
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

ภาคผนวก ก  
แบบสอบถามงานวจัิย 

 
เร่ือง การจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสทีใ่ช้แล้ว 

โดย นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 

โดย นายณพิทัธ์พงษ์  บุญมาลยั นักศึกษาปริญญาโท  
สาขาการจัดการมนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

ขอ้มูลการศึกษาเร่ือง การจดัการบรรจุภณัฑ์ประเภทพลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ของนกัศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยขอ้มูลการศึกษาในคร้ังน้ีจะน าไปใช้เพื่อ
เกิดประโยชน์ในเชิงวชิาการเท่านั้น จะไม่มีการน าขอ้มูลไปเผยแพร่เป็นรายบุคคลแต่อยา่งใด ดงันั้น
ผูศึ้กษาขอความกรุณาให้ทุกท่านช่วยกรอกขอ้มูลให้ตรงตามความเป็นจริงดว้ย ขอขอบคุณทุกท่าน
ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 

 

 
 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน จ านวน 5 หนา้ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชข้องนกัศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ของ
นกัศึกษา ครู และบุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดแสดงเคร่ืองหมาย  ตรงหนา้ขอ้ท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนตวัของท่าน 
1. เพศ  
 (  ) 1. ชาย  (  ) 2. หญิง 
2. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 (  ) 1.  ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)   (  ) 5. ปริญญาตรี  
 (  ) 2.  มธัยมศึกษาตอนตน้   (  ) 6. สูงกวา่ปริญญาตรี 
 (  ) 3.  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (  ) 7. อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
 (  ) 4.  ปวส./อนุปริญญา 
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3. สถานะภาพ 
 (  ) 1. นกัเรียน / นกัศึกษา    (  ) 3. บุคลากรทางการศึกษา 
 (  ) 2. ครู / อาจารย ์    (  ) 4. ผูบ้ริหารวทิยาลยั 
 

ส่วนที ่2 ความคาดหวงัต่อแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วของนักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 

ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านโดย 
  5 หมายถึง  ระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  ระดบัความคาดหวงัมาก 
  3 หมายถึง  ระดบัความคาดหวงัปานกลาง 
  2 หมายถึง  ระดบัความคาดหวงันอ้ย 
  1 หมายถึง  ระดบัความคาดหวงันอ้ยท่ีสุด 
 

แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสทีใ่ช้แล้ว                         

ระดับความคาดหวงั 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. วิทยาลยัควรมีจุดบริการน ้ าด่ืมให้เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนนกัศึกษาและบุคลากรในวิทยาลยั  เพื่อเป็นการ
บริการน ้าด่ืมเป็นการสนบัสนุนใหล้ดการซ้ือน ้าขวด 

     

2. วิทยาลัยควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา                    
น าบรรจุภัณฑ์ประจ าตัว เช่น แก้วพลาสติก ขวด
พลาสติก มาใช้ส าหรับเติมน ้ า ด่ืม เพื่อเป็นการลด
ปริมาณขยะประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้   

     

3. วิทยาลยัควรมีการจดักิจกรรมหรือสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในการน าขยะประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกใสมาใช้ให้ เกิดประโยชน์  เช่น การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์จากบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้
แลว้ เป็นตน้                      

     

4. วิทยาลยัควรมีธนาคารขยะท่ีจดัการเก่ียวกบับรรจุ      
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แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสทีใ่ช้แล้ว                         

ระดับความคาดหวงั 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ โดยอาจจะมีการสนบัสนุน
ใหน้ าขวดพลาสติกมาแลกกบัสมุด ปากกา  ดินสอ หรือ
อุปกรณ์ทางการเรียนต่างๆ ได ้  
5. วิทยาลยัควรมีการรณรงค์หรือมีการประชาสัมพนัธ์
ใหน้กัเรียนนกัศึกษาทิ้งขยะใหถู้กท่ี ไม่ทิ้งเร่ียราด และมี
การคดัแยกบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสทิ้งในถังท่ีเป็นถัง
เฉพาะส าหรับบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้  

     

6. วิทยาลยัควรมีการก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัการทิ้ง
ขยะของนกัเรียนนกัศึกษาให้ชดัเจน เช่น มีการก าหนด
บทลงโทษส าหรับผูท่ี้ท  าผดิ 

     

7. วิทยาลยัควรมีการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัขยะ
โดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ ทั้งในดา้น
การจัดการผลกระทบให้แก่นักเรียนนักศึกษาและ
บุคลากรในวทิยาลยั 

     

8. วทิยาลยัควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัเรียน
นักศึกษาได้แสดงบทบาทในการแสดงความคิดเห็น
และน าเสนอโครงการเก่ียวกบัการจดัการพลาสติกใสท่ี
ใชแ้ลว้   

     

9. วิทยาลยัควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภท พลาสติก 
เช่น แก้วน ้ าพลาสติก ขวดน ้ าพลาสติก ถุงพลาสติก  
เป็นตน้   

     

10. วิทยาลัยควรเพิ่มจ านวนถังขยะให้มากข้ึนตาม
บริเวณต่างๆ อย่างทั่วถึงเพื่อรองรับการทิ้งขยะของ
นกัเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะบริเวณห้องเรียนควรมีถงั
ขยะท่ีแยกตามประเภทดว้ย 
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แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสทีใ่ช้แล้ว                         

ระดับความคาดหวงั 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

11. วิทยาลัยควรมีบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีรวบรวมและ
จดัเก็บบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้โดยเฉพาะ เพื่อ
การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ                          

     

12. วิทยาลยัควรมีแหล่งรวบรวม และ จดัเก็บบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้วให้เป็นสัดส่วนและถูก
สุขลกัษณะ 

     

13. วทิยาลยัควรมีการส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการจดัตั้ง
ชมรม หรือกลุ่มเยาวชนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
จดัเก็บรวบรวมบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้พร้อม
ประสานใหอ้งคก์รพาณิชยท่ี์รับซ้ือบรรจุภณัฑ์พลาสติก
เพื่อส่งเสริมการสร้างรายไดแ้ละการออม 

     

14. ในการก าจดัขยะประเภทบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ี
ใช้แล้ว หากวิทยาลัยไม่สามารถก าจดัได้เอง ควรให้
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบมาดูแลจัดการอย่าง
เหมาะสม 

     

15. วทิยาลยัควรมีการส่งเสริมและร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกต่างๆ  เพื่ อการส่ง เส ริมความ รู้ เ ก่ี ยวกับ
กระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมกบับรรจุภณัฑ์พลาสติก
ใสท่ีใช้แล้ว แก่ นักเรียน นักศึกษา   และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วของนักศึกษา 
ครู และบุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
1. ท่านคิดวา่มีปัญหาอุปสรรคใดบา้งท่ีจะส่งผลท าให้การจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ใน
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ประสบความส าเร็จ 

ประเด็นปัญหา 
1. ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………….. 
สาเหตุของปัญหา 

1. ………………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………………………………... 

4. ………………………………………………………………………………………………………... 

5. ………………………………………………………………………………………………………... 

แนวทางการจดัการปัญหา 
1. ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………... 

5. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
      ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข  
กราฟแท่งแสดงผล ความคาดหวงัต่อแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสทีใ่ช้แล้ว 

ของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 
1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 เพศ 

 
 
1.2 ระดับการศึกษาสูงสุด 
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1.3 สถานภาพ 

 
 
2. ความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วของนักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 
2.1 ร้อยละความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วของนักศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (มากทีสุ่ด 3 อนัดับ) 
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2.2 ร้อยละความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วของนักศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (น้อยทีสุ่ด 3 อนัดับ) 

 

 
 
 



2.3 ความคาดหวงัต่อแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสทีใ่ช้แล้วของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ – สกุล  นายณิพทัธ์พงษ ์ บุญมาลยั 
 
วนั เดือน ปีเกดิ  4 กนัยายน 2515 
 
ประวตัิการศึกษา   
    -  ส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
       โรงเรียนสันป่าตองวทิยาคม 
    -  ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
        สาขาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ 
        สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2538 
 
ประวตัิการท างาน  
    -  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 – ธนัวาคม พ.ศ. 2554    
       ครูจา้งสอน พนกังานราชการ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่  
       สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
    -  เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั  
       ขา้ราชการครูวทิยาลยัอาชีวศึกษาแพร่  
       สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรงศึกษาธิการ 
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