
 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวงัต่อแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์
พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้
ของนักศึกษา ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ               
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ  านวน 350 คน ผลการศึกษาน าเสนอเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

4.1 ผลการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ของนกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 4.2 ผลการศึกษาความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว            
ของนกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่   

4.3 ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการจดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้
ของนกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 

4.1 ผลการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกใสทีใ่ช้แล้วของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา ผูว้จิยัคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเป็นคณะกรรมการองคก์ารวิชาชีพ
ของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554 จ  านวน 21 คน ซ่ึงเป็นตวัแทนของนกัศึกษา ใน
การด าเนินงานกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนนกัศึกษาตามระเบียบของทางวิทยาลยั จากนั้นให้
ความรู้เก่ียวกบัปัญหาขยะ ขยะจากพลาสติกใสท่ีใช้แลว้ วิธีการจดัการขยะ เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้
น าไปสู่แนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว จดักระบวนการกลุ่ม โดยนักศึกษา
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ระดมสมองหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการบรรจุภัณฑ์
พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้มาสร้างแบบสอบถาม เร่ือง “ความคาดหวงัต่อแนว
ทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้วของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่” จ านวน 18 ขอ้ น าเสนอ อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและให้
ค าแนะน า ปรับปรุงแกไ้ขซ่ึงพบวา่มีแบบสอบถามจ านวน 3 ขอ้ อาจารยท่ี์ปรึกษาไดต้รวจสอบแลว้
ใหต้ดัทิ้งเน่ืองจากเป็นค าถามท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั แลว้น าขอ้ค าถามท่ีเหลือ จ านวน 15 ขอ้ เสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) และทดลองหาค่าความเช่ือมัน่ของ
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แบบสอบถาม (Reliability) จากนกัศึกษาซ่ึงไม่ใชก้ลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาจริงจ านวน 30 คน 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยค่า Cronbach’s Alpha ไดค้่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามรวมเท่ากบั 0.787 (Nunnaly, 1978) แสดงวา่แบบสอบถามมีมาตรฐานท่ีเช่ือถือได ้ดงั
แสดงไวใ้นตาราง 1  
ตาราง 1 แสดงค่าความเท่ียง (Cronbach’s Alpha) รายขอ้ของแบบสอบถามความคาดหวงัต่อแนว
ทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้วของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่   

 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

v1 57.07 33.306 .521 .764 

v2 57.30 34.976 .321 .783 

v3 57.10 37.266 .137 .798 

v4 57.13 32.878 .537 .762 

v5 57.10 34.783 .468 .769 

v6 57.23 35.013 .329 .782 

v7 57.37 36.309 .324 .780 

v8 57.07 36.340 .282 .784 

v9 56.60 35.766 .476 .771 

v10 56.90 35.266 .330 .781 

v11 57.00 33.862 .526 .764 

v12 56.90 33.610 .588 .760 

v13 56.90 36.645 .370 .778 

v14 57.07 36.754 .239 .787 

v15 56.67 34.506 .599 .762 

 
จากตาราง 1แสดงค่า Reliability รายขอ้ค าถาม ทั้งส้ิน 15 ขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีค่า Cronbach’s 

Alpha ในระดบัความเช่ือมัน่สูง  
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4.2 ผลการศึกษา ความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วของ
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

4.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ นกัศึกษา ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จ านวน
ทั้งส้ิน 350 คน จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพ ตามตาราง ดงัน้ี  
 
ตาราง 2 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (ร้อยละ)  

เพศ   
 ชาย 78 (22.30)  
 หญิง 272 (77.70)  
ระดับการศึกษาสูงสุด   

 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 179 (51.10)  
 ปวส. / อนุปริญญา 128 (36.60)  
 ปริญญาตรี 27 (7.70)  
 สูงกวา่ปริญญาตรี 16 (4.60)  
สถานภาพ   

 นกัเรียน / นกัศึกษา 300 (85.70)  
 ครู / อาจารย ์ 26 (7.40)  
 บุคลากรทางการศึกษา 20 (5.70)  
 ผูบ้ริหารวทิยาลยั 4 (1.10)  

 
จากตาราง 2 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.70 

รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 22.30 ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 51.10 รองลงมาคือ ระดบั ปวส./อนุปริญญา และระดบัปริญญาตรี 
ร้อยละ 36.60 และ 7.70 ตามล าดับ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
นกัศึกษา ร้อยละ 85.70 รองลงมา คือ ครู/อาจารย ์ร้อยละ 7.40 อนัดบัท่ีสาม บุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 5.70 และอนัดบัท่ีส่ี คือ ผูบ้ริหารวทิยาลยั ร้อยละ 1.10 
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4.2.2 ความคาดหวงัต่อแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสทีใ่ช้แล้วของนักศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
ตาราง 3 ค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Sd.) ความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการ
บรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ ของนกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ รวมทุกกลุ่ม 

รายการประเมิน ( x ) S.D. ล าดับที ่
1. วิทยาลยัควรมีจุดบริการน ้ าด่ืมให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน
นกัศึกษาและบุคลากรในวทิยาลยั เพื่อเป็นการบริการน ้ าด่ืมเป็นการ
สนบัสนุนใหล้ดการซ้ือน ้าขวด 

4.35 0.79 4 

2. วิทยาลยัควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาน าบรรจุภณัฑ์
ประจ าตวั เช่น แกว้พลาสติก ขวดพลาสติก มาใชส้ าหรับเติมน ้ าด่ืม
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้   

4.05 0.94 15 

3. วิทยาลยัควรมีการจดักิจกรรมหรือสร้างแรงจูงใจให้แก่นกัเรียน
นกัศึกษา ในการน าขยะประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ เช่น การประกวดส่ิงประดิษฐจ์ากบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใส
ท่ีใชแ้ลว้ เป็นตน้ 

4.24 0.79 10 

4. วิทยาลยัควรมีธนาคารขยะท่ีจดัการเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์พลาสติก
ใสท่ีใชแ้ลว้ โดยอาจจะมีการสนบัสนุน ให้น าขวดพลาสติกมาแลก
กบัสมุด ปากกา ดินสอ หรืออุปกรณ์ทางการเรียนต่างๆ ได ้

4.22 0.82 11 

5. วิทยาลยัควรมีการรณรงค์หรือมีการประชาสัมพนัธ์ให้นกัเรียน
นกัศึกษาทิ้งขยะใหถู้กท่ี ไม่ทิ้งเร่ียราด และมีการคดัแยกบรรจุภณัฑ์ 
พลาสติกใสทิ้งในถงัท่ีเป็นถงัเฉพาะส าหรับบรรจุภณัฑ์พลาสติกใส
ท่ีใชแ้ลว้ 

4.49 0.64 1 

6. วิทยาลยัควรมีการก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัการทิ้งขยะของ
นกัเรียนนกัศึกษาใหช้ดัเจน เช่น มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้
ท  าผดิ 

4.40 0.67 3 

7. วิทยาลยัควรมีการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัขยะโดยเฉพาะ
บรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ ทั้งในด้านการจดัการผลกระทบ
ใหแ้ก่นกัเรียนนกัศึกษาและบุคลากรในวทิยาลยั 

4.07 0.84 14 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน ( x ) S.D. ล าดับที ่
8. วทิยาลยัควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัเรียนนกัศึกษาได้
แสดงบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอโครงการ
เก่ียวกบัการจดัการพลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้   

4.12 0.80 13 

9. วิทยาลยัควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภทพลาสติก เช่น แกว้น ้ า
พลาสติก ขวดน ้าพลาสติก ถุงพลาสติก  เป็นตน้ 

4.47 0.78 2 

10. วทิยาลยัควรเพิ่มจ านวนถงัขยะใหม้ากข้ึนตามบริเวณต่างๆ อยา่ง
ทั่วถึง เพื่อรองรับการทิ้งขยะของนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะ
บริเวณหอ้งเรียนควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภทดว้ย 

4.35 0.72 5 

11. วิทยาลยัควรมีบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีรวบรวมและจดัเก็บบรรจุ
ภัณฑ์พลาส ติกใส ท่ี ใช้แล้ วโดย เฉพาะ เพื่ อก ารจัดการ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

4.18 0.82 12 

12. วทิยาลยัควรมีแหล่งรวบรวมและจดัเก็บบรรจุภณัฑ์พลาสติกใส
ท่ีใชแ้ลว้ใหเ้ป็นสัดส่วนและถูกสุขลกัษณะ 

4.35 0.75 6 

13.  วทิยาลยัควรมีการส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีการจดัตั้งชมรมหรือ
กลุ่มเยาวชนท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัเก็บรวบรวมบรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้พร้อมประสานใหอ้งคก์รพาณิชยท่ี์รับซ้ือบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสติกเพื่อส่งเสริมการสร้างรายไดแ้ละการออม 

4.31 0.69 7 

14. ในการก าจัดขยะประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว     
หากวิทยาลยัไม่สามารถก าจดัได้เอง ควรให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผดิชอบมาดูแลจดัการอยา่งเหมาะสม 

4.25 0.76 9 

15. วิทยาลยัควรมีการส่งเสริมและร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก
ต่างๆ เพื่อการส่งเสริมความรู้เ ก่ียวกับกระบวนการจัดการท่ี
เหมาะสมกบับรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ แก่ นกัเรียน นกัศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา 

4.28 0.68 8 

เฉลีย่รวม 4.28 0.77  
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จากตาราง 3 ค่าเฉล่ียความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้
ของนกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ  าแนกรายขอ้ พบว่า            
ขอ้ท่ีผูต้อบมากและมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ 5. วิทยาลยัควรมีการรณรงคห์รือมีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้นักเรียนนักศึกษาท้ิงขยะให้ถูกท่ี ไม่ทิ้งเร่ียราด และมีการคดัแยกบรรจุภณัฑ ์
พลาสติกใสทิ้งในถังท่ีเป็นถังเฉพาะส าหรับบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว มีค่าเฉล่ียท่ี 4.49       
อนัดบั 2 ขอ้ 9. วิทยาลยัควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภทพลาสติก เช่น แกว้น ้ าพลาสติก ขวดน ้ า
พลาสติก ถุงพลาสติก เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.47 และอนัดบัท่ี 3 ขอ้ 6. วิทยาลยัควรมีการก าหนด
กฎระเบียบเก่ียวกบัการทิ้งขยะของนกัเรียนนกัศึกษาให้ชดัเจน เช่น มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับ
ผูท่ี้ท  าผดิ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.40 

 
ตาราง 4 ร้อยละความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ของนกัศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

รายการประเมิน 

ระดับความคาดหวงั  
(ร้อยละ) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. วิทยาลยัควรมีจุดบริการน ้ าด่ืมให้เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนนกัศึกษาและบุคลากรในวิทยาลยั เพื่อเป็นการ
บริการน ้ าด่ืมเป็นการสนบัสนุนใหล้ดการซ้ือน ้ าขวด 

41.7 38.3 14.6 4.0 1.4 

2. วิทยาลยัควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาน า
บรรจุภณัฑป์ระจ าตวั เช่น แกว้พลาสติก ขวดพลาสติก 
มาใช้ส าหรับเติมน ้ าด่ืมเพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะ
ประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้   

27.1 38.3 25.7 8.0 0.9 

3. วิทยาลยัควรมีการจัดกิจกรรมหรือสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ในการน าขยะประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกใสมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์จากบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้
แลว้ เป็นตน้ 

34.9 41.4 20.6 1.7 1.4 

4. วิทยาลยัควรมีธนาคารขยะท่ีจัดการเก่ียวกับบรรจุ
ภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ โดยอาจจะมีการสนับสนุน 
ให้น าขวดพลาสติกมาแลกกบัสมุด ปากกา ดินสอ หรือ
อุปกรณ์ทางการเรียนต่างๆได ้

37.1 38.7 18.9 3.4 0.9 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

รายการประเมิน 

ระดับความคาดหวงั  
(ร้อยละ) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5. วิทยาลยัควรมีการรณรงค์หรือมีการประชาสัมพนัธ์
ใหน้กัเรียนนกัศึกษาท้ิงขยะใหถู้กท่ี ไม่ท้ิงเร่ียราด และมี
การคดัแยกบรรจุภณัฑ์ พลาสติกใสท้ิงในถงัท่ีเป็นถงั
เฉพาะส าหรับบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ 

37.1 44.8 16.6 1.4 - 

6. วิทยาลยัควรมีการก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัการท้ิง
ขยะของนกัเรียนนกัศึกษาให้ชดัเจน เช่น มีการก าหนด
บทลงโทษส าหรับผูท่ี้ท าผิด 

34.9 39.7 18.9 4.9 1.7 

7. วิทยาลยัควรมีการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัขยะ
โดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ ทั้ งในดา้น
การจัดการผลกระทบให้แก่นักเ รียนนักศึกษาและ
บุคลากรในวทิยาลยั 

23.7 44.6 24.9 6.6 0.3 

8. วิทยาลยัควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัเรียน
นกัศึกษาไดแ้สดงบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและ
น าเสนอโครงการเก่ียวกบัการจดัการพลาสติกใสท่ีใช้
แลว้   

28.0 47.4 17.7 5.7 1.1 

9. วทิยาลยัควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภทพลาสติก เช่น 
แกว้น ้ าพลาสติก ขวดน ้ าพลาสติก ถุงพลาสติก  เป็นตน้ 

49.4 32.6 12.6 4.9 0.6 

10. วิทยาลัยควรเพ่ิมจ านวนถังขยะให้มากข้ึนตาม
บริเวณต่างๆ อย่างทั่วถึง เพ่ือรองรับการท้ิงขยะของ
นักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะบริเวณห้องเรียนควรมีถงั
ขยะท่ีแยกตามประเภทดว้ย 

44.6 39.7 13.1 2.0 0.6 

11. วิทยาลัยควรมีบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีรวบรวมและ
จดัเก็บบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้โดยเฉพาะเพื่อ
การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

37.1 40.0 21.1 1.7 - 

12. วทิยาลยัควรมีแหล่งรวบรวมและจดัเก็บบรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ใหเ้ป็นสดัส่วนและถูกสุขลกัษณะ 

40.3 39.7 17.1 2.0 0.9 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

รายการประเมิน 

ระดับความคาดหวงั  
(ร้อยละ) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

13. วทิยาลยัควรมีการส่งเสริมสนบัสนุน ให้มีการจดัตั้ง
ชมรมหรือกลุ่มเยาวชนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
จดัเก็บรวบรวมบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้พร้อม
ประสานใหอ้งคก์รพาณิชยท่ี์รับซ้ือบรรจุภณัฑพ์ลาสติก
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายไดแ้ละการออม 

36.3 46.3 14.6 2.3 0.6 

14. ในการก าจดัขยะประเภทบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ี
ใช้แล้ว หากวิทยาลัยไม่สามารถก าจัดได้เอง ควรให้
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบมาดูแลจัดการอย่าง
เหมาะสม 

30.9 47.7 18.9 2.0 0.6 

15. วทิยาลยัควรมีการส่งเสริมและร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกต่างๆ  เ พ่ือการส่ง เสริมความ รู้ เ ก่ี ยวกับ
กระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมกบับรรจุภณัฑพ์ลาสติก
ใสท่ีใชแ้ลว้ แก่ นกัเรียน นกัศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

36.9 43.4 18.3 0.6 0.9 

เฉลีย่รวม 36.0 41.4 18.3 3.4 0.8 
 
 จากตาราง 4 แสดงความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว          
ของนกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ  านวน 350 คน พบวา่ 
แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังมากที่สุด             
3 อันดับแรก คือ ขอ้ 9. วิทยาลยัควรมีถังขยะท่ีแยกตามประเภทพลาสติก เช่น แก้วน ้ าพลาสติก           
ขวดน ้ าพลาสติก ถุงพลาสติก เป็นตน้ (ร้อยละ 49.4) ขอ้ 10. วิทยาลยัควรเพิ่มจ านวนถงัขยะให้มาก
ข้ึนตามบริเวณต่างๆ อย่างทัว่ถึง เพื่อรองรับการท้ิงขยะของนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะบริเวณ
ห้องเรียนควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภทดว้ย (ร้อยละ 44.6) และ ขอ้ 1. วิทยาลยัควรมีจุดบริการ           
น ้าด่ืมใหเ้พียงพอต่อจ านวนนกัเรียนนกัศึกษาและบุคลากรในวิทยาลยั เพื่อเป็นการบริการน ้ าด่ืมเป็น
การสนบัสนุนใหล้ดการซ้ือน ้าขวด (ร้อยละ 41.7) 
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 ส าหรับแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คาดหวังน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ไดแ้ก่ ขอ้ 6. วิทยาลยัควรมีการก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัการทิ้ง
ขยะของนักเรียนนักศึกษาให้ชัดเจน เช่น มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ท  าผิด (ร้อยละ1.7) 
อนัดบั 2 (ร้อยละ1.4) มี 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1. วิทยาลยัควรมีจุดบริการน ้ าด่ืมให้เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนนกัศึกษาและบุคลากรในวทิยาลยั เพื่อเป็นการบริการน ้ าด่ืมเป็นการสนบัสนุนให้ลดการซ้ือ
น ้ าขวด และ ขอ้ 3. วิทยาลัยควรมีการจดักิจกรรมหรือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนนักศึกษา              
ในการน าขยะประเภทบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เช่น การประกวดส่ิงประดิษฐ ์         
จากบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว เป็นต้น สุดท้ายอนัดับ 3 ได้แก่ ข้อ 8. วิทยาลัยควรมีการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดแ้สดงบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอ
โครงการเก่ียวกบัการจดัการพลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ (ร้อยละ 1.1) 
 
ตาราง 5 ค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวงัต่อแนวทาง           
การจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว ของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ  าแนกรายกลุ่ม 

รายการประเมิน กลุ่ม ( x ) S.D. ระดับ 
1. วทิยาลยัควรมีจุดบริการน ้ าด่ืมให้เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนนกัศึกษาและบุคลากรในวิทยาลยั เพื่อเป็นการ
บริการน ้าด่ืมเป็นการสนบัสนุนใหล้ดการซ้ือน ้าขวด 

นกัศึกษา 4.10 0.95 มาก 
ครู 4.60 0.67 มากท่ีสุด 
บุคลากรฯ 4.35 0.74 มาก 

รวม 4.35 0.79 มาก 
2. วิทยาลยัควรมีการส่งเสริมให้นกัเรียนนกัศึกษา น า
บรรจุภณัฑป์ระจ าตวั เช่น แกว้พลาสติก ขวดพลาสติก 
มาใช้ส าหรับเติมน ้ าด่ืมเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ
ประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ 

นกัศึกษา 3.76 0.94 มาก 
ครู 4.23 0.89 มาก 
บุคลากรฯ 4.15 0.98 มาก 

รวม 4.05 0.94 มาก 
3. วิทยาลยัควรมีการจดักิจกรรมหรือสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในการน าขยะประเภทบรรจุ
ภณัฑ์พลาสติกใส มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์จาก  บรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้
แลว้ เป็นตน้ 

นกัศึกษา 3.99 0.89 มาก 

ครู 4.43 0.67 มาก 

บุคลากรฯ 4.30 0.8 มาก 

รวม 4.24 0.79 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
รายการประเมิน กลุ่ม ( x ) S.D. ระดับ 

4. วิทยาลยัควรมีธนาคารขยะท่ีจดัการเก่ียวกบับรรจุ
ภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้โดยอาจจะมีการสนบัสนุน
ใหน้ าขวดพลาสติกมาแลกกบัสมุด ปากกา ดินสอ หรือ
อุปกรณ์ทางการเรียนต่างๆ ได ้

นกัศึกษา 4.07 0.88 มาก 
ครู 4.23 0.85 มาก 
บุคลากรฯ 4.35 0.74 มาก 

รวม 4.22 0.82 มาก 
5. วิทยาลยัควรมีการรณรงคห์รือมีการประชาสัมพนัธ์
ให้นกัเรียนนกัศึกษาทิ้งขยะให้ถูกท่ีไม่ทิ้งเร่ียราด และ
มีการคดัแยกบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสทิ้งในถงัท่ีเป็นถงั
เฉพาะส าหรับบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ 

นกัศึกษา 4.11 0.73 มาก 
ครู 4.77 0.5 มากท่ีสุด 
บุคลากรฯ 4.60 0.68 มาก 

รวม 4.49 0.64 มากท่ีสุด 
6. วทิยาลยัควรมีการก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัการทิ้ง
ขยะของนกัเรียนนกัศึกษาให้ชดัเจน เช่น มีการก าหนด
บทลงโทษส าหรับผูท่ี้ท  าผดิ 

นกัศึกษา 3.89 0.96 มาก 
ครู 4.57 0.62 มากท่ีสุด 
บุคลากรฯ 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.67 มาก 
7. วิทยาลยัควรมีการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัขยะ
โดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ทั้งในดา้น
การจัดการผลกระทบให้แก่นักเรียนนักศึกษาและ
บุคลากรในวทิยาลยั 

นกัศึกษา 3.77 0.87 มาก 
ครู 4.33 0.8 มาก 
บุคลากรฯ 4.10 0.85 มาก 

รวม 4.07 0.84 มาก 
8. วทิยาลยัควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียน
นกัศึกษาไดแ้สดงบทบาทในการแสดงความคิดเห็น
และน าเสนอโครงการเก่ียวกบัการจดัการพลาสติกใสท่ี
ใชแ้ลว้ 

นกัศึกษา 3.88 0.96 มาก 
ครู 4.27 0.69 มาก 
บุคลากรฯ 4.20 0.76 มาก 

รวม 4.12 0.80 มาก 
9. วิทยาลยัควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภทพลาสติก 
เช่น แก้วน ้ าพลาสติก ขวดน ้ าพลาสติก ถุงพลาสติก  
เป็นตน้ 

นกัศึกษา 4.15 0.92 มาก 
ครู 4.60 0.85 มากท่ีสุด 
บุคลากรฯ 4.65 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.78 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
รายการประเมิน กลุ่ม ( x ) S.D. ระดับ 

10. วิทยาลัยควรเพิ่มจ านวนถังขยะให้มากข้ึนตาม
บริเวณต่างๆ อย่างทัว่ถึงเพื่อรองรับการทิ้งขยะของ
นกัเรียนนกัศึกษาโดยเฉพาะบริเวณห้องเรียนควรมีถงั
ขยะท่ีแยกตามประเภทดว้ย 

นกัศึกษา 4.16 0.85 มาก 
ครู 4.50 0.63 มาก 
บุคลากรฯ 4.40 0.68 มาก 

รวม 4.35 0.72 มาก 
11. วิทยาลยัควรมีบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีรวบรวมและ
จดัเก็บบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้โดยเฉพาะเพื่อ
การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

นกัศึกษา 4.09 0.81 มาก 
ครู 4.30 0.83 มาก 
บุคลากรฯ 4.15 0.81 มาก 

รวม 4.18 0.82 มาก 
12. วิทยาลยัควรมีแหล่งรวบรวม และ จดัเก็บบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้วให้เป็นสัดส่วนและถูก
สุขลกัษณะ 

นกัศึกษา 4.12 0.84 มาก 
ครู 4.53 0.73 มาก 
บุคลากรฯ 4.40 0.68 มาก 

รวม 4.35 0.75 มาก 
13. วิทยาลยัควรมีการส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการจดัตั้ง
ชมรม หรือกลุ่มเยาวชนท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัเก็บ
รวบรวมบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใช้แลว้พร้อมประสาน
ใหอ้งคก์รพาณิชยท่ี์รับซ้ือบรรจุภณัฑพ์ลาสติกเพ่ือส่งเสริม
การสร้างรายไดแ้ละการออม 

นกัศึกษา 4.08 0.85 มาก 
ครู 4.40 0.72 มาก 
บุคลากรฯ 4.45 0.51 มาก 

รวม 4.31 0.69 มาก 

14. ในการก าจดัขยะประเภทบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ี
ใช้แล้วหากวิทยาลัยไม่สามารถก าจัดได้เองควรให้
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบมาดูแลจัดการอย่าง
เหมาะสม 

นกัศึกษา 3.99 0.78 มาก 
ครู 4.40 0.77 มาก 
บุคลากรฯ 4.35 0.74 มาก 

รวม 4.25 0.76 มาก 
15. วิทยาลัยควรมีการส่งเสริมและร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อการส่งเสริมความรู้
เก่ียวกบักระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมกบับรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว  แก่ นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา 

นกัศึกษา 4.09 0.81 มาก 
ครู 4.40 0.56 มาก 
บุคลากรฯ 4.35 0.67 มาก 

รวม 4.28 0.68 มาก 
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ตาราง 5 พบวา่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุ
ภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว เท่ากบั 4.02 อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัเรียน 
นกัศึกษา มีความคาดหวงัทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีความคาดหวงัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ คือ ขอ้ท่ี 10 วทิยาลยัควรเพิ่มจ านวนถงัขยะใหม้ากข้ึนตามบริเวณต่างๆ อยา่งทัว่ถึงเพื่อรองรับ
การทิ้งขยะของนกัเรียนนกัศึกษาโดยเฉพาะบริเวณห้องเรียนควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภทดว้ย 
( x =4.16) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 9 วิทยาลยัควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภทพลาสติก เช่น แก้วน ้ า
พลาสติก ขวดน ้ าพลาสติก ถุงพลาสติก เป็นต้น ( x =4.15) และ ข้อท่ี 12 วิทยาลัยควรมีแหล่ง
รวบรวมและจดัเก็บบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ใหเ้ป็นสัดส่วนและถูกสุขลกัษณะ ( x =4.12)  

ด้านกลุ่มครูและผู้บริหาร มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัต่อแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์
พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ เท่ากบั 4.44 ในระดบัมาก เช่นเดียวกบักลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า แนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ท่ีกลุ่มครูและผูบ้ริหารคาดหวงั
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 5 วทิยาลยัควรมีการรณรงค์หรือมีการประชาสัมพนัธ์ให้นกัเรียน
นกัศึกษาทิ้งขยะให้ถูกท่ี ไม่ทิ้งเร่ียราด และมีการคดัแยกบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท้ิงในถงัท่ีเป็นถงั
เฉพาะส าหรับบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ ( x =4.77) ขอ้ท่ี 1 ควรมีจุดบริการน ้ าด่ืมให้เพียงพอ
ต่อจ านวนนกัเรียนนกัศึกษาและบุคลากรในวทิยาลยั เพื่อเป็นการบริการน ้ าด่ืมเป็นการสนบัสนุนให้
ลดการซ้ือน ้ าขวด ( x =4.60) และขอ้ท่ี 9 ควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภท พลาสติก เช่น แก้วน ้ า
พลาสติก ขวดน ้าพลาสติก ถุงพลาสติก เป็นตน้ ( x =4.60) 

ดา้นกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ เท่ากบั 4.37 อยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบักลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาและกลุ่มครู
และผูบ้ริหาร เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ แนวทางการจดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีกลุ่มบุคลากรทาง
การศึกษาคาดหวงัมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ คือ ขอ้ท่ี 6 วทิยาลยัควรมีการก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบั
การทิ้งขยะของนกัเรียนนกัศึกษาใหช้ดัเจน เช่น มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ท  าผิด ( x =4.75) 
รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 9 วิทยาลยั ควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภท พลาสติก เช่น แกว้น ้ าพลาสติก ขวด
น ้ าพลาสติก ถุงพลาสติก เป็นต้น ( x =4.65) และข้อท่ี 5 วิทยาลัยควรมีการรณรงค์หรือมีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้นักเรียนนักศึกษาท้ิงขยะให้ถูกท่ี ไม่ทิ้งเร่ียราด และมีการคดัแยกบรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสทิ้งในถงัท่ีเป็นถงัเฉพาะส าหรับบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ ( x =4.60) 
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4.3 ผลการศึกษา ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วของ
นักศึกษา ครู และบุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

จากการศึกษาความคาดหวงัต่อแนวทางการจัดการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้วท่ี
น าเสนอโดยนกัศึกษาคณะกรรมการองคก์ารวิชาชีพ ของนกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้วในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดงัน้ี 

 
4.3.1 ปัญหาอุปสรรคในการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วของนักศึกษา ครู และ

บุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
1) วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ไม่มีการจดัการแยกประเภทถงัขยะอยา่งชดัเจน จึง

ท าใหเ้กิดปัญหาตามมา คือ นกัศึกษามีการทิ้งขยะรวมกนัลงถงัขยะท่ีจดัไว ้ท าให้ขยะพลาสติกใสท่ี
ใช้แลว้ปะปนกบัขยะประเภทต่างๆ เช่น เศษอาหาร เศษแก้ว  ตลอดจนขยะเปียกต่างๆ ท าให้ไม่
สามารถก าจดัขยะประเภทพลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ประสบผลได ้

2) วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ไม่มีกฎระเบียบและบทลงโทษท่ีเคร่งครัด และ
จริงจงัในการจดัการกบันกัศึกษาท่ีทิ้งขยะตามใจโดยบางคร้ังไม่ทิ้งขยะลงในถงัขยะท่ีทางวิทยาลยั
จดัไวใ้ห้ไม่วา่จะเป็นเศษอาหาร พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ ใบตอง หรือแมก้ระทัง่ภาชนะท่ีบรรจุอาหาร
ประเภทอ่ืนๆ จึงท าใหน้กัศึกษาบางคนทิ้งขยะประเภทต่างๆ รวมถึงบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้
ตามท่ีต่างๆ ตามสะดวกโดยไม่ทิ้งลงในถงัขยะท่ีจดัไวใ้ห ้

3) นักศึกษาขาดจิตสาธารณะหรือจิตส านึกในการท่ีจะทิ้งขยะและการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มในวทิยาลยั จึงมีการทิ้งขยะตามท่ีต่างๆ ตามท่ีตนเองสะดวกไม่คิดจะทิ้งลงในถงัขยะไม่
มีจิตสาธารณะท่ีจะค านึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตามมาภายหลงัท่ีท้ิงขยะตามสะดวก   

4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขาดการประชาสัมพนัธ์ในการจดัการบรรจุภัณฑ์อาหาร
ประเภทต่างๆ ตลอดจนพลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้รวมถึงขยะประเภทต่างๆ อยา่งทัว่ถึง ขาดการเอาใจใส่
อยา่งจริงจงัต่อการจดัการขยะและบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ 

4.3.2 แนวทางในการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วของนักศึกษา ครู และบุคลากร
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

1) วทิยาลยัควรเพิ่มจ านวนถงัขยะให้มากข้ึนตามบริเวณต่างๆ อยา่งทัว่ถึงเพื่อรองรับ
การทิ้งขยะของนกัเรียน นกัศึกษาโดยเฉพาะบริเวณห้องเรียนควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภทดว้ย 
อีกทั้งวิทยาลยัควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภท พลาสติก เช่น แก้วน ้ าพลาสติก ขวดน ้ าพลาสติก 
ถุงพลาสติก  
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2) วทิยาลยัควรมีการรณรงคห์รือประชาสัมพนัธ์ให้นกัเรียนนกัศึกษาทิ้งขยะให้ถูกท่ี  
ไม่ทิ้งเร่ียราดและมีการคดัแยกบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท้ิงในถงัท่ีเป็นถงัเฉพาะส าหรับบรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้  

3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ควรก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการทิ้งขยะของ
นักเรียน นักศึกษาให้ชัดเจน และมีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู ้ท่ีท  าผิดท่ีทิ้งขยะเร่ียราด           
ตามสะดวกเพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั   

4) ทุกคนในวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ควรมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านเพื่อให้การ
ด าเนินงานในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้วเกิดความส าเร็จเพราะการด าเนินการ
ดงักล่าวจะเกิดความส าเร็จมิไดห้ากขาดการมีส่วนร่วมของทุกๆ คนในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 
  


