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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันพบว่าเกิดจากมนุษย์ท่ีด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลาง
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมารวมถึงเทคโนโลยีและ
โครงสร้างทางสังคมต่างๆ ท่ีท าให้มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคม มนุษย์เป็นผูใ้ช้ประโยชน์จาก
ส่ิงแวดลอ้ม ขณะเดียวกนัมนุษยเ์องก็สร้างความสกปรกและก่อใหเ้กิดปัญหากบัส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาน ้าเน่าเสีย ป่าไมถู้กท าลาย สัตวป่์า
ลดจ านวนลงอยา่งรวดเร็ว บางชนิดเกิดการสูญพนัธ์ุ นอกจากน้ีแลว้ปัญหาขยะและของเสียอนัตราย
จดัวา่เป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มอีกปัญหาหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์และทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ
ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และระดบัโลก และส่งผลเก่ียวพนักลายเป็นลูกโซ่ 
สาเหตุของปัญหาเกิดจากการเพิ่มข้ึนของประชากร การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างส่ิงอ านวยความ
สะดวก ความสุขสบายใหก้บัมนุษยท์ั้งในดา้นอุปโภค บริโภค 

นบัตั้งแต่ปี พ.ศ 2542 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดจากชุมชนทัว่ประเทศวนัละ 37,879 ตนั 
หรือคิดรวมทั้งปี 13.83 ลา้นตนั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ 2541 เท่ากบัมีอตัราการเพิ่มข้ึนของ
ขยะประมาณร้อยล่ะ 1.7 ส่วนปี พ.ศ 2543 พบวา่ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งประเทศมีปริมาณ
ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมา โดยอตัราเพิ่มอยู่ท่ีร้อยละ 1 ปัจจุบนัปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มท่ีจะ
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ (ภาณี คูสุวรรณ์, 2545) ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิเช่น ขยะลน้ส่งกล่ินเหม็น
รบกวนชุมชนเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคและพาหะน าโรคต่างๆ และการท่ีปริมาณขยะท่ีมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนน่ีเองยงัส่งผลกระทบถึงระบบการจดัการขยะของชุมชนท่ีไม่เพียงพอต่อการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณขยะในแต่ละวัน แหล่งก า เนิดของขยะเหล่าน้ี  ได้แก่  บ้านพักอาศัย สถานบริการ 
สถานพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีมีสถานศึกษา พบว่า มีขยะ
เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากในแต่ละวนั ท าให้เกิดปัญหาในดา้นการจดัการขยะท่ีเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก
ตามมา ขยะจ าพวกพลาสติกท่ีใช้แล้วซ่ึงเกิดจากการบริโภคของมนุษยใ์นปัจจุบนัท่ีเกิดจากการ
อุปโภค บริโภคท่ีมีจ านวนมากจนท าให้เกิดปัญหาขยะเหล่าน้ีข้ึนโดยเฉพาะขยะพลาสติกประเภท
บรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสเป็นขยะท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ จากผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีท าให้การสลายตวั
ของผลิตภณัฑ์ พลาสติกใช้เวลานานมาก ปัจจุบนับรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นขยะจากพลาสติกท่ีใช้แล้ว มี
แนวโนม้ปริมาณเพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีการออกแบบ บรรจุภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบและลกัษณะให้เหมาะสม
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กบัการบริโภคและสะดวกต่อการรับประทานและพกพาเพราะสังคม และการด ารงชีวิตของมนุษย์
ในปัจจุบนัท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว ง่าย ต่อการบริโภคและใชเ้วลาในกิจกรรมการบริโภคให้
นอ้ยท่ีสุด 

วิทยาลยัอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่นเขตชุมชนเมือง มีนกัศึกษาจ านวน
มาก และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดจน บรรจุภณัฑ์เป็นพลาสติก โดยเฉพาะ
พลาสติกใสมาบริโภคในปริมาณมากเพราะความสะดวกและรวดเร็วพฤติกรรมของนกัศึกษาบางคน
เม่ือบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมหรือบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกใสเสร็จเรียบร้อยแล้วยงัมี
พฤติกรรมการทิ้งบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ดงักล่าวเกล่ือนกลาด ไม่ทิ้งลงถงัขยะท่ีจดัไว ้บางคร้ังทิ้งไวต้าม
ม้านั่ง ตามห้องเรียน สวนหย่อม หรือแม้กระทั่งบริเวณหน้าวิทยาลัยในขณะท่ีรอรถตอนเย็น 
ถึงแม้ว่าทางวิทยาลยัได้จดับริการถงัขยะ ตามจุดต่างๆ รวมถึงบริเวณตึกเรียนทุกชั้นและทุกตึก          
อยา่งทัว่ถึง แต่ยงัพบวา่นกัศึกษายงัมีพฤติกรรมการท้ิงบรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมพลาสติกไว้
ตามจุดต่างๆ พฤติกรรมดงักล่าวขา้งตน้ท าให้เกิดผลกระทบทางลบ เช่น มีปริมาณขยะท่ีจากบรรจุ
ภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึนเกิดมลพิษทางทศันียภาพจนท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อทาง
วทิยาลยัอีกทั้งเป็นการเพิ่มภาระงานใหก้บันกัการภารโรงท่ีตอ้งคอยเก็บบรรจุภณัฑ์พลาสติกใชแ้ลว้
ท่ีทิ้งเกล่ือนกลาดไม่เป็นท่ีและไม่ลงถงัขยะตามท่ีจดัไว ้และบางคร้ังกอ้มีปริมาณมากจนท าให้ลน้
ออกจากถงัขยะท่ีจดัไว ้จากพฤติกรรมการทิ้งขยะและบรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใชแ้ลว้ของ
นกัศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษา ดงักล่าวอาจเป็นไปไดว้่าพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นพฤติกรรมเกิดจาก
การท่ีนักศึกษาขาดความรู้ ความเขา้ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือเกิดความละเลย เพิกเฉย ไม่สนใจ
เพราะการทิ้งบรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทพลาสติกท่ีใชแ้ลว้ ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ตวันักศึกษาเอง การศึกษาของกญัญา จาอา้ย (2549) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอยของชุมชนสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิค A-I-C 
พบวา่ การจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชนใหไ้ดป้ระสิทธิภาพจะตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนนั้นเองโดยท่ีชุมชนรู้สึก รับรู้และยอมรับถึงการเป็นเจ้าของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
ชุมชนมีส่วนร่วมกนั ก าหนดเป้าหมาย คิดคน้วิธีการแกปั้ญหา อนัน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั
อย่างย ัง่ยืน นิภาพร พูลเกษม (2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย
ของนกัเรียน: กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5  อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง พบวา่การใชโ้ครงการตาม
นโยบายส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริหารและการจดักิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนกัเรียน ครูและ
บุคลากรทุกระดบัในโรงเรียน ท าให้นกัเรียนเกิดทศันคติท่ีดี และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
และร่วมกนัจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์ (2549) ท าการศึกษาการ
รับรู้และปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อการจดัการขยะพลาสติกของประชาชนเขตต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอ
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หางดง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือแม่บา้นท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป การเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 324 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลประเภท ปริมาณและการ
ก าจดัขยะ พลาสติก และขอ้มูลการรับรู้ต่อการจดัการขยะพลาสติกของประชาชน ซ่ึงประกอบดว้ย
ขอ้มูลความรู้ เก่ียวกบัขยะพลาสติก ขอ้มูลความตระหนกัและขอ้มูลความคิดเห็นต่อการจดัการขยะ
พลาสติก ขอ้มูลความตระหนกัและขอ้มูลความคิดเห็นต่อการจดัการขยะพลาสติกของประชาชน  
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ต่อการจดัการขยะพลาสติกของประชาชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั          
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนการรับรู้ดา้นปัญหาและผลกระทบของขยะพลาสติกสูงกว่า 
ดา้นการก าจดัขยะพลาสติกและดา้นการป้องกนัและควบคุมการเพิ่มข้ึนของขยะพลาสติก (ร้อยละ
89.02, 81.77 และ 77.91 ตามล าดบั) และประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองขยะพลาสติก              
ความตระหนกัและความคิดเห็นต่อการจดัการขยะพลาสติกอยูใ่นระดบัปานกลาง และพบวา่ปัจจยั 
ดา้นการศึกษา การไดรั้บข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบล จากเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข และ     
จากหนงัสือพิมพ ์มีผลต่อการรับรู้ต่อการจดัการขยะพลาสติกของประชาชน 

ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการกบัปริมาณขยะท่ีเกิดจากการทิ้ง
บรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม ตลอดจนบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสใช้แล้วท่ีเพิ่มมากข้ึนเหล่าน้ี                 
ในวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยอาศยัหลกัการมีส่วนร่วมและการระดมสมองของนักศึกษา
คณะกรรมการองคก์ารวชิาชีพใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยจดัการปัญหา ซ่ึงเป็นตวัแทนนกัศึกษา
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลยัภายใต้ระเบียบของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่  
เสมือนมีฐานะเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองดังกล่าว เพราะการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพนั้น
จ าเป็นตอ้งอาศยัความคิดเห็นและความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัตอ้งการให้คณะกรรมการ
องคก์ารนกัศึกษาเกิดความรู้ ความตระหนกัต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากขยะประเภทพลาสติก การจดัการ
กบัขยะพลาสติกตลอดจนการให้เกิดความร่วมมือในการจดัการขยะประเภทพลาสติกใสท่ีใช้แลว้
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ซ่ึงผู ้วิจ ัยจะเข้าไปมีบทบาทในการจัดการองค์ความรู้               
แก่นกัศึกษาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพเพื่อให้นกัศึกษาเกิดแนวทางท่ีจะน ามาใช้จดัการบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ภายในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ตามจุดประสงคท่ี์ผูว้จิยัตอ้งการศึกษา 
คือ เพื่อศึกษาความคาดหวงัต่อแนวการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้วของนักศึกษา ครู 
และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทาง                
ในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ของนกัศึกษา ครู และบุคลากรวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ 

 



4 

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
1.2.1 เพื่อศึกษาความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว       

ของนกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้

ของนกัศึกษา ครู และบุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 
1.3 ค ำถำมกำรวจัิย 

1.3 .1  นัก ศึกษา  ค รู  และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีว ศึกษา เ ชียงใหม่                               
มีความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้อยา่งไร 

1.3.2 นกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เสนอปัญหา
อุปสรรค และแนวทางในการจดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้อยา่งไร 
 
1.4 ขอบเขตและวธีิกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้วของนักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ   

1. ศึกษาบริบทของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
2. ศึกษาความคาดหวงัต่อการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ของนกัศึกษา 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
3. ศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการจดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ ของนกัศึกษา 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
1.4.2 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่

ในการศึกษาน้ีใช้พื้นท่ีในการศึกษา คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  เลขท่ี 167  
ถนนพระปกเกล้า ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร    
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ และ

นกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  บรรจุภัณฑ์พลำสติกใสทีใ่ช้แล้ว หมายถึง บรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีผา่นการใชง้านแลว้ 
  กำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์พลำสติกใสทีใ่ช้แล้ว หมายถึง วธีิการหรือกระบวนการในการเก็บขน
ไปจนถึงการก าจดั  รวมถึงรูปแบบท่ีวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่น ามาใชเ้พื่อแกปั้ญหาบรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้  
 ควำมคำดหวังในกำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์พลำสติกใสที่ใช้แล้ว หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีความ 
ความมุ่งมัน่ตลอดจนความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจากการหาวิธีการด าเนินการ ก าจดั เก็บขนและการ
แกปั้ญหาเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีดี
ต่อองคก์ร 

ปัญหำอุปสรรคในกำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์พลำสติกใสที่ใช้แล้ว หมายถึง ส่ิงท่ีมีผลท าให้การ
จดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ ไม่ประสบผลส าเร็จ หรือท าให้ไม่เกิดผลส าเร็จตามความ
คาดหมายหรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้

กำรสนทนำกลุ่ม หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากบักลุ่มนกัศึกษาในประเด็น
เ ก่ียวกับ ปัญหาบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสท่ี เพิ่มมาก ข้ึนในวิทยาลัยอา ชีว ศึกษา เ ชียงใหม่                     
โดยมีผูด้  าเนินการสนทนาเป็นผูจุ้ดประเด็นในการสนทนา  เพื่อชกัจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดง
ความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยา่งกวา้งขวางละเอียดลึกซ้ึง  
 คณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพ หมายถึง คณะกรรมการนกัศึกษาท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจาก
นกัเรียน นกัศึกษาให้เป็นตวัแทนในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน นกัศึกษา
ตามระเบียบของทางวิทยาลยั  มีหนา้ท่ีก าหนดแนวทางในการจดักิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามวตัถุ 
ประสงค์การด าเนินงาน เผยแพร่กิจกรรมขององค์การวิทยาลยัต่อส่ือมวลชน หน่วยงานหรือผูท่ี้
สนใจ ตลอดจนเป็นตวัแทนของนักศึกษาท่ีมีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็น ก าหนดนโยบาย 
วางแผนเพื่อหาแนวทางและด าเนินการจดัการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว ประกอบด้วย         
นายกองคก์าร รองนายกองคก์าร เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพนัธ์ 


