
และรบกวนการท างานของระบบฮอร์โมน หากมกีาร
สะสมอยู่ในร่างกายของสตรีมีครรภ์มากอาจส่งผล

กระทบต่อลูกในครรภ์นอกจากนี้ ยงัเพิม่ความเสี่ยง
ของการเป็นโรคหวัใจ ระบบทางเดนิหายใจ หอบหดื 
เกิดอาการผื่นคัน คลื่นไส้ ปวดหัวหรืออาจท าลาย
ระบบประสาท ตับ ไต และระบบสืบพนัธุ์ได้ แต่ถ้า
น าไปกองทิง้กลางแจง้ เมื่อเวลาผ่านไปถุงพลาสตกิที่
ถูกแสงแดดจะท าใหพ้ลาสตกิแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงท าให้
สารเคมีที่เป็นสารพิษในเศษพลาสติกเหล่านัน้จะ
แทรกซึมลงไปในชัน้ดินและแหล่งน ้าและหากขยะ
พลาสตกิถูกทิ้งในทะเลจะท าใหส้ตัวท์ะเลหลากหลาย
ชนิดกินพลาสติกเข้าไปและเสียชีวิตส าหรับขยะ
พลาสติกน าไปฝังกลบจะใช้ระยะเวลาในการย่อย
สลายนาน ประมาณ 450 ปี สิง่ส าคญั คอื รฐับาลตอ้ง
สูญเสียงบประมาณจ านวนมากในแต่ละปีในการ
จัดการขยะพลาสติก (ณิชชา บูรณสิงห์ , 2562 : 
เวบ็ไซต)์ 
 ปี 2561 มปีรมิาณขยะมลูฝอยเกดิขึน้ประมาณ 
27.8 ล้านตนั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2560 มปีรมิาณ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.64 เน่ืองจากการขยายตวัของชุมชน
เมือง  และการปรับ เปลี่ ยนวิถีชีวิตจากสังคม
เกษตรกรรมสู่สงัคมเมอืง การเพิม่ขึ้นของประชากร 
การส่งเสรมิการท่องเที่ยว การบรโิภคที่เพิม่มากขึน้
ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่เพิม่มาก
ขึน้แมว้่าปรมิาณขยะมลูฝอยจะเพิม่ขึน้ แต่การจดัการ
ขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้นขยะมูลฝอย
ชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้
ประโยชน์ 9.58 ล้านตนั (รอ้ยละ 34) เพิม่ขึน้จากปีที่
ผ่านมารอ้ยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นการใชป้ระโยชน์จาก
ขยะรไีซเคลิและท าปุ๋ ยอินทรยี์ขยะมูลฝอยชุมชนอีก
จ านวน 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกก าจดัอย่าง
ถูกต้อง ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกก าจัดอย่างไม่
ถูกต้องประมาณ 7.36 ล้านตนั (รอ้ยละ 27) แนวโน้ม
การจัดการขยะที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากนโยบายของ
รัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2561 : เวบ็ไซต)์ 
 พลาสติกที่ใชค้รัง้เดยีวทิ้ง (พลาสติกทีใ่ชค้รัง้
เดียวทิ้ง หมายรวมถึง ถุง ขวด หลอด และอื่นๆ ที่
โยนทิ้งหลงัจากใชแ้ล้วแค่ครัง้เดยีว) ซึ่งมอีายุการใช้
งานสัน้ แต่ใช้เวลาย่อยสลายแสนนาน แถมเรายงัมี
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ตวัเลอืกอื่นๆ อกีมากมายทีส่ามารถใชแ้ทนพลาสตกิ
ที่ใช้ครัง้เดยีวทิ้งได้ ตวัอย่างเช่น การดื่มกาแฟด้วย
แก้วพลาสติกแค่ 1 แก้วต่อวนั ท าให้เกิดขยะขึ้นมา
มากมายมหาศาลขยะเหล่านี้ใช้ระยะเวลาย่อยสลาย
หลายร้อยปี บางส่วนถูกก าจดัโดยการเผา ฝังกลบ 
บางส่วนสิ้นสุดที่ทะเลและมหาสมุทร ส่งผลต่อระบบ
นิเวศทางทะเล ประเทศไทยที่มีประชากรเพียง 65 
ลา้นคน แต่กลบัตดิอนัดบัที ่6 ของประเทศปล่อยขยะ
พลาสติกลงสู่มหาสมุทร  ดังนัน้ การเริ่มต้นลดใช้
พลาสติกใช้ครัง้เดียวทิ้งส่งผลสะเทอืนต่อการลดใช้
พลาสตกิในวงกวา้ง  แต่ละคนทีร่่วมกนัท ามส่ีวนช่วย
วกิฤตมลพษิพลาสตกิลงได ้ 
 ถงัขยะทัง้หมดมอียู่ 4 ประเภท แต่ละประเภท
นัน้ก็รับขยะต่างกันแต่ในปัจจุบันนัน้คนส่วนใหญ่
มกัจะทิ้งขยะลงถงัไม่ถูกประเภทกนั เช่น กล่องโฟม
ทิ้งถงัขยะสเีขยีวบ้างถงัขยะสแีดงบ้างซึ่งจะเป็นคนที่
มกัง่ายไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นคนเห็นแก่
ตวัคดิว่าใกล้ถงัขยะประเภทไหนกท็ิ้งลงถงันัน้ ดงันัน้ 
เราควรทิ้งขยะให้ถูกต้อง ตามสแีละประเภทของถัง
ขยะเพื่อง่ายต่อการแยกขยะ ดงันี้ 1) ถงัขยะสเีขยีว 
คอื ถงัขยะทีย่่อยสลายได ้เช่น เศษอาหารกิง่ไมใ้บไม้
ผกั และขยะอีกมากมายที่สามารถย่อยสลายได้ถัง
ขยะสเีหลอืง คอื 2) ถงัขยะทีส่ามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้
เช่น กระดาษ ขวดน ้า แก้วน ้า เศษเหลก็ 3) ถงัขยะสี
น ้าเงนิ คอื ถงัขยะทีไ่ม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้เช่น 
โฟม ถุงขนม พลาสตกิ 4) ถงัขยะสแีดง คอื ถงัขยะที่
เป็นพิษ เช่น กระป๋องสี สีสเปรย์ แบตเตอรี่ ยาฆ่า
แมลงและอื่นๆ ทีเ่ป็นพษิ 
  การลดขยะ ดว้ยแนวคดิ 3R เป็นแนวคดิและ
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง 
ด้วยการลดการใช้ การน ากลบัมาใช้ซ ้า และการน า
ขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 
3Rs) โดยเริ่มต้นที่การใช้ให้น้อยลง ลดการใช้วสัดุ 
ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น  (Reduce) การน าวัสดุ  ผลิตภัณฑ์ที่ยัง
สามารถใชง้านได ้กลบัมาใชซ้ ้า (Reuse) และการน า
วสัดุ ผลติภณัฑท์ีใ่ชง้านแลว้มาแปรรปู เพื่อน ากลบัมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ หรอืรไีซเคลิ (Recycle) Reduce – 

ลดการใช้ (คิดก่อนใช้) ลดระดับการใช้ปัจจุบัน
ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ 
โดยลดการใช้การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง 
เพราะการลดการบริโภคของเราจะช่วยให้เราลด
ปรมิาณขยะทีส่รา้งขึน้ได ้ในขัน้ตอนนี้เริม่ตน้โดยการ
ส ารวจว่าเราจะลดการบรโิภคทีไ่ม่จ าเป็นตรงไหนได้
บ้าง Reuse – น ากลบัมาใชซ้ ้า (ใชแ้ล้วใชอ้กี) การใช้
ซ ้า เป็นการใช้ทรพัยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน า
สิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ ้า ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ ้าได้
หลาย ๆ ครัง้ เช่น ใชบ้รรจุภณัฑซ์ ้าหลายครัง้ก่อนทิ้ง 
ใชภ้าชนะทีส่ามารถใชซ้ ้าได ้เลอืกซื้อสนิคา้ทีส่ามารถ
ใชซ้ ้าได ้ซึ่งนอกจากช่วยลดการเกดิขยะแล้ว ยงัช่วย
ลดปรมิาณการตดัต้นไมไ้ดเ้ป็นจ านวนมาก Recycle 
– น ากลบัมาใชใ้หม่คดัแยกขยะมลูฝอยแต่ละประเภท 
ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับเข้าสู่
กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้ (ส านักงาน
แรงงาน, 2560 : เวบ็ไซต)์ 
 การส่งเสริมลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
พลาสติกครัง้เดียวทิ้ง โดยหลกัการ 3R โดยการจดั
กจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิลดการใชบ้รรจุ
ภณัฑท์ีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ โดยหลกัการ 3R 
จะท าให้ทราบถึงประสทิธิภาพของคู่มอืการส่งเสริม 
ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและน าไปเผยแพร่
หรอืใหค้วามรูต้่อปไดอ้กีจากการจดักจิกรรมจะท าให้
ชาวบ้านในชุมชนบ้านนาสีนวน ต าบลนาสีนวน 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการส่งเสริมมีความรู้และทัศนคติต่อการ
ส่งเสริมลดการใช้บรรจุภณัฑ์ที่ท าจากพลาสติกครัง้
เดยีวทิง้ โดยหลกัการ 3R และสามารถน าความรูท้ีไ่ด้
ไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนัได ้
  ดงันัน้ ผู้วจิยัสนใจที่จะท าการส่งเสรมิลดการใช้
บรรจุภณัฑ์ทีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิ้ง โดยหลกัการ 
3R โดยการส่งเสริมให้ความรู้และทศันคติต่อการลดใช้
บรรจุภณัฑ์ทีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิ้ง โดยหลกัการ 
3R ซึง่ผูว้จิยั มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะส่งเสรมิกบัชาวบา้น บา้น
นาสีนวน ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม จะไดร้บัความรูแ้ละน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบัใช้
ในชวีติประจ าวนัได ้และใชป้ระโยชน์ใหคุ้ม้ค่ามากทีสุ่ด 
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2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือส่งเสริมลดการใช้บรรจุ
ภณัฑท์ีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ โดยหลกัการ 3R 
ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อน
และหลงัการส่งเสริมลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
พลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ โดยหลกัการ 3R 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติ ก่อน
และหลงัการส่งเสริมลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
พลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ โดยหลกัการ 3R 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 558 คน 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวจิยั คอื ชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน ซึ่ง
ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืการส่งเสรมิลดการใชบ้รรจุภณัฑ์ที่
ท าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้โดยหลกัการ 3R  
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัลดการใช้
บรรจุภณัฑท์ีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ 
  2) แบบวดัทศันคตลิดการใชบ้รรจุภณัฑท์ี่
ท าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดท้ าการออกแบบการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน  ดงันี้ 
   ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพคู่มอื 
   1) ศึกษาเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง
ในเรื่องของการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
พลาสติกครัง้เดียวทิ้ง การลดขยะด้วยหลกัการ 3R 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก  เพื่อ
ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเนื้อหาของเครื่องมือ

แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ใ ช้ ใ น ก า ร วัด แ ล ะป ร ะ เ มินผล 
ประกอบดว้ย 
    1.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบั
การลดการใช้บรรจุภณัฑ์ที่ท าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิ้ง
โดยหลกัการ 3R  มลีกัษณะเป็นค าถามแบบเลอืกตอบ
4 ตวัเลอืก คอื  ก ข ค ง  จ านวน 20 ขอ้ 
    1.2) แบบวดัทศันคตติ่อการลดการใช ้
บรรจุภณัฑ์ทีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิ้ง โดยหลกัการ 
3R ลกัษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 5 
ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ ไม่
เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
   2) น าเสนอโครงร่างเนื้อหาทีใ่ชใ้นการ
ส่งเสริมการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติก
ครัง้เดียวทิ้งโดยหลักการ 3R เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรกึษาและน ามาปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยท์ีป่รกึษา 
   3) น าเสนอคู่มอืการส่งเสรมิลดการใช้         
บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกครัง้ เดียวทิ้ง โดย
หลักการ 3R และเครื่ องมือที่ ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลทีป่รบัปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ  
3 ท่าน เพื่อพจิารณาความสอดคลอ้งและเหมาะสมซึง่
พบว่า คู่มือการส่งเสริม มีค่าสอดคล้อง ( IOC) ของ
เนื้อหามีค่าเท่ากับ 0.86 และค่าความเหมาะสม มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นวดัและ
ประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการอบรมมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
   4) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์
จากผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบัชาวบ้านที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 35 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อและความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของ
เครื่องมอื ดงันี้  
    4.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบั
การลดการใชบ้รรจุภณัฑ์ทีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีว
ทิ้ง โดยหลกัการ 3R จ านวน 20 ขอ้ มคี่าความยาก
ง่ายอยู่ในระดับค่อนข้างง่ายคือ  0.60 – 0.86 ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ในระดับดีมากคือ 0.80 - 
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0.93 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้เฉบบัมี่ค่าเท่ากบั 0.97 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตราฐานทีก่ าหนดไว ้
    4.2) แบบวดัทศันคตติ่อการลดการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกครัง้เดียวทิ้ง โดย
หลกัการ 3Rจ านวน 20 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
อยู่ในระดบัปานกลางคอื 0.38 – 0.75 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับมี่ค่าเท่ากับ 0.73 ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  ร ะ ย ะ ที่  2  ก ร ะ บ ว น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) จดักจิกรรมการส่งเสรมิการลดการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกครัง้เดียวทิ้ง โดย
หลกัการ 3R 

 

ภาพประกอบที ่1 ลงชื่อเขา้ร่วมกจิกรรมและท าแบบวดัผล
ความรูแ้ละทศันคต ิ

 
   2) ถ่ายทอดความรู้โดยใช้คู่มือการ
ส่งเสริมลดการใช้บรรจุภณัฑ์ที่ท าจากพลาสติกครัง้
เดยีวทิ้ง โดยหลกัการ 3R ใหก้บัชาวบา้น บ้านนาสนี
วน หมู่ที ่17ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 35 คนและมกีารวดัผลความรู้
ระหว่างอบรม 

 

ภาพประกอบที ่2 กจิกรรมการส่งเสรมิลดการใชบ้รรุภณัฑ ์
ทีท่ าจากพลาสตกิรัง้เดยีวทิง้ โดยหลกัการ 3R 

 
   3) สรุปผลการจดักจิกรรมและท าแบบ
วดัความรูแ้ละทศันคตหิลงัการส่งเสรมิลดการใชบ้รรจุ
ภณัฑท์ีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้โดยหลกัการ 3R 

 

ภาพประกอบที ่3 สรุปผลการอบรมและท าแบบวดัความรูแ้ละ
ทศันคต ิ

 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตราฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1 การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
      2.2 ค่าความยากงา่ย 
      2.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
      2.4 ค่าความเชื่อมัน่ 
 3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ paired  
t-test ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั  
 การส่งเสริมลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
พลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ โดยหลกัการ 3R มรีายละเอยีด
การเสนอผลการวิจยัตามล าดบั ซึ่งสามารถสรุปผล
วจิยัไดด้งันี้   
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม
ทีม่ีประสิทธิภาพ (E 1 / E 2 )ตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ 
 ผลการหาประสทิธภิาพของคู่มอืพบว่าคะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
พลาสติกครัง้เดยีวทิ้ง ระหว่างการส่งเสรมิ โดยรวม
เท่ากับ 598 คิดเป็นร้อยละ 85.42 แสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.42 
ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้และ
คะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการลดการใชบ้รรจุภณัฑ์
ที่ท าจากพลาสติกครัง้ เดียวทิ้งหลังการส่งเสริม
โดยรวมเท่ากบั 651 คดิเป็นร้อยละ 18.60 แสดงให้
เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 
9 3 . 0 0  ซึ่ ง เ ป็ น ไปต าม เกณฑ์ที่ ตั ้ง ไ ว้  ดั ง นั ้น  
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ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
85.42 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อย
ละ 93.00 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิลดการใชบ้รรจุภณัฑ์
ที่ท าจากพลาสติกครัง้เดียวทิ้ง จึงมีประสิทธิภาพ 
85 .42 /93 .00  ซึ่ ง เ ป็ นไปตาม เกณฑ์ ที่ ตั ้ง ไ ว้   
(ดงัตารางที ่1)  

(E.I.) ของการส่งเสรมิลดการใช้บรรจุภณัฑ์ที่
ท าจากพลาสติกครัง้เดียวทิ้ง มีค่าเท่ากับ 0.7802 
หมายความว่า นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมมีความก้าวหน้าทางการส่งเสริมเพิ่มขึ้น
หลังจากการใช้คู่มือการส่งเสริม ร้อยละ 78.02 ซึ่ง
เ ป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ส ามารถใช้ ได้    
(ดงัตารางที ่2 )

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิลดการใชบ้รรจุภณัฑท์ีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้โดยหลกัการ 3R  (E1/E2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิลดการใชบ้รรจุภณัฑท์ีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ โดยหลกัการ 3R 

  

4.3 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ความรู้เกีย่กบัการส่งเสริมลดการใช้บรรจุ
ภณัฑที์ท่ าจากพลาสติกครัง้เดียวท้ิงก่อนและหลงั
การส่งเสริม 

ชาวบ้านในชุมชนบ้านนาสีนวน ต าบล   
นาสนีวนอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคามทีเ่ขา้
ร่วมการส่งเสริมลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
พลาสติกครัง้ เดียวทิ้ง  พบว่า ก่อนการส่งเสริม
ชาวบ้านกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้
เกีย่วกบัลดการใชบ้รรจุภณัฑท์ีท่ าจากพลาสตกิครัง้ 

เดยีวทิง้ เท่ากบั 477 คะแนน   (x̅ = 13.62) และหลงั
การส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กี่ยวกบัลดการ
ใช้บรรจุภณัฑ์ทีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิ้ง เท่ากบั 
651 คะแนน (x̅ = 18.60) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท า
จากพลาสติกครัง้เดยีวทิ้ง ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า ผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิความรูห้ลงัการส่งเสรมิสงู
กว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
คะแนนเตม็ 

(N=700) �̅� S.D. ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสิทธิภำพของกระบวนกำร (E1) 598 17.08 1.01 85.42 
ประสิทธิภำพของผลลพัธ ์(E2) 651 18.60 0.73 93.00 

ประสิทธิภำพของคู่มือ (E1/E2)  เท่ำกบั 91.42/90.14 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้ก่อนกำร
ส่งเสริมทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้หลงักำร
ส่งเสริมทุกคน 

จ ำนวนผู้เข้ำรบั    
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

477 651 35 20 0.7802 ผ่านเกณฑ ์
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ตารางที ่3   การเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัลดการใชบ้รรจุภณัฑ์ทีท่ าจากพลาสติกครัง้เดยีวทิ้งโดยหลกัการ 3R ก่อนและหลงัการ
  ส่งเสรมิ 

*  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
 
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อน
และหลงัการส่งเสริมลดการใช้บรรจุภณัฑ์ทีท่ า
จากพลาสติกครัง้เดียวท้ิง  
 พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อน
การส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ (x̅ = 2.74) 
และหลงัการส่งเสริมผู้เขา้ร่วมการส่งเสริมมคีะแนน

เฉลี่ ยทัศนคติ  โ ดยรวมอยู่ ใ น ร ะดับ เห็นด้วย  
(x̅ = 3.55) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสรมิก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่4)

 
ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตติของนิสติ โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ (n=35) 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ
(N=5) 

2.74 0.79 
ไม่
แน่ใจ 

3.55 0.35 เหน็ดว้ย -14.608 34 .000* 

*  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
 การส่งเสริมลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
พลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ โดยหลกัการ 3R ในชุมชนบา้น
นาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั 
จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจ ัยมีประเด็นที่จะน ามา
อภปิรายผลดงัต่อไปนี้ 
5.1 ผลการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมลดการใช้
บรรจุภณัฑ์ทีท่ าจากพลาสติกครัง้เดียวท้ิงโดย
หลกัการ 3R 
 จากการศกึษาประสิทธิภาพของคู่มอืลดการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกครัง้เดียวทิ้ง โดย
หลกัการ 3R พบว่า ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ 
(E1) คิดเป็นร้อยละ 85.42  และประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 93.00ดงันัน้ คู่มอืลดการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกครัง้เดียวทิ้ง  โดย

หลักการ 3R  มีประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 
85.42 /93.00  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามทีต่ัง้
ไวแ้ละค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิ
ลดการใช้บรรจุภณัฑ์ที่ท าจากพลาสติกครัง้เดียวทิ้ง 
โดยหลกัการ 3R มคี่าเท่ากบั 0.7802 หมายความว่า 
ชาวบ้านบ้านนาสีนวน มีความก้าวหน้าในการมี
ความรูร้อ้ยละ 78.02 แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืการส่งเสรมิ
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยผ่าน
กระบวนการตามขัน้ตอน เป็นไปตามแนวคิดของ 
ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551 : 127) ไดก้ล่าว
ไวว้่า คู่มอืเป็นหนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่
ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบตัิให้กบัผู้ใช้
สามารถกระท าสิ่งนัน้ ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ส่วนคู่มอื ครูนัน้เป็นหนังสอื ให้แนวทางและแนะน า
เกี่ยวกบัสาระ วธิกีาร กจิกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และ

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 13.62 1.59 น้อย 18.70 0.73 

มาก
ทีสุ่ด 

-17.239 34 .000* 
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แหล่งขอ้มูล ปกตมิกัจะใชค้วบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็น
หนังสือที่ครูได้ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ เรืองชยั จรุงศิรวัฒน์ (2555 : 77) ได้
กล่าวว่า คู่มือเป็นเอกสารหรือหนังสือที่จ ัดท าขึ้น
เพื่อให้ครูใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอน สามารถ
สอนให้เป็นไปตามแนวทางของหลกัสูตรหรอืใชเ้ป็น
คู่มือของครูในการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มือที่
เขยีนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มอืได้ศึกษาท าความ
เขา้ใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพบรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้
คู่มือมีความสะดวกและสามารถปฏิบตัิงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคียง ซึ่งมี
บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรนิภา ตูมโฮม 
และคณะ (2559 : 189-202) ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง การ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนี เซีย 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ส าธ า รณรัฐอิน โดนี เ ซีย  และ เพื่ อ ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม และเปรียบเทียบ
ความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรม ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอื
ฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.53/85.33 ส่วน
ดชันีประสิทธิผลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากับ 0.6343 
นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนีเซียมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 63.43 นิสติ
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้และทศันคติหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมซึ่งมบีางส่วน
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  นุ ดี  รุ่ ง ส ว่ า ง  
(2543 : 24) ไดก้ล่าวไวว้่า คู่มอืทีด่คีวรมดีงันี้ 1) ดา้น
รูปแบบ มีขนาดรูปเล่มเหมาะสม ตัวอกัษรอ่านง่าย 
ชดัเจน มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาและ
การน าเสนอกิจกรรมแต่ละขัน้ตอนมคีวามชดัเจน 2) 
ด้านเนื้อหา ของคู่มอืควรมวีตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ชัดเจน เหมาะสมเข้าใจง่าย เนื้อหาความรู้มีความ
เหมาะสมตรงกับความต้องการและความจ าเป็น 3) 
ดา้นการน าไปใชม้กีารก าหนดขัน้ตอนการศกึษาคู่มอื
ไว้ชดัเจนซึ่งมบีางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของคง

พร นิ่มเจริญชยักุล และคณะ (2558 : 93-108) ได้
ศึกษา เ รื่ อ งกา รพัฒนาชุ ด ฝึกอบรมกฎหมาย 
สิง่แวดล้อมในการจดัการขยะมูลฝอยส าหรบันักเรยีน 
ในชุมชนรมิคลอง พบว่า แผนการฝึกอบรมเกี่ยวกบั 
กฎหมายสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการขยะโดยใช้ 
กระบวนการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมมดีชัะนีประสทิธผิล 
เท่ากบั 0.7052 แสดงว่านักเรยีนมคีวามก้าวหน้าใน 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 
70.52  และบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อมรรตัน์ ช่างฉาย และคณะ (2558 : 613-622) ได้
ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนากระบวนการ
เรยีนรู้แบบมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยของ
ผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดโรงเกลือ อ าเภออรัญ
ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ พบว่า ดชันีประสทิธผิลคู่มอื
การอบรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของผูป้ระกอบการรา้นคา้ ตลาดโรงเกลอื มค่ีาเท่ากบั 
.9157 ซึ่งแสดงว่าผู้ประกอบการร้านค้าหลังการ
อบรมมคีวามกา้วหน้าเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอย
คดิเป็นร้อยละ 91.57 ดงันัน้จงึแสดงให้เห็นว่า คู่มอื
การส่งเสริมการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
พลาสตกิครัง้เดยีวทิง้สามารถน าไปใชใ้นการอบรมได้
อย่างม ีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  ซึง่มบีางส่วน
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ไพลนิ เจาจารกึ (2558 : 
33) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการจดัการขยะดว้ยวธิ ี3R 
ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันา
คู่มือการส่งเสริมการจัดการ ขยะโดยวิธี 3R ให้มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสทิธผิลต่อ
คู่มอืการส่งเสรมิเพื่อศกึษาและ เปรยีบเทยีบความรู้
และทัศนคติต่อการจัดการขยะด้วยวิธี 3R กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัชาวบ้านบ้านนาสนีวน หมู่ที่ 
17  ต าบลนาสีนวน อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคามจ านวน 35 คน ซึ่งได้จากการสมคัรใจ 
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย คู่ มือ  
แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ ย ง เบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผล
การศึกษาพบว่าประสิทธภิาพของ คู่มือมีค่าเท่ากบั 
93.00/18.60 และมีดชันีประมาณผล (E.I.) เท่ากับ 
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0.7802 ส าหรบัความรู้และทศันคติต่อ การส่งเสริม
การจดัการขยะด้วยวธิี 3R พบว่า ก่อนการส่งเสรมิ
นิสิตมีคะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง หลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนความรู้เฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ 
ความรู้ก่อนและหลงัพบว่าหลงัการส่งเสรมิให้สทิธิม์ ี
ความรูม้ากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างน้อยมนีัยส าคญั
ทางสิทธิติที่ระดบั .05 ดงันัน้การส่งเสริมลดการใช้
บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกครัง้ เดียวทิ้ง  โดย
หลกัการ 3R โดยใชคู้่มอืกจิกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการลดการใช้บรรจุ
ภณัฑท์ีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ โดยหลกัการ 3R 
สามารถพฒันาผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิให้มพีฤติกรรม
ตรงตามความมุ่ งหวัง ส่งผลให้ก ลุ่มตัวอย่างมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้แสดงให้
เหน็ว่าการส่งเสรมิการลดการใชบ้รรจุภณัฑ์ทีท่ าจาก
พลาสติกครัง้เดียวทิ้งโดยหลกัการ 3R โดยใช้คู่มือ
ประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศกึษา ท าให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิที่เขา้
ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับ
การส่งเสริมลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที ่ท าจาก
พลาสติกครัง้เดียวท้ิงก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 การส่งเสริมลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
พลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ โดยหลกัการ 3R ในชุมชนบา้น
นาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม  
 ผลจากการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับส่งเสริมลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
พลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ โดยหลกัการ 3R ในชุมชนบา้น
นาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการ
ส่งเสริม พบว่าหลังการส่งเสริมชาวบ้านที่เข้าร่วม
กจิกรรมมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้กว่าก่อนการส่งเสรมิ ซึง่
ก่อนการส่งเสริมผู้เข้าร่วมมีความรู้อยู่ในระดบัมาก 
และหลังการส่งเสริมชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .05 เพราะมกีารใหคู้่มอืประกอบการอธบิาย

เพื่อให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจใน
เนื้อหามากขึ้นมีการบรรยายและถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างชัดเจนเนื้อหาที่ให้
ความรูก้บัเนื้อหาในคู่มอืสอดคล้องกนัท าใหช้าวบ้าน
ที่เขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามรู้ทีเ่พิม่มากขึ้นซึ่งแสดงให้
เห็นว่าคู่มือและวิธีการถ่ายทอดประกอบกับการ
บรรยายใหค้วามรูม้ปีระสทิธภิาพท าใหช้าวบ้านทีเ่ขา้
ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรู้ความเขา้ใจเพิม่มากขึน้ ซึ่ง
จะสะสมและถ่ายทอดสบืต่อกันจนกลายเป็นความรู้ 
เป็นไปตามแนวคดิของบูรชยั ศริมิหาสาคร (2550 : 
24) ได้ความหมายว่า ความรู้ คอื สารสนเทศที่ผ่าน
กระบวนการคดิ เปรยีบเทยีบ เชื่อมโยงกบัความรูอ้ื่น
จนเกดิความเขา้ใจ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งได ้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประภา
เพ็ญ สุวรรณ (2526 : 18) กล่าวว่าความรู้เป็น
พฤติกรรมขา้งต้น ซึ่งผู้เรียนเพยีงแต่จ าแนกได้โดย
การฝึกหรือการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ข ัน้นี้
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความความหมาย
ขอ้เทจ็จรงิทฤษฎกีรดโครงสรา้งและวธิแีกปั้ญหาซึง่มี
บ า ง ส่ ว น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ข อ ง 
ชูชยั สมทิธไิกร (2540 : 253) ได้กล่าวไวว้่า วธิกีาร
ฝึกอบรมเป็น สื่อกลางที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้
ระหว่างผูเ้ขา้รบัการ ฝึกอบรมและผูอ้บรม เพื่อท าให้
ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมม ีความรู้ ทกัษะความสามารถ 
และทศันคติตามวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม และ
ให้ความส าคญัของ การฝึกอบรมและสอดคล้องกบั
แนวคิดของ Good (1973 : 613) ได้ให้ความหมาย
การส่งเสรมิ หมายถงึ กระบวนการใหค้วามรูแ้ละฝึก
ทกัษะ แก่บุคคล ภายใต้ เงื่อนไขบางประการ โดย
การจัดการส่งเสริม ไม่ได้จัดกระท าให้ใหญ่ โต
เหมอืนกบัการจดัการเรยีนการสอนซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ บวร มูลสระคู (2551: 75) ได้ศึกษา 
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน
แบบมส่ีวนร่วมในนามองค์การบรหิารส่วนต าบลโป่ง 
อ าเภอบางละมุง จงัหวดัฉะเชงิเทรา มวีตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพ ปักเหาขยะมูลฝอยของชุมชน 
วเิคราะหส์าเหตุของปัญหาขยะมลูฝอยชุมชน และหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอยของชุมชนแบบ
มส่ีวนร่วม กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาประกอบดว้ย 3 กลุ่ม 
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คือ 1) กลุ่มผู้บริหาร พนักงานและเจ้ าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งกบังานจดัเกบ็ขยะขององค์การบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน 10 คน โดยใช้ วธิกีารเก็บขอ้มูลด้วย
การสมัภาษณ์เชงิลกึ 2) กลุ่มผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ก านัน 
ผูใ้หญ่บ้าน ผูช้่วยผูใ้หญ่บ้าน สมาชกิองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 45 คน ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลการสนทนา กลุ่ม และ 3) กลุ่ม
ประชาชนต าบลโป่งทีเ่ป็นหวัหน้าครวัเรอืนหรอืผูแ้ทน 
จ านวน 180 ตัวอย่าง จดัเก็บ ข้อมูลโดยใช้วิธตีอบ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่และ Paired t-test ผลการวจิยั พบว่า จ านวน
ถงัขยะในชุมชนมไีม่เพยีงพอ ประชาชนมพีฤตกิรรม
การก าจดัขยะไม่ถูกวิธี ไม่ทราบนโยบาย ด้านการ
ก าจดัขยะของ อบต. ขาดความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารก าจดั
ขยะ เพื่อแก้ปัญหาดงักล่าว กลุ่มตวัอย่าง ทัง้หมดได้
ร่วมกันวางแผนและด าเนินโครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการคดัแยกขยะ และการน าขยะกลบัมาใช้ 
ใหม่ ซึ่งผลการเปรยีบเทยีบน ้าหนักขยะก่อนและหลงั
การด าเนินโครงการ ปรากฏว่า ปริมาณขยะลดลง
อย่าง มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 และบางส่วน
สอดคล้องกับงานวิจัยของธนัญญา วงศ์สมพงษ์ 
(2556: 30) ได้ศกึษา การส่งเสรมิการก าจดัเศษขยะ
ในครัวเรือนส าหรบัชุมชนบ้านศรีวิไล ต าบลหนอง
ปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มวีตัถุประสงค์
เพื่ อจัดกิจกรรมการ ส่งเสริมการก าจัดขยะใน 
ครวัเรอืนส าหรบัชุมชน เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบ
ความรู้และทัศนคติก่อนและหลังการฝึกอบรมการ
ส่งเสรมิการ จดัการก าจดัเศษขยะในครวัเรอืนส าหรบั
ชุมชน และเพื่อศกึษาการมส่ีวนร่วมหลงัการฝึกอบรม 
ประชากรกลุ่ม ตวัอย่าง คอื ชาวบ้านศรวีไิล จ านวน 
30  คน โดยการสมัครใจเข้าร่ วมกับโครงการ 
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้  คื อ  คู่ มื อ ฝึ ก อบ รม  แ ผ่ นพับ 
แบบสอบถาม แบบวดัความรู้ แบบวดัทศันคติ และ
แบบวดัการมส่ีวนร่วม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
สถติพิืน้ฐาน คอืความรู ้รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบน
เบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม Paired t-test ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมคีวามรู้เกี่ยวกบัการก าจดัขยะในครวัเรอืน
ส าหรบัชุมชนก่อนการ อบรมกลุ่มตวัอย่างมคีะแนน

เฉลี่ยอยู่ ในระดับปานกลางหลังการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดบัดี
มาก ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมส่ีวนร่วมในการก าจดัขยะ
ในครวัเรอืนควรให้หน่วยงานที่รบัผดิชอบเขา้มส่ีวน
ร่วมและการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความรู้ในเรื่อง
เกีย่วกบัการจดัการขยะก่อนจะน าไปทิง้และการแกไ้ข
การ ฝึกอบรมสุดต่อไป บางส่วนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  ธีร ว รรณ บุญโทแสง  และคณะ  
(2560 : 369-378) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทศันคติ 
และพฤติกรรมเกี่ยวกบัการจดัการขยะของชาวบ้าน
ในหมู่บ้านนางแลใน ต าบลนางแล อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชยีงราย โดยการส ารวจความรู้เกี่ยวกบัขยะ
ของชาวบ้านพบว่า ชาวบ้านในพื้นที่ราบมีความรู้
เกี่ยวกับประเภทขยะและโทษของขยะมากกว่า 
ชาวบ้านที่เป็นชาติพนัธุ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 
0.05 ในขณะที่ความรู้ในเรื่องการจดัการขยะพบว่า 
ชาวบ้านทัง้สองกลุ่มมีความรู้ไม่แตกต่างกัน อยู่ใน
เกณฑ์ดีพอใช้เหมอืนกันซึ่งมบีางส่วนสอดคล้องกบั
งานวิจัยของกมลวรรณ เกลากลาง (2557 : 42)  
ได้ศึกษา การส่งเสริมธนาคารขยะ รีไซเคิลใน
โรงเรียนเทศบาลวิทยา ต าบลตลาดอ าเภอเมือง
จงัหวดัมหาสารคาม  มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรู้และการมส่ีวนร่วมก่อนและหลงั
การส่งเสริมธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน กลุ่ม
ตวัอย่าง เป็นนักเรยีนชัน้ ศกึษาปีที่ 6 และนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยา 
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจ านวน 50 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประกอบด้วย 
คู่มอื แบบทดสอบความรูแ้บบวดั ๆ และแบบวดัการ
มส่ีวนร่วม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test 
ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมผู้เข้ารบัการ
ส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในพอใช้ 
หลงัการส่งเสรมิผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิมคีะแนนความรู้
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อเปรยีบเทยีบ คะแนน
เฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้รบั
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องการส่งเสริม 
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
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5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบวดัทศันคติต่อ
การท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม้การส่งเสริมลดการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ที ่ท าจากพลาสติกครัง้เดียวท้ิง 
ก่อนและหลงัการส่งเสริม 

ผลจากการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติ

ต่อการส่ง เสริมลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก

พลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ โดยหลกัการ 3R ในชุมชนบา้น

นาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการ

ส่งเสริม พบว่าหลังการส่งเสริมชาวบ้านที่เข้าร่วม

กิจกรรมมทีศันคติเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสรมิ 

ซึ่งก่อนการส่งเสริมผู้เข้าร่วมมีทศันคติอยู่ในระดบั

ปานกลาง และหลังการส่งเสริมชาวบ้านที่เข้าร่วม

กิจกรรมมทีศันคติอยู่ในระดบัมาก อย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 เพราะมกีารใหคู้่มอืประกอบการ

อธิบายเพื่อให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ

เข้าใจในเนื้อหามากขึ้นมีการบรรยายและถ่ายทอด

ความรู้ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมอย่างชดัเจนเนื้อหาที่

ให้ความรู้กับเนื้ อหาในคู่มือสอดคล้องกันท าให้

ชาวบ้านที่เขา้ร่วมกิจกรรมมทีศันคติทีด่ีขึ้นซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าคู่มือและวิธีการถ่ายทอดประกอบกับการ

บรรยายที่ยกตัวอย่างใกล้ตัวของคนในชุมชนมา

เพื่อใหช้าวบ้านทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเขา้ใจไดง้่ายขึน้ท า

ใหช้าวบ้านทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมีทศันคตทิีด่ขี ึน้ ซึ่ง

แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืและวธิกีารถ่ายทอดประกอบกบั

การบรรยาย มปีระสทิธภิาพท าใหช้าวบ้านทีเ่ขา้ร่วม

การส่งเสรมิมทีศันคตทิีด่ขี ึน้ ซึง่จะสะสมและถ่ายทอด

สบืต่อกนัจนกลายเป็นทศันคตทิีด่ ีเป็นไปตามแนวคดิ

ของทฤษฏีเกี่ยวกับทศันคติของโลมฉลยั จนัคูนอก 

และคณะ (2557 : 3) การส่งเสรมิการจดัการขยะดว้ย

หลักการ 3R ส าหรับชุมชนบ้านดอนบมต าบลแวง

น่าง อ าเภอเมอืงจงัหวดัมหาสารคาม มวีตัถุประสงค์

เพื่อจัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการขยะด้วย

หลกัการ 3R ส าหรบัชุมชนบ้านดอนบม เพื่อศึกษา

และเปรยีบเทยีบ ความรูท้ศันคตเิกีย่วกบัการส่งเสรมิ

การจดัการขยะด้วยหลกัการ 3R ส าหรบัชุมชนบ้าน

ดอนบม ต าบลแวง น่าง  อ า เภอเมือง  จังหวัด

มหาสารคาม กลุ่มตวัอย่างเป็นชาวบ้านบ้านดอนบม 

จ านวน 30 คนเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่แผ่นพบั

ความรู้แบบสอบถามความรู้และแบบวดัทศันคติใน

การส่งเสรมิการจดัการขยะดว้ยหลกัการ 3R การเกบ็

รวบรวมข้อมูลด้วยรูปแบบการวิจยัแบบทดลองใช้

กลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังการ

ส่งเสรมิ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย  ส่ ว น เบี่ ย ง เ บนม าต ร ฐ านและสถิติ

เปรยีบเทยีบ Paired t-teat ผลการวจิยัพบว่าการจดั

กจิกรรมการส่งเสรมิการจดัการขยะดว้ยหลกัการ 3R 

เป็นการจดักจิกรรมเพื่อใหค้วามรูแ้ละการมทีศันคตทิี่

ดใีนการส่งเสรมิการจดัการขยะดว้ยหลกัการ 3R โดย

ได้จัดกิจกรรม 5 วันก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมี

คะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการ

ส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบั

มาก ก่อนการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ

อยู่ในระดบัไม่แน่ใจหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนน

เฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วยแสดงใหเ้ห็นว่ารบั

การส่งเสรมิการจดัการขยะดว้ยหลกัการ 3R มผีลท า

ให้ความรู้และทัศนคติของชาวบ้านเพิ่มขึ้น  ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  มัญชรัตน์ วิรัชวงค์  

(2542: 25) กล่าวว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติ 

ประกอบด้วยการโดยอาจมสีิง่เร้าเป็นตวักระตุ้น จน

ท าใหเ้กดิความประทบัใจทางบวก คอื ความรูส้กึชอบ

และความประทบัใจในทางลบ คือ ความรู้สกึไม่ชอบ 

อาจเกิดจากการยอมรับทัศนคติจากผู้อื่นและมีสื่อ

ต่างๆ เป็นสิ่งชักจูงให้ปฏิบัติโดยแสดงออกมาใน 

รู ป แบบของพฤติ ก ร รมที่ ส า ม ารถสัง เ กตุ ไ ด้   

ธนุส โพสาราช และคณะ (2556 : 3) การรณรงค์การ

จัดการและการคัดแยกขยะโดยใช้แผ่นพับส าหรับ

ชุมชนบ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ต าบลแวงน่าง อ าเภอ
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เมือง จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อจัด

กิจกรรมการรณรงค์การจดัการและการคัดแยกขยะ

ส าหรบัชุมชนบา้นหนิลาด เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ

ความรู้ และทศันคต ิเกี่ยวกบัการรณรงค์การจดัการ

การคัดแยกขยะ ชุมชนบ้านหินลาด กลุ่มตัวอย่าง

ชาวบ้าน จ านวน 30 คน การเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ย

รูปแบบการวิจยัแบบทดลองใช้กลุ่มตัวอย่างเดยีวมี

การทดสอบหลงัการรณรงค ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

แ ล ะสถิติ ที่ ใ ช้ ใ นก า ร เป รีย บ เทียบ  Pair-t-test 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการรณรงค์การ

จดัการคดัแยกขยะส าหรบัชุมชนบา้นหนิลาดเป็นการ

จดักจิกรรมเพื่อรณรงค์ใหค้วามรูแ้ละการมทีศันคติที่

ดใีนการจดัการและการคดัแยกขยะส าหรบัชุมชนบา้น

หนิลาดโดยจดักจิกรรม 5 วนั ก่อนรณรงค์ชาวบ้านมี

คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการคดัขยะอยู่ในระดบั

ความรู้ปานกลาง หลงัการรณรงค์ชาวบ้านมคีะแนน

เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัความรู้สูง หลงัการรณรงค์

ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่าก่อนรณรงค์ 

ก่อนรณรงคช์าวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตติ่อการคดั

แยกขยะอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ หลงัการรณรงคช์าวบา้น

มคีะแนนเฉลี่ยทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ด้วย หลงัการ

รณรงค์ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติสูงกว่าก่อน

รณรงค์และหลงัการรณรงค์ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ย

การมส่ีวนร่วมในการคดัแยกขยะในพื้นทีอ่ยู่ในระดบั

มากแสดงให้เห็นว่าการรณรงค์การคัดแยกขยะใน

พื้นที่ มีผลท าให้ความรู้ทศันคติและการมีส่วนร่วม

ของชาวบา้นเพิม่มากขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ธงชยั ทองทวี (2553) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหา

การจดัการขยะมลูฝอยขององคก์าร บรหิารส่วนต าบล

หนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผล

การศกึษาพบว่าประชาชนมพีฤตกิรรมในการจดัการ

ขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม ปัญหาที่พบคือ ปัญหา

กลิ่นเหม็นของกองขยะปัญหาแมลงวนัและสัตว์น า

โรคชนิดต่าง ๆ ปัญหาควนัจากการเผาขยะมูลฝอย 

แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองขาม ในการด าเนินการจดัการขยะมลู

ฝอยนั ้น มีความเห็นร่วมกันว่าควรร่วมมือกันทัง้

ภาครฐัและภาคเอกชน และควรใหป้ระชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วม ในการจัดการจัดการขยะมูลฝอยของ

ประชาชน จะเหน็ไดว้่าผลการศกึษาไดเ้น้นใหม้คีวาม

ร่วมมอืกนัทัง้ภาครฐัภาคเอกชน และให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการจัดการขยะ ซึ่งแตกต่างจากผล

การศึกษาที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการ

จัดการขยะในชุมชน และบางส่วนสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วิชชุ หวลประไพ (2552 : 113) ได้

ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นและพฤติกรรมของ 

ประชาชนเรื่องการจดัการขยะ ในเขตพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบอนแดง กลุ่มตัวอย่าง 

ประชาชนในในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองบอนแดง จ านวน 328 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั

ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย่ (�̅� ) ส่วนเบีย่งเบน มาตรฐาน 

(S.D.) ผลการศึกษาพบว่ า  ความคิด เห็นของ

ประชาชนในเขตพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนอง

บอนแดงต่อเตาเผาขยะ ในภาพรวม พบว่า ประชาชน

มีความคิดเห็นต่อเตาเผาขยะอยู่ใน ระดบัเห็นด้วย

ค่อนข้างมากเห็นว่า เตาเผาขยะมีข้อเสียมากกว่า

ขอ้ด ีเป็นล าดบัที ่1 รองลงมาเหน็ว่า ควนัของเตาเผา

ขยะส่งกลิ่นและควนัที่มีพิษออกมา และพฤติกรรม

การคดัแยกขยะของประชาชนใน เขตพื้นที่องค์การ

บรหิารส่วนต าบลหนองบอนแดง ในภาพรวมพบว่า 

ประชาชนมีพฤติกรรม การคดัแยกขยะอยู่ในระดบั

ค่อยขา้งไม่ด ีคอื การแนะน าหรอืบอกคนในบา้นว่าฝา

จบีหรอืทีเ่ปิดฝากระป๋องน ้าอดัลมสามารถ หลอมใหม่

แล้วน ามาใชท้ าเป็นขาเทยีมหรอืไมเ้ทา้ส าหรบัผูป่้วย

ไดเ้ป็น ล าดบัที ่1 รองลงมา คอื ทุกวนันี้ทีบ่้านไม่ได้

ท าการคัดแยกขยะตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบ
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พฤตกิรรม การคดัแยกขยะของประชาชนในเขตพืน้ที่

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนแดง พบว่า 

ประชาชน มีอายุแตกต่างกันมพีฤติกรรมในการคดั

แยกขยะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และ ประชาชนมีอาชีพแตกต่างกันมี

พฤติกรรมในการคัดแยกขยะแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งผู้ศึกษาได้ให้

ขอ้เสนอแนะในเรื่องการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นต่อการบรหิาร

จดัการขยะ และให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

บอนแดง ด าเนินการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพเพิม่เตมิ

เพื่อรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพื่อ

เป็น ประโยชน์ต่อความต้องการ และการบริหาร

จดัการขยะในชุมชนต่อไป 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้
 1) ความรู้จากคู่มือการส่งเสริมลดการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกครัง้เดียวทิ้ง โดยหลกัการ 3R 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ใช้
ฝึกอบรมแก่นิสติ นักศกึษา และประชาชน  

เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในการส่งเสรมิลดการใช้
บรรจุภณัฑท์ีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ 
 2) สามารถน าข้อมูลการส่งเสริมลดการใช้
บรรจุภณัฑ์ทีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ไปเผยแพร่
ในสื่อต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเรยีนรูแ้ละศกึษา
คน้ควา้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาและตดิตามการส่งเสรมิลด
การใชบ้รรจุภณัฑท์ีท่ าจากพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ โดย
หลกัการ 3R ในชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบล
นาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 2) ควรมีการศึกษาและการสร้างรายได้
เกี่ยวกบัขยะเพื่อให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของขยะ
มลูฝอยและใชอ้ย่างประหยดั 
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