
   
บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง การจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ของนกัศึกษา ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวงั ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้วท่ีน าเสนอโดยนักศึกษา
คณะกรรมการองคก์ารวชิาชีพ แลว้ให้นกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษา 
ตอบแบบสอบถาม เพื่อเลือกแนวทางท่ีเป็นไปได้ในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว 
สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ผลการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ 

การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา ผูว้จิยัคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเป็นคณะกรรมการองคก์ารวิชาชีพ
ของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2554 จ  านวน 21 คน จากนั้นให้ความรู้เก่ียวกบั
ปัญหาขยะ ขยะจากพลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ กรรมวิธีการจดัการขยะโดยทัว่ไป เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
น าไปสู่แนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ จดักระบวนการกลุ่มเพื่อระดมสมอง  
หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั
โดยน าออกแบบค าถามจากแนวทางท่ีตวัแทนนกัศึกษาเสนอ ไดแ้บบสอบถาม เร่ือง “ความคาดหวัง
ต่อแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา” จ านวน 15 ขอ้ น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและ ให้ค  าแนะน า 
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า จากนั้นเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้ทดลองใชก้บั
กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาค่า Reliability Statistics ไดค้่า Cronbach’s 
Alpha 0.787 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความเช่ือมัน่สูง จึงน าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง  
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5.1.2 ผลการศึกษา ความคาดหวังต่อแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้ว 
ของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ นกัศึกษา ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งส้ิน 350 คน ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบั
การศึกษาสูงสุด คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนนกัศึกษา 

แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ ง 3 กลุ่ม มีความ
คาดหวงัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 9 วิทยาลยัควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภทพลาสติก เช่น 
แก้วน ้ าพลาสติก ขวดน ้ าพลาสติก ถุงพลาสติก เป็นตน้ (ร้อยละ 49.4) ขอ้ท่ี 10 วิทยาลยัควรเพิ่ม
จ านวนถงัขยะให้มากข้ึนตามบริเวณต่างๆ อยา่งทัว่ถึง เพื่อรองรับการทิ้งขยะของนกัเรียนนกัศึกษา
โดยเฉพาะบริเวณหอ้งเรียนควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภทดว้ย (ร้อยละ 44.6) และ ขอ้ท่ี 1 วิทยาลยั
ควรมีจุดบริการน ้ าด่ืมให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย เพื่อเป็น           
การบริการน ้ าด่ืมเป็นการสนบัสนุนให้ลดการซ้ือน ้ าขวด (ร้อยละ 41.7) ส าหรับแนวทางการจดัการ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกใสท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัน้อยท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่                
ขอ้ท่ี 6 วทิยาลยัควรมีการก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัการทิ้งขยะของนกัเรียนนกัศึกษาใหช้ดัเจน เช่น 
มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ท  าผิด (ร้อยละ1.7) อนัดบั 2 (ร้อยละ1.4) มี 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1 
วทิยาลยัควรมีจุดบริการน ้ าด่ืมให้เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียนนกัศึกษาและบุคลากรในวิทยาลยั เพื่อ
เป็นการบริการน ้ าด่ืมเป็นการสนับสนุนให้ลดการซ้ือน ้ าขวด และ ขอ้ท่ี 3 วิทยาลยัควรมีการจัด
กิจกรรมหรือสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่นกัเรียนนกัศึกษาในการน าขยะประเภทบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การประกวดส่ิงประดิษฐ์ จากบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว เป็นตน้ 
สุดท้ายอนัดับ 3 ได้แก่ ข้อท่ี 8 วิทยาลัยควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา              
ไดแ้สดงบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอโครงการเก่ียวกบัการจดัการพลาสติกใส            
ท่ีใชแ้ลว้ (ร้อยละ 1.1) 
 ค่าเฉล่ียความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว ทุกกลุ่ม         
มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก ส าหรับแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ โดยท่ี
แต่ละกลุ่มความคาดหวงัมากท่ีสุด ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา (ค่าเฉล่ียรวม x =4.02) แนวทางท่ี
คาดหวงัมากท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 10 วิทยาลยัควรเพิ่มจ านวนถงัขยะให้มากข้ึนตามบริเวณต่างๆ อย่าง
ทัว่ถึงเพื่อรองรับการทิ้งขยะของนกัเรียนนกัศึกษาโดยเฉพาะบริเวณห้องเรียนควรมีถงัขยะท่ีแยก
ตามประเภทดว้ย ( x =4.16) กลุ่มครูและผูบ้ริหาร (ค่าเฉล่ียรวม x =4.44) แนวทางท่ีคาดหวงัมาก
ท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 5 วิทยาลยัควรมีการรณรงค์หรือมีการประชาสัมพนัธ์ให้นกัเรียนนกัศึกษาทิ้งขยะให้
ถูกท่ี ไม่ทิ้งเร่ียราด และมีการคดัแยกบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท้ิงในถงัท่ีเป็นถงัเฉพาะส าหรับบรรจุ
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ภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ ( x =4.77) กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา (ค่าเฉล่ียรวม x =4.37) แนวทางท่ี            
คาดหวงัมากท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 6 วิทยาลยัควรมีการก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัการทิ้งขยะของนกัเรียน
นกัศึกษาใหช้ดัเจน เช่น มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ท  าผดิ ( x =4.75) 
 

5.1.3 ผลการศึกษา ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้
แล้วของนักศึกษา ครู และบุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

5.1.3.1 ปัญหาอุปสรรคในการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วของนักศึกษา ครู และ
บุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

1) ไม่มีการจดัการแยกประเภทถงัขยะอยา่งชดัเจน ท าให้นกัศึกษาทิ้งขยะรวมกนัลงถงัขยะ
ท่ีจดัไว ้ท าให้ขยะพลาสติกใสท่ีใช้แล้วปะปนกับขยะประเภทต่างๆ เช่น เศษอาหาร เศษแก้ว  
ตลอดจนขยะเปียกต่างๆ ท าใหไ้ม่สามารถก าจดัขยะประเภทพลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ประสบผลได ้

2) ไม่มีกฎระเบียบและบทลงโทษท่ีเคร่งครัด และจริงจงัในการจดัการกบันกัศึกษาท่ีทิ้งขยะ
ตามใจโดยบางคร้ังไม่ทิ้งขยะลงในถงัขยะท่ีทางวิทยาลยัจดัไวใ้ห้ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร พลาสติก
ใสท่ีใชแ้ลว้ ใบตอง หรือแมก้ระทัง่ภาชนะท่ีบรรจุอาหารประเภทอ่ืนๆ จึงท าให้นกัศึกษาบางคนทิ้ง
ขยะประเภทต่างๆ รวมถึงบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ตามท่ีต่างๆ ตามสะดวกโดยไม่ทิ้งลงใน
ถงัขยะท่ีจดัไวใ้ห ้

3) นกัศึกษาไม่มีจิตสาธารณะหรือจิตส านึกในการท่ีจะท้ิงขยะและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในวิทยาลัย จึงมีการทิ้งขยะตามท่ีต่างๆ ตามท่ีตนเองสะดวกไม่คิดจะทิ้งลงในถังขยะไม่มีจิต
สาธารณะท่ีจะค านึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตามมาภายหลงัท่ีท้ิงขยะตามสะดวก  

4) ขาดการประชาสัมพนัธ์ในการจดัการบรรจุภณัฑอ์าหารประเภทต่างๆ ตลอดจนพลาสติก
ใสท่ีใชแ้ลว้รวมถึงขยะประเภทต่างๆ อยา่งทัว่ถึง ขาดการเอาใจใส่อยา่งจริงจงัต่อการจดัการขยะและ
บรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ 

 
5.1.3.2 แนวทางในการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วของนักศึกษา ครู และ

บุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
1) ควรเพิ่มจ านวนถงัขยะใหม้ากข้ึนตามบริเวณต่างๆ อยา่งทัว่ถึงเพื่อรองรับการทิ้งขยะของ

นกัเรียน นกัศึกษาโดยเฉพาะบริเวณห้องเรียนควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภทดว้ย อีกทั้งวิทยาลยั
ควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภท พลาสติก เช่น แกว้น ้าพลาสติก ขวดน ้าพลาสติก ถุงพลาสติก  
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2) ควรมีการรณรงคห์รือประชาสัมพนัธ์ให้นกัเรียนนกัศึกษาท้ิงขยะให้ถูกท่ี ไม่ทิ้งเร่ียราด
และมีการคดัแยกบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท้ิงในถงัท่ีเป็นถงัเฉพาะส าหรับบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ี
ใชแ้ลว้ 

3) ควรก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัการทิ้งขยะของนกัเรียน นกัศึกษาให้ชดัเจน และมีการ
ก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ท  าผิดท่ีทิ้งขยะเร่ียราดตามสะดวกเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

4) ทุกคนควรมีส่วนร่วมในทุกดา้นเพื่อใหก้ารด าเนินงานในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติก
ใสท่ีใชแ้ลว้เกิดความส าเร็จเพราะการด าเนินการดงักล่าวจะเกิดความส าเร็จมิไดห้ากขาดการมีส่วน
ร่วมของทุกๆ คนในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

ปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้ึนของมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก
ตามการเพิ่มข้ึนของประชากร การออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อความสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ และ
การบริโภค ตลอดจนระบบการจดัการขยะของชุมชนท่ีไม่เพียงพอต่อการเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะ 
ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จนเป็นปัญหาท่ีแต่ละชุมชนพยายาม       
หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว (กรรณิกา พุ่มมาก, 2547) ไดเ้สนอวิธีการ
จดัการขยะโดยลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิดตามความเหมาะสม เช่น การน าผลิตภณัฑ์ มาใชซ้ ้ า 
(Reuse) การน ามาผลิตใหม่ (Recycle) การท าขยะหอม แมก้ระทัง่การเผากลางแจง้  โดยเผาก่ิงไม้
เพื่อช่วยลดปริมาณขยะให้นอ้ยลงแทนการน าไปกองสุมไวริ้มถนน นอกจากน้ียงัพบวา่ การจดัการ
มูลฝอยท่ีมีการคดัแยกประเภทขยะใช้ตน้ทุนในการเก็บขนและท าลายน้อยกวา่กรณีท่ี ไม่มีการคดั
แยกประเภท โดยใชจ้  านวนเท่ียวท่ีเก็บขนนอ้ยกวา่ สามารถน าขยะมูลฝอยบางส่วนกลบัมาใชใ้หม่ 
ท าให้ปริมาณขยะท่ีตอ้งน าไปท าลายลดลง อีกทั้งตน้ทุนในการท าลายนอ้ยกวา่ดว้ย (หลา้วนั วงค า
สาน, 2543) สอดคลอ้งกบัศึกษาของ(ทนงศกัด์ิ อกัษรสวสัด์ิ, 2553) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการจดัการขยะมูลฝอยโดยลดปริมาณขยะ ณ แหล่งก าเนิด และคดัแยก
ขยะมูลฝอยน ากลบัมาใช้ใหม่ เพราะจะท าให้ปริมาณขยะท่ีตอ้งจดัเก็บ รวบรวม ขนส่ง และก าจดั 
ลดลง ท าให้เทศบาลสามารถลดภาระค่าใชจ่้ายในเร่ืองดงักล่าว และสามารถน างบประมาณท่ีลดลง
ไดไ้ปพฒันาทอ้งถ่ินดา้นอ่ืนๆ ประชาชนสามารถลดค่าใชจ่้ายและ มีรายไดเ้พิ่ม 

วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักศึกษาทั้งส้ิน 3,260 คน             
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมกัมีบรรจุภณัฑ์เป็นพลาสติก เพราะสะดวก
และรวดเร็ว นกัศึกษาบางส่วนมีพฤติกรรมทิ้งบรรจุภณัฑ์ใช้แลว้ดงักล่าวเกล่ือนกลาด ไม่ทิ้งลงถงั
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ขยะท่ีจดัไว ้แมว้่าทางวิทยาลยัไดจ้ดับริการถงัขยะตามจุดต่างๆ อยา่งทัว่ถึงก็ตาม ท าให้เกิดมลพิษ
ทางทศันียภาพ เกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อทางวิทยาลยั พฤติกรรมดงักล่าวอาจเกิดจากการท่ีนกัศึกษา
ขาดความรู้ ความเขา้ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือเกิดความละเลย เพิกเฉย ไม่สนใจเพราะการทิ้งบรรจุ
ภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทพลาสติกท่ีใช้แล้ว ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อตวันักศึกษาเอง       
ถือเป็นปัญหาส าคญัและตอ้งเร่งแกไ้ข (พฒันศกัด์ิ  จนัทร์สมุด, 2550) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการ มีส่วน
ร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบว่า นิสิตท่ีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา คณะหรือหน่วยงานต่างกนั มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยต่างกนั 
(นงนุช ใจโต, 2548) พบวา่ การมีส่วนร่วมตอ้งเกิดจากปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ ความ
ตระหนกั ร่วมกบัปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสารกิจกรรมของชุมชน จากนิตยสารและ
วารสาร เป็นตน้ ปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าให้การจดัการขยะประสบความส าเร็จ คือ ตอ้งมีกระบวนการ
เรียนรู้การจดัการขยะ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้และตระหนกัในปัญหา การคิดวิเคราะห์ปัญหา การ
ก าหนดแนวทางแกปั้ญหา การด าเนินการแกไ้ขปัญหาและการประเมินผลการแกไ้ขปัญหา (นอ้งนุช 
เกา้ล้ิม, 2550) เง่ือนไขท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างจิตส านึกดา้นการจดัการขยะ ไดแ้ก่ ประสบการณ์
ในอดีตและชีวิตประจ าวนั ความต่อเน่ืองของการสร้างสมค่านิยมท่ีดีเก่ียวกบัการจดัการขยะตั้งแต่
เล็กจนโต จนเกิดผลึกของจิตส านึกในการจดัการขยะโดยอตัโนมติัในชีวิตประจ าวนั และการท่ี
นกัเรียนไดเ้ห็นแม่แบบจากครู พอ่แม่ ในชีวิตประจ าวนัท่ีแวดลอ้มตวันกัเรียนลว้นเป็นแนวปฏิบติัท่ี
ดี ลว้นมีส่วนหล่อหลอมให้นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีได ้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
หรือ ขอ้ตกลงนั้น ครูและบุคลากรทุกคนตลอดจนบุคลากรในครอบครัวย  ้าเตือนนกัเรียนทุกคร้ังท่ี
พบเห็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ มาตรการในการจดัการขยะ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีนโยบายและ
มาตรการเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีชดัเจน จริงจงั และเป็นท่ียอมรับของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
และ ระยะเวลา โรงเรียนจะตอ้งก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการปรับพฤติกรรมของนกัเรียนท่ี
แน่นอน และประเมินผลความส าเร็จของการปรับพฤติกรรมจากปริมาณขยะท่ีตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด (รานี วสูิตรธนาวทิย,์ 2548) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มนกัเรียนนักศึกษา กลุ่มครูและผูบ้ริหาร กลุ่มบุคลากรทาง
การศึกษา มีความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้ ในระดบัมาก ทั้งน้ี        
พบความแตกต่างระหวา่งแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีความ
คาดหวงัมากท่ีสุด โดยกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา ตอ้งการให้วิทยาลยัเพิ่มจ านวนถงัขยะให้มากข้ึนตาม
บริเวณต่างๆ อย่างทัว่ถึง เพื่อรองรับการทิ้งขยะของนกัเรียนนกัศึกษาโดยเฉพาะบริเวณห้องเรียน
ควรมีถงัขยะท่ีแยกตามประเภทดว้ย สะทอ้นถึงการยอมรับการมีส่วนร่วมเพื่อคดัแยกบรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสท่ีใชแ้ต่ยงัตอ้งการความสะดวกสบายในการทิ้งขยะ ในกลุ่มครูและผูบ้ริหารตอ้งการให้
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วทิยาลยัมีการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียนนกัศึกษาทิ้งขยะให้ถูกท่ี ไม่ทิ้งเร่ียราด และมีการคดั
แยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสทิ้งในถังท่ีเป็นถังเฉพาะส าหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว 
สะทอ้นถึงการตอ้งการให้นกัเรียนนกัศึกษามีจิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้มให้มากข้ึน ในกลุ่มบุคลากร
ทางการศึกษาตอ้งการใหว้ทิยาลยัมีการก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัการทิ้งขยะของนกัเรียนนกัศึกษา
ให้ชัดเจน  เช่น มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ท  าผิด สะทอ้นถึงความคิดท่ีว่าการใช้วิธีการ
ลงโทษจะช่วยปรับพฤติกรรมการทิ้งขยะไม่เป็นท่ีได ้

จากแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้ท่ีกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา กลุ่มครูและ
ผูบ้ริหาร กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ไดเ้สนอแนวทางท่ีเหมาะสมนั้น วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ควรน าไปพิจารณาเพื่อแกไ้ขปัญหาการจดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ในสถานศึกษาต่อไป  

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปปรับใช้ 

1. วิทยาลยัควรมีนโยบายท่ีจริงจงัในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัปริมาณขยะพลาสติกท่ีเพิ่ม
จ านวนมากข้ึนและเป็นนโยบายท่ีเห็นผลเชิงประจกัษ์ในการลดปริมาณขยะพลาสติกใสท่ีเหลือใช้
จากการอุปโภคบริโภคของนกัศึกษา 

2. วทิยาลยัควรเพิ่มจ านวนถงัขยะใหเ้พิ่มมากข้ึนตามบริเวณต่างๆอยา่งทัว่ถึงเพื่อรองรับการ
ทิ้งขยะของนกัศึกษาโดยเฉพาะบริเวณตามหอ้งเรียนควรมีถงัขยะแบบแยกประเภทดว้ย 

3. วิทยาลยัควรมีถงัขยะแยกประเภทตามประเภทของพลาสติก เช่น แกว้น ้ า ขวดพลาสติก 
ถุงพลาสติก 

4. วทิยาลยัควรมีการรณรงคห์รือมีการประชาสัมพนัธ์ให้นกัศึกษาทิ้งขยะในถงัขยะท่ีจดัไว ้
ไม่ทิ้งเร่ียราดและมีการคดัแยกขยะประเภทบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสลงในถงัขยะท่ีแยกประเภท 

5. วิทยาลยัควรมีจุดบริการน ้ าด่ืมให้เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียนเพื่อลดการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดพลาสติก 

6. วิทยาลัยควรมีโครงการแบบมีส่วนร่วมกบันักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของนกัศึกษาเองท่ีมีส่วนส าคญัในการแกปั้ญหาขยะพลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ท่ีเพิ่มมากข้ึน 

7. วิทยาลยัควรให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการออกกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั ในการจดัการกบั
พฤติกรรมการทิ้งขยะพลาสติกไม่เหมาะสมของนักศึกษา อีกทั้งรณรงค์และประชาสัมพนัธ์ให้
นกัศึกษาเห็นความส าคญัและปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรจะศึกษาเก่ียวกับการสร้างจิตส านึกและนโยบายสาธารณะ

เก่ียวกบัการจดัการขยะและบรรจุภณัฑพ์ลาสติกท่ีใชแ้ลว้ในสถานศึกษา 
2. ควรมีการศึกษาต่อยอดจากการศึกษาน้ี โดยเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีเน้นการสร้าง

กิจกรรมฝึกปฏิบติัให้กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในสถานศึกษามีพฤติกรรมการจดัการบรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรจะเป็นงานวิจยัเพื่อหาปัจจยัจูงใจในการลดขยะ และขยะ
พลาสติกท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา 

4. ในการท าการวิจยัคร้ังต่อไปควรจะเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่งให้ครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในสถานศึกษาอ่ืนเพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบใหเ้ห็นผลท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่าง 

5.ในการท าการวจิยัคร้ังต่อไปควรจะก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งให้ใกลเ้คียงกนัเพื่อป้องกนั
อคติของขอ้มูล 


