
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑพลาสติกชนิดออนตัว 
ของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ประวรดา โภชนจันทร 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

พ.ศ.  2562 



 
 

THE WASTE MANAGEMENT MODEL OF FLEXIBLE PLASTICS PACKAGING OF 
HOUSEHOLDS IN ECO-SUBURB COMMUNITY,  

NONTHABURI PROVINCE  
 
 
 

 

PRAWORADA POCHANAJUN 
 
 
 
 
 
 
 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 
FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY  

IN ENVIRONMENTAL EDUCATION  
GRADUATE SCHOOL 

VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY  
UNDER THE ROYAL PATRONAGE PATHUM THANI 

2019 
 





ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก         
ชนิดอ่อนตัวของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ชื่อนักศึกษา ประวรดา โภชนจันทร ์
รหัสประจ าตัว 58B74740101 
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารยี์  ศรีปูณะ 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 

บทคัดย่อ 
    การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  ศึกษาปริมาณ องค์ประกอบของขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 

และระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี 2) ศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และ
ความต้องการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทน
ครัวเรือน 3) พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับ
ครัวเรือนและประเมินคุณภาพรูปแบบ และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว โดยเปรียบเทียบด้านความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติ
ของตัวแทนครัวเรือน และผลการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของ
ครัวเรือนต้นแบบ พ้ืนที่วิจัยเป็นเขตเทศบาล จังหวัดนนทบุรี จ านวน 13 ชุมชน ด าเนินการวิจัยเป็น 
4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาปริมาณ องค์ประกอบและระบบการจัดการ โดยการส ารวจครัวเรือนตัวอย่าง 
ชุมชนละ 2 ครัวเรือน รวม 26 ครัวเรือน โดยใช้แบบส ารวจ ขั้นที่ 2 ศึกษาความรู้ ความตระหนัก 
การปฏิบัติและความต้องการพัฒนา ประชากรเป็นตัวแทนครัวเรือน 168,975 คน ก าหนดขนาดตัวอย่าง 
ตามสูตรทาโร ยามาเน่ ได้จ านวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ โดยใช้แบบทดสอบความรู้ ที่มี
ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.51-0.74 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.57-0.89 และค่าความเชื่อมั่น 0.87 
และแบบสอบที่มีความเชื่อมั่นเท่ากัน คือ 0.90 ขั้นที่ 3 พัฒนารูปแบบมี 4 ขั้น (1) สร้างรูปแบบ โดยการ
สนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 12 คน (2) ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน (3) ปรับปรุงรูปแบบ 
โดยการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (4) ปฏิบัติการตามรูปแบบ โดยตัวแทนครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วม
ปฏิบัติการชุมชนละ 4 คน จ านวน 52 คน ขั้นที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบ โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ ใช้
แบบทดสอบความรู้และแบบสอบถามชุดเดียวกับที่ใช้ในขั้นที่ 2 และใช้แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง

จังหวัดนนทบุรี พบว่า มีปริมาณโดยเฉลี่ย 2.24 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน มีองค์ประกอบของ 
ขยะมูลฝอยเป็นถุงพลาสติกและขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก ประเภทโพลิโพรพิลีน โพลิเอทธิลีน ความ
หนาแน่นสูง โพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต และโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นต่ า ตามล าดับ และครัวเรือน
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ส่วนใหญ่มีระบบการจัดการ โดยการรวบรวมทิ้ งให้ เทศบาลน าไปก าจัด มี เ พียงส่วนน้อย  
ร้อยละ 10 ที่มีการคัดแยกและน าไปใช้ประโยชน์เป็นภาชนะใส่น้ าและปลูกต้นไม้ โดยไม่มีการแปรรูป 
มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวภายในระดับครัวเรือนเท่านั้น 

2) ตัวแทนครัวเรือน มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับสูง  ( X = 0.68, S.D. = 0.13)  มีความตระหนักในระดับมาก ( X = 3.48, S.D. = 1.02) และมี
การปฏิบัติในระดับปานกลาง ( X = 2.86, S.D. = 0.83) และมีความต้องการพัฒนาการจัดการในระดับ
มาก ( X = 4.00, S.D. = 0.31) 

3) รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทน
ครัวเรือนที่ได้จากการพัฒนาเป็น 3 TRIANGLE: SRUD MODEL ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่
ครัวเรือนต้องด าเนินการ 3 ขั้น คือ 1) จัดการต้นทางโดยการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีตรา
สัญลักษณ์รีไซเคิล เรียกว่าขั้น Selection: S 2) จัดการระหว่างทางโดยการลดการใช้และน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมสุขภาพ และเป็นของใช้ในบ้านเรือน เรียกว่าขั้น Reduce 
Reuse Recycle for Utilization: RU และ 3) จัดการปลายทางโดยการก าจัดส่วนที่เหลือเพียง
เล็กน้อย ส่งให้เทศบาลจัดการย่อย บด สับ ให้มีขนาดเล็กเพ่ือน าไปฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลและ
ส่งให้โรงงานน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น น้ ามันดีเซล ผ้า พรม เรียกว่าขั้น Disposal: D ผลการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องเหมาะสมทุกรายการ (IOC = 0.80 - 1.00) 
สามารถน าไปใช้ได้ 

4) ผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับ
ครัวเรือน พบว่า ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมปฏิบัติการ มีความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติ       
ในการจัดการขยะมูลฝอยสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปริมาณ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว มีผลการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนหลัง
การใช้รูปแบบลดลงต่อครัวเรือนต่อวัน 1.05 กิโลกรัม และมีการน าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเกษตร
อินทรีย์ เฉลี่ย 0.31 กิโลกรัม ใช้เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพ เฉลี่ย 0.47 กิโลกรัม ใช้เป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ในบ้านเรือน เฉลี่ย 0.27 กิโลกรัม และส่วนที่เหลือส่งไปก าจัดโดยเทศบาล เฉลี่ย 1.76 กิโลกรัม 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) study the amount and composition of 
waste from households and a waste management model for flexible plastics 
packaging in eco-suburb community in Nonthaburi province, 2) study the knowledge, 
awareness, practices, and developmental needs for waste management in flexible 
plastics packaging of household representatives, 3) develop a model for waste 
management in flexible plastics packaging of households and evaluate the quality of 
the model, and 4) evaluate the results of the model for waste management in flexible 
plastics packaging in terms of knowledge, awareness and practices of household 
representatives, and model evaluation. The research group included 13 municipalities in 
Nonthaburi province. There were 4 steps study to the; Step 1: study the amount and 
composition of waste and its management using, 2 households from each 
community for a total of 26. Step 2: study the knowledge, awareness, practices, and 
developmental needs using a population of 168,975 people from which 400 people 
were selected using Taro Yamane’s formula. The knowledge test had a difficulty value 
of 0.51-0.74, a discriminant power of 0.57-0.89 and a confidence value of 0.87, and 
a confidence value of 0.90 was also applied. Step 3: the model development had 
4 processes; 1) creating the model using a focus group with 12 representatives, 2) the 
model evaluation was done involved that participated by 5 experts, 3) model improvements 
involved group discussions, 4) the implementation procedure 52 household volunteers. 
Step 4: the model evaluation used the sample group earlier following the pattern of 
the model using the same questionnaire as in step 2. The data were analyzed using 
content analysis. Statistical methods such as percentage, average, standard deviation 
and the t-test were also applied. 

The results revealed that: 
1) The flexible plastics packaging waste produced amounted to 2.24 kg/household/day. 

Mostly, they were plastic bags and bottles of the polypropylene type as well as, high 
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density polyethylene, polyethylene terephthalate, and low density polyethylene, 
respectively. Most households had a management system that collected for 
municipal disposal. Only 10 percent was sorted and was used as containers for 
watering and planting trees without any transformation. There was only a solid waste 
plastic packaging system at the household level. 

2) The sample group revealed that its level of knowledge was high level (X = 0.68, S.D. = 
0.13), their awareness was at a high level ( X = 3.48, S.D. = 1.02), the operations were 
at a moderate level ( X = 2.86, S.D. = 0.83), and management development needs 
were at a high level ( X = 4.00, S.D. = 0.31), respectively.  

3) The management of flexible plastic packaging waste model of household 
representatives was based on the 3 TRIANGLE: SRUD MODEL. There were 3 processes : 1) source 
management by choosing recycling symbols on plastic packaging (Selection: S), 2) handling 
management by reducing and applying it in organic agriculture, health promotion 
and household appliances (Reduce Reuse Recycle for Utilization: RU), and 3) end management with 
the disposal of small portion leftover sent to local administrative organizations to be ground, 
crushed, cut into smaller pieces and disposed of in sanitary landfills or processed into 
products such as diesel, textile or carpet (Disposal: D). The evaluation from the experts 
showed that the model was consistent in all aspects (IOC = 0.80 - 1.00) and that it could 
be used. 

4) The results from using the model revealed found that the knowledge, 
awareness, and practices of household representatives were higher than before at the 
statistical significance level of 0.05. Moreover, the amount of soft plastic packaging 
waste was found to have decreased by 1.05 kg/household/day. In addition, their use 
in organic agricultural activities increased by 0.31 kg on average, as a tool for 
promoting health by 0.47 kg, as household appliances by 0.27 kg, and disposed of by 
1.76 kg.  

 
Keywords: Solidwaste, Flexible Plastics Packaging, Households, Eco-suburb Community  
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วิทยานิพนธ์เรื่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับในครัวเรือนชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี จะส าเร็จ
ไม่ได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และศูนย์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งทางกายภาพและทางเคมีของขยะ 
มูลฝอย และตัวแทนครัวเรือนของชุมชนสวนใหญ่ ชุมชนบางวน ชุมชนลาดขวัญ ชุมชนบางกระสอ 
และชุมชนท่าทรายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ตัวแทนครัวเรือนของชุมชนบางรักใหญ่ ชุมชน 
พิมลราช ชุมชนบางบัวทอง ชุมชนโสนลอย และชุมชนรักพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง และ
ตัวแทนครัวเรือนของชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบางแม่นาง และชุมชนบางใหญ่ในเขตเทศบาลต าบล 
บางใหญ่ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนและช่วยเหลือทุกกรณี 

คุณงามความดีอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระท าและเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เน้นการ
พัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ ากัดอย่างมากมาย ส่งผล
ต่อความสมดุลทางธรรมชาติ (สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, 2559) เนื่องจากยังขาดการวางแผน
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากสาระส าคัญที่กล่าวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 ถึง 8 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 
ยังมิได้วางมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือให้ความส าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนัก  การมุ่ง
พัฒนาประเทศและรับเอาอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากต่างประเทศมาเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยไม่ได้มี
มาตรการตั้งรับที่เพียงพอก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย
ในประเทศไทยนับว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (กรมควบคุม
มลพิษ, 2560) เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่ เมือง
ท่องเที่ยว และเมืองที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาขยะมูลฝอยดังกล่าว นอกจากจะส่ งผล
กระทบด้านแวดล้อม ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ รวมถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยก็แปรผันตามปริมาณขยะ  
มูลฝอยที่เกิดขึ้นนั่นเอง (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560)  

จากรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2560 ระบุไว้ว่า ประเทศไทย 
มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น จ านวน 27.06 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.21 ล้านตัน โดยมีอัตราการผลิต
ขยะต่อคน 1.14 กิโลกรัม/คน/วัน ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นถูกน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 9.75 ล้านตัน มีการ
คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ที่บ้านเรือน และเก็บขนแบบแยกประเภท มีการน าขยะมูลฝอยชุมชนกลับมา
ใช้ประโยชน์ 5.81 ล้านตัน โดยในเขตกรุงเทพมหานครและชุมชนนิเวศชานเมือง มีปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่เก็บขนได้วันละ 10,454 ตัน คิดเป็นร้อยละ 21 (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) จากข้อมูล
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครและชุมชนนิเวศชานเมือง จ าเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะขยะมูลฝอยล้นเมืองดังเช่นในหลายแห่งที่
ประสบมา (กรุงเทพมหานคร, 2560) 

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ขยะมูลฝอยโดยทั่วไปมีองค์ประกอบ 
4 ส่วน ได้แก่ ประเภทขยะอินทรีย์ ร้อยละ 42 ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ ร้อยละ 
48 ขยะอันตราย ร้อยละ 3 และขยะทั่วไป ร้อยละ 7 (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560) จาก
ข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การจัดการขยะที่เหมาะสมควรเริ่มต้นที่การจัดการขยะอินทรีย์และขยะ 
รีไซเคิล จากการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีองค์ประกอบที่
เป็นขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว ร้อยละ 40 โดยมีการกลับมาใช้ใหม่เพียงร้อยละ 10 
เท่านั้น (ประวรดา โภชนจันทร์, 2558) ในขณะที่การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวที่ถูกต้อง คือ ต้องรู้จักเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นประเภทอ่อนตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 
7 ประเภท ได้แก่ ประเภทโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต ประเภทโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง ประเภท
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โพลิไวนิลคลอไรด์ ประเภทโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นต่ า ประเภทโพลิโพรพิลีน ประเภทโพลิสไตรีน 
และพลาสติกชนิดอ่อนตัวประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ 6 ชนิดแรก มีการคัดแยกและการใช้ประโยชน์ขยะ 
มูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว การทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
ตัวที่เหมาะสม 

สภาพชุมชนเมืองและชุมชนนิเวศชานเมือง กรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวมากขึ้น ท าให้
เกิดเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของคนเมืองที่ทันสมัยมากขึ้น (กรุงเทพมหานคร, 2558) โดยเฉพาะชุมชน
นิเวศชานเมืองเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่รายรอบเมืองหลวง จึงมีการขยายตัวทั้งทางด้านขยะมูลฝอยที่มีการ
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะขยะที่เกิดขึ้นจากการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งชนิดคงตัวและอ่อนตัว
เมื่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีการแทนที่บรรจุภัณฑ์แบบคง
รูปด้วยบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้เพราะมีน้ าหนักเบา ใช้ง่ายสะดวกสบาย  
(สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, 2559) จึงส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัว เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย (สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม, 2556) จาก 
ผลการของวิจัยของนิสรา ใจจุมปา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของพ่อค้า -
แม่ค้าถนนคนเดินวัวลาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ยังมีการจัดการขยะมูลฝอยรีไซเคิล  
ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวไม่เหมาะสม เนื่องจาก การขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าว (นิสรา ใจจุมปา, 2556) จึงควรจัดให้มีความรู้ ความตระหนักแก่
ประชาชน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ท าให้ประชาชนในเขตชุมชนนิเวศ
ชานเมือง จังหวัดนนทบุรีเห็นคุณค่า เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ด้วยการให้โอกาสทุกคนพัฒนาความรู้  ความตระหนัก 
ทักษะ การรู้จักตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเพ่ือจัดการขยะมูลฝอย
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่ถูกต้อง ท าให้สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ตลอดจนสร้างรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตใหม่เพ่ือสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและสังคม (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2556)   

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงขนาดกลางที่มีอายุยืนยาวนาน 233 ปี (กรุงเทพมหานคร, 
2558) ท าให้มีเมืองปริมณฑลขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีเมืองส าคัญได้แก่ สมุทรปราการ 
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เป็นต้น ซึ่งชุมนในเมืองเหล่านี้
จัดเป็นชุมชนนิเวศชานเมืองที่มีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมอย่างรวดเร็ว โดย  
มีประชากรเพ่ิมมากขึ้น สภาพชุมชนเปลี่ยนเป็นที่พักแบบบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารชุด
รูปแบบต่าง ๆ ปะปนกับชุมชนดั้งเดิม และมีย่านธุรกิจการค้า ย่านอุตสาหกรรมและการบริการ ชุมชน
นิเวศชานเมืองจึงเป็นพ้ืนที่ผสมระหว่างความเป็นชุมชนดั้งเดิมกับชุมชนใหม่แบบทันสมัย การจัดการ
ด้านต่าง ๆ ในชุมชน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยที่มี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างมากมาย จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จึงมีสภาพเป็นชุมชนนิเวศชาน
เมืองที่มีการขยายตัวอย่างมาก โดยคิดจากความหนาแน่นของประชากรอาศัยต่อขนาดพ้ืนที่ที่อยู่ของ
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนี้มีความหนาแน่นที่สูงที่สุด คือ 1,834.59 คนต่อตารางกิโลเมตร (กรมการ
ปกครอง, 2560) การมีประชากรหนาแน่นมากย่อมส่งผลให้ขยะมูลฝอยมีมากขึ้นและเพ่ิมขึ้นในทุกปี 
คือ ในปี 2555 มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,055 ตัน/วัน, ปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,542 ตัน/วัน 
และในปี 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,600 ตัน/วัน ซึ่งมีความสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ทั้งหมด
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แต่สามารถน าปริมาณขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์มีเพียงร้อยละ 20.9 (ส านักสถิติแห่งชาติ, 2559) 
จังหวัดนนทบุรี มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพลาสติกโดยจัดเก็บและน าไปก าจัดขั้นสุดท้าย คือ การ
ฝังกลบ ซึ่งเป็นการจัดการที่ไม่เหมาะสม เพราะขยะมูลฝอยพลาสติกสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ 
เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์ให้สูงสุด และเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดค่าใช้จ่ายและลดแรงงานใน
การก าจัด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องค้นหารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง โดยเฉพาะขยะมูลฝอย
พลาสติกท่ีเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดการสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจต่อไป ผู้วิจัยจึงได้เข้าไปส ารวจความ
คิดเห็นและพบปะกับผู้น าชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นร่วมกันที่จะท าการศึกษาปริมาณ
และองค์ประกอบของขยะมูลฝอยทางกายภาพและทางเคมีจากขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย ศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ
ในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวของประชาชน น าไปสู่การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวที่ถูกต้องของประชาชน และมีผล
การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวที่ถูกต้องในด้านความรู้ ความ
ตระหนัก การปฏิบัติการของประชาชนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี   
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1 เพ่ือศึกษาปริมาณ องค์ประกอบของขยะมูลฝอยจากครัวเรือน และระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยของครัวเรือนใน
ชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี 

1.2.2 เพ่ือศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และความต้องการพัฒนาการจัดการขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัด
นนทบุรี 

1.2.3 เพ่ือพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี 

1.2.4 เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัว ในด้านความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติของตัวแทนครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง 
และผลการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือนต้นแบบ 
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  

กรอบแนวคิดในการท าวิจัย ใช้แนวคิดและทฤษฎี รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ โดยใช้
หลักการ 3Rs และค านึงถึงทฤษฎีนิเวศชุมชนและชุมชนนิเวศชานเมือง และแนวคิดการการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนจากผลการวิจัยของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือกับส านักงาน
เทศบาลต าบลคูคต และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอย 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของ Flexible Packaging Association ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีกรอบแนวคิดดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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Input Process Output 

ปริมำณและองค์ประกอบ และ
ระบบกำรจดักำรขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจภุัณฑ์พลำสติก
ชนิดอ่อนตัวของครัวเรือน 
1. ปริมำณขยะมูลฝอย 

-ขยะอินทรีย ์
-ขยะรีไซเคิล (คงตัว/อ่อน
ตัว) 
-ของเสียอันตราย 

2. องค์ประกอบทำงกำยภำพ 
     -ความหนาแน่นปกติ 
     -องค์ประกอบของขยะ 
      มูลฝอย 
3. องค์ประกอบทำงเคม ี
    -ความชื้น   -ปริมาณเถ้า               
    -ของแข็ง    -ค่าความร้อน 
     ทั้งหมด  
4. ระบบกำรจัดกำรขยะ 
มูลฝอย 
   -ระดับครัวเรือน  -ระดับ
ควำมรู้ ควำมตระหนัก กำร
ปฏิบตัิและควำมต้องกำรพัฒนำ
ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจภุัณฑ์พลำสติก
ชนิดอ่อนตัว 
1. ระดับควำมรู้ ควำม
ตระหนัก และกำรปฏิบตั ิ
2. กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
    - ต้นทาง (การเลือกซ้ือ 
      บรรจุภัณฑ์) 
    - ระหวา่งทาง (การลดและ 
      การน าใช้ประโยชน์) 
    - ปลายทาง (การก าจัด) 
3. ควำมต้องกำรพัฒนำในกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย (ข้อ2) 

กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจภุัณฑ์พลำสติก
ชนิดอ่อนตัว ระดบัครัวเรือน 
1. สำระกำรจดักำรขยะมลูฝอย
ประเภทบรรจภุัณฑ์พลำสติก 
ชนิดอ่อนตัว 
   - การเลือกซ้ือบรรจุภัณฑ์ 
   - การลดและการน าไปใช้ประโยชน ์
   - การก าจัดขยะมูลฝอย 
2.องค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจภุัณฑ์
พลำสติกชนิดอ่อนตัว 
  2.1 แนวคิดและหลักการ 
  2.2 เป้าหมาย 
  2.3 กระบวนการและวธิีการ 
  2.4 ปัจจัยสนับสนุน 
3.ขั้นตอนกำรพัฒนำรูปแบบกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภณัฑ์
พลำสติกชนิดอ่อนตัว 
  3.1 การสร้างรูปแบบการจัดการ 
  3.2 การพัฒนารูปแบบ 
      - ประเมินคุณภาพรูปแบบ 
        โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      - ปรับปรุงรูปแบบ 
4.ขั้นปฏบิัติกำรตำมรูปแบบกำร
จัดกำร 
       -การเลือกซ้ือบรรจภุัณฑ์ 
       -การลดและการน าไปใช้ประโยชน ์         
       -การก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ศึกษำผลกำรใช้รูปแบบกำรจดักำรขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจภุัณฑ์พลำสติก 
ชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
1. ผลด้ำนควำมรู ้ควำมตระหนัก และ
กำรปฏบิัต ิ
   1.1 ระดับ 
   1.2 เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้
รูปแบบ 
2. เปรยีบเทยีบปริมำณขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจภุัณฑ์พลำสติกชนิด 
อ่อนตัวระหว่ำงก่อนกับหลังกำรปฏิบตัิ 
ในกำรลดกำรใช้บรรจภุัณฑต์ำมรปูแบบ
ของครัวเรือนต้นแบบ 
3. ผลกำรจัดกำรขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภณัฑ์พลำสติกชนิดอ่อนตัวใน 
กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ และกำรก ำจดั
ขยะมูลฝอยของครัวเรือนต้นแบบ 
หลังปฏบิัติกำรตำมรปูแบบ 
 

รูปแบบกำรจดักำรขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจภุัณฑ์พลำสติก 
ชนิดอ่อนตัวของครัวเรือน 
ในชุมชนนิเวศชำนเมือง 

จังหวัดนนทบุร ี

 

ภำพที่ 1.1 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
-รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
-นิเวศชุมชนและชุมชนนิเวศ 
ชานเมือง 
-การจัดการขยะมูลฝอยบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตวั 
-ความรู้ ความตระหนักและ 
การปฏิบัต ิ
 



 

1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย  
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว มีความเหมาะสม 

ท าให้ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี หลังการเข้าร่วมปฏิบัติการ 
สูงกว่าก่อนเข้าร่วม และท าให้การจัดการขยะมูลฝอยต้นแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดกรขยะ  
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวให้ดีขึ้น โดยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัว การลดการใช้ การลดปริมาณขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว และการน าขยะ 
มูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวไปใช้ประโยชน์ และการก าจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้องมากขึ้นกว่าก่อน 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D)
โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Research Method) มีขอบเขตการวิจัยดังนี้  

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยทาง

กายภาพและทางเคมีและระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวจาก
แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี ศึกษาความรู้ ความตระหนัก การ
ปฏิบัติ และความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของ
ตัวแทนครัวเรือนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน และศึกษาผลการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในด้านความรู้ ความตระหนัก และ
การปฏิบัติของตัวแทนครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดย
ตัวแทนครัวเรือน  
 1.5.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

 พ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเป็นตัวแทนครัวเรือนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 
ซึ่งเป็นชุมชนนิเวศชานเมือง ซึ่งมีจ านวนประชากรที่มีความหนาแน่นของจังหวัดในเขตปริมณฑล
กรุงเทพมหานครสูงที่สุด คือ 1,834.59 คนต่อตารางกิโลเมตร (กรมการปกครอง, 2559) การมีประชากรที่มี
หนาแน่นมากย่อมส่งผลให้ขยะมูลฝอยมีมากขึ้นและเพ่ิมขึ้นในทุกปี คือ ในปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอย 
1,055 ตัน/วัน, ปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,542 ตัน/วัน และในปี 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอย 
1,600 ตัน/วัน ซึ่งสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ทั้งหมด แต่สามารถน าปริมาณขยะกลับไปใช้ประโยชน์
มีเพียงร้อยละ 20.9 (ส านักสถิติแห่งชาติ, 2559) ซึ่งมีสภาพเป็นชุมชนนิเวศชานเมือง โดยเลือกศึกษา
ชุมชนที่มีจ านวนครัวเรือนมากที่สุดในเทศบาล 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลต าบล ของจังหวัดนนทบุรี  
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 1.5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.5.3.1 ประชากร  
   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเป็นตัวแทนครัวเรือนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนนิเวศชานเมือง ซึ่งมีจ านวนประชากรที่มีความหนาแน่นของจังหวัดในเขต
ปริมณฑลกรุงเทพมหานครสูงที่สุด คือ 1,834.59 คนต่อตารางกิโลเมตร (กรมการปกครอง, 2559) 
การมีประชากรหนาแน่นมากย่อมส่งผลให้ขยะมูลฝอยมีมากขึ้นและเพ่ิมขึ้นในทุกปี คือ ในปี 2558 
มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,055 ตัน/วัน, ปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,542 ตัน/วัน และในปี 2559 
มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,600 ตัน/วัน ซึ่งสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ทั้งหมด แต่สามารถน าปริมาณ
ขยะกลับไปใช้ประโยชน์มีเพียงร้อยละ 20.9 (ส านักสถิติแห่งชาติ, 2559) ซึ่งมีสภาพเป็นชุมชนนิเวศ
ชานเมือง โดยเลือกศึกษาชุมชนที่มีจ านวนครัวเรือนมากที่สุดในเขตเทศบาล 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ของจังหวัดนนทบุรี ดังนี้   
   1)  เ ทศบาลนคร  คื อ  เทศบาลนครนนทบุ รี  มี จ า นวนครั ว เ รื อน 
141,349 ครัวเรือน ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนใหญ่ ชุมชนบางวน ชุมชนลาดขวัญ 
ชุมชนบางกระสอ และชุมชนท่าทราย  
   2) เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัวทอง  มีจ านวนครัวเรือน 
23,632 ครัวเรือน ประกอบด้วย 5 ชุมชน คือ ชุมชนบางรักใหญ่ ชุมชนพิมลราช ชุมชนบางบัวทอง 
ชุมชนโสนลอย และชุมชนรักพัฒนา  
   3) เทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่  มีจ านวนครัวเรือน 
3,994 ครัวเรือน ประกอบด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบางแม่นาง และชุมชนบางใหญ่ 
ดังตารางที่ 1.1  
 
ตำรำงที่ 1.1 จ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือนในการศึกษา 
 

พ้ืนที่ จ ำนวนประชำกร (คน) จ ำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

1.เทศบำลนครนนทบุรี 256,960 141,349 
  1.1 ชุมชนสวนใหญ่ 37,200 13,737 
  1.2 ชุมชนบางวน 41,997 27,477 
  1.3 ชุมชนตลาดขวัญ 49,568 28,558 
  1.4 ชุมชนบางกระสอ 55,388 39,677 
  1.5 ชุมชนท่าทราย 72,807 31,900 
2.เทศบำลเมืองบำงบัวทอง 50,164 23,632 
  2.1 ชุมชนบางรักใหญ่ 3,161 1,913 
  2.2 ชุมชนพิมลราช 4,828 2,249 
  2.3 ชุมชนบางบัวทอง 7,453 4,088 
  2.4 ชุมชนโสนลอย 10,029 3,629 
  2.5 ชุมชนรักพัฒนา 24,693 11,753 
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ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ) 
 

พ้ืนที่ จ ำนวนประชำกร (คน) จ ำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

3.เทศบำลต ำบลบำงใหญ่ 10,932 3,994 
  3.1 ชุมชนบ้านใหม่ 907 289 
  3.2 ชุมชนบางแม่นาง 2,674 826 
  3.3 ชุมชนบางใหญ่ 7,351 2,879 
  
 1.5.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   1) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเพ่ือศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว เป็นตัวแทนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนของกลุ่ม
ประชากรโดยเลือกศึกษาชุมชนที่มีจ านวนครัวเรือนมากที่สุดในเทศบาล 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเทศบาล
นคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ของจังหวัดนนทบุรี  ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนนิเวศชาน
เมือง จ านวน 13 ชุมชน ชุมชนละ 2 ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 26 ตัวอย่าง โดยวิธีเจาะจง ซึ่งเลือกมาจาก
ความสมัครใจของครัวเรือนที่จะเข้าร่วมโครงการ ดังนี้  1) เทศบาลนคร คือ เทศบาลนครนนทบุรี 
ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนใหญ่ ชุมชนบางวน ชุมชนลาดขวัญ ชุมชนบางกระสอ และ
ชุมชนท่าทราย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ชุมชนละ 2 ตัวอย่าง รวมมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง 
2) เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัว ประกอบด้วย 5 ชุมชน คือ ชุมชนบางรักใหญ่ ชุมชน 
พิมลราช ชุมชนบางบัวทอง ชุมชนโสนลอย และชุมชนรักพัฒนา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ชุมชนละ 
2 ตัวอย่าง รวมมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง และ 3) เทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ 
ประกอบด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบางแม่นาง และชุมชนบางใหญ่ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง ชุมชนละ 2 ตัวอย่าง รวมมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 6 ตัวอย่าง ดังตารางที่ 1.2 
 
ตำรำงที่ 1.2 จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน และกลุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอย 
 

พื้นที ่ จ ำนวนประชำกร 
(คน) 

จ ำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

กลุ่มตัวอย่ำงขยะมูลฝอย 
(ตัวอย่ำง) 

1.เทศบำลนครนนทบุรี 256,960 141,349 10 
  1.1 ชุมชนสวนใหญ่ 37,200 13,737 2 
  1.2 ชุมชนบางวน 41,997 27,477 2 
  1.3 ชุมชนตลาดขวัญ 49,568 28,558 2 
  1.4 ชุมชนบางกระสอ 55,388 39,677 2 
  1.5 ชุมชนท่าทราย 72,807 31,900 2 
2.เทศบำลเมืองบำงบัวทอง 50,164 23,632 10 
  2.1 ชุมชนบางรักใหญ่ 3,161 1,913 2 
  2.2 ชุมชนพิมลราช 4,828 2,249 2 
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ตำรำงที่ 1.2 (ต่อ) 
 

พื้นที ่ จ ำนวนประชำกร 
(คน) 

จ ำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

กลุ่มตัวอย่ำงขยะมูลฝอย 
(ตัวอย่ำง) 

  2.3 ชุมชนบางบัวทอง 7,453 4,088 2 
  2.4 ชุมชนโสนลอย 10,029 3,629 2 
  2.5 ชุมชนรักพัฒนา 24,693 11,753 2 
3.เทศบำลต ำบลบำงใหญ่ 10,932 3,994 6 
  3.1 ชุมชนบ้านใหม่ 907 289 2 
  3.2 ชุมชนบางแม่นาง 2,674 826 2 
  3.3 ชุมชนบางใหญ่ 7,351 2,879 2 

รวม 26 
 

  2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเพ่ือศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ
ในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว เป็นตัวแทนครัวเรือนของกลุ่ม
ประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณด้วย
สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 5% จากประชากรทั้งหมดได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน แล้ว
ใช้วิธีการแบ่งสัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามชุมชนในเขตเทศบาลและท าการสุ่มตัวอย่างโดยการจับ
สลากจากบ้านเลขท่ี ดังตารางที่ 1.3  
 
ตำรำงท่ี 1.3 จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน และกลุ่มตัวอย่างตัวแทนครัวเรือน 
 

พื้นที ่ จ ำนวนประชำกร 
(คน) 

จ ำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

กลุ่มตัวอย่ำง 
(ตัวอย่ำง) 

1.เทศบำลนครนนทบุรี 256,960 141,349 336 
  1.1 ชุมชนสวนใหญ่ 37,200 13,737 33 
  1.2 ชุมชนบางวน 41,997 27,477 66 
  1.3 ชุมชนตลาดขวัญ 49,568 28,558 67 
  1.4 ชุมชนบางกระสอ 55,388 39,677 94 
  1.5 ชุมชนท่าทราย 72,807 31,900 76 
2.เทศบำลเมืองบำงบัวทอง 50,164 23,632 56 
  2.1 ชุมชนบางรักใหญ่ 3,161 1,913 5 
  2.2 ชุมชนพิมลราช 4,828 2,249 5 
  2.3 ชุมชนบางบัวทอง 7,453 4,088 10 
  2.4 ชุมชนโสนลอย 10,029 3,629 9 
  2.5 ชุมชนรักพัฒนา 24,693 11,753 27 
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ตำรำงท่ี 1.3 (ต่อ) 
 

พื้นที ่ จ ำนวนประชำกร 
(คน) 

จ ำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

กลุ่มตัวอย่ำง 
(ตัวอย่ำง) 

3.เทศบำลต ำบลบำงใหญ่ 10,932 3,994 8 
  3.1 ชุมชนบ้านใหม่ 907 289 1 
  3.2 ชุมชนบางแม่นาง 2,674 826 2 
  3.3 ชุมชนบางใหญ่ 7,351 2,879 5 

รวม 400 
 

1.5.4 ตัวแปรที่ศึกษา   
  1.5.4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  
   1) รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนใน

ชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี 
  1.5.2.2 ตัวแปรตาม  
   1) ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน

ตัวของตัวแทนครัวเรือน 
   2) ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน  
   3) การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด

อ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน 
   4) การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของ

ตัวแทนครัวเรือน การเลือกซื้อจากต้นทาง การลดและการน าไปใช้ประโยชน์ระหว่างทาง และการ
ก าจัดขยะมูลฝอยปลายทาง 

 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 

1.6.1  ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว หมายถึง สิ่งที่เหลือใช้แล้วทิ้ง
เป็นประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติก ฟิล์ม หรือวัสดุเหล่านี้รวมกัน  เช่น  ถุงทนร้อนสูง 
บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวไม่สามารถรักษามิติและรูปทรงได้ เป็นพลาสติกประเภทประเภทโพลิเอทธิ- 
ลีนเทเรฟทาเลต ประเภทโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ ประเภทโพลิ- 
เอทธิลีนความหนาแน่นต่ า ประเภทโพลิโพรพิลีน ประเภทโพลิสไตรีน และพลาสติกชนิดอ่อนตัว
ประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ 6 ชนิดแรก 

1.6.2  การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง กระบวนการและวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการ
ลดปริมาณ การเกิดขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด โดยให้เหลือเป็นขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบน้อยที่สุด 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ได้แก่ การรวบรวม การทิ้ง และ
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การก าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการใช้หลักการ 3Rs ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และปรับปรุงรูปแบบการใช้ใหม่ (Recycle) อย่างเหมาะสม 

1.6.3  รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว หมายถึง 
แบบอย่างของการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่ประกอบด้วย แนวคิด 
หลักการ เป้าหมาย กระบวนการ และวิธีการ รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการ
ลดปริมาณ การเกิดขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวจากแหล่งก าเนิด โดยให้
เหลือเป็นขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวเข้าสู่ระบบน้อยที่สุด ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวอย่างครบวงจร ได้แก่ 
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การแยก การใช้ประโยชน์ การก าจัด โดยอาศัยหลักการ 3Rs ได้แก่ การลด
การใช้ (Reduce) บรรจุภัณฑ์พลาสติก การน าขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
กลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และปรับปรุงรูปแบบการใช้ใหม่ (Recycle) มาใช้อย่างเหมาะสม 

1.6.4  กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนารูปแบบ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวเพ่ือให้ตัวแทนครัวเรือนเกิดความรู้ ความ
ตระหนัก และสามารถปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย ได้อย่างถูกต้อง และตลอดกระบวนการ 3 ขั้น 
ได้แก่ การจัดการต้นทางในขั้นการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ การจัดการระหว่างทางในขั้นการลดและ 
ใช้ประโยชน์ และการจัดการปลายทางในขั้นการก าจัด ที่จะท าให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะ 
มูลฝอยพลาสติก เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น  

1.6.5 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของ
ตัวแทนครัวเรือน หมายถึง ความสามารถในการจดจ า การจัดล าดับ การเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของ
ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมืองของจังหวัดนนทบุรี 

1.6.6  ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ของตัวแทนครัวเรือน หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมืองของจังหวัดนนทบุรี 

1.6.7 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของ
ตัวแทนครัวเรือน หมายถึง การกระท าตามหลักการการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมืองของจังหวัดนนทบุรี 

1.6.8 ชุมชนนิเวศชานเมือง หมายถึง พ้ืนที่ที่มีครัวเรือนตั้งอยู่ รวมกัน มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน อยู่โดยรอบพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีจ านวนประชากร ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
ใกล้เคียงกัน ซึ่งหมายถึง เขตจังหวัดนนทบุรีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
   
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.7.1 ได้ทราบปริมาณ องค์ประกอบและระบบการจัดการของขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย และทราบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ 
และความต้องการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน
โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี 
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 1.7.2 ได้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับ
ครัวเรือนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่พัฒนาขึ้น ในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 1.7.3 ได้ทราบผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด 
อ่อนตัวโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในด้านความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติของตัวแทน
ครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยตัวแทนครัวเรือน 
 1.7.4 องค์ความรู้ที่ได้น าไปใช้ในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว ส าหรับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่นิเวศชานเมืองอ่ืน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในพ้ืนที่อ่ืนได้ 
 1.7.5 การลดปริมาณขยะมูลฝอยพลาสติกของชุมชนนิเวศชานเมือง เนื่องจากประชาชน  
มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถจัดการขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิดได้อย่างถูกต้อง เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่สะอาด ท าให้ชุมชนนิเวศชานเมือง 
มีสิ่งแวดล้อมที่ดแีละส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของ
ครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป และการจัดการมูลฝอยประเภทบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการความรู้และการทดสอบความรู้ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับความตระหนักและการประเมินความตระหนัก 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติและการประเมินการปฏิบัติ 
2.7 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
2.8 แนวคิดเก่ียวกับนิเวศชุมชนและชุมชนนิเวศชานเมือง 
2.9 ทฤษฎีระบบ 
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 
 2.1.1 ความหมายและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 

บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึง
มือลูกค้าอย่างปลอดภัยด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม (National Metal and Materials 
Technology Center, 2014) 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (Flexible Plastics Packaging) หมายถึง บรรจุ
ภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติก ฟิล์ม ฟอยล์ หรือวัสดุเหล่านี้รวมกัน  เช่น ถุงทนร้อนสูง บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวไม่
สามารถรักษามิติ และรูปทรงได้จึงต้องมีอุปกรณ์ช่วยในระหว่างการบรรจุ และมักใช้ระบบการบรรจุ
แบบกระบอกสูบอัดใส่ในถุงบรรจุภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ประเภทกึ่งแข็ง (Semi-rigid Packaging) 
เช่น ขวดบีบได้ เป็นต้น ภาชนะที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ ส่วนใหญ่เป็นถุง ซอง 
ฟิล์มห่อ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง เป็นประเภทบรรจุภัณฑ์ที่
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ได้รับความนิยมสูงมากเนื่องจากมีราคาถูก น้ าหนักเบามีรูปแบบและโครงสร้างหลากหลาย (คงศักดิ์ 
ดอกบัว, 2556)  
  จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวนั้น  
หมายถึงเรือ่งของวิทยาศาสตร์ และเรื่องของศิลปะที่ใช้เพ่ือการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และท าให้เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องปกป้องตัวสินค้าให้อยู่ในสภาพที่
ดีจากแหล่งผลิตจนถึงมือลูกค้าโดยไม่ให้ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์นั้น ๆ จะต้องมีต้นทุนของ
การผลิตที่ไม่สูงจนเกินไป โดยมีความส าคัญ ดังนี้  
  1) รักษาคุณภาพ และปกป้องตัวสินค้า เริ่มตั้งแต่การขนส่ง การเก็บให้ผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น มิให้เสียหายจากการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง มนุษย์ ความชื้น ความร้อน 
แสงแดด และการปลอมปน เป็นต้น        

2) ให้ความสะดวกในเรื่องการขนส่งและการจัดเก็บ มีความรวดเร็วในการขนส่ง 
เพราะสามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้เป็นหน่วยเดียวได้ เช่น ผลไม้หลายผลน าลงบรรจุ
ในลังเดียว หรือเครื่องดื่มท่ีเป็นของเหลวสามารถบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้ เป็นต้น   

3) ส่งเสริมทางด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดจ าหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภค
เห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องจะท าหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่าง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์ โดยการบอกข้อมูลที่
จ าเป็นทั้งหมดของตัวสินค้า และนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งการท าหน้าที่ดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์นั้น เป็นเสมือนพนักงานขายที่ไร้เสียง (Silent 
Salesman) 

4) การบรรจุภัณฑ์กลมกลืนกับสินค้าและกระบวนการบรรจุ (Packaging) เหมาะสม
ทั้งการออกแบบ และเพ่ือให้มีโครงสร้างเข้ากับกระบวนการบรรจุและส่งเสริมอัตราความเร็วในการ
ผลิตที่ต้องการท าให้ต้นทุนการบรรจุภัณฑ์ต่ า และเอ้ืออ านวยความสะดวกในการใช้ของผู้บริโภค ได้แก่ 
การถือไปตามที่ต่าง ๆ  

  สรุปได้ว่า บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว คือ บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติก ฟิล์ม 
หรือวัสดุเหล่านี้รวมกัน  เช่น ถุงทนร้อนสูง บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวไม่สามารถรักษามิติและรูปทรงได้ เป็น
พลาสติกประเภทประเภทโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต ประเภทโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง ประเภท
โพลิไวนิลคลอไรด์ ประเภทโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นต่ า ประเภทโพลิโพรพิลีน ประเภทโพลิสไตรีน 
และพลาสติกชนิดอ่อนตัวประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ 6 ชนิดแรก 
 2.1.2 ประเภทและลักษณะของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 

2.1.2.1 ประเภทของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
  บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว สามารถแบ่งประเภทได้ตามลักษณะของบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ซึ่งเป็นที่นิยมในการน ามาใช้ในปัจจุบันอยู่หลากหลายชนิดและปริมาณที่
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ จึงมีการใส่สัญลักษณ์ตัวเลขเพ่ือให้ง่ายต่อการแบ่งประเภทของพลาสติก 
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7 ตัวนี้ จะอยู่ในสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมที่มีลูกศรสามตัววิ่งตามกันและมักพบบริเวณก้นของภาชนะ
พลาสติก ดังนี้คือ 
  1) ประเภทโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate: PET หรือ 
PETE) สามารถทนแรงกระแทก ไม่เปราะแตกง่าย สามารถท าให้ใสมาก มองเห็นสิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน 
จึงนิยมใช้บรรจุน้ าดื่ม น้ ามันพืช และเครื่องส าอาง นอกจากนี้ขวด PET ยังมีสมบัติป้องกันการแพร่
ผ่านของแก๊สได้เป็นอย่างดี จึงใช้เป็นภาชนะบรรจุน้ าอัดลม PET สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดย
นิยมน ามาผลิตเป็นเส้นใยส าหรับท าเสื้อกันหนาว พรม และเส้นใยสังเคราะห์ส าหรับยัดหมอน หรือ
เสื้อส าหรับเล่นสกี เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 2.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ประเภท Polyethylene Terephthalate                                                                                                    
ที่มา: National Metal and Materials Technology Center (2014) 

 
2) ประเภทโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) 

เป็นพลาสติกชนิดหนาแน่นสูง มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นสายตรง ค่อนข้างแข็งแต่ยืดได้มาก ไม่แตกง่าย 
ส่วนใหญ่ท าให้มีสีสันสวยงาม ยกเว้นขวดที่ใช้บรรจุน้ าดื่ม ซึ่งจะขุ่นกว่าขวด PET ราคาถูกขึ้นรูปได้ง่าย 
ทนสารเคมี จึงนิยมใช้ท าบรรจุภัณฑ์ส าหรับน้ ายาท าความสะอาด แชมพูสระผม แป้งเด็ก ถุงหูหิ้ว และ
ถุงด าส าหรับใส่ขยะมูลฝอยนอกจากนี้ภาชนะที่ท าจากพลาสติกประเภทนี้ ยังมีสมบัติป้องกันการแพร่
ผ่านของความชื้นได้ดี จึงใช้เป็นขวดนมเพ่ือยืดอายุของนมให้นานขึ้น และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่
เพ่ือผลิตขวดต่าง ๆ เช่น ขวดใส่น้ ายาซักผ้า แท่งไม้เทียม เพ่ือใช้ท ารั้วหรือม้านั่งในสวน  
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ภาพที่ 2.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ประเภท High Density Polyethylene                                                                        
ที่มา: National Metal and Materials Technology Center (2014)  

 
 3) ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ (Poly Vinyl Chloride: PVC) เป็นพลาสติกแข็งใช้ท า

ท่อ เช่น ท่อน้ าประปา แต่สามารถท าให้อ่อนไดโ้ดยใส่สารพลาสติกไซเซอร์ ใช้ท าสายยางใส แผ่นฟิล์ม
ส าหรับห่ออาหาร ม่านในห้องอาบน้ า แผ่นกระเบื้องยาง แผ่นพลาสติกปูโต๊ะ ขวดใส่แชมพูสระผม 
พลาสติกประเภทนี้ จึงเป็นพลาสติกที่มีสมบัติหลากหลาย สามารถน ามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนได้อีก
มาก เช่น ประตู หน้าต่าง วงกบ และหนังเทียม ซ่ึงสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เพ่ือผลิตท่อน้ าประปา
ส าหรับการเกษตร กรวยจราจร และเฟอร์นิเจอร์ หรือม้านั่ง 

 

 
 

ภาพที่ 2.3 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ประเภท Poly Vinyl Chloride    
ที่มา: National Metal and Materials Technology Center (2014) 
 

 4) ประเภทโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นต่ า (Low Density Polyethylene: LDPE) 
เป็นพลาสติกที่อ่อน สามารถยืดตัวได้มาก มีความใส นิยมน ามาท าเป็นฟิล์มส าหรับห่ออาหารและห่อ
ของ ถุงใส่ขนมปัง ถุงหูหิ้ว และถุงเย็นส าหรับบรรจุอาหาร พลาสติกประเภทนี้ จึงสามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้  
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ภาพที่ 2.4 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ประเภท Low Density Polyethylene      
ที่มา: National Metal and Materials Technology Center (2014) 
 

5) ประเภทโพลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) เป็นพลาสติกที่แข็ง ทนต่อแรง
กระแทกได้ดี ทนต่อสารเคมี ความร้อน และน้ ามัน ท าให้มีสีสันสวยงามได้ ส่วนใหญ่นิยมน ามาท า
ภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถัง ตะกร้า กระบอกส าหรับใส่น้ าแช่เย็น หลอด ฝาขวด 
ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยนิยมผลิตเป็นกล่องแบตเตอรี่รถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น กันชน 
และกรวยส าหรับกรอกถ่ายน้ ามัน  

 
 

ภาพที่ 2.5 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ประเภท Polypropylene  
ที่มา: National Metal and Materials Technology Center (2014) 

 
6) ประเภทโพลิสไตรีน (Polystyrene: PS) เป็นพลาสติกที่แข็ง ใส แต่เปราะ และ

แตกง่าย ราคาถูก นิยมน ามาท าเป็นภาชนะบรรจุของใช้ เช่น เทปเพลง ส าลี หรือของแห้ง เช่น 
หมูแผ่น หมูหยอง และคุ้กกี้ เนื่องจากพลาสติกประเภทนี้ เปราะและแตกง่าย จึงไม่นิยมน าพลาสติก
ประเภทนี้มาบรรจุน้ าดื่มหรือแชมพูสระผม เนื่องจากอาจลื่นตกแตกได้ มีการน าพลาสติกประเภทนี้มา
ใช้ท าภาชนะหรือถาดโฟมส าหรับบรรจุอาหาร โฟมจะมีน้ าหนักที่เบามาก เนื่องจากประกอบด้วย
พลาสติกประเภทโพลิสไตรีน ประมาณ ร้อยละ 2-5 เท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นอากาศที่แทรกอยู่ใน
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ช่องว่าง ซ่ึงสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยนิยมผลิตเป็นไม้แขวนเสื้อ กล่องวีดีโอ ไม้บรรทัดหรือของ
ใช้อื่น ๆ  

 

 
 

ภาพที่ 2.6 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ประเภท Polystyrene     
ที่มา: National Metal and Materials Technology Center (2014) 

 
 7) พลาสติกประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ 6 ชนิดแรก หรือไม่ทราบว่าเป็นพลาสติกชนิดใด ปัจจุบัน 
มีพลาสติกหลายชนิดให้เลือกใช้ พลาสติกที่ใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ สามารถน ากลับมาใช้ใหม่โดยการ
หลอมได้ การมีสัญลักษณ์ตัวเลข ท าให้เราสามารถแยกพลาสติกออกเป็นชนิดต่าง ๆ เพ่ือน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ง่ายขึ้น ส าหรับพลาสติกในกลุ่มที่ 7 เป็นพลาสติกชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่ 6 ชนิดแรก นอกจะมีตัวเลข
ระบุแล้ว ควรใส่สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษระบุชนิดของพลาสติกนั้น ๆ ไว้ เพ่ือสะดวกในการแยกและ 
น ากลับมารีไซเคิล เช่น โพลิคาร์บอเนต (Polycarbonate, PC)  
 

 
 

ภาพที่ 2.7 พลาสติกอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ 6 ชนิดแรก หรือไม่ทราบว่าเป็นพลาสติกชนิดใด                                                                                                
ที่มา: National Metal and Materials Technology Center, (2014) 
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2.1.2.2 ลักษณะของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
ลักษณะส าคัญของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย

ในชีวิตประจ าวัน แบ่งเป็น 7 ชนิด ตามรหัสพลาสติก ความใส การป้องกันความชื้น การป้องกัน
ออกซิเจน อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถทนได้ ความแข็ง การทนทานต่อความร้อน และการทนทานต่อความ
เย็น ดังตารางที่ 2.1  
 
ตารางท่ี 2.1 ลักษณะส าคัญของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
 

 
ที่มา:  ดัดแปลงจาก ปิยาณ ีตั้งทองทวี (2557)  
 

 สรุปว่า ลักษณะส าคัญของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว แบ่งได้ตามประเภท
ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ทั้ง 7 ประเภท สามารถน าไปสู่การคัดแยกขยะมูลฝอยพลาสติกได้
อย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดค่าใช้จ่าย
ในการเก็บขนและก าจัด  

พลาสติก PET HDPE PVC LDPE PP PS 

รหัสพลาสติก 

      

ความใส ใส ขุ่น ใส ขุ่น ขุ่น ใส 

การป้องกัน
ความชื้น 

พอใช้ถึงดี ดีถึงดีมาก พอใช้ ดี ดีถึงดีมาก 
ไม่ดีถึง
พอใช้ 

การป้องกนั
ออกซิเจน 

ดี ดี ด ี ไม่ด ี ไม่ด ี พอใช้ 

อุณหภูมิสูงสุด 
(oF) 

120 145 140 120 165 150 

ความแข็ง 
ปานกลางถึง

สูง 
ปานกลาง 

ปานกลางถึง
สูง 

ต่ า 
ปานกลาง

ถึงสูง 
ปานกลางถึง

สูง 

ความทนทาน
ต่อความร้อน 

ไม่ดีถึงพอใช ้ ดี 
ไม่ดีถึง
พอใช้ 

พอใช้ ดี พอใช้ 

ความทนทาน
ต่อความเย็น 

ดี ดีมาก พอใช้ ดีมาก 
ไม่ดีถึง
พอใช้ 

ไม่ด ี
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและการจัดการมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป 
   2.2.1.1 ความหมายของขยะมูลฝอย 
   พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ได้ให้ค านิยามของ "ของเสีย" หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือ
วัตถุอันตรายอ่ืนใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้าง
จากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ  
   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของค าว่า 
มูลฝอยว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่
อาหาร เถ้า มูลหรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์ ที่ชุมชน
หรือที่อ่ืน 
   ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมาย
ของ   ขยะมูลฝอยที่เก่ียวข้องไว้ ดังนี้ 

1) ขยะมูลฝอย หมายถึง บรรดาสิ่งต่าง ๆ ซึ่งในขณะนั้นคนไม่ต้องการ และ
ทิ้งไป ทั้งนี้รวมตลอดถึง เศษผ้า เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากสัตว์ เถ้า ฝุ่นละออง และเศษวัสดุสิ่งของที่
เก็บกวาดจากเคหะสถาน อาคาร ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และที่อ่ืน ๆ 

2) ขยะมูลฝอยเปียก หมายถึง ขยะมูลฝอยพวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เศษ
เนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการ
รับประทานอาหารมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วย อินทรียวัตถุ ซึ่งมักจะเป็นพวกที่สลายตัวได้ง่าย 
ถ้าขยะมูลฝอยเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินควร จะเกิดการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนได้ง่าย 
โดยปกติแล้วจะมีปริมาณความชื้น ประมาณ ร้อยละ 40–70 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด 

3) ขยะมูลฝอยแห้ง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ไม่เกิดการบูดเน่าได้ง่าย ทั้งที่ติด
ไฟได้และติดไฟไม่ได้ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม้ โลหะต่าง ๆ กิ่งไม้ รวมทั้ง
ผงและฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นต้น 

4) ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ หมายถึง สารอินทรีย์ในขยะมูลฝอยที่สามารถ
ย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์โดยใช้ปฏิกิริยาชีวเคมี เช่น เศษอาหาร เศษผลไม้ เป็นต้น 

5) ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ หมายถึง เศษสารอนินทรีย์หรือ
สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ยากในขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์โดยใช้ปฏิกิริยา
ชีวเคมี เช่น เศษโลหะ ถุงพลาสติก เป็นต้น 

6) ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ หมายถึง ขยะมูลฝอยที่สามารถท าให้ลุกไหม้ได้ 
เช่น เศษอาหาร กระดาษ เศษไม้ เป็นต้น 
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7) ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้ หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถลุกไหม้ได้ 
เช่น เศษโลหะ เศษแก้ว เป็นต้น 
   สรุปได้ว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย 
มลสารหรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน
หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส  

2.2.1.2 คุณลักษณะและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
   คุณลักษณะ(Characteristics) ของขยะมูลฝอย สามารถจ าแนกออกได้เป็น 
3 คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะทางด้านกายภาพ (Physical Characteristics) คุณลักษณะทางด้าน
เคมี (Chemical Characteristics) และคุณลักษณะทางด้านชีววิทยา (Biological Characteristics) 
ส าหรบัคุณลักษณะของขยะมูลฝอยที่นิยมท าการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ได้แก่ 
   (1) คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) ได้แก่  
    1) องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Composition) นิยม
จ าแนกตามชนิดของสิ่งของต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นขยะมูลฝอย แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เผาไหม้
ได้ (Combustible) เช่น กระดาษ ผ้า เศษอาหาร ผัก หญ้า ไม้ พลาสติก ยาง และ ขยะมูลฝอยที่เผา
ไหม้ไม่ได้ (Non-combustible) เช่น โลหะ แก้ว กระเบื้อง อิฐ หิน กรวด ทราย และอ่ืน ๆ
องค์ประกอบเหล่านี้ อาจแบ่งออกตามสัดส่วนโดยน้ าหนักหรือโดยปริมาตรได้ แต่ส่วนใหญ่ มักนิยม
แบ่งตามสัดส่วน โดยน้ าหนักในประเทศอุตสาหกรรมที่ประชากรมีรายได้สูง ขยะมูลฝอยจากชุมชน
ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเศษกระดาษ และพลาสติกในขณะที่ประเทศเกษตรกรรม หรือประเทศที่
ประชากรมีรายได้ต่ า ขยะมูลฝอยจะเป็นพวกเศษอาหารเป็นส่วนใหญ่ 
    2) ความหนาแน่น (Density) ได้แก่ ค่ามวลต่อหน่วยปริมาตรของ
ขยะมูลฝอยแบ่งตามความหนาแน่นปกติ (Bulk Density) คือ ความหนาแน่นปกติโดยไม่มีการอัดหรือ
บีบขยะมูลฝอยให้ผิดไปจากธรรมดา ความหนาแน่นในขณะขนส่ง (Transport Density) คือ ความ
หนาแน่นของขยะมูลฝอยในรถยนต์เก็บขนในขณะขนส่ง ซึ่งปกติแล้วจะถูกท าให้แน่นขึ้น เนื่องจาก
การสั่นสะเทือนและการอัดของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย ความหนาแน่นของมูลฝอยขยะมูลฝอย 
จะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบของขยะมูลฝอยด้วย เช่น ขยะมูลฝอยที่มีพวกเศษอาหารจะมีความหนาแน่น
มากกว่าขยะมูลฝอยที่มีพวกเศษกระดาษหรือพลาสติกมาก โดยทั่วไปขยะมูลฝอยจากชุมชนในกลุ่ม
ประเทศที่มีรายได้สูง จะมีค่าความหนาแน่นของขยะมูลฝอยค่อนข้างน้อย คือ ประมาณ 100- 
350 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และกลุ่มประเทศที่ประชากรมีรายได้ปานกลางจะมีค่าความหนาแน่น
น้อย (ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้ โดยมีความหนาแน่นประมาณ 230 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คือ 
ประมาณ 170-350 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และกลุ่มประเทศที่ประชากรมีรายได้ต่ าจะมีค่าความ
หนาแน่นค่อนข้างสูง คือ ประมาณ 250-350 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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   (2) คุณลักษณะทางเคมีของขยะมูลฝอย (Chemical Characteristics) 
ได้แก่ 

 1) ความชื้น (Moisture Content) หมายถึง ปริมาณน้ าที่อยู่ใน
ขยะมูลฝอย โดยทั่วไปปริมาณน้ าที่มีอยู่ในขยะมูลฝอย มีทั้งน้ าที่อยู่ภายในตัวของขยะมูลฝอยเอง 
(Inherent Water) เช่น น้ าที่อยู่ในพืชผัก เศษอาหารซึ่งมีประมาณ 1/2 ถึง 2/3 ของปริมาณน้ า
ทั้งหมด และน้ าที่ติดอยู่ภายนอก (Attached Water) เช่น น้ าฝนที่ออกมาจากเศษอาหารซึ่งประมาณ 
1/3 หรือ 1/2 ของปริมาณน้ าทั้งหมด 

 2) ปริมาณของแข็งรวม (Total Solids) หมายถึง ปริมาณของขยะ 
มูลฝอยแห้งที่เหลือภายหลังจากน าน้ าออกไปหมดแล้ว 

 3) ปริมาณของแข็งระเหย (Volatile Solids) หมายถึง ปริมาณ
ของขยะมูลฝอยที่สามารถติดไฟ หรือเผาไหม้ที่ความร้อนสูงให้หมดไปโดยการแปลงสภาพเป็นก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์(CO2) และไอน้ า 

 4) ปริมาณเถ้า (Ash Content) หมายถึง กากของขยะมูลฝอยที่
เหลือจากการเผาไหม้ความชื้นปริมาณของแข็งระเหย และปริมาณเถ้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
นิยมเรียกว่า “The Three Components” ถ้าทราบคุณลักษณะของขยะมูลฝอยจ านวน 2 ค่าใน
กลุ่มนี้สามารถหาค่าของตัวที่เหลือได้ ข้อมูลทั้ง 3 ค่า สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือก
วิธีก าจัด และการออกแบบรายละเอียดของระบบก าจัดขยะมูลฝอยโดยทั่วไปขยะมูลฝอยในกลุ่ม
ประเทศเกษตรกรรมหรือประเทศก าลังพัฒนา มีค่าความชื้นสูงกว่าขยะมูลฝอยในกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมส าหรับประเทศไทยมีค่าความชื้นประมาณร้อยละ 50-60 

 5) ค่าความร้อน (Calorific Value) หมายถึง ปริมาณความร้อนที่
ได้จากการเผาขยะมูลฝอย ซึ่งน าไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาเลือกวิธีการก าจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิธีการเผาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากขยะมูลฝอยที่ค่าความร้อนต่ ากว่า 800 กิโลแคลอรีต่อ
กิโลกรัมของขยะมูลฝอยจะต้องใช้เชื้อเพลิงช่วยในการเผาด้วย ท าให้สิ้นเปลือง (ขยะมูลฝอยใน
ประเทศไทยมีค่าความร้อนประมาณ 1,100-1,500 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม) นอกจากนี้ค่าความร้อน
ของขยะมูลฝอยยังใช้เป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบเตาเผาขยะมูลฝอย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
อีกด้วย 

 6) องค์ประกอบทางเคมี (Chemical Composition) ประกอบ 
ด้วยปริมาณสารไนโตรเจน (Nitrogen: N) ปริมาณซัลเฟอร์  (Sulphur: S) ปริมาณออกซิเจน 
(Oxygen: O) ปริมาณสารคาร์บอน (Carbon: C) และปริมาณสารไฮโดรเจน (Hydrogen: H) ข้อมูล
องค์ประกอบด้านเคมีส่วนใหญ่จะน ามาใช้ในการเลือกวิธี และออกแบบระบบก าจัดขยะมูลฝอย เช่น 
ใช้ค านวณปริมาณอากาศที่จะต้องใช้ในเตาเผาใช้ค านวณค่าความร้อนของปริมาณขยะมูลฝอย
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ตลอดจนใช้ค านวณหาค่าสัดส่วนของ Carbon และ Nitrogen (C/N ratio) และปริมาณสารอาหาร
ของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการหมักท าปุ๋ย เป็นต้น 

 7) สารเคมีเป็นพิษ (Toxic) เช่น โลหะหนักชนิดต่าง ๆ ซึ่งใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินขอบเขต และความรุนแรงของสภาวการณ์ปนเปื้อนของของเสียที่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   (3) คุณลักษณะทางชีววิทยา (Biological Characteristics) 
    คุณลักษณะทางชีววิทยา ได้แก่ การวิเคราะห์หาชนิด และปริมาณ
ของจุลินทรีย์ (Microorganisms) ที่ปนเปื้อนอยู่ในขยะมูลฝอยเช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ซึ่งจุลินทรีย์
บางชนิดอาจก่อให้เกิดโรคได้ (Pathogenic) บางชนิดไม่ก่อให้เกิดโรค (Non-pathogenic) บางชนิด
เป็นตัวช่วยให้ขยะมูลฝอยเกิดการย่อยสลายได้ดี เช่น Decomposition Bacteria เป็นต้น 
   2.2.1.3 วิธีการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป 
   รูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร มี 2 วิธี คือ การท า 
ปุ๋ยหมัก (Compost) และใช้ระบบฝังกลบที่บ่อฝังกลบ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และบ่อฝัง
กลบ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การฝังกลบเป็นวิธีการก าจัดขยะที่ง่าย  และต้นทุนต่ า
กว่าวิธีอ่ืน มีการน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ แต่ในระยะยาวจะมีปัญหาจากพ้ืนที่ฝังกลบ 
และจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ดังนั้นการก าจัดขยะโดยใช้เทคโนโลยี ระบบ Anaerobic Digestion และ
ระบบเผาท าลายด้วยความร้อน ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้
จากระบบก าจัดขยะมูลฝอย จะมีความเป็นไปได้มากขึ้น (กรุงเทพมหานคร, 2558) 
   ในปี 2555 ประเทศไทย มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 41,931 ตันต่อวัน 
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณมากที่สุด 10,454 ตันต่อวัน รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร 
มีปริมาณ 9,340 ตันต่อวัน ภาคกลาง มีปริมาณ 7,571 ตันต่อวัน ภาคเหนือ มีปริมาณ 6,749 ตันต่อ
วัน ภาคใต้ มีปริมาณ 4,804 ตันต่อวัน และภาคตะวันออก มีปริมาณ 3,013 ตันต่อวัน การจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีโดยส่วนใหญ่พบว่าขยะมูลฝอย ร้อยละ 90 ใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จะถูกน าไปฝังกลบและอีกร้อยละ 10 จะถูกน าไปท าปุ๋ยหมัก ส่วนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลขยะมูลฝอยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64 จะถูกท้ิงในที่โล่ง อีกร้อยละ 35 จะถูกน าไปฝังกลบ 
และร้อยละ 1 จะถูกน าไปเผาที่โรงเผาขยะมูลฝอย ส่วนขยะมูลฝอยที่อยู่ในพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลส่วน
ใหญ่ จะถูกท้ิงบนพื้นที่โล่งทั้งหมดโดยขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปฝังกลบ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 
2555) มีองค์ประกอบตามลักษณะส่วนประกอบของขยะมูลฝอยแบ่งได้เป็น 10 ประเภท คือ 1) ผัก
ผลไม้ และเศษอาหาร ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการปรุงอาหาร และเหลือจาก
การบริโภค เช่น ข้าวสุก เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ ฯลฯ  2) กระดาษ ได้แก่ วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก
เยื่อกระดาษ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ใบปลิว ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ ฯลฯ 3) พลาสติก ได้แก่ 
วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติก ของเล่นเด็ ก ผลิตภัณฑ์ไฟ
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เบอร์กลาส ฯลฯ 4) ผ้า ได้แก่ สิ่งทอต่าง ๆ ที่ท ามาจากเส้นใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์ เช่น ฝ้าย 
ลินินขนสัตว์ ผ้าไนลอน ได้แก่ เศษผ้า ผ้าเช็ดมือ ถุงเท้า ผ้าขี้ริ้ว ฯลฯ 5) แก้ว ได้แก่ วัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแก้ว เช่น เศษกระจก ขวด หลอดไฟ เครื่องแก้ว ฯลฯ 6) ไม้ ได้แก่ วัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากไม้ ไม้ไผ่ ฟาง หญ้า เศษไม้ เช่น กล่องไม้เก้าอ้ี โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน 
ฯลฯ 7) โลหะ ได้แก่ วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท าจากโลหะ เช่น กระป๋อง ตะปู ลวดภาชนะที่ท า
จากโลหะต่าง ๆ ฯลฯ 8) หิน กระเบื้อง กระดูก และเปลือกหอย ได้แก่ เศษหิน เปลือกหอย เศษ
กระดูกสัตว์ เช่นก้างปลา เครื่องปั้นดินเผา เปลือกหอย กุ้ง ปู เครื่องเคลือบฯลฯ 9) ยาง และหนัง 
ได้แก่ วัสดุ และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางและหนัง เช่น รองเท้า กระเป๋า ลูกบอล ฯลฯ และ 10) วัสดุอ่ืน 
ๆ ได้แก่ วัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มต่าง ๆ ข้างต้นได้      

จากองค์ประกอบดังกล่าว ขยะมูลฝอยประเภทพลาสติก มีศักยภาพในการ
น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง ในปัจจุบันขยะมูลฝอยพลาสติกจะถูกทิ้งในบ่อฝังกลบ ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลานานในการย่อยสลาย เป็นการทิ้งพลาสติกอย่างเปล่าประโยชน์และท าให้เป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง    
   ปัจจุบันเทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะมูลฝอยพลาสติกมีเพียงการเผาให้เป็น
พลังงาน ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ ใช้อยู่  3 ประเภท คือ การเผาในเตาเผาเพ่ือให้ เกิดกระบวนการ 
Gasification การหมักขยะมูลฝอยเพ่ือให้เกิดกระบวนการ Refuse-Derived Fuel และการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเพ่ือให้เกิดกระบวนการ Plasma Arc โดยกระบวนการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานนั้น 
มีทางเลือกทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน กระบวนการเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นน้ ามันจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับพลังงานทดแทน (กฤษฎา จันทรเสนา และพรรัตน์ 
เพชรภักด,ี 2551) ดังภาพที่ 2.8 
 การจัดการพลาสติกตลอดวงชีวิต (Life Cycle) ประกอบด้วย 1) การ
จัดการพลาสติกในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic 
& Ecological Design) เป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปใน
ขั้นตอนออกแบบเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยกลไกทางเศรษฐกิจ คือ การเก็บภาษีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบการน าเข้าและการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากพลาสติกและโฟม 2) การ
จัดการพลาสติกในขั้นตอนการบริโภค โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าในให้ผู้บริ โภค ตั้งแต่การ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกจนถึงการคัดแยกขยะพลาสติกเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่และการก าจัดขั้น
สุดท้าย และ 3) การจัดการพลาสติกหลังการบริโภค เป็นการคัดแยกของดีออกจากของเสีย เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าของวัสดุเหลือใช้และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ให้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น ลดการใช้ทรัพยากร 
ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและก าจัด (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 
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ภาพที ่2.8 สถานการณ์และการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
ที่มา: กฤษฎา จันทรเสนา และพรรัตน์ เพชรภักดี (2551) 

 
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว 

  การจ ากัดขยะพลาสติกสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การน าไปฝัง (Burial) หรือน าไป
ถมดิน (Landfill) การน าไปเผาเป็นเชื้อเพลิง (Incineration) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
อย่างไรก็ตาม การน าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ โดยทั่วไปแล้วถูกพิจารณาว่า เป็นทางเลือกที่ให้
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดทางหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ให้ครบวงจรการรีไซเคิล
พลาสติก  (วิวรรณ ธรรมมงคล, 2557) ดังภาพที่ 2.9  

พลาสติกเป็นวัสดุที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมากและ 
มีแนวโน้มการใช้งานที่เพ่ิมมากข้ึนเพราะใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้และเหล็กได้เป็นอย่าง
ดีและมีราคาถูก น้ าหนักเบาสามารถผลิตให้มีสมบัติต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้จากการเลือกชนิดของ
วัตถุดิบ ปฏิกิริยาเคมี กระบวนการผลิตและกระบวนการขึ้นรูป นอกจากนี้ยังสามารถปรุงแต่งสมบัติ
ได้ง่ายโดยการเติมสารเติมแต่ง (Additives) เช่น สารเสริมสภาพพลาสติก (Plasticizer) สารปรับปรุง
คุณภาพ (Modifier) สารเสริม (Filler) สารคงสภาพ (Stabilizer) สารยับยั้งปฏิกิริยา (Inhibitor) สาร
หล่อลื่น (Lubricant) และผงสี (Pigment) เป็นต้น (National Metal and Materials Technology 
Center, 2014) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้า และทันสมัยในปัจจุบันท าให้เรามีผลิตภัณฑ์
พลาสติกหลากหลายรูปแบบ และสีสันให้เลือกใช้อย่างมากมาย ด้วยสมบัติที่โดดเด่นหลายด้านท าให้
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พลาสติกได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและมีปริมาณการใช้งานเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดขยะ
พลาสติกในปริมาณสูงมากข้ึนตามด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 วงจรพลาสติกรีไซเคิล 
 
 จากการศึกษาของ National Metal and Materials Technology Center (2014) พบว่า 
มีเทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก เพ่ือน าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จึงได้รับความสนใจเป็น
อย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกแล้วยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีก
ด้วย การพัฒนาทางเทคโนโลยีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท าให้การรีไซเคิลพลาสติกมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี 
โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก คือ 1) การรีไซเคิลแบบปฐมภูมิ (Primary Recycling) เป็นการน าขวด
หรือเศษพลาสติกที่เป็นประเภทเดียวกันและไม่มีสิ่งปนเปื้อน ที่เกิดในกระบวนการผลิตหรือขึ้นรูป
กลับมาใช้ซ้ าภายในโรงงาน โดยสามารถน ามาใช้ซ้ าทั้งหมดหรือเติมผสมกับเม็ดใหม่ที่อัตราส่วนต่าง ๆ 

กระบวนการผลิต
บรรจุภัณฑ์
พลาสติก 

บรรจุภัณฑ์
พลาสติก 

ของเสีย 

ขนส่ง 

จ าหน่าย 

ผู้บริโภค แยกชิ้นส่วนที่
เสียหาย 

ขยะ 

ขายได้ ขายไม่ได้ 

ขายได้ 

ขายไม่ได้ 

รีไซเคิล 

ฝังกลบ 
รีไซเคิล ฝังกลบ 

รีไซเคิลได้ รีไซเคิลไม่ได้ 

ฝังกลบ 
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2) การรีไซเคิลแบบทุติยภูมิ (Secondary Recycling) การรีไซเคิลแบบทุติยภูมิหรือกระบวนการ
หลอมขึ้นรูปใหม่ เป็นการน าพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาท าความสะอาด บด หลอมและขึ้นรูป
กลับไปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกอีกครั้ง การรีไซเคิลแบบทุติยภูมินี้  ยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลาย
เทคนิค ได้แก่ (2.1) การรีไซเคิลเชิงกล (Mechanical Recycling) เป็นเทคนิคที่ง่ายและนิยมใช้มาก
ที่สุดในปัจจุบัน โดยการเก็บพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาคัดแยกตามประเภท และสีมาล้างท า
ความสะอาดก่อนน ามาบดเป็นชิ้นเล็ก ๆ และหลอมเป็นเม็ดพลาสติกเกรดสองหรือเม็ดพลาสติก 
รีไซเคิลเพื่อน ากลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือน ามาผสมกับเม็ดใหม่เพ่ือให้ได้
สมบัติที่ต้องการก่อนน าไปผ่านกระบวนการขึ้นรูป โดยคุณภาพของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้จะเป็นตัว
ก าหนดการน าไปใช้งานและปริมาณการผสมที่ต้องการ ปัญหาในกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกคือ
หลังจากผ่านกระบวนการรีไซเคิลในแต่ละครั้งพลาสติกจะมีคุณภาพต่ าลงปฏิกิริยาการขาดของสายโซ่
โมเลกุลของ ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ในเกิดประโยชน์สูงสุด และมีราคาถูกลงเรื่อย  ๆ จนบางครั้งไม่
คุ้มต่อการลงทุน สาเหตุที่ส าคัญเนื่องมาจากมีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกฉลากเล็ก  ๆ หรือ เศษกาว
ท าให้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีสีเข้มขึ้นหรือ มีความใสลดลง นอกจากนี้ความชื้นในพลาสติก และความ
ร้อนที่ใช้ในการหลอมพลาสติกยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการสลายตัว หรือเกิดการขาดของสายโซ่
โมเลกุลของโพลิเมอร์ที่ใช้ท าพลาสติก ท าให้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีสีเหลือง และมีสมบัติเชิงกลลดลง
ด้วย  (2.2) การปรับปรุงโดยวิธีทางเคมี (Chemical Modification) เนื่องจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมี
ข้อจ ากัดในด้านสมบัติ การขึ้นรูปและการใช้งาน ดังนั้น การปรับปรุงโดยวิธีการทางเคมีจะช่วยลด
ข้อจ ากัดดังกล่าวหรือท าให้เม็ดรีไซเคิลมีลักษณะใกล้เคียงกับเม็ดใหม่ได้ การปรับปรุงนี้สามารถใช้ได้
กับทั้งพลาสติกชนิดเดียวหรือพลาสติกผสม ถ้าเป็นพลาสติกชนิดเดียวก็จะใช้การเติมสารเคมีหรือใช้
วิธีการผ่านด้วยรังสี แต่ถ้าเป็นพลาสติกผสมมักใช้สารช่วยในการผสมให้เข้ากันที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า
การ และ (2.3) การหลอมอัดรีดร่วมและการฉีดร่วม (Coextrusion and Coinjection Moulding) 
เป็นอีกเทคนิคหนึ่งของการรีไซเคิลแบบทุติยภูมิ ซึ่งเหมาะส าหรับใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับ
อาหาร ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตได้จากกระบวนการนี้จะมีลักษณะโครงสร้างเป็นชั้น  ๆ เหมือน
แซนด์วิช โดยที่ผิวหน้าเป็นชั้นที่ผลิตจากพลาสติกใหม่ซึ่งมีความต้านทานต่อแรงดึงสูงป้องกันการ 
ขีดข่วนได้ดีและมีสีสันน่าใช้ ส่วนชั้นกลางเป็นชั้นของพลาสติกรีไซเคิล 3) การรีไซเคิลแบบตติยภูมิ 
(Tertiary Recycling) การรีไซเคิลแบบตติยภูมิแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (3.1) การรีไซเคิลทาง
เคมี (Chemical Recycling) เป็นกระบวนการที่ท าให้โครงสร้างสายโซ่ของพอลิเมอร์เกิดการขาดหรือ
แตกออก (Depolymerisation) ได้มอนอเมอร์ (Monomer) หรือโอลิโกเมอร์ (Oligomer) เป็น
ผลิตภัณฑ์เมื่อน ามาท าให้บริสุทธิ์โดยการกลั่นและตกผลึกได้เป็นสารตั้งต้นที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถ
น าไปใช้ผลิตเป็นเพทได้ใหม่ (3.2) การรีไซเคิลทางความร้อน (Thermolysis) โครงสร้างของเพท
สามารถเกิดการแตกหรือขาดได้โดยใช้ความร้อน เรียกว่า Thermolysis แบ่งออกได้เป็น 3 วิธี คือ 
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แบบไม่ใช้ออกซิเจน (Pyrolysis) เป็นกระบวนการที่ท าให้สายโซ่พอลิเมอร์เกิดการแตกออกโดยใช้
ความร้อนแบบไม่ใช้ออกซิเจน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการควบแน่นเป็น ของเหลวที่เรียกว่า น้ ามันดิบ
สังเคราะห์ (Synthetic Crude Oil) สามารถน ากลับไปใช้ในโรงกลั่นและส่วนที่ไม่เกิดการควบแน่นจะ
ถูกน ากลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนภายในกระบวนการแบบใช้ออกซิเจน (Gasification) 
เป็นกระบวนการที่ท าให้สายโซ่พอลิเมอร์ของเพทเกิดการแตกออกโดยใช้ความร้อนแบบใช้ออกซิเจน 
กระบวนการนี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่า Pyrolysis ผลลัพธ์ที่ได้คือ Syngas ซึ่งประกอบด้วยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจน สามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้โดยตรง แต่ถ้าท าการแยกก่อน
น ามาใช้ในรูปของสารเคมีจะมีมูลค่าสูงขึ้น 2–3 เท่า และการเติมไฮโดรเจน (Hydrogenation) เป็น
เทคนิ คที่ ป รั บปรุ งมาจากกระบวนการกลั่ นน้ ามั นแบบใช้ ตั ว เ ร่ งปฏิ กิ ริ ย า  โดยสาย โซ่ 
พอลิเมอร์ของเพทจะถูกท าให้แตกหรือขาดออกจากกันด้วยความร้อนและสัมผัสกับไฮโดรเจนที่มาก
เกินพอที่ความดันสูงกว่า 100 บรรยากาศ จนเกิดปฏิกิริยาแตกตัว (Cracking) และเกิดการเติม
ไฮโดรเจน (Hydrogenation) อย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงเหลว เช่น น้ ามัน
แก็สโซลีนหรือดีเซล 4) การรีไซเคิลแบบจตุภูมิ (Quaternary Recycling) พลาสติกสามารถน ามาเผา
ไหม้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน โดยการเผาไหม้ของพลาสติกให้ค่าความร้อนใกล้เคียงกับถ่านหิน 
(23 MJ/kg) ช่วยในการเผาไหม้ส่วนที่เป็นขยะเปียก ท าให้ลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการเผาขยะ
มูลฝอย แม้ว่าทุกวันนี้การรีไซเคิลพลาสติกยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ก็ก าลังได้รับความสนใจ
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในช่ วงเวลาที่ เราให้ความส าคัญกับสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การน าพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมารีไซเคิลใช้ซ้ าจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่
จะช่วยให้เรารักษาความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้ ซึ่งอีกไม่นานเรา
ก็จะก้าวข้ามเข้าสู่ศตวรรษใหม่ที่วิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ จะได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
คนแห่งศตวรรษใหม่อาจต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพลาสติก เมื่อพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วใน
ศตวรรษหน้าไม่ได้กลายเป็นขยะอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นทรัพยากรส าคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 สรุปจากการศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวพบว่าในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกใช้
งานมากและสามารถน ากกลับมารีไซเคิลใหม่ได้นั้นมีทั้งหมด 7 ตัว คือ โพลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลต 
(PET) โพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) โพลีเอทธิลีนความหนาแน่น
ต่ า (LDPE) โพลิโพพิลีน (PP) โพลิสไตลีน (PS) และพลาสติกอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ 6 ชนิดแรก ซึ่งบรรจุภัณฑ์
พลาสติก 7 ตัวนี้สามารถแยกเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว คือ โพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง, 
โพลีเอทธิลีนความหนาแน่นต่ า และโพลิโพพิลีน มีการใช้งานมากที่สุดถึงร้อยละ 42 และมีแนวโน้มที่
จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงมีการจัดการพลาสติกการก าจัดสามารถท าได้หลากหลายวิธีแต่วิธีที่ถูก
พิจารณาว่าเป็นทางเลือกที่ให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในการแก้ปัญหาคือการน ากลับมาใช้
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ใหม่ (Recycle) การพัฒนาเทคโนโลยีท าให้การรีไซเคิลพลาสติกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ 
การรี ไซ เคิลแบบปฐมภูมิ  การรี ไซ เคิลแบบทุติยภูมิ  การรี ไซ เคิลแบบตติยภูมิ  และการ  
รีไซเคิลแบบจตุภูมิ   
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 

2.3.1  ความหมายสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 ความหมายสิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มี

ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมรับผิดชอบ ดูแล ปกป้องและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต (Schmelzkopf, 
2002; เกษม จันทร์แก้ว, 2536; วินัย วีระวัฒนานนท์, 2555)  
 2.3.2  หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นการมุ่งม่ันที่จะให้ผู้เรียนสามารถเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะ และเจตคติ ในการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้ เป็น
สิ่งแวดล้อมท่ีสามารถเอ้ืออ านวยให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่
การที่จะท าให้สัมฤทธิ์ผล จ าเป็นต้องมีหลักการ ประกอบด้วย เป็นการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคม วัฒนธรรมและธรรมชาติวิทยา เป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดย
พยายามโยงสาระส าคัญของแต่ละวิชา รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละสาขาหรือวิชา หรือหลาย
วิชา เป็นการให้การศึกษาแบบกระบวนการต่อเนื่องยาวนาน (Continuous Lifelong Process) 
กล่าวคือ เป็นการศึกษาทั้งก่อนเข้าสู้ระบบการศึกษา การศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน 
การศึกษาหลังจบการศึกษาแล้ว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  เป็นการศึกษาที่
สามารถให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีบทบาทในการวางแผน และตัดสินใจในการอนุรักษ์ 
ปกป้องและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และต้องเป็นการสร้างคนที่จะยอมรับผลทุกกรณีที่เกิดจากการตัดสินใจ
นั้น  เป็นการศึกษาที่ เน้นหนักในการป้องกันปัญหาและวิธีการแก้ ไขปัญหานั้น กล่าวคือ 
ผู้เรียนรู้สามารถที่จะน าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง และดัดแปลงให้เข้ากับบรรยากาศของสาขาวิชา
ต่างๆที่สามารถผสมผสานกันให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  เป็นการเรียนรู้
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและศักยภาพที่อาจเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการน าไปปรับใช้ส าหรับแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ได้
สามารถน าไปปรับใช้ในการวางแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ให้งอกงามได้ด้วย และเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับสิ่งแวดล้อมหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ส่งเสริมให้เกิด
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ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น (เกษม จันทร์แก้ว, 2547) นอกจากนี้หลักการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ตามหลักการปฎิญญาสากลเบลเกรด (Belgrade Charter) (UNESCO-UNEP, 
1976) และผลการประชุมที่เมืองทบิลิชิ (Tbilisi) เมื่อ ค.ศ. 1977 (UNESCO-UNEP, 1978) ซึ่งสรุป
สาระส าคัญดังนี้ คือ สิ่งแวดล้อมศึกษาต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมทั้งมวล (Totality) ทั้งสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม และนิเวศวิทยาเป็นกระบวนการตลอด
ชีวิต (Life-long Process) เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ให้เห็นภาพรวมของสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ท้องถิ่น ระดับประเทศจนถึงระดับโลก ฝึกความเป็นผู้น าชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้านความรู้ 
ความตระหนักและทักษะ (Schmelzkopf, 2002) เป็นการศึกษาเชิงระบบ เป็นกระบวนการเรียนรู้
แบบแก้ปัญหาเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553ข)  

2.3.3  จุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   จุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา มุ่งสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เจต
คติ ทักษะ มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยกลวิธีที่เหมาะสม มีความสามารถใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (UNESCO-UNEP, 1993; วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553ข) ให้
สามารถเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและสังคม วัฒนธรรม สร้างความรับผิดชอบร่วมกันทั้งรัฐและ
ประชาชนอย่างจริงจัง เพื่อคุ้มครองชีวิตพืชและสัตว์เช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์ให้มนุษย์อยู่อย่างกลมกลืม
กับธรรมชาติอย่างมีความสุข  
 2.3.4  เป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   เป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ คนเกิดความรู้ ค่านิยม เจตคติ ทักษะในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เกิดแบบแผนพฤติกรรมใหม่เพ่ือดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งระดับบุคคล 
กลุ่มและสังคม (UNESCO-UNEP, 1980) สามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน
แก้ไขปัญหาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
(Longworth and Davies, 1999) เป้าหมายสุดท้ายของสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคมให้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการแสดงออกด้วยวิธีการต่าง ๆ (สุชาติ 
บรรจงการ, 2552) ตามสโลแกนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ว่า Think globally act locally (UNESCO-
UNEP, 1990) อีกท้ังสร้างสรรค์วิถีชีวิตให้บุคคล และกลุ่มคนในสังคมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553ก) 
 2.3.5 กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา  
  กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการส าหรับการปฏิบัติงานเพ่ือให้เข้าถึง
หลักการของสิ่งแวดล้อมศึกษา ประกอบด้วย เป็นการศึกษาแบบองค์รวมของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น นิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม ข้อบังคับ วัฒนธรรม
และความดีงาม เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน เป็น 
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สหวิทยาการจากเนื้อหาในสาขาวิชาเฉพาะขยายกว้างสู่สาขาอ่ืน ๆ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในบทเรียนที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากประเด็นสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระดับชาติ  
และระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงกัน โดยต้องค านึงถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและอนาคตที่มีความ
เชื่อมโยงจากอดีตและควรตรวจสอบการพัฒนาและความเจริญงอกงามบนพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อม 
ควรส่งเสริมคุณค่า ค่านิยม และความร่วมมือทั้งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติบนพ้ืนฐานสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ก าหนดประสบการณ์การ
เรียนรู้และให้มีโอกาสตัดสินใจในการปฏิบัติตน ทักษะการแก้ปัญหาและคัดสรรคุณค่าแห่งความดีงาม
ในคนทุกกลุ่มอายุ เป็นการค้นพบสาเหตุและที่มาของปัญหาด้วยตนเอง จากความซับซ้อนของปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบวิพากย์ (Critical Thinking) และการ
แก้ปัญหา (Problem Solving) โดยการสิ่งแวดล้อมในการเรียน และระเบียบวิธีการท าศึกษาที่
หลากหลายด้วยการเรียนรู้ในสภาพที่เป็นจริงและความรู้ที่น าไปปฏิบัติได้  (Schmelzkopf, 2002; 
เกษม จันทร์แก้ว, 2544; วินัย วีระวัฒนานนท์, 2555ข) 
 2.3.6  การวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 การวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา ควรวัดหลากหลายทั้งด้านความก้าวหน้า 
ปัญหาอุปสรรค และมาตรการน าไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้น ใช้ทั้งการทดสอบ การปฏิบัติเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบส ารวจ แบบประเมินค่า การประเมินตัวเองและผู้อ่ืน การสังเกต การท า
รายงานและอ่ืน ๆ เพ่ือให้เห็นภาพจริง ตัวจริงของผู้เรียน โดยวัดเจตคติประเมินความแตกต่าง 
ประเมินความคิดรวบยอด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2532)  

สรุป สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ตระหนักต่อ
ความส าคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อม และเกิดพฤติกรรมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนจะมีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่คนในชุมชนได้ตลอดชีวิต  อาจมีรูปแบบวิธีการจัดการที่
แตกต่างกันการจัดการเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมของตัวแทนครัวเรือนในการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของชุมชน จึงควรได้วิเคราะห์การด าเนินงานและการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมของตัวแทนครัวเรือนเพ่ือน ามาสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรีครั้งนี้ 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้และการทดสอบความรู้ 
2.4.1 ความหมายของความรู้ 

ความรู้ หมายถึง การรับรู้ข้อเท็จจริง (Fact) ข้อมูลข่าวสาร (Information) ทักษะ 
(Skill) ความเข้าใจ (Understanding) ผ่านทางการเรียนรู้หรือประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ โดยสิ่งที่
สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้าหรือประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและ
ทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศ ที่ได้รับมาจากประสบการณ์สภาพแวดล้อมที่สามารถแบ่งปันกันได้  
มีการประเมินความเข้าใจและการน าสารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มารวมกัน เป็นสารสนเทศที่
ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราในการน าไปใช้งาน (พรรณี สวนเพลง, 2552; ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และ
เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2550; บูรชัย ศิริมหา-สาคร, 2550) 

จากความหมายของความรู้ดังที่กล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ว่าความรู้หมายถึง
ข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์และรายละเอียดเรื่องราวและการกระท าต่าง ๆ ที่บุคคลได้จากการศึกษาเล่าเรียน
ค้นคว้าและประสบการณ์สามารถเก็บสะสมไว้เป็นความจ าที่สามารถถ่ายทอดต่อ ๆ ไปได้และสามารถ
วัดความรู้ได้โดยระลึกถึงเรื่องเหล่านั้นแล้วแสดงออกมา 

ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของพุทธิลักษณะที่ใช้ความสามารถ ทางสติปัญญาอยู่ในขั้นต่ า
สุดแต่จ าเป็นจะต้องมีมาก่อนการเรียนรู้ในขั้นต่อไปความเข้าใจซึ่งถือว่าต้องใช้ความสามารถทาง
สติปัญญาสูงขึ้นไปอีกคันหนึ่งและการที่เราจะท าความเข้าใจในเรื่องใดนั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยความรู้
เบื้องต้นหรือข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท าความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ก่อนมิฉะนั้นก็ไม่สามารถจะท าความ
เข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ได้ จากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินผลก็อธิบายได้ใน
ท านองเดียวกันเช่นก่อนจะถึงขั้นการน าไปใช้ได้เราจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนั้นๆก่อนถ้า
เป็นการประเมินผลซึ่งถือว่าเป็นความสามารถทางสติปัญญาขั้นสูงสุดหมายถึงเราสามารถประเมินผล
อะไรได้นั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจการน าไปใช้การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ในเรื่องนั้นนั้น
มาก่อนเช่นกัน ความรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพราะเป็นกระบวนการที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทุกชนิด ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งมีผลจากประสบการณ์เดิมหรือ
ความรู้เดิม (ทิศนา แขมมณี, 2555) ความรู้เป็นผลของการเรียนรู้จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ คือ  

  1. องค์ประกอบเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ได้แก่ 
1.1 ระบบประสาท ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวกับการรับรู้ การแปลความข้อมูลที่ได้รับ

การสั่งงานให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท าหน้าที่ 
1.2 ระดับสติปัญญา อันเป็นความสามารถในการเรียนรู้และไหวพริบในการ

เผชิญหรือแก้ไขปัญหาต่าง ที่เกิดขึ้น 
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1.3 ระดับวุฒิภาวะ ส่งผลต่อความพร้อม ความสามารถและประสบการณ์
ในการปรับตัว 

1.4 สภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสมองอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเรียนรู้ 
1.5 อารมณ์ท่ีแจ่มใส มีสมาธิ พร้อมจะรับรู้ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  
1.6 สุขภาพจิตที่รู้สึกเป็นสุข มีความเชื่อม่ันในตัวเอง กล้าแสดงออกกล้า 
1.7 แรงจูงใจภายใน ได้แก่ความต้องการ สนใจ เจตคติ อยากรู้ อยากเห็น 

  2. องค์ประกอบภายนอกอ่ืน ๆ 
2.1 สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวผู้เรียน เช่น บรรยากาศของการเรียนรู้ แสง

สว่าง อุณหภูมิ บริเวณของอาคารสถานที่ เป็นต้น 
2.2 สภาพการกระตุ้นด้วยแรงจูงใจภายนอก เช่น การให้รางวัล การชมเชย 

การให้คะแนน การแข่งขัน การลงโทษ เป็นต้น 
บลูม (Bloom, 1956) กล่าวว่า ความรู้ เป็นความสามารถทางพุทธิปัญญาซึ่ ง

ประกอบด้วยความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ทางสมองแบ่งออกเป็น 6 ขั้น ซึ่งเรียงจาก
พฤติกรรมที่ง่าย ไปหายาก ได้แก่ 

ขัน้ที่ 1 ความรู้หรือความจ า เป็นการระลึกได้ในสิ่งที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ดังนี้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะ เช่น ความหมายของค า ความจริง

ต่าง ๆ 
2) ความรู้เกี่ยวกับวิธี และการด าเนินงานที่เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น 

ลักษณะแบบแผนต่างๆการจัดล าดับการจ าแนกและการแบ่งประเภทของสิ่งต่าง ๆ 
3) ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิดและโครงสร้างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

เช่น กฎการใช้กฎทฤษฎีและโครงสร้าง 
ขั้นที่ 2 ความเข้าใจเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอัน

ได้แก่การแปลความหมายจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง ให้ถูกต้องการตีความหมายซึ่งเป็นการอธิบาย
หรือการเรียบเรียงเนื้อหานั้นเสีย ใหม่ให้เข้าใจง่ายและการขยายความซึ่ง เป็นขยายความหมายของ
ข้อมูลที่มีอยู่ให้ไปไปกว่าเดิม 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะเรื่องราวออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ อันได้แก่ การวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ 
และหลักหรือวิธีการรวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านั้น 

ขั้นที่ 4 การสังเคราะห์เป็นความสามารถในการรวมส่วนประกอบขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้เป็นเรื่องเดียวกัน อันได้แก่ การกระท าที่เป็นสื่อให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความหมาย 
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ที่เก่ียวกับแผนงานหรือข้อเสนอตามวิธีการต่าง ๆ และการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ให้ชัดเจนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภายในขอบข่ายของงานหรือปัญหาที่ก าหนด 

ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ประยุกต์น าไปใช้เป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
ในสถานการณ์จริง 

ขั้นที่ 6 การประเมินผลเป็นการตัดสินคุณค่าในสิ่งที่ก าหนดความมุ่งหมายได้ โดยใช้
เกณฑ์ท่ีชัดเจนและแน่นอน โดยการตัดสินใจอาศัยเหตุการณ์ภายในสิ่งนั้นเป็นเกณฑ์และใช้เหตุการณ์
ภายนอกมาประกอบการพิจารณา 

2.4.2 การทดสอบความรู้ 
เทคนิควิธีและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลนั้นที่มากมายหลายชนิดที่รู้จักกัน 

ทั่วไป ได้แก่การสังเกต การสัมภาษณ์ การให้ปฏิบัติการศึกษา กรณีการให้จินตนาการ การใช้
แบบสอบถาม และการทดสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเป็นการน าชุดค าถามที่สร้างขึ้นไปเร้า
ให้แสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการออกมา โดยสามารถสังเกตและวัดได้การทดสอบโดยทั่วไปจะใช้
แบบทดสอบเป็นเครื่องมือส าคัญ 

ชวาล แพรรัตกุล (2526) ได้กล่าวว่า การวัดความรู้ความจ าเป็น การวัดสมรรถภาพ
สมองด้านการระลึกออกของความจ านั่นเอง เป็นการวัดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เคยมีประสบการณ์หรือเคย
รู้เคยเห็นและท ามาก่อนแล้วทั้งสิ้น ซึ่งการวัดความรู้ ความจ า ความสามารถ ค าถามวัดสมรรถภาพ
ด้านนี้ ได้หลายลักษณะด้วยกันลักษณะของค าถามจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของความรู้ ความจ า 
แต่ก็จะมีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือ เป็นค าถามที่ให้ระลึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่จ าได้ไม่ว่า
จะอยู่ในรูปค าศัพท์ นิยาม ระเบียบ แบบแผน หรือหลักการ ทฤษฎีใด ๆ ดังนี้ 

1. ถามความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์และนิยาม ได้แก่ โจทก์ที่ถามว่าค าหรือกลุ่มค าที่ใช้ใน
วิชานั้น ๆ คือ อะไรมีความหมายทั่วไปหรือมีความหมายเฉพาะว่าอย่างไรและสิ่งนั้นนั้นมีคุณสมบัติ
อะไรการถามความหมายหรือค าถามแปลของความหมาย รูปภาพ ตัวอย่าง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของ
แต่ละวิชาเป็นการวัดประเภทนี้ทั้งสิ้น 

2. ถามความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริง ได้แก่ การถามสูตร การถามกฎเกณฑ์ การ
ถามความจริงข้อเท็จจริงเรื่องราว ใจความ หรือเนื้อความส าคัญตามที่ได้พิสูจน์หรือตกลงยอมรับหลัก
วิชานั้น ๆ  

3. ถามความรู้ในวิธีด าเนินการ คือ ถามว่าเรื่องราวนั้นนั้น เหตุการณ์นั้น หรือข้อความ
ต่าง ๆ ที่ได้มานั้น มีที่มาอย่างไร ใช้ระเบียบวิธีการอะไร และด าเนินงานเป็นขั้น ๆ อย่างไร ถ้าจะ
ศึกษาตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินชี้ขาดเรื่องราวนั้น  ๆ ให้แจ่มแจ้งจะต้องปฏิบัติตาม
กระบวนการใด หรือวิธีการใด ค าถามประเภทนี้  มุ่งหมายเพียงจะวัดว่าผู้ตอบสามารถจดจ า
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กระบวนการและแบบแผน วิธีท างานของแต่ละเรื่องนั้น ๆ ได้หรือไม่เท่านั้น มิได้มุ่งถามให้ผู้ตอบน าไป
ปฏิบัติจริง ๆ ว่าเรื่องนั้นควรจะต้องด าเนินการอย่างไร 

4. ถามความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ได้แก่ การถามถึงแบบที่เคยปฏิบัติกัน แม้น
ว่าเรื่องของแบบฟอร์มนี้ จะเป็นเพียงความเห็นที่ตกลงยอมรับกันตาม ความนิยม หรือความรักที่ธรรม
เนียมประเพณีในแต่ละยุคแต่ละสังคมก็ตาม ก็นับว่ามีความส าคัญต่อวัฒนธรรมและการสื่อสารอยู่เป็น
อันมากเพราะความเป็นระเบียบสอดคล้องกัน จะท าให้การติดต่อสะดวกขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นและเข้าใจ
ตรงกันด้วย 

5. ถามเกี่ยวกับล าดับขั้นและแนวโน้มเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีความเคลื่อนไหวนมเอียงที่
จะเจริญหรือเสื่อมไปในทิศทางใด ตามล าดับกาลเวลาอย่างไรและเรื่องต่าง  ๆ นั้น มีสิ่งใดเกิดขึ้น
ก่อนหลังและด าเนินเป็นขั้น ๆ เรียงติดต่อกันมาอย่างไร 

6. ถามเกี่ยวกับการจ าแนกประเภท ได้แก่ ค าถามที่จัดประเภทสิ่งของหรือเรื่องราว
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทชนิดระดับสกุลหรือชั้นวรรณะของเรื่องราวนั้น ๆ 

7. ถามความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ ได้แก่ ค าถามที่ต้องการจะวัดว่าผู้ตอบสามารถจดจ า
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการวินิจฉัยและการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้หรือไม่ คือ ในแต่ละ
เรื่องราวนั้นควรจะใช้กฎเกณฑ์หรือหลักการใดไปตัดสินตรวจสอบจึงเหมาะสม 

8. ถามเกี่ยวกับพิธีการหรือวิธีการด าเนินงาน คือ ถามว่าการที่ได้มาซึ่งผลลัพธ์ต่าง ๆ 
นั้นจะต้องใช้เทคนิคอะไรหรือมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร รวมทั้งถามถึงกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้
ในการพิสูจน์หรือค้นหาความจริงนั้น ๆ ว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง 

9. ถามความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่องความจ าประเภทไม่รับเป็นจุดจบของการสั่งสอน
ด้านวิชาความรู้ เป็นค าถามที่จะวัดว่าผู้ตอบสามารถจ าข้อสรุป หรือหลักการใหญ่ใหญ่ของเนื้อหาวิชา
นั้นๆ ได้หรือไม ่สามารถรวบรวม หรือยึดความจริงนานัปการ ให้ส่งมาเป็นหลักวิชาการ หรือเป็นหัวใจ
ของวิชานั้นได้หรือไม่ความรู้รวบยอดนี้จะสามารถท าให้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 

10. ถามความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชาการ ค าถามที่มุ่งวัดว่าผู้ตอบ
สามารถจ าหลักการต่าง ๆ ได้ อันเป็นสาระส าคัญของวิชานั้น ๆ ได้หรือไม ่

11. ถามความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี และโครงสร้างเป็นค าถามที่จะวัดว่าสามารถระลึกและ
น าความสัมพันธ์จากทฤษฎีและหลักวิชาต่าง ๆ มาสรุปเป็นเนื้อความใหญ่ ๆ เรื่องเดียวกันได้หรือไม่ 

สรุป ความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และรายละเอียดเรื่องราวและการกระท า
ต่าง ๆ ที่บุคคลได้จากการศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้า และประสบการณ์ สามารถเก็บสะสมไว้เป็นความจ า
ที่สามารถถ่ายทอดต่อ ๆ ไปได้ และสามารถวัดความรู้ได้โดยระลึกถึงเรื่องเหล่านั้นแล้วแสดงออกมาใน
รูปของการอ่าน การเขียน และพฤติกรรมต่าง ๆ 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักและการประเมินความตระหนัก 
2.5.1 ความหมายของตระหนัก 

ความตระหนัก (Awareness) พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
ได้ให้ความหมายของค าว่า ตระหนัก หมายถึง รูปประจักษ์ชัด รู้ชัดแจ้ง ความตระหนัก ตามแนวคิด
เชิงจิตวิทยา (Psychological Approach) และแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Science) ได้
ให้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความตระหนัก ดังนี้ 

Bloom (1971) อธิบายว่า ความตระหนักเป็นความรู้สึก นึกคิด ระลึกได้ว่ามีความ
จ าเป็นต้องท าหรือละเว้น หรือแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม เป็นขั้นของความรู้สึกทางอารมณ์ ความตระหนัก
คล้ายกับความรู้ซึ่งมีรากฐานมาจากอารมณ์ความรู้สึก จะเกิดขึ้นเมื่อมีปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ มา
กระทบ 

Good (1973) อธิบายว่า ความตระหนักเป็นความรู้สึกที่แสดงออกถึงการเกิดการ
รับรู้นึกได้ของบุคคลที่จะแสดงความรู้สึกต่อสิ่งที่เผชิญที่ปรากฏออกมา ซึ่งเจ้าของความรู้สึกรับรู้ได้ 

Koffka (1978) อธิบายว่า ความตระหนักมีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกับจิตรู้ส านึก
(Consciousness) ซึ่งเป็นสภาวะทางจิตที่เกี่ยวกับสภาวะที่บุคคลรับรู้ได้ ระลึกได้จากประสบการณ์
ต่าง ๆ แล้วมีการประเมินค่าและรับรู้ได้ ระลึกได้ถึงความส าคัญของตนเองที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ ซึ่งเป็นเรื่อง
ของภาวะทางจิต ภาวะทางอารมณ์ท่ีมีต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

 2.5.2  กระบวนการเกิดความตระหนัก 
Good (1973) กล่าวถึง กระบวนการเกิดความตระหนักว่าเป็นผลมาจาก

กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือรับ
สัมผัสสิ่งเร้าแล้ว จะเกิดความรู้เมื่อรับรู้ขั้นต่อไปก็จะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น คือ เกิดความคิดรวบยอด
และน าไปสู่การเรียนรู้ คือ มีความรู้ในสิ่งนั้นและน าไปสู่การเกิดความตระหนักในที่สุดซึ่งความรู้และ
ความตระหนักต่างก็จะน าไปสู่การกระท าหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ดังภาพที่ 
2.10 
 

การสัมผัส  การรับรู้  ความคิด
รวบยอด 

 การเรียนรู้ 
ความรู้ 

 ความ
ตระหนัก 

  

 สภาพแวดล้อม       

                             
 

ภาพที่ 2.10  แสดงขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Good (1973) 

พฤติกรรม 
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สรุป กระบวนการเกิดความตระหนัก เกิดจากที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าใน
สภาพแวดล้อมแล้วเกิดการรับรู้ แล้วน าไปสู่การสร้างความคิดรวบยอด (Concept) และน าไปสู่การ
เรียนรู้ และความตระหนักตามล าดับ ซึ่งการเรียนรู้และเกิดความตระหนักจะน าไปสู่ความพร้อมที่จะ
แสดงการกระท า หรือแสดงพฤติกรรมต่อไป 
 2.5.3  ความส าคัญของความตระหนัก  

 บลูม (Bloom อ้างถึงใน ศิริกาญจน์ ศิริเลข, 2551) ได้แบ่งพฤติกรรมออกเป็น 
3 ประเภท คือ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เจตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) พฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมา 3 ด้าน คือ ความรู้ 
(Knowledge) เจตคติ (Attitude) และการปฏิบัติ (Practice) ตามล าดับ ในส่วนของความตระหนัก 
ซึ่งเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของพฤติกรรมด้านเจตคตินั้นจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้ง 3 ประเภท
ดังกล่าว คือ พุทธิพิสัย และพฤติกรรมด้านจิตพิสัยเป็นส่วนประกอบ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2556) 
ซึ่งจะเป็นได้ว่าความตระหนักเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสัมพันธ์กับการปฏิบัติในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของโคลเบอร์ก (Lawrance Kohlberg) ที่กล่าวว่า คนมีจิตส านึกและมีเหตุผลในการปฏิบัติ
หลักจริยธรรมอยู่ 6 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติตามเพราะความกลัวได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ต้องการให้
ผู้อ่ืนยอมรับว่าเป็นคนดี สิ่งนั้นเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมที่จะต้องท าตาม ตระหนักถึงหลักการที่จะต้อง
ท าตามคามั่นสัญญา และปฏิบัติตามเพราะมีความส านึกรับผิดชอบชั่วดี ผู้ที่ได้รับพัฒนาจริยธรรม
จนถึงระดับท่ี 6 จะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ท าให้สิ่งแวดล้อมเกิด
ความเสื่อมโทรม 

แนวทางในการพัฒนาจริยธรรมไปถึงขั้นระดับที่ 6 ของโคลเบอร์ก ดังนี้ 
1. ปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ถ้าบุคคลคิดได้ว่า

ธรรมชาติ คือ สิ่งที่มีความส าคัญต่อชีวิต ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ควรที่จะช่วยกันดูแลไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ของตน 

2. การปลูกฝังให้รู้จักประมาณในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรให้
พอดีกับความต้องการจะช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร และท าให้มีทรัพยากรเหลือใช้อย่างยาวนาน 
ผู้น าสังคมควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

3. การใช้มาตรการที่เป็นบรรทัดฐานของสังคม เช่น ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

4. การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ไม่ควรเน้นหนักในด้านเศรษฐกิจมากเกินไป เพราะจะ
ท าให้มีการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสิ้นเปลือง ควรพัฒนาจิตสานึกของคนในสังคม
ควบคู่กันไปด้วย 
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ชูชาติ ลีสุวรรณ์ (อ้างถึงใน ศิริกาญจน์ ศิริเลข, 2551) กล่าวว่า การให้การศึกษาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับการ
ปลูกฝังให้มีความตระหนักในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. ความตระหนัก (Awareness) เพ่ือช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มสังคมมีความตระหนัก
และความรู้สึกไวต่อสิ่งแวดล้อมท้ังระบบรวมถึงปัญญาที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เพ่ือช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มสังคมมีความรู้ 
ความเข้าใจพ้ืนฐานต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกี่ยวข้อง และแสดงความรับผิดชอบเผื่อเผชิญกับ
ปัญหา 

3. เจตคติ (Attitude) เพ่ือช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มสังคมมีค่านิยมทางสังคม มีความรู้
ที่มั่นคงต่อสิ่งแวดล้อม และมีแรงจูงใจในอันที่จะให้มาร่วมมืออย่างแข็งขันในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

4. ทักษะ (Skill) เพ่ือให้บุคคลหรือสังคมมีทักษะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
5. ความสามารถในการประเมินผล (Evaluation Ability) เพ่ือให้บุคคลและสังคม

สามารถจะประเมินเครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมและโปรแกรมทางการศึกษาในรูปของนิเวศวิทยา
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และปัจจัยทางการศึกษา 

6. การให้ความร่วมมือ (Participate) เพ่ือให้บุคคลและกลุ่มสังคมพัฒนาความรู้สึก
ของความรับผิดชอบ และพิจารณาถึงปัญหาเร่งด่วนทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้แน่ใจว่ามีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหาเหล่านั้น 
 2.5.4  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนัก 

 บัณฑิต จุฬาศัย (2528) กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคลไว้ 
3 ประเภท ได้แก่ 

1. ประสบการณ์การรับรู้นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและใน
ชีวิตประจ าวัน การรับรู้เรื่องราวใด ๆ ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ประสบการณ์ที่ได้พบ
เห็นจะมีผลกระทบโดยตรงท าให้เกิดการรับรู้ในระดับต่าง ๆ 

2. ความใส่ใจและการให้คุณค่าในเรื่องที่จะรับรู้ ซึ่งแปรเปลี่ยนได้หลายระดับมีตั้งแต่
ความจ าเป็น ความต้องการ ความคิดหวัง ความสนใจ และอารมณ ์

3. ลักษณะรูปแบบของเรื่องจะรับรู้ นอกจากการรับรู้ของบุคคลจะขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ความเอาใจใส่และการให้คุณค่าในเรื่องที่จะรับรู้และยังขึ้นอยู่กับรูปแบบของสิ่งหรือเรื่อง
ที่จะรับรู้ เนื่องจากความตระหนักของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลนั้น ๆ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ จึงมีผลต่อความตระหนักด้วย สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
ความตระหนัก คือ   
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1. ประสบการณ์ที่มีต่อการรับรู้ 
2. ความเคยชินต่อสภาพแวดล้อมจะมีผลท าให้บุคคลไม่ตระหนักต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 
3. การเอาใจใส่และคุณค่าจะท าให้มีความตระหนักในเรื่องนั้นมากขึ้น 
4. ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเร้า น่าสนใจย่อมทาให้ผู้พบเห็นเกิดการรับรู้และการ

ตระหนักมากข้ึน 
5. ระยะเวลาและความถี่ในการรับรู้ ถ้ามนุษย์ได้รับการรับรู้บ่อยครั้ง หรือนานเท่าไร

จะท าให้มีโอกาสเกิดความตระหนักมากขึ้น 
สถิต วงษ์สวรรค์ (2525) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักสามารถ

จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ลักษณะของสิ่งเร้าที่ท าให้บุคคลเกิดความสนใจที่จะรับรู้อัน

จะน าไปสู่ความตระหนักต่อไป 
2. ปัจจัยภายใน ได้แก่ ลักษณะของบุคคลที่จะเกิดความตระหนักต่อปรากฏการณ์

อย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ด้าน คือ ปัจจัยด้านกายภาพ ได้แก่ สมรรถภาพ
ของอวัยวะสัมผัส หู ตา จมูก ปาก และปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้เดิมการสังเกตพิจารณา 
ความสนใจ และความพร้อมที่จะรับรู้ และเห็นคุณค่า เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีอิทธิพลท าให้
เกิดความตระหนักแตกต่างกัน 
 2.5.5  ความตระหนักในสิ่งแวดล้อมและการประเมิน 

  ความตระหนักในสิ่งแวดล้อมมีความหมายเหมือนกับการมีจิตสานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพราะความตระหนักเป็นการรู้ที่อยู่ภายในจิตส านึก  ครั้งใดที่เกิดปัญหาหรือพบเห็น
เรื่องราวที่เรามีความรู้สึกก็จะดึงจิตใต้ส านึกมาช่วยท าให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนไม่ว่าภาวะใดก็ตาม  
ความส านึกที่ฝังลึกและถูกต้องนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง (เกษม จันทร์แก้ว, 2547) 

การรู้เชิงประจักษ์ หรือการรู้ชัดเจนในเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น หมายถึง รู้แจ้งเห็นจริงใน
เรื่องสิ่งแวดล้อม การที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้ต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้ (Knowledge) ทางสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้องตามหลักการ คือ รู้กว้าง รู้ไกล รู้ลึกและรู้จักผสมผสาน (Integration) ในศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการรู้ในทุก ๆ มิติ สามารถสร้างมโนภาพที่เป็นธรรมชาติของสิ่งนั้น เมื่อเกิดการเรียนรู้
แล้วจะต้องมีการสร้างเจตคติ (Attitude) ทางสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องโดยผ่านประสบการณ์ตรงจนเกิด
เจตคติที่ถูกต้องและมั่นคงตลอดเวลา ภายหลังการเกิดความรู้และเจตคติที่ถูกต้องแล้วขั้นต่อไป 
ถ้าต้องการให้เกิดความตระหนักหรือการรู้แจ้งเห็นจริงก็จะต้องสร้าง  “ความลุ่มลึก ชัดแจ้ง” 
(lntelligibility) ในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะจะต้องมีการปฏิบัติจนเกิดเป็นความเคยชินกิจนิสัย  
ฝังแน่นในความรู้สึกอย่างคงทน 
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  กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ (2548) ได้อธิบายถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดความตระหนักในสิ่งแวดล้อม
สามารถแบ่งเป็น 4 ข้อตามล าดับการเกิดความตระหนัก ดังนี้ 

1. มีความรู้ที่ชัดแจ้งที่ซาบซึ้ง หมายถึง เข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องสิ่งแวดล้อม รู้ว่าสิ่งใด
ถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ได้ สิ่งใดก่อให้เกิดประโยชน์ สิ่งใดก่อให้เกิดโทษ และสิ่งใดก่อให้เกิดผลดี
และผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

2. มีความรักและหวงแหน หมายถึง รักและหวงแหนในสิ่งที่เข้าใจอย่างถ่องแท้
ส าหรับเรื่องราวต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นสิ่งที่ถูก สิ่งที่ดี สิ่งที่มีประโยชน์ และจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
มนุษย์ชาติและโลก เช่น ความรักและความหวงแหนในความงามของธรรมชาติ ป่าเขา ชายทะเล เกาะ
แก่ง ต้นน้ า ลาธาร ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า เป็นต้น 

3. มีความวิตกและห่วงใย หมายถึง รู้สึกเป็นห่วงและกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น เป็นห่วงและกังวลต่อการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่เห็นแก่ตัว ไม่มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว การตักตวงผลประโยชน์จากธรรมชาติโดยปราศจากความพอเพียง เมื่อทุกคน 
มีความวิตกและห่วงใยขยายวงกว้างขึ้น สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันการบุกรุกทาลายป่าและการ
ประหยัดน้ า จึงถูกผลักดันออกสู่ผู้รับคือประชาชนทั่วไปท าให้เกิดความรู้สึก เป็นห่วงกังวลถึงสิ่งที่จะ
เกิดข้ึนต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต 

4. การปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดส าหรับสร้างความลุ่มลึก เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักในสิ่งแวดล้อม  

สรุปการประเมินความตระหนัก ขั้นตอนทั้ง 3 ข้อ คือ มีความรู้ที่ชัดแจ้ง มีความรักและ
หวงแหน และมีความวิตกและห่วงใย เป็นเพียงพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดผลด้านลักษณะนิสัยและความรู้สึก
นึกคิด แต่ผลทางรูปธรรมที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมนั้น จ าต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งทางตรง
และทางอ้อมในวิสัยที่มนุษย์แต่ละคนพึงกระท าได้ เพราะมนุษย์แต่ละคนมีความสามารถที่จะท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในระดับท่ีแตกต่างกัน เช่น เรามีความตระหนักในผลกระทบของขยะมูลฝอย แต่เราไม่
สามารถยับยั้ง หรือท าให้ขยะมูลฝอยน้อยลงได้ ซึ่งเพราะเกิดจากวิสัยที่มนุษย์แต่ละคนพึงกระท าได้
โดยมนุษย์แต่ละคนมีความรับผิดชอบไม่ทิ้งของเสียและช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม และถ้ามนุษย์จ านวน
แสนคนหรือล้านคนร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากความตระหนักใน
สิ่งแวดล้อมก็จะแสดงผลอย่างชัดเจน และส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเข้าสู่
ลักษณะการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในท่ีสุด 
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2.6 แนวคิดเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและการประเมินการปฏิบัติ 
2.6.1 ความหมายของการปฏิบัติ 

การปฏิบัติ หมายถึง ความช านิช านาญและความชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคล
สามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้ได้แก่ทักษะการอาชีพการกีฬาการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการอ่านการ
สอนการจัดการทักษะทางคณิตศาสตร์ทักษะทางภาษาทักษะทางการใช้เทคโนโลยีและทักษะอ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากการกระท าหรือจากการปฏิบัติทักษะเหล่านี้เป็น
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่บอกถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านาญพฤติกรรม
ด้านนี้จะเห็นได้จากการปฏิบัติที่แสดงออกมาโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ
ว่ามีมากน้อยเพียงใด (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2546) 

ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยงานนั้น
จะเกี่ยวข้องกับความสามารถทางสมองหรือไม่ก็ได้แต่จุดส าคัญคือผู้เรียนจะต้องมีการปฏิบัติงานแล้ว 
มีผลงานแสดงออกมาให้เห็นการวัดพฤติกรรมด้านทักษะ พิสัยจึงเป็นการวัดกระบวนการหรือผลงาน
หรือทั้งกระบวนการและผลงาน (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2546) เป็นพฤติกรรมทางด้านการ
เคลื่อนไหว (Moment) (Harrow, 1972) สามารถแบ่งระดับพฤติกรรมทางด้านทักษะออกเป็น 
6 ระดับ คือ 1) การเคลื่อนไหวเชิงกริยาสะท้อนกลับ (Reflex Movements) ได้แก่ กิริยาสะท้อนที่สั่ง
จากประสาทไขสันหลังส่วนหนึ่ง (Segmental Reflexs) เช่น การเคลื่อนไหวของแขนหรือขากิริยา
สะท้อนที่สั่งจากประสาทไขสันหลังมากกว่าหนึ่งส่วน ( Inter Segmental Reflexes) เช่น การ
เคลื่อนไหวของแขนและขาในเวลาเดินหรือวิ่งและกิริยาสะท้อนที่สั่งจากประสาทไขสันหลังและสมอง
ร่วมกัน (Segmental Reflexes) เช่น การทรงตัวของร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุลในขณะเคลื่อนไหว 
เป็นต้น 2) การเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐาน (Basic Fundamental Movements) เป็นการเคลื่อนไหวจาก
ที่หนึ่งไปที่หนึ่ง (Loco Motor Movements) เช่น เดิน วิ่ง กระโดดการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ (Non-
loco Motor Movements) เช่น การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนปลายของร่างกายได้แก่ นิ้วมือ นิ้วเท้า 
และการเคลื่อนไหวเชิงบังคับ โดยกิริยาสะท้อนหลายอย่างร่วมกัน (Manpulative Movements) 
เช่น การเล่นเปียโน การพิมพ์ดีด เป็นต้น 3) ความสามารถในการรับรู้ (Perceptual Abilities) เป็น
การรับรู้ ความแตกต่างของการเคลื่ อนไหวของ ร่ า งกายจากการใช้อวั ยวะ  (Kinesthetic 
Discrimination) เช่น การรับรู้การก ามือ การงอขา ตอนกระพริบตา การรับรู้ความแตกต่างด้วยการ
เห็น (Visual Discriminition) เช่น ความสามารถในการเห็น ความแตกต่างของวัตถุที่สังเกตได้ การ
รับรู้ความแตกต่างด้วยการได้ยิน (Auditory Discrimination) เช่น ความสามารถในการจ าแนกความ
แตกต่างระหว่างระดับเสียงหรือทิศทางของสิ่งที่ได้ยินการรับรู้ความแตกต่างโดยการสัมผัส  (Tactile 
Discriminition) เช่น ความสามารถในการบอกลักษณะของวัตถุที่สัมผัสว่า หยาบ เรียบ แข็ง หรือ
อ่อน และสามารถใช้ประสาทรับรู้ร่วมกัน (Coordinated Abilities) เช่น ความสามารถในการใช้และ
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ประสาทส่วนอ่ืนๆ เพ่ือร่วมมือกันในการเลือกหาวัตถุที่ต้องการ เป็นต้น  4) สมรรถภาพหรือ
ความสามารถทางด้านร่างกาย (Physical Abilities) ซึ่งได้แก่ ความทนทานของร่างกาย 
(Endurance) เช่น ความทนทานของร่างกายในการวิ่งแข่งมาราธอน ความแข็งแรงของร่างกาย 
(Strength) ความแข็งแรงของแขนในการยกน้ าหนัก ความยืดหยุ่น (Flexibility) เช่น ความยืดหยุ่น
ของกล้ามเนื้อแขนขาในการเต้นร าและความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว (Agility) เช่น ความคล่องตัว
ในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหว เป็นต้น 5) การเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องอาศัยทักษะ (Skilled 
Movements)เช่น ทักษะการเลื่อยไม้  ทักษะการปรับตัวในการเคลื่อนไหวที่ท าไปพร้อมกัน 
(Compound Adaptive Skill) เช่น ทักษะในการตีแบดมินตัน ตีเทนนิสและทักษะการปรับตัวในการ
เคลื่อนไหวที่มีลักษณะซับซ้อนมาก (Complex Adaptive Skill) เช่น ทักษะการเล่นยิมนาสติก เป็น
ต้น  6)  การใช้ทักษะร่ างกายระดับสู ง ในการแสดงออกเ พ่ือการสื่ อสาร  (Non-discursive 
Communition) ได้แก่ การเคลื่อนไหวในเชิงแสดงออก(Expressive Movement) เช่น การ
แสดงออกทางสีหน้าหรืออากัปกิริยาท่าทางต่างๆและการเคลื่อนไหวในเชิงตีความหมาย 
(Interpretative Movement) เช่น การเคลื่อนไหวในเชิงสุนทรียภาพหรือการเคลื่อนไหวในเชิง
สร้างสรรค์ (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2546) 

2.6.2 การประเมินการปฏิบัติ 
การวัดด้านทักษะพิสัยหรือการปฏิบัติ เป็นการวัดตามขั้นตอนการปฏิบัติหรือทักษะตาม

รายการงานที่ก าหนดให้ปฏิบัติหรือทดสอบ ซ่ึงงานที่ให้ปฏิบัติสอบของกับวัตถุประสงค์เหมาะสมกับ
เวลา สภาพแวดล้อมและเป็นงานที่ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ตรงตามก าหนดขอบข่าย การ
ปฏิบัติและวิธีการทดสอบ อาจเป็นใบงานหรือเป็นการระบุรายละเอียดของงานที่ต้องการให้ปฏิบัติ  
รวมทั้งมีรายการวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ก าหนดให้ใช้ รวมทั้งข้อควรระวังต่าง ๆ วิธีด าเนินการ
สอบ ได้แก่ เงื่อนไขการใช้ เครื่องมือ  ระดับการปฏิบัติที่ต้องการก าหนดเวลาในการปฏิบัติ 
วิธีด าเนินการสอบจะต้องเขียนให้ชัดเจนบางครั้งอาจจะต้องแสดงตัวอย่างประกอบ อีกทั้งมีการ
ก าหนดองค์ประกอบของคะแนนและเกณฑ์การตรวจให้คะแนนเป็นการก าหนดการให้คะแนนว่าจะให้
คะแนนด้านใดบ้าง แต่ละด้านก าหนดน้ าหนักความส าคัญอย่างไรที่ส าคัญต้องสร้างแบบประเมินซึ่ง
แบบประเมินนี้จะน าไปใช้ในการประกอบการสังเกตความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนคุณลักษณะ
ที่ใช้วัดผลงาน ดังนั้น รายการประเมิน จะต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนตามคุณลักษณะที่ใช้วัด
พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย คุณลักษณะที่ใช้วัดกระบวนการทางด้านทักษะภาษาเหล่านี้   โดยทั่วไป
แบ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพขณะปฏิบัติงานซึ่งวัดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะ
ปฏิบัติงาน ความคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบัติ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
เวลาในการปฏิบัติงาน วัดจากเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะในการปรับปรุงงาน วัดจากการลด
ขั้นตอนการท างานให้สั้นลง ความปลอดภัยในการท างาน วัดจากความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ 
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จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะท างานและความสิ้นเปลืองทรัพยากร วัดจากจ านวนวัสดุที่ใช้เกิน 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2556) มีหลายชนิด ได้แก่ แบบทดสอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ แบบ
สังเกต คุณลักษณะของเครื่องมือวัดทักษะที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้  

ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่สามารถวัดในสิ่งที่
ต้องการวัดได้ถูกต้อง คือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง ข้อสอบที่มีค าถาม
สอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตร เช่น สอนเรื่องน้ าก็ต้องตั้งค าถามเกี่ยวกับน้ าและครอบคลุมเนื้อหา
เรื่องน้ าทั้งหมด มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง คุณลักษณะของ
เครื่องมือวัดที่สามารถวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง เช่น การวัดเจตคติ 
ลักษณะของค าถามควรเป็นค าถามที่ถามถึงพฤติกรรมที่เก่ียวกับเจตคติ 

ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง คุณลักษณะเครื่องมือวัดที่
วัดได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของเด็กในขณะนั้น กล่าวคือ ถ้าเด็กท าข้อสอบเรื่องใดได้ดีแล้วเด็กคน
นั้นต้อง สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น เด็กสอบวิชาพลานามัยได้คะแนนดี ดังนั้นในชีวิตประจ าวันเขาควร
มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและออกก าลังกายอยู่เสมอ เป็นต้น 

ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึง ลักษณะข้อสอบที่สามารถ
วัดแล้วท านายได้ว่าเด็กคนใดจะเรียนวิชาใดได้ดีเพียงใดในอนาคต (มหาวิทยาลัยสุโขทั ยธรรมาธิราช, 
2556) 

1. ความเชื่อมั่น (Reliabilitity) หมายถึง คุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่สามารถวัด
ได้แน่นอนคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการวัดครั้งแรกเป็นอย่างไรเมื่อวัดซ้ าอีกหรือหลายหลาย
ครั้งโดยที่วัดคงที่ผลการวัดก็ยังคงเดิม เช่น ถ้าน าเครื่องมือวัดฉบับหนึ่งไปทดสอบกับเด็กกลุ่มหนึ่งและ
บันทึกคะแนนไว้เมื่อน าเครื่องมือวัดฉบับเดิมไปทดสอบกับเด็กกลุ่มเดิม (สมมติว่าเด็กจ าข้อสอบไม่ได้) 
คะแนนที่ท าได้ ก็จะคงเดิม คือครั้งแรกสอบได้คะแนนมากครั้งที่ 2 ก็ยังคงได้คะแนนมากอยู่
เหมือนเดิม เป็นต้น 

2. อ านาจจ าแนก (Discrimination) คือ ความสามารถของข้อสอบในการจ าแนก
ผู้สอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสูง-กลุ่มต่ า หรือกลุ่มเก่ง-กลุ่มอ่อน ได้ 

3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง ข้อสอบที่มีคุณสมบัติของข้อค าถาม
ชัดเจนที่มีผลให้ 1) ผู้เข้าสอบเข้าใจได้ตรงกัน 2) การตรวจให้คะแนนได้ตรงกันไม่ว่าใครจะตรวจก็ตาม 
3) มีความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน กล่าวคือ แปลคะแนนที่ได้เป็นอย่างเดียวกันเพ่ือ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ข้อสอบข้อใดก็ตามท่ีมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการ เราเรียกข้อสอบนั้น
ว่าเป็น"ปรนัย"ทั้งสิ้น 
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4. ความยาก (Difficulty) หมายถึง สัดส่วนที่ผู้ตอบข้อสอบข้อนั้นถูกกับจ านวนคนที่
เค้าสอบทั้งหมดความยากของข้อสอบขึ้นอยู่กับทฤษฎีการวัด ถ้าตามทฤษฎีการวัดผลแบบอิงกลุ่ม 
ข้อสอบที่ดี คือข้อสอบที่ไม่ยากเกินไปหรือไม่ง่ายเกินไป เพราะข้อสอบดังกล่าว จะสามารถจ าแนก 
แปลว่า ใครเก่งใครอ่อนส่วนทฤษฎีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้บรรลุ
จุดประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ถ้าผู้สอบท าข้อสอบได้หมด แสดงว่า ผู้สอบบรรลุจุดประสงค์ตาม
ต้องการ เรื่องความยากง่ายของข้อสอบ จึงไม่ใช่เรื่องส าคัญ สิ่งที่ส าคัญอยู่ที่ข้อสอบนั้นจะวัด
จุดประสงค์ที่ต้องการวัดได้จริงหรือไม่ 

5. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ลักษณะข้อสอบที่มีคุณสมบัติทาง
เศรษฐกิจที่แสดงถึงการประหยัด (Economic) เช่น ลงทุนน้อย มีราคาถูก ง่ายต่อการด าเนินการสอบ 
พิมพ์ชัดเจนอ่านง่ายมีเนื้อหามากแต่ใช้เวลาสอบน้อย เป็นต้น 

6. การวัดอย่างลึกซึ้ง (Searching) หมายถึง ลักษณะข้อสอบที่ถามครอบคลุม
พฤติกรรมหลายหลายด้าน เช่น มีค าถามวัดความเข้าใจ การน าไปใช้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่าเป็นต้น ไม่วัดแต่พฤติกรรมตื้น ๆ คือ ด้านความรู้ความจ าเพียงอย่างเดียว 

7. ความยุติธรรม (Fair) หมายถึง การด าเนินการสอบจะต้องไม่เปิดโอกาสให้เด็กคน
ใดคนหนึ่งได้เปรียบคนอ่ืน นอกจากได้เปรียบเรื่องความรู้เท่านั้น และข้อสอบควรจะถามมาก ๆ 
เพ่ือให้ครบถ้วนตามหลักสูตร 

8. ความเฉพาะเจาะจง (Difinite) หมายถึง ข้อสอบที่มีแนวทางหรือทิศทางการถาม
การตอบอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ ไม่แฝงกลเม็ดให้เด็กงง ในแต่ละข้อควรถามประเด็นเดียว ไม่ถาม
หลายแง่มุม เพราะจะท าให้เด็กไม่เข้าใจค าถาม 

10. การกระตุ้นยุแหย่ (Examplary) หมายถึง เครื่องมือวัดที่นักเรียนท าด้วย
ความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน มีการถามล่อ โดยการเอาข้อสอบง่าย ๆ ไว้ในตอนแรก แล้วจึงค่อย
ถามให้ยากข้ึนตามล าดับ นอกจากนี้ ลักษณะค าถาม ควรมีรูปภาพประกอบ จะช่วยให้ข้อสอบมีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

เครื่องมือวัดใดมีลักษณะครบทั้ง 10 ประการดังกล่าว ถือว่า  เป็นเครื่องมือวัดที่ดี
เยี่ยมแต่โดยทั่วไปแล้ว เครื่องมือวัดที่มีคุณสมบัติเพียง 5 ประการก็ถือว่าเป็นเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ
แล้ว คุณสมบัตินั้น ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น อ านาจจ าแนก ความยาก และความ 
มีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 
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2.7 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
 2.7.1 ความหมายของรูปแบบ 
 รูปแบบ (Model) หมายถึง ตัวแทนของความเป็นจริงในการท าให้ความสลับซับซ้อน
สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น การสะท้อนบางส่วนของการปรากฏการณ์ออกมาให้เห็นความสัมพันธ์
ต่อเนื่อง และความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันและการเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องมาไว้ด้วยกันโดย
จะต้องใช้ข้อมูลเหตุผล และฐานคติมาประกอบการแสดง รูปแบบสามารถท าได้หลายลักษณะ ตั้งแต่
กายภาพซึ่งเป็นรูปแบบของวัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ด้านภาษาหรือ
สัญลักษณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ารูปแบบ หมายถึง รูปแบบอย่างง่ายหรือย่อส่วน (Simplified 
From) ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ให้เข้าใจง่ายขึ้นหรือในบางกรณีใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป แบบจ าลองเลียนแบบของจริง 
ตัวแบบที่เป็นแบบอย่าง แบบจ าลองการด าเนินงานที่แสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในระบบที่มี
การอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปของระบบสัญลักษณ์ (Good, 1973; Joyce & Weil, 1992; 
เบญจพร แก้วมีศรี, 2545) นอกจากนี้ รูปแบบยังมีความหลากหลาย หมายถึง โครงสร้างที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ผู้วิจัยสามารถใช้รูปแบบอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือใน
ระบบต่าง ๆ อธิบายล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 สรุป รูปแบบ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยนักทฤษฎีมองเห็นเหตุการณ์ และแสดงความสัมพันธ์
ตลอดจนควบคมุ อ้างอิง หรือแปลความหมาย การสร้างรูปแบบจึงเป็นที่นิยมของนักทฤษฎีทั่วไป 
 2.7.2 การพัฒนารูปแบบ 
 การพัฒนารูปแบบ สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนแรกเป็น
การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ โดยผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อน เป็นรูปแบบตาม
สมมติฐาน โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบ (ที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่องเดียวกันหรือ
เรื่องอ่ืน ๆ) และผลการศึกษาหรือวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถก าหนดองค์ประกอบหรือตัว
แปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ หรือตัวแปรเหล่านั้น  
หรือล าดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบในการพัฒนารูปแบบนั้น จะต้องใช้หลักของ
เหตุผลเป็นรากฐานส าคัญ และการศึกษาค้นคว้ามากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบอย่างยิ่ง 
ผู้วิจัยอาจคดิโครงสร้างของรูปแบบขึ้นมาก่อน แล้วปรับปรุงโดยอาศัยข้อสนเทศจากการศึกษาค้นคว้า
ทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบ หรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือท าการศึกษาองค์ประกอบย่อยหรือตัว
แปรแต่ละตัว แล้วคัดเลือกองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรที่ส าคัญ ประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างของ
รูปแบบก็ได้ 2) ขั้นที่สองเป็นการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ หลังจากที่ได้พัฒนา
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รูปแบบในขั้นแรกแล้ว จ าเป็นที่จะต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ดังกล่าว เพราะรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี  แนวความคิดรูปแบบของคนอ่ืน และ
ผลการวิจัยที่ผ่านมาก แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลใน
สถานการณ์จริง หรือท าการทดลองน าไปใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือทดสอบดูว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังหรือไม่ (ในขั้นนี้บางครั้งจึงใช้ค าว่าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบ) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือทดลองใช้รูปแบบที่
พัฒนาในสถานการณ์จริงจะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความส าคัญขององค์ประกอบย่อยหรือตัวแปร
ต่าง ๆ ในรูปแบบและอิทธิพลหรือความส าคัญของกลุ่มองค์ประกอบหรือกลุ่มตัวแปรในรูปแบบ  
ผู้วิจัยอาจปรับปรุงแบบใหม่โดยตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่ามีอิทธิพลหรือมีความส าคัญน้อย
ออกจากรูปแบบของตน ซึ่งจะท าให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึ้น (Keeves, 1988; บุญชม ศรีสะอาด, 
2545; ชนกนารถ ชื่นเชย, 2550) 
 สรุป รูปแบบมีลักษณะที่ส าคัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถท านายผลได้ 
สามารถขยายความผลท านายได้กว้างขึ้น และสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่  ๆ ส าหรับการพัฒนา
รูปแบบนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบ ก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของ
รูปแบบอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่ผลสรุปเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัย มีการทดสอบ
และปรับปรุงแบบ ก่อนน ารูปแบบไปใช้จริง ประเมินหลังจากการน ารูปแบบไปใช้งานจริง 
 
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับนิเวศชุมชนและชุมชนนิเวศชานเมือง 
 2.8.1 ความหมายของนิเวศชุมชนและชุมชนนิเวศชานเมือง 

ชานเมือง (Suburb) หมายถึง พ้ืนที่นอกตัวเมือง อาจกล่าวได้ว่า เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณ
ชานเมืองรอบกรุงเทพมหานคร มีบรรยากาศร่มรื่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 

นิเวศชุมชน (Urban Ecology) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และรวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ตึกรามบ้านช่อง สองสิ่งนี้แยกออกจากกันไม่ได้ 
ความเป็นเมืองเกิดขึ้นได้ เพราะมีสิ่งที่เกิดข้ึนใหม่ในสถานที่และสิ่งแวดล้อมเดิม ๆ นอกจากนี้ ในหลาย
ครั้ง ความเป็นเมืองก็มาพร้อมกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต และชนิดพันธุ์ใหม่  ๆ ที่ไม่เคยอยู่มาก่อนด้วย 
ความสัมพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ หากเป็นระบบนิเวศแบบใหม่ที่มีการพัฒนาไป  จึงเกิดผลกระทบจาก
รูปแบบการพัฒนาที่เกิดขึ้นในชุมชนภายใต้เงื่อนไขของระบบนิเวศ เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่าง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น (ไพบูลย์ ช่างเรียน, 2516; ดุสิต เวชกิจ, 2534; 
อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2550) 

ชุมชนนิเวศชานเมือง หมายถึง พ้ืนที่นอกตัวเมือง อาจกล่าวได้ว่า เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณ
ชานเมืองรอบกรุงเทพมหานคร มีความเจริญก้าวหน้าของชุมชนเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเสื่อมโทรมในตัวเมืองมีมากข้ึน การขยายตัวของเมืองก็จะเกิดขึ้นตามมา ท า
ให้มีการกระจายตัวของประชากรเมือง (Decentralization) เข้าครอบครอง (Dominate) พ้ืนที่ใหม่ที่



46 

อยู่บริเวณรอบ ๆ เมืองท าให้เกิดการอพยพของประชากรในเขตชนบทเข้ามาในเขตเมืองมากขึ้น จึงท า
ให้เกิดกระบวนการของการเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็ว มีความหนาแน่นของประชากรสูง (ไพบูลย์ 
ช่างเรียน, 2516; อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2550)  

สรุปได้ว่า ชุมชนนิเวศชานเมืองเป็นพ้ืนที่ที่อยู่รอบ ๆ เมือง มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกัน
หนาแน่นน้อยกว่าเมืองแต่มากกว่าชนบท เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้มีการ
กระจายตัวของประชากรเมือง ท าให้เกิดการอพยพของประชากรในเขตชนบทเข้ามาในเขตเมืองและ
จากเมืองมาสู่ชานเมืองมากขึ้น จึงท าให้เกิดกระบวนการของการเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็ว มีความ
หนาแน่นของประชากรสูงประชากรในเขตชานเมืองสามารถมาท างานที่เมืองแบบไปกลับได้ ถึงแม้ว่า
เขตชานเมืองจะแยกการปกครองจากเขตเมืองแต่ก็ยังพ่ึงพาอาศัยระบบเศรษฐกิจจากเมืองอยู่ 

2.8.2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับชมุชนนิเวศชานเมือง 
ไพบูลย์ ช่างเรียน (2516) ได้กล่าวว่า ชุมชนนิเวศชานเมือง มีปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้เกิดเป็น

ระบบของชุมชน ดังนี้คือ 
1. ปัจจัยด้านการคมนาคม (Mass Communication) การสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อ

ระหว่างชานเมืองกับตัวเมือง ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนไหว เมื่อมีการเคลื่อนไหวได้
รวดเร็วและได้มากขึ้น ที่นั้นก็จะมีความเจริญเกิดข้ึน ผู้คนอพยพไปอยู่มากข้ึน 

2. ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย การออกไปจัดหาที่ดินหรือที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมืองนั้น ท าให้
สามารถมีบริเวณบ้านกว้างขวาง ราคาพอสมควรพอที่จะท าให้ผู้มีรายได้ปานกลางหาซื้อได้ 

3. ปัจจัยด้านที่ตั้ง (Location) การสร้างสถานที่ราชการของรัฐบาล มีส่วนช่วยให้เกิดชุมชน
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะประชาชนเห็นว่าเมือมีสถานที่ราชการของรัฐบาลเกิดขึ้นแล้ว  การบริการ
สาธารณต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ถนนหนทางและความปลอดภัยก็จะติดตามมาด้วยรวมทั้งสืบ
เนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นในเขตชานเมือง เมื่อ
เกิดย่านอุตสาหกรรมขึ้นแล้ว ก็จ าเป็นจะต้องมีคนงาน จึงท าให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณเขต
อุตสาหกรรมเพ่ือความสะดวกในการท างาน 

4. ปัจจัยด้านการลงทุนของนักจัดสรรที่ดิน เมื่อบริเวณรอบ ๆ เมืองมีระบบคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการเคลื่อนไหว ท าให้มีนักเก็งก าไรในการจัดสรรที่ดินเกิดขึ้น โดยท าการจัดสรรที่ดินและ
จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ถนน เพ่ือเป็นการจูงใจความต้องการของ
ประชาชนที่อยู่อาศัย 

5. ปัจจัยด้านบทบาทของการเดินทางไปกลับ (Commuter) โดยอาศัยผลจากความสะดวก
รวดเร็วของการคมนาคมเข้ามาท างานและอาศัยบริการต่าง ๆ ในตัวเมืองกลับออกไปในตอนเย็นซึ่ง
ก่อให้เกิดการอพยพของประชากรที่อยู่อาศัยในเมืองออกไปอยู่ในเขตชานเมืองมากขึ้น 

จากการศึกษาพบว่า ชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบชุมชน
เมืองทั้งย่านการค้าและชุมชนที่อยู่อาศัย มาจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ การเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากรในเทศบาล และแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี 2548 จังหวัดนนทบุรี มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในระดับดี และมูลค่าเศรษฐกิจ (GPP) สูงกว่ามูลค่า
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายมาท างานในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี มีการสนับสนุนการพัฒนาในด้นคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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และจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลของจังหวัดนนทบุรี 
ในช่วงระยะเวลา 10 ปี จากปี 2548-2558 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดินในส่วนของพ้ืนที่
เกษตรกรรมและที่ดินอ่ืน ๆ มาใช้ประโยชน์ในด้านของการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้น โดย
อาคารที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด (ส านักงาน
จังหวัดนนทบุรี, 2560) 

 
2.9 ทฤษฎีระบบ 
 2.9.1  ความหมายของระบบ 
  ระบบ หมายถึง การรวมตัวกันขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นระบบย่อย 
ซึ่งแต่ละระบบย่อยมีการประสานสัมพันธ์กันและมีผลกระทบต่อกัน ซึ่งต่างก็ท าหน้าที่ในฐานะหน่วย
หนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะร่วมกัน โดยก าหนดอาณาเขตความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมของระบบ 
ถึงแม้จะมีการให้ความหมายของระบบที่หลากหลายกัน แต่เมื่อน ามาเขียนเป็นองค์ประกอบของระบบ 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ทรัพยากรที่ใช้ (Input) ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ ที่ป้อนเข้าไปในระบบ 
ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ บุคคล ทุน ฯลฯ 2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน กิจกรรมวิธีการประเมินผลงาน ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย และ 3) ผล
ที่ได้รับ (Output) หมายถึง ผลผลิตที่ได้จากการท างานของระบบ (Gagne, 1970;  Senge, 1994; 
ธวัช  วิบูลย์ชาติ, 2550) 
  สรุปได้ว่าระบบ คือ ชุดขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน เชื่อมโยงและมี
ผลกระทบต่อกัน โดยที่สภาพแวดล้อมภายนอกระบบส่งผลกระทบต่อระบบ  

2.9.2  การพัฒนาระบบ 
วรงค์ศรี แสงบรรจง (2555) ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบ ว่ามี 5 ขั้นตอน ส าคัญดังนี้ 

     1. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) เป็นขั้นตอนการศึกษา
วิเคราะห์แนวคิดหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ต้องการ พร้อมกับท าการวิเคราะห์สภาพที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันของระบบ 
     2. การสังเคราะห์ระบบ (Systems Synthesis) เป็นการเปรียบเทียบระบบ
แนวคิด หลักการและทฤษฏี กับระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือจะรวบรวมเอาส่วนที่เหมือนกันและ
ส่วนที่ต่างกันขององค์ประกอบย่อย ๆ มารวมกันและจัดองค์ประกอบของระบบให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น 
     3. การออกแบบระบบ (Systems Design) เป็นขั้นตอนการร่างรูปแบบ
ระบบให้เป็นรูปร่างขึ้นตามแนวคิด หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
     4. การตรวจสอบระบบ (Systems Verification) เป็นขั้นตอนในการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและโครงสร้างของระบบ รวมทั้งตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการน าระบบไปใช้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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     5. การประเมิน (Systems Evaluation) เป็นขั้นตอนของการน าเอาระบบ
ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์ เพ่ือท าการประเมินผลว่า ระบบที่
พัฒนาขึ้นนั้นมีข้อบกพร่อง หรือส่วนที่ปรับปรุงประการใด 

จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบว่า มี 3 ขั้นตอน คือ 
     1. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) เป็นขั้นตอนในการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการใช้
ระบบอย่างไร และหากจะมีการปรับปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ควรมีแนวทางอย่างไร 
     2. การออกแบบระบบ (Systems Design) เป็นขั้นตอนในการสร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง หรือออกแบบรายละเอียดภายในองค์ประกอบต่าง  ๆ ของระบบเสียใหม่ 
เพ่ือให้ระบบใหม่ที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการและแนวคิดที่
ถูกต้อง 
     3. การตรวจสอบระบบ (Systems Verification) เป็นขั้นตอนในการ
ประเมินผลระบบหลังจากท่ีได้มีการน าไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบในสถานการณ์จริงได้ทดลองใช้
หรือได้พิจารณาตรวจสอบถึงความเหมาะสม หรือบกพร่องอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เป็นการยืนยันว่าระบบที่
ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้วนั้น มีความเป็นไปได้กับการน าไปใช้จริง  
    สรุปได้ว่าโดยทั่วไปแล้วการพัฒนาระบบสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 

    1. ขั้นการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันของระบบ ว่ามีลักษณะอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการอย่างไร หรือสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร 
     2. ขั้นการออกแบบ (Systems Design) เป็นขั้นตอนของการพิจารณา
ปัจจัยน าเข้า วิธีการข้อมูลผ่านกระบวนการพิจารณาความเกี่ยวโยงในรายละเอียดภายในองค์ประกอบ
ต่างๆ ตลอดจนพิจารณาสิ่งที่จะท าให้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
     3. ขั้นการพัฒนาระบบ (Systems Development) เป็นขั้นตอนการเขียน
ระบบ มีการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เพ่ือตรวจสอบ ความสมบูรณ์ หรือข้อบกพร่อง แล้วน าข้อมูลนั้นมาปรับปรุง เพ่ือให้มีความเป็นไปได้ใน
การน าไปใช้ 

2.9.3  หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ 
1. ทฤษฎีระบบมีความเชื่อว่า ระบบจะต้องเป็นระบบเปิด (Open System) 

กล่าวคือ จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจาก
สภาพแวดล้อม 
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    2.  มีรูปแบบของการจัดล าดับ (The hierarchical Model) ในลักษณะของระบบ
ใหญ่และระบบย่อยที่สัมพันธ์กัน 
    3. มีรูปแบบของปัจจัยป้อนเข้าและผลผลิต (Input Output Model) ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงผลของปฏิสัมพันธ์ที่มีกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามล าดับ
เป็นองค์ประกอบของระบบ 
  4. แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน หรือมีผลกระทบต่อกัน
และกัน (The Entities Model) หมายความว่า ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไปก็จะ
มีผลต่อการปรับเปลี่ยนขององประกอบตัวอ่ืนด้วย 
  5. ทฤษฏีระบบเชื่อในหลักการของความมีเหตุผลของสิ่งต่าง  ๆ (Cause and 
Effect) ซึ่งเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ทีสามารถพิสูจน์ได้ทฤษฎีระบบไม่เชื่อว่าผลของสถานการณ์ใด 
สถานการณ์ เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่ทฤษฎีระบบเชื่อว่าปัญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้น
มักจะมาจากสาเหตุที่มากกว่าหนึ่งสาเหตุ 
  6. ทฤษฎีระบบจะมองทุก ๆ อย่างในภาพรวมขององค์ประกอบมากกว่าที่จะมอง
เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ 
  7. ทฤษฎีระบบค านึงผลของการปฏิบัติที่เป็น “Output” หรือ “Product” มากกว่า 
“Process” ซึ่งผลสุดท้ายของงานที่ได้รับ อาจมีมากมายหลายสิ่ง ซึ่งก็คือผลกระทบ (Outcome or 
Impact) ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนั่นเอง 
  8. ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยน และป้อนข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) เพ่ือบอกให้รู้ว่าระบบมีการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขท่ีองค์ประกอบใดของระบบ ซึ่ง
ก็คือ การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) รูปแบบของวิธีระบบ (Systems Approach Model)  
 จากหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ คือ 
    1. ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ 
บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหาร (Management) และ
แรงจูงใจ (Motivations) ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรที่ส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ 
    2. กระบวนการ (Process) คือ การน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุก
ประเภทมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย  ๆ 
รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศการวัดและการประเมินผล
การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการทุกกระบวนการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
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  3. ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการน าเอา
ปัจจัยมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  4. ผลกระทบ (Outcome or Impact) เป็นผลที่เกิดข้ึนภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่ง
อาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้ 
  เขียนเป็นรูปแบบ (Model) ของวิธีระบบ ได้ดังภาพที่ 2.11 
  

 

 
 
ภาพที่ 2.11 รูปแบบของวิธีระบบ 
 

2.9.4  การน าทฤษฎีระบบมาใช้ในการแก้ปัญหา 
  การน าวิธีระบบมาใช้ในการแก้ปัญหานั้น ก่อนอ่ืนควรจะต้องรู้และท าความเข้าใจว่า
ปัญหา คือ อะไรเสียก่อน 
  ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างสภาพที่พึงประสงค์กับสภาพที่เป็นอยู่จริงใน
ปัจจุบัน 
  ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังว่าควรจะเป็น กับสิ่งที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 
  ปัญหา คือ สภาพการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีแนวโน้มว่าจะไม่ตรงกับความ
ต้องการ 
  ปัญหา คือ ความต้องการ 
  ปัญหา คือ สิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือความพอดี มากเกินไปก็เป็นปัญหา น้อย
ไปก็เป็นปัญหา 
  สรุปว่า ปัญหาคือ ความเบี่ยงเบนของสภาวการณ์ที่ เกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างกับ
สภาวการณ์ที่ต้องการ สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
  ปัญหา = สภาพที่คาดหวัง-สภาพความเป็นจริง    ความวิตกกังวล 
  Problem =  Expectation-Reality    Concern    
  ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้                           ชีวิตก็จะมีคุณภาพ 
  Solution           Quality of Life/Work 
 ประเภทของปัญหา แบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้ (จันทรานี สงวนนาม, 2545) 

ปัจจัย 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลลัพธ์ 

(Output) 

ผลกระทบ 

(Outcome) 
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  ปัญหาที่แบ่งตามระดับความรุนแรงของสภาวการณ์ของปัญหา (Degree or 
Condition of the Problem) แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1) ปัญหาที่เกิดจากสภาวการณ์ที่เป็นพลวัต (Dynamic) เช่น ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคน และการปฏิบัติ 

2) ปัญหาวิกฤต (Critical) เป็นปัญหารุนแรงที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ถ้าไม่แก้ไขจะส่งผลกระทบปัญหาอื่น ๆ ได้ 

3) ปัญหาที่แบ่งตามความเบี่ยงเบนของสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริง กับความ
ต้องการที่เกิดในเวลาต่างกัน 
                    ปัญหาที่แบ่งตามสภาพเพ่ือก าหนดมาตรการในการแก้ไข แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1) ปัญหาขัดข้อง ถ้าความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันยังคงปรากฏอยู่
และมีแนวโน้มว่าจะเกิดต่อไปในอนาคต เพราะมาตรการแก้ไขไม่ได้ผล จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข
ปรับปรุง เรียกว่า ปัญหาขัดข้อง 

2) ปัญหาป้องกัน ถ้าในอดีตไม่มีความเบี่ยงเบน แต่ปัจจุบันมีสิ่งบอกเหตุผล
ว่าจะเกิดความเบี่ยงเบนหรือเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต ถ้าไม่ป้องกันเอาไว้ก่อน 

3) ปัญหาเชิงพัฒนา ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Change) เพ่ือปรับปรุง
สภาพในอนาคตให้ดีกว่าเดิมอย่างมีเป้าหมายว่าพัฒนาในเรื่องใด จึงจะท าให้คุณภาพของงานสูงขึ้น 
 
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.10.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ 

ทนงศักดิ์ อักษรสวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษาปัญหา ความต้องการ และรูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยในระดับครัวเรือนของประชากรในพ้ืนที่เทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดยสอบถามจาก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการก าหนดนโยบายและ
การวางแผนจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย และกลุ่ม
ผู้ใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล พบว่า ทั้งสามกลุ่มเห็นด้วยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน โดยลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ เพราะจะท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บ รวบรวม ขนส่ง และ
ก าจัดลดลง ท าให้เทศบาลสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถน างบประมาณที่ลดลงได้ไปพัฒนา
ท้องถิ่นด้านอ่ืน ๆ ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายและมีรายได้เพ่ิม รวมทั้งเป็น การส่งเสริมให้
ประชาชนมีจิตส านึกสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

ชนิดา เพชรทองค า และคนอ่ืน ๆ (2555) รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย มีการคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอย มีการเก็บและขนขยะมูลฝอยทุก 2 วัน การสร้างเครือข่ายคัดแยกขยะมูลฝอย 
ด้วยวิธีการบอกปากต่อปาก การพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ในการสร้างเครือข่ายการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ มีหน้าที่ในการให้ความรู้และค าแนะน า
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เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน รณรงค์ให้คนในชุมชนแยกขยะมูลฝอยจนเป็นนิสัย เปิดโอกาส
ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอวิธีการจัดการขยะมูลฝอย รับรู้และเรียนรู้วิธีการย่อยสลาย
ขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยทางบวก คือ การแยก
ขยะมูลฝอย ขวดน้ าพลาสติก และกระดาษ ทุกชนิด ส่วนทางลบ คือ มีการทิ้งขยะมูลฝอยทุกชนิดลง
บนพ้ืนถนน แหล่งน้ าและที่สาธารณะ และมีการเทน้ ามันที่ใช้แล้วทิ้งลงในถังขยะและบนดิน ขาด
จิตส านึกในหน้าที่ที่ต้องมีการแยกประเภทขยะมูลฝอย และการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะ
มูลฝอย มีการใช้เครื่องสับย่อยสลายขยะเปียกและขยะแห้ง ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยที่เพศต่างกัน มีจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอยต่างกัน สถานภาพการเป็นสมาชิกเครือข่าย
คัดแยกขยะต่างกัน มีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยต่างกัน และอายุต่างกัน มีรูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยและมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับมากกว่าร้อยละ 80 ในภาพรวม 
คือ การมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในของ
การพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์กับการมีจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอยและการเลือกใช้
เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย และการมีจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์กับ
การเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

อิสรภาพ มาเรือน (2556) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สังเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนชาวเขา และเพ่ือศึกษา
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของชุมชนชาวเขาอย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่ต าบลป่า
กลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ แกนน าชุมชน จ านวน 92 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ การสังเกตและบันทึกภาคสนาม และการอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนชาวเขาประกอบด้วย 1) การ
วิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของชุมชน 2) การพัฒนาสมรรถนะแกนน าชุมชน 3) การน าโครงการ
ไปสู่การปฏิบัติ 4) การประเมินผล ซึ่งพบว่า ชุมชนมีการปรับทัศนคติและพฤตินิสัยในการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ถูกต้องมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องไปสู่กิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืน ๆ ส่งผลท าให้ปริมาณขยะ
มูลฝอยหลังการดำเนินการลดลง ร้อยละ 39.37 สภาพแวดล้อมของชุมชนได้รับการพัฒนาให้น่าอยู่ 
และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย แนวทางใน
การแก้ไขปัญหาให้ประสบผลส าเร็จ คือ การพัฒนาสมรรถนะของคนในชุมชนให้มีศักยภาพเพียง
พอที่จะจัดการกับปัญหา โดยควรมีการค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนอย่างถ่องแท้เพ่ือ
ออกแบบกระบวนการและใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของชุมชนอย่างกลมกลืน  

เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์ (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่องการรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ต่อ
การจัดการขยะพลาสติกของประชาชน เขตต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การ
รับรู้ต่อการจัดการขยะพลาสติกของประชาชน ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการรับรู้ด้านปัญหาและผลกระทบของขยะพลาสติกสูงกว่าด้านการก าจัดขยะพลาสติกและ
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ด้านการป้องกันและควบคุมการเพ่ิมขึ้นของขยะพลาสติก (ร้อยละ 89.02, 81.77 และ 77.91 
ตามล าดับ) และประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องขยะพลาสติก ความตระหนักและความคิดเห็นต่อ
การจัดการขยะพลาสติกอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า ปัจจัยด้านการศึกษา การได้รับข่าวสารจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจากหนังสือพิมพ์ มีผลต่อการรับรู้ต่อการ
จัดการขยะพลาสติกของประชาชน 

สุภศักดิ์ เมืองพรหม (2551) ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยใน
ชุมชนชนบท ในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยหลังการ
ฝึกอบรมเพ่ิมข้ึนจากก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การอบรม มีความรู้ เจตคติ การปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไม่แตกต่างกัน 
 2.10.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ 

Carolina Armijo de Vega, Sara Ojeda-Benitez and Ma. Elizabeth Ramirez-
Barreto (2003) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของชาวเม็กซิกันกับโปรแกรมการจัดการขยะ 
มูลฝอย : กรณีศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย ผลการศึกษา สรุปได้ว่า ประเทศเม็กซิโกมีโอกาสในการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้มีความยั่งยืนได้ ยากมาก สิ่งที่สถาบันการศึกษาควรปฏิบัติ คือ การจัดอบรมให้อาจารย์
มีความรู้และวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอยและการรีไซเคิล มีการจัดกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยภายในสถาบัน การแยกขยะมูลฝอยในสถาบัน มีการรณรงค์ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในโครงการที่
มีกิจกรรมการรีไซเคิลและการลดปริมาณขยะมูลฝอย สนับสนุนและจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสเยี่ยมชม
ศูนย์การรีไซเคิลและสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเมือง เป็นต้น 

Simkins and Noian (2004) ได้ศึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
ผลการศึกษา สรุปได้ว่า ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ กรอบแนวคิดของระบบการ
จัดการ การตั้งเปา้หมายการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น งบประมาณในการจัดการที่เพียงพอ การให้ความรู้
ความเข้าใจ และการสร้างทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและบุคลากร 

Flexible Packaging Association (2013) ได้ศึกษาพบว่า บรรจุภัณฑ์พลสติกชนิดอ่อนตัว 
มีการใช้งานเพ่ิมข้ึนเนื่องจากช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ จาก
การศึกษาผลิตภัณฑ์ซอสพาสต้า พบว่า หากบรรจุซอสพาสต้าด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วต้องใช้
รถบรรทุกในการขนส่งถึง 26 คันแต่หากใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (ซองพลาสติกแบบถุงตั้ง
ได้) ใช้รถบรรทุกในการขนส่งเพียง 1 คันเท่านั้น แม้อัตราการรีไซเคิลจะเป็นศูนย์ น้ าหนักผลิตภัณฑ์ใน
การฝังกลบ 2.8 กรัม แต่ค่าการใช้พลังงานเพียง 0.45 MJ และค่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพียง 
0.02 kg CO2 e ซึ่งน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ดังนั้น บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวจึงได้รับความ
นิยมในการใช้งานสูง เนื่องจากมีน้ าหนักเบา ราคาถูก มีรูปแบบและโครงสร้างหลากหลายเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง 
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Katsumi Yorimoto (2000) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ใน
ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือลดปริมาณและส่งเสริมการใช้ซ้ าของบรรจุภัณฑ์และหีบห่อสินค้า  โดยตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1997 ได้มีการบังคับใช้เกี่ยวกับขวดแก้วและขวดเพ็ท (PET) แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ และ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ได้ขยายขอบเขตโดยรวมถึงบรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ท าจากกระดาษ และบรรจุ
ภัณฑ์และหีบห่อที่ท าจากพลาสติก โดยเริ่มบังคับใช้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยหลังจากที่ได้มีการ
ผ่อนผันมาเป็นระยะเวลาหลายปี กฎหมายนี้ก าหนดหน้าที่ของประชาชน ผู้ประกอบการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการรีไซเคิล เช่น ผู้บริโภคจะให้ความร่วมมือในการแยกและเก็บขยะ 
ผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมือกับเทศบาล โดยการใช้ซ้ าหรือมอบหมายให้บริษัทอ่ืนท าแทนในเรื่อง
ของเสียที่เป็นบรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่เทศบาลได้แยกและเก็บไว้ และเทศบาลมีหน้าที่แยกและเก็บ
บรรจุภัณฑ์ โดยเทศบาลต้องจัดท าแผนการแยกและเก็บของเสียของเทศบาล 
 Bradley  (1996)  ได้วิจัยการประเมินผลเชิงทดลองเกี่ยวกับหลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
ผลที่มีต่อความรู้สึกและเจตคติ ด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมในเทกซัส วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ครั้งนี้เพ่ือ (1) พัฒนาหลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนมัธยมโดยเน้นกิจกรรมเป็นฐาน 
และ (2) เพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงความรู้และเจตคติซึ่งเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยหลักสูตร
เป็นเวลา 10 วัน หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่าวิทยาศาสตร์เกษตร 384 :เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหน่วย 
เอ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกระบวนการทางชีววิทยา และหลักการพ้ืนฐานของ
ระบบนิเวศ และเพ่ือก าหนดพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาสิ่งแวดล้อมทั่วไป หลักสูตรได้ส่งไปยังโรงเรียน
มัธยมในเทกซัส 18 แห่ง เพ่ือไปทดลองใช้กับนักเรียน 475 คน นักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ทดสอบก่อนและหลัง การมีส่วนร่วมในหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงความรู้และเจตคติ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติ ท าให้เกิดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมในทางบวกมากขึ้น ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น และผลการวิจัยยังพบว่า ความรู้กับเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมมีสหสัมพันธ์สูง 

 Minwong et al. (2010) ได้ศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในประเทศพม่า พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้ม
มากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา แต่ยัง
ขาดการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 

 



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.7 การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) 
ที่ต้องการศึกษาปริมาณ องค์ประกอบและระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี ศึกษา
ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พัฒนารูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน และศึกษาผลการจัดการ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในด้าน
ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติของตัวแทนครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง และประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยตัวแทนครัวเรือน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Research 
Method) คือ ใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research Method) เพ่ือให้สามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้อย่างครอบคลุมและ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 คือ ศึกษาปริมาณ องค์ประกอบ และระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว โดยการส ารวจการเก็บตัวอย่าง ปริมาณและองค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ทั้งองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมี 

ขั้นตอนที่ 2 คือ ศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการในการ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือนโดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
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ขั้นตอนที่ 3 คือ พัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย 4 ขั้น 
 1) ขั้นการศึกษาสาระการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด

อ่อนตัว ซึ่งประกอบด้วย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การแยกและการน าไปใช้ประโยชน์ และการก าจัด
ขยะมูลฝอย  

2) ขัน้การจัดท าองค์ประกอบรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดและหลักการ เป้าหมาย กระบวนการและวิธีการ และ
ปัจจัยสนับสนุน 

3) ขั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัว ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ (3.1) การสร้างรูปแบบการจัดการ (3.2) การพัฒนา
รูปแบบ ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการปรับปรุงรูปแบบ 

4) ขั้นการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัว  ซึ่งประกอบด้วย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การแยกและการน าไปใช้ประโยชน์ และการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
  ขั้นตอนที่ 4 คือ ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน ทั้งผลด้านความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติของตัวแทน
ครัวเรือน เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระหว่างก่อนกับ
หลังการปฏิบัติในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ตามรูปแบบของครัวเรือนต้นแบบ และผลการจัดการขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในการน าไปใช้ประโยชน์และการก าจัดขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนต้นแบบหลังปฏิบัติตามรูปแบบ  
   
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร  
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเป็นตัวแทนครัวเรือนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนนิเวศชานเมือง ซึ่งมีจ านวนประชากรที่มีความหนาแน่นของจังหวัดในเขต
ปริมณฑลกรุงเทพมหานครสูงที่สุด คือ 1,834.59 คนต่อตารางกิโลเมตร (กรมการปกครอง, 2557) 
การมีประชากรหนาแน่นมากย่อมส่งผลให้ขยะมูลฝอยมีมากขึ้นและเพ่ิมขึ้นในทุกปี คือ ในปี 2555 
มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,055 ตัน/วัน, ปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,542 ตัน/วัน และในปี 2557 
มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,600 ตัน/วัน ซึ่งสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ทั้งหมด แต่สามารถน าปริมาณ
ขยะกลับไปใช้ประโยชน์มีเพียงร้อยละ 20.9 (ส านักสถิติแห่งชาติ, 2559) ซึ่งมีสภาพเป็นชุมชนนิเวศ
ชานเมือง โดยเลือกศึกษาชุมชนที่มีจ านวนครัวเรือนมากที่สุดในเทศบาล 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ของจังหวัดนนทบุรี ดังนี้   
   1)  เ ทศบาลนคร  คื อ  เทศบาลนครนนทบุ รี  มี จ า นวนครั ว เ รื อน 
141,349 ครัวเรือน ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนใหญ่ ชุมชนบางวน ชุมชนลาดขวัญ 
ชุมชนบางกระสอ และชุมชนท่าทราย  
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   2) เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัวทอง  มีจ านวนครัวเรือน 
23,632 ครัวเรือน ประกอบด้วย 5 ชุมชน คือ ชุมชนบางรักใหญ่ ชุมชนพิมลราช ชุมชนบางบัวทอง 
ชุมชนโสนลอย และชุมชนรักพัฒนา  
   3) เทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่  มีจ านวนครัวเรือน 
3,994 ครัวเรือน ประกอบด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบางแม่นาง และชุมชนบางใหญ่ 
ดังตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากรของการวิจัย 
 

พื้นที ่ จ านวนครัวเรือน  
(ครัวเรือน) 

ประชากรตัวแทนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

1.เทศบาลนครนนทบุรี 141,349 141,349 
  1.1 ชุมชนสวนใหญ่ 13,737 13,737 
  1.2 ชุมชนบางวน 27,477 27,477 
  1.3 ชุมชนตลาดขวัญ 28,558 28,558 
  1.4 ชุมชนบางกระสอ 39,677 39,677 
  1.5 ชุมชนท่าทราย 31,900 31,900 
2.เทศบาลเมืองบางบัวทอง 23,632 23,632 
  2.1 ชุมชนบางรักใหญ่ 1,913 1,913 
  2.2 ชุมชนพิมลราช 2,249 2,249 
  2.3 ชุมชนบางบัวทอง 4,088 4,088 
  2.4 ชุมชนโสนลอย 3,629 3,629 
  2.5 ชุมชนรักพัฒนา 11,753 11,753 
3.เทศบาลต าบลบางใหญ่ 3,994 3,994 
  3.1 ชุมชนบ้านใหม่ 289 289 
  3.2 ชุมชนบางแม่นาง 826 826 
  3.3 ชุมชนบางใหญ่ 2,879 2,879 

รวม 168,975 
 
ที่มา: กรมการปกครอง (2559) 
 

 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน 

ดังต่อไปนี้ 
   1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปริมาณ องค์ประกอบ
และระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวจากแหล่งก าเนิดขยะ 
มูลฝอยของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นตัวแทนขยะมูลฝอยจากครัวเรือน



58 
 

ของกลุ่มประชากรโดยเลือกศึกษาชุมชนที่มีจ านวนครัวเรือนมากที่สุดในเทศบาล 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ของจังหวัดนนทบุรี  ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชน
นิเวศชานเมือง จ านวน 13 ชุมชน ชุมชนละ 2 ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 26 ตัวอย่าง โดยวิธีเจาะจง ซึ่งมา
จากการเลือกของผู้น าชุมชน เป็นครัวเรือนที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ าและสม่ าเสมอ มีดังนี้ 
1) เทศบาลนคร คือ เทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนใหญ่ ชุมชนบางวน 
ชุมชนลาดขวัญ ชุมชนบางกระสอ และชุมชนท่าทราย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ชุมชนละ 2 ตัวอย่าง รวม 
มีจ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 10 ตัวอย่าง 2) เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัว ประกอบด้วย 5 ชุมชน 
คือ ชุมชนบางรักใหญ่ ชุมชนพิมลราช ชุมชนบางบัวทอง ชุมชนโสนลอย และชุมชนรักพัฒนา โดย 
มีกลุ่มตัวอย่าง ชุมชนละ 2 ตัวอย่าง รวมมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง และ 3) เทศบาลต าบล 
คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ ประกอบด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบางแม่นาง และ
ชุมชนบางใหญ่ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ชุมชนละ 2 ตัวอย่าง รวมมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 6 ตัวอย่าง ดัง
ตารางที่ 3.2  
 
ตารางท่ี 3.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาปริมาณ องค์ประกอบและระบบการจัดการขยะมูลฝอย   
 ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
 

พ้ืนที่ กลุ่มตัวอย่าง 
(ตัวอย่าง) 

วิธีการเลือกกลุม่ตัวอย่าง 

1.เทศบาลนครนนทบุรี 10  
  1.1 ชุมชนสวนใหญ่ 2  
  1.2 ชุมชนบางวน 2  
  1.3 ชุมชนตลาดขวัญ 2  
  1.4 ชุมชนบางกระสอ 2  
  1.5 ชุมชนท่าทราย 2  
2.เทศบาลเมืองบางบัวทอง 10 วิธีเจาะจง ซึ่งจากการเลือก 
  2.1 ชุมชนบางรักใหญ่ 2 ของผู้น าชุมชนที่เป็น 
  2.2 ชุมชนพิมลราช 2 ครัวเรือนมีการแยกขยะ 
  2.3 ชุมชนบางบัวทอง 2 มูลฝอยเป็นประจ าและ 
  2.4 ชุมชนโสนลอย 2 สม่ าเสมอ 
  2.5 ชุมชนรักพัฒนา 2  
3.เทศบาลต าบลบางใหญ่ 6  
  3.1 ชุมชนบ้านใหม่ 2  
  3.2 ชุมชนบางแม่นาง 2  
  3.3 ชุมชนบางใหญ่ 2  

รวม 26  
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  2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความรู้ ความ
ตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน เป็นตัวแทนครัวเรือนของกลุ่มประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศ
ชานเมือง โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณด้วยสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือที่ระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 
5% จากประชากรทั้งหมดได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน แล้วใช้วิธีการแบ่งสัดส่วนจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างตามชุมชนในเขตเทศบาลและท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยการจับสลากจากบ้านเลขที่ 
ดังตารางที่ 3.3 

 
ตารางที่ 3.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการในการ   

 จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน 
 

พ้ืนที่ จ านวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(ตัวแทนครัวเรือน) 

วิธีการเลือกกลุม่ตัวอย่าง 

1.เทศบาลนครนนทบุรี 141,349 336  
  1.1 ชุมชนสวนใหญ่ 13,737 33  
  1.2 ชุมชนบางวน 27,477 66  
  1.3 ชุมชนตลาดขวัญ 28,558 67 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
  1.4 ชุมชนบางกระสอ 39,677 94 ด้วยสูตรของ Taro Yamane 
  1.5 ชุมชนท่าทราย 31,900 76 ที่ระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 
2.เทศบาลเมืองบางบัวทอง 23,632 56 ร้อยละ 95 และระดับ 
  2.1 ชุมชนบางรักใหญ่ 1,913 5 นัยส าคัญ 0.05 โดยใช้ 
  2.2 ชุมชนพิมลราช 2,249 5 วิธีการแบ่งสัดส่วน 
  2.3 ชุมชนบางบัวทอง 4,088 10 จ านวนกลุ่มตัวอยา่งตาม 
  2.4 ชุมชนโสนลอย 3,629 9 ชุมชนในเขตเทศบาลและ 
  2.5 ชุมชนรักพัฒนา 11,753 27 ท าการสุ่มตัวอย่าง 
3.เทศบาลต าบลบางใหญ่ 3,994 8 อย่างง่าย โดยการจบัสลาก 
  3.1 ชุมชนบ้านใหม่ 289 1 จากบ้านเลขท่ี 
  3.2 ชุมชนบางแม่นาง 826 2  
  3.3 ชุมชนบางใหญ ่ 2,879 5  

รวม 400  
   
 3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา  

(3.1) ขั้นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัดท าร่างเกณฑ์โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดังนี้ ตัวแทนครัวเรือนจาก 3 พ้ืนที่วิจัย (เทศบาล) ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับการ
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จัดการขยะมูลฝอย จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 1) ตัวแทนครัวเรือนที่ผู้น าชุมชนเป็นผู้เลือกมาจาก
ครัวเรือนที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ าและสม่ าเสมอจาก 3 เทศบาลที่เป็นพ้ืนที่วิจัย เทศบาลละ 
2 คน รวม 6 คน  ได้แก่ ระดับเทศบาลนคร คือ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมือง
บางบัวทอง และเทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ ของจังหวัดนนทบุรี  ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
ชุมชนนิเวศชานเมือง 2) ประธานชุมชนของชุมชนที่มีกิจกรรมการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
สม่ าเสมอ เทศบาลละ 1 คน รวม 3 คน และ 3) นักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะ
มูลฝอยจากต้นทางในขั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว  ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะ
มูลฝอยระหว่างทางในขั้นการแยกและการน าไปใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัว และผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยปลายทางในขั้นการทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ดังตารางที่ 3.4–3.6 

 
ตารางที่ 3.4 กลุ่มตัวอย่างตัวแทนครัวเรือนที่ใช้ในการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน  
 

พื้นที่ กลุ่มตัวอย่าง 
(ตัวแทนครัวเรือน) 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1.เทศบาลนครนนทบุรี 2 โดยวิธีเจาะจง ซึ่งมาจากการเลือก 
2.เทศบาลเมืองบางบัวทอง 2 ของผู้น าชุมชนโดยเป็นครัวเรือน 
3.เทศบาลต าบลบางใหญ่ 2 ที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็น 

รวม 6 ประจ าและสม่ าเสมอ 
 
ตารางที่ 3.5 กลุ่มตัวอย่างตัวแทนผู้น าชุมชนที่ใช้ในการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน  
 

พื้นที่ กลุ่มตัวอย่าง 
(ตัวแทนผู้น าชุมชน) 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1.เทศบาลนครนนทบุรี 1 
 

โดยวิธีเจาะจง ซึ่งเป็นประธาน
ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ  

2.เทศบาลเมืองบางบัวทอง 1 เป็นผู้ทีมี่กิจกรรมการพัฒนาการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 

3.เทศบาลต าบลบางใหญ่ 1 อย่างสม่ าเสมอ 
รวม 3  
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ตารางท่ี 3.6 กลุ่มตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท 
 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
 

ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตัวอย่าง 
(ตัวแทนผู้น าชุมชน) 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1.ด้านการจัดการต้นทางในขั้นการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด 
อ่อนตัว 

1 
 

 

2.ด้านการจัดการระหว่างทางในขั้น
การแยกและการน าใช้ประโยชน์ขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัว 

1 โดยวิธีเจาะจง ที่มีความ
เชี่ยวชาญ 
ทั้ง 3 ด้าน 

3.ด้านการจัดการปลายทางในขั้นการ
ก าจัดขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว 

1  

รวม 3  
 

(3.2) ขั้นการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ การประเมินคุณภาพ
รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการปรับปรุงรูปแบบ  

(3.2.1) การประเมินคุณภาพรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
การประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์

พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการประเมินคุณภาพ
รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การจัดการต้นทางในขั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว จ านวน 1 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การจัดการระหว่างทางในขั้นการแยกและการน าไปใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว จ านวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการปลายทางในขั้นการทิ้งและก าจัด
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
จ านวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครือข่ายชุมชน จ านวน 1 คน รวมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
5 คน ดังตารางที่ 3.7 
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ตารางท่ี 3.7   กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย  
   ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในระดับครัวเรือน โดยการใช้กระบวนการ 
   สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่าง 
(ตัวแทนผู้น าชุมชน) 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1.ด้านการจัดการต้นทาง :  
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ชนิดอ่อนตัว 

1 
 

 

2.ด้านการจัดการระหว่างทาง :  
การแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 

1 โดยวิธีเจาะจง ที่มีความ
เชี่ยวชาญ 
ทั้ง 5 ด้าน 

3.ด้านการจัดการปลายทาง :  
การทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอยบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 

1  

4.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 1  
5.ด้านเครือข่ายชุมชน 1  

รวม 5  
 

 
(3.2.2) การปรับปรุงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ด าเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิและจัดท าแผนปฏิบัติการ มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ ตัวแทนครัวเรือนจาก 
3 พ้ืนที่วิจัย (เทศบาล) ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
1) ตัวแทนครัวเรือนที่ผู้น าชุมชนเป็นผู้เลือกมาจากครัวเรือนที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ าและ
สม่ าเสมอจาก 3 เทศบาลทีเ่ป็นพื้นทีว่ิจัย เทศบาลละ 2 คน รวม 6 คน  ได้แก่ ระดับเทศบาลนคร คือ 
เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัวทอง และเทศบาลต าบล คือ เทศบาล
ต าบลบางใหญ่ ของจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง 2) ประธานชุมชนของ
ชุมชนที่มกีิจกรรมการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ เทศบาลละ 1 คน รวม 3 คน และ 
3) นักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางในขั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว  ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างทางในขั้นการแยกและการ
น าไปใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว และผู้เชี่ยวชาญในการจัดการ
ขยะมูลฝอยปลายทางในขั้นการก าจัดขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
ดังตารางที่ 3.4–3.6 
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(3.3) ขั้นปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการประชุมปฏิบัติการตาม
แผนปฏิบัติการ มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ ตัวแทน
ครัวเรือนจาก 3 พ้ืนที่วิจัย (เทศบาล) ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง ซึ่งมาจากการเลือกของ
ผู้น าชุมชน เป็นครัวเรือนที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ าและสม่ าเสมอ ได้แก่ 1) เทศบาลนคร คือ 
เทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนใหญ่ ชุมชนบางวน ชุมชนลาดขวัญ 
ชุมชนบางกระสอ และชุมชนท่าทราย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ชุมชนละ 4 คน รวมเป็นตัวแทนครัวเรือน
ของชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 20 คน 2) เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
ประกอบด้วย 5 ชุมชน คือ ชุมชนบางรักใหญ่ ชุมชนพิมลราช ชุมชนบางบัวทอง ชุมชนโสนลอย และ
ชุมชนรักพัฒนา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ชุมชนละ 4 คน รวมมีตัวแทนครัวเรือนของชุมชนเทศบาลเมือง
บางบัวทอง จ านวน 20 คน และ 3) เทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ ประกอบด้วย 
3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบางแม่นาง และชุมชนบางใหญ่ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ชุมชนละ 
4 คน รวมมีตัวแทนครัวเรือนของชุมชนเทศบาลต าบลบางใหญ่ จ านวน 12 คน รวมเป็นตัวแทน
ครัวเรือนทั้งสิ้น จ านวน 52 คน ดังตารางที่ 3.8  
 
ตารางท่ี 3.8   กลุ่มตัวอย่างตัวแทนครัวเรือนที่ใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติการตามรูปแบบการจัดการ 
   ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
 

พ้ืนที่ กลุ่มตัวอย่าง (ตัวอย่าง) วิธีการเลือกกลุม่ตัวอย่าง 
1.เทศบาลนครนนทบุรี 20  
  1.1 ชุมชนสวนใหญ่ 4  
  1.2 ชุมชนบางวน 4  
  1.3 ชุมชนตลาดขวัญ 4  
  1.4 ชุมชนบางกระสอ 4  
  1.5 ชุมชนท่าทราย 4  
2.เทศบาลเมืองบางบัวทอง 20 วิธีเจาะจง ซึ่งจากการเลือก 
  2.1 ชุมชนบางรักใหญ่ 4 ของผู้น าชุมชนที่เป็น 
  2.2 ชุมชนพิมลราช 4 ครัวเรือนมีการแยกขยะ 
  2.3 ชุมชนบางบัวทอง 4 มูลฝอยเป็นประจ าและ 
  2.4 ชุมชนโสนลอย 4 สม่ าเสมอ 
  2.5 ชุมชนรักพัฒนา 4  
3.เทศบาลต าบลบางใหญ่ 12  
  3.1 ชุมชนบ้านใหม่ 4  
  3.2 ชุมชนบางแม่นาง 4  
  3.3 ชุมชนบางใหญ่ 4  

รวม 52  
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 4) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ทั้งผลด้านความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติและการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
โดยตัวแทนครัวเรือน มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดังนี้ ตัวแทน
ครัวเรือนจาก 3 พ้ืนที่วิจัย (เทศบาล) ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง ซึ่งมาจากการเลือกของ
ผู้น าชุมชน เป็นครัวเรือนที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ าและสม่ าเสมอ ได้แก่ 1) เทศบาลนคร คือ 
เทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนใหญ่ ชุมชนบางวน ชุมชนลาดขวัญ 
ชุมชนบางกระสอ และชุมชนท่าทราย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ชุมชนละ 4 คน รวมเป็นตัวแทนครัวเรือน
ของชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 20 คน 2) เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
ประกอบด้วย 5 ชุมชน คือ ชุมชนบางรักใหญ่ ชุมชนพิมลราช ชุมชนบางบัวทอง ชุมชนโสนลอย และ
ชุมชนรักพัฒนา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ชุมชนละ 4 คน รวมมีตัวแทนครัวเรือนของชุมชนเทศบาลเมือง
บางบัวทอง จ านวน 20 คน และ 3) เทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ ประกอบด้วย 
3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบางแม่นาง และชุมชนบางใหญ่ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ชุมชนละ 
4 คน รวมมีตัวแทนครัวเรือนของชุมชนเทศบาลต าบลบางใหญ่ จ านวน 12 คน รวมเป็นตัวแทน
ครัวเรือนทั้งสิ้น จ านวน 52 คน ดังตารางที่ 3.8   

5) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 5 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
โดยตัวแทนครัวเรือน มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวโดยตัวแทนครัวเรือน ด้วยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ดังนี้ ตัวแทนครัวเรือนจาก 3 พ้ืนที่วิจัย (เทศบาล) ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง 
ซึ่งมาจากการเลือกของผู้น าชุมชน เป็นครัวเรือนที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ าและสม่ าเสมอ 
ได้แก่ 1) เทศบาลนคร คือ เทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนใหญ่ ชุมชน
บางวน ชุมชนลาดขวัญ ชุมชนบางกระสอ และชุมชนท่าทราย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ชุมชนละ 4 คน 
รวมเป็นตัวแทนครัวเรือนของชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 20 คน 2) เทศบาลเมือง คือ 
เทศบาลเมืองบางบัว ประกอบด้วย 5 ชุมชน คือ ชุมชนบางรักใหญ่ ชุมชนพิมลราช ชุมชนบางบัวทอง 
ชุมชนโสนลอย และชุมชนรักพัฒนา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ชุมชนละ 4 คน รวมมีตัวแทนครัวเรือนของ
ชุมชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง จ านวน 20 คน และ 3) เทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ 
ประกอบด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบางแม่นาง และชุมชนบางใหญ่ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง ชุมชนละ 4 คน รวมมีตัวแทนครัวเรือนของชุมชนเทศบาลต าบลบางใหญ่ จ านวน 12 คน 
รวมเป็นตัวแทนครัวเรือนทั้งสิ้น จ านวน 52 คน ดังตารางที่ 3.8   
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  3.3.1 แบบส ารวจ จ านวน 1 ชุด ได้แก่  
 1) แบบส ารวจการเก็บตัวอย่าง ประกอบ ไปด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การ
ส ารวจปริมาณขยะมูลฝอย เพ่ือศึกษาปริมาณขยะ ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล (คงตัว/อ่อนตัว) 
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และของเสียอันตราย ตอนที่ 2 การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่นปกติ และ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย และ ตอนที่ 3 การศึกษาองค์ประกอบทาง ได้แก่ ความชื้น ปริมาณเถ้า 
ของแข็งทั้งหมด ค่าความร้อน และปริมาณ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ 
  3.3.2 แบบทดสอบ จ านวน 1 ชุด ได้แก่ 
    1) แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก 
  3.3.3 แบบสอบถาม จ านวน 3 ชุด ได้แก่ 
 1) แบบสอบถามความตระหนัก และการปฏิบัติ ต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง 
จังหวัดนนทบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ใช้สอบถามก่อนและหลัง
การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวฯ  
 2) แบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นแบบวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC : Item-Objective Congruence) ของแบบสอบถามจากคะแนนความเหมาะสมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้มา  
 3) แบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยตัวแทนครัวเรือนเป็นแบบวิเคราะห์หา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Item-Objective Congruence) ของแบบสอบถามจากคะแนนความ
เหมาะสมของตัวแทนครัวเรือนที่ให้มา 

  3.3.4 ประเด็นค าถาม จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
   1) ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือปรับปรุงรูปแบบ

การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา  

   2) ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
  3.3.5 แบบบันทึก จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
 1) แบบบันทึกการผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการองค์ประกอบทางกายภาพ
ได้แก่ ความหนาแน่นปกติ องค์ประกอบของขยะมูลฝอย และองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น 
ปริมาณเถ้า ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณค่าความร้อน ปริมาณคาร์บอน (C) ปริมาณไฮโดรเจน 
(H) ปริมาณออกซิเจน (O) ปริมาณไนโตรเจน (N) และปริมาณซัลเฟอร์ (S) 
    2) แบบบันทึกการสร้างและปรับปรุงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
    3) แบบบันทึกการปฏิบัติการตามรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน  
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3.4 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
 3.4.1 แบบส ารวจ 
  แบบส ารวจการเก็บตัวอย่าง ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว เพ่ือศึกษาปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
(คงตัว/อ่อนตัว) และของเสียอันตราย ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่นปกติ 
และองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
    1) ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
    2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบส ารวจและก าหนดรูปแบบของแบบส ารวจจากเอกสาร 
ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (กรมควบคุมมลพิษ, 2556; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2555; 
ประวรดา โภชนจันทร์, 2557) 
 3.4.2 แบบทดสอบ 
   แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลั ง การปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก 
    1) ศึกษาหลักการทฤษฎี เนื้อหา และวิธีการสร้างแบบทดสอบ ให้ตรงตามเนื้อหา
เกี่ยวกับความรู้ต่อการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับครัวเรือน  
    2) จัดท าแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังต่อการใช้รูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน หลังการใช้รูปแบบ ซึ่งใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกัน สร้างตามหลักการจัดท าแบบทดสอบส าหรับวัดความรู้ของเบนจามิน บลูม 
(Bloom Taxonomy of Education) เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
    3) เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องความชัดเจนด้านภาษา 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง จากนั้นเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการ
จัดการต้นทางในขั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้านการจัดการระหว่างทางในขั้น 
การแยกและการน าใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้านการจัดการ
ปลายทางในขั้นการก าจัดขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน และด้านเครือข่ายชุมชน จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม 
ความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหา ส านวนภาษาท่ีใช้ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
และความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ จากนั้นวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC : Item-Objective Congruence) ของแบบทดสอบจากคะแนนความเหมาะสมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้มา 
      4) คัดเลือกข้อค าถามโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545)   
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       5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล้วน าไปทดลองใช้ 
(Try-out) กับตัวแทนครัวเรือนของกลุ่มประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัด
นนทบุรี น าผลการทดลองมาหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการหาค่าความยากง่าย (p) และหาค่า
อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ  เลือกเฉพาะข้อที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 
และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป ได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.35 ถึง 0.60 และหาค่า
อ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.40 ถึง 0.60 แล้วน ามาหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดย
ค านวณด้วยสูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richartson 20) ต้องได้ความเชื่อมั่น 0.60 ขึ้นไป
จึงจะมีความเชื่อมั่น (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545)   

 3.4.3 แบบสอบถาม มี 3 ฉบับ ได้แก่ 
     1. แบบสอบถามความตระหนักต่อการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือนของกลุ่มประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศ 
ชานเมือง จังหวัดนนทบุรี 
       1) ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
       2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามจาก
เอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; 
2545; สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 
      3) สร้างแบบสอบถามความตระหนักเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย น้อยที่สุด จ านวน 1 ฉบับ โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนในการตอบดังนี้ 
   ระดับคะแนน 5   หมายความว่า   มากที่สุด  
   ระดับคะแนน 4   หมายความว่า  มาก  
   ระดับคะแนน 3   หมายความว่า   ปานกลาง  
   ระดับคะแนน 2   หมายความว่า   น้อย  
   ระดับคะแนน 1   หมายความว่า   น้อยที่สุด  
 และมีเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
      4.51-5.00      หมายความว่า      มากที่สุด 
      3.51-4.50       หมายความว่า      มาก 
      2.51-3.50       หมายความว่า      ปานกลาง 
      1.51-2.50       หมายความว่า      น้อย 
      1.00-1.50       หมายความว่า      น้อยที่สุด 
     4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ความ
ถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
จัดการต้นทาง : การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้านการจัดการระหว่างทาง : การแยก
และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้านการจัดการปลายทาง : การก าจัด
ขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และด้านเครือข่าย
ชุมชน จ านวน 5 คน พิจารณาประเมินความเหมาะสมของข้อความ ความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
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นิยามที่ก าหนดไว้ และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : 
Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค าถามด าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545)       
     5) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะตรวจสอบความ
ถูกต้อง  แล้วพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลการวิจัยต่อไป 
        2. แบบสอบถามการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือนของกลุ่มประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี  
     1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         
     2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม
จากเอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 
2545; สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 
       3) สร้างแบบสอบถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นในการปฏิบัติในการ
จัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือนของกลุ่มประชากรที่ตั้ง 
ถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ ดีที่สุด ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
   ระดับคะแนน 5   หมายความว่า   มากที่สุด  
   ระดับคะแนน 4   หมายความว่า  มาก  
   ระดับคะแนน 3   หมายความว่า   ปานกลาง  
   ระดับคะแนน 2   หมายความว่า   น้อย  
   ระดับคะแนน 1   หมายความว่า   น้อยที่สุด  
 และมีเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
      4.51-5.00      หมายความว่า      มากที่สุด 
      3.51-4.50      หมายความว่า      มาก 
      2.51-3.50      หมายความว่า      ปานกลาง 
      1.51-2.50      หมายความว่า      น้อย 
    1.00-1.50    หมายความว่า    น้อยที่สุด 
     4) น าแบบสอบถามเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน
ด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการต้นทาง : 
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้านการจัดการระหว่างทาง : การแยกและใช้ประโยชน์
ขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้านการจัดการปลายทาง : การก าจัดขยะมูลฝอยบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และด้านเครือข่ายชุมชนด้านรูปแบบ 
และด้านนิเวศชุมชนและชุมชนนิเวศชานเมือง จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความ 
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้ และความเท่ียงตรง (Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Item-Objective Congruence) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545)  
การคัดเลือกข้อค าถามโดยผู้วิจัยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป      



69 
 

     5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ จากนั้นพิมพ์
แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
    3. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน  
           1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ                                                                                                                                                                
           2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม               
จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 
2545; สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 
        3) สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน หลังได้การปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด  
   ระดับคะแนน 5   หมายความว่า   มากที่สุด  
   ระดับคะแนน 4   หมายความว่า  มาก  
   ระดับคะแนน 3   หมายความว่า   ปานกลาง  
   ระดับคะแนน 2   หมายความว่า   น้อย  

  ระดับคะแนน 1   หมายความว่า   น้อยที่สุด 
และมีเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

  4.51-5.00      หมายความว่า       มากที่สุด 
   3.51-4.50          หมายความว่า          มาก 
   2.51-3.50          หมายความว่า        ปานกลาง 
   1.51-2.50             หมายความว่า          น้อย 
   1.00-1.50              หมายความว่า          น้อยที่สุด 
            4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
จัดการต้นทาง : การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้านการจัดการระหว่างทาง : การแยก
และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้านการจัดการปลายทาง : การก าจัด
ขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน จ านวน 1 คน และ
ด้านเครือข่ายชุมชน จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความ ความสอดคล้องของ ข้อ
ค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC : Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค าถามพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนี  
ความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) 
     5) พิมพ์แบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับจริงเพ่ือน าไปใช้เก็บ
ข้อมูล 
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   3.4.4 ประเด็นค าถาม มี 2 ฉบับ ได้แก่ 
1) ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือสร้างรูปแบบการ

จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน  
   2) ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือพัฒนารูปแบบ

การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน  
  3.4.5 แบบบันทึก จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

1) แบบบันทึกการผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการองค์ประกอบทางกายภาพ
ได้แก่ ความหนาแน่นปกติ องค์ประกอบของขยะมูลฝอย และองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น 
ปริมาณเถ้า ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณค่าความร้อน ปริมาณคาร์บอน (C) ปริมาณไฮโดรเจน 
(H) ปริมาณออกซิเจน (O) ปริมาณไนโตรเจน (N) และปริมาณซัลเฟอร์ (S) 

 2) แบบบันทึกการปรับปรุงรูปแบบการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน    
    3) แบบบันทึกการปฏิบัติการตามรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน  
 
3.5 วิธีด าเนินการวิจัย 

3.5.1 ศึกษาปริมาณ องค์ประกอบและระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว โดยการส ารวจการเก็บตัวอย่าง ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว เพ่ือศึกษาปริมาณขยะ ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล (คงตัว/อ่อนตัว) 
และของเสียอันตราย ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่นปกติ และองค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอย จากนั้นน าตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม มาศึกษาองค์ประกอบทางเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ได้แก่ ความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณค่าความร้อน 
ปริมาณคาร์บอน (C) ปริมาณไฮโดรเจน (H) ปริมาณออกซิเจน (O) ปริมาณไนโตรเจน (N) และ
ปริมาณซัลเฟอร์ (S) 

3.5.2 ศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน เป็นตัวแทนครัวเรือนของกลุ่ม
ประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้และแบบสอบถามวัด
ความตระหนักและการปฏิบัติ  

3.5.3 การพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย 4 ขั้น 
1) ขั้นการศึกษาสาระการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ซึ่ง

ประกอบด้วย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การแยกและการน าไปใช้ประโยชน์ และการก าจัดขยะมูลฝอย  
2) ขั้นการจัดท าองค์ประกอบรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ชนิดอ่อนตัว ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดและหลักการ เป้าหมาย กระบวนการและวิธีการ และปัจจัย
สนับสนุน 



71 
 

3) ขั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ (3.1) การสร้างรูปแบบการจัดการ (3.2) การพัฒนารูปแบบ 
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการปรับปรุงรูปแบบ 

4) ขั้นการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
ตัว  ซึ่งประกอบด้วย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การแยกและการน าไปใช้ประโยชน์ และการก าจัดขยะ
มูลฝอย 

3.5.4 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวระดับครัวเรือน ทั้งผลด้านความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติของตัวแทนครัวเรือน 
เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระหว่างก่อนกับหลังการ
ปฏิบัติในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ตามรูปแบบของครัวเรือนต้นแบบ และผลการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในการน าไปใช้ประโยชน์และการก าจัดขยะมูลฝอยของ
ครัวเรือนต้นแบบหลังปฏิบัติตามรูปแบบ   
 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D)   
โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ทั้งวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative 
Method) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 
4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปริมาณ องค์ประกอบและระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว โดยการส ารวจการเก็บตัวอย่าง ปริมาณและองค์ประกอบของขยะ
มูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว เพ่ือศึกษาปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะ 
รีไซเคิล (คงตัว/อ่อนตัว) และของเสียอันตราย ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่น
ปกติ และองค์ประกอบของขยะมูลฝอย จากนั้นน าตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม มาศึกษา
องค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณ
ค่าความร้อน ปริมาณคาร์บอน (C) ปริมาณไฮโดรเจน (H) ปริมาณออกซิเจน (O) ปริมาณไนโตรเจน 
(N) และปริมาณซัลเฟอร์ (S) 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการในการ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือนโดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นตัวแทนครัวเรือนของกลุ่มประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง โดย
ใช้แบบทดสอบวัดความรู้และแบบสอบถามวัดความตระหนักและการปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างและพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย 4 ขั้น 
 (3.1) ขั้นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus group) มีตัวแทนครัวเรือนจาก 3 พ้ืนที่วิจัย (เทศบาล) ซึ่งมาจากการเลือกของผู้น าชุมชน 
เป็นครัวเรือนที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ าและสม่ าเสมอ ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
ระดับเทศบาลนคร คือ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัวทอง และ
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เทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ ของจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง 
ตัวแทนผู้น าชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ประธานชุมชน เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ และผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง 

(3.2) ขั้นการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ด้วยแบบประเมินคุณภาพรูปแบบ 

(3.3) ขั้นพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม โดยการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
มีตัวแทนครัวเรือนจาก 3 พ้ืนที่วิจัย (เทศบาล) ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ระดับเทศบาลนคร 
คือ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัวทอง และเทศบาลต าบล คือ เทศบาล
ต าบลบางใหญ่ ของจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง ตัวแทนผู้น าชุมชนที่สมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นการสร้างรูปแบบ ท าการปรับปรุงรูปแบบตาม
ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

(3.4) ขั้นปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม โดยการประชุมปฏิบัติการ ของตัวแทน
ครัวเรือนจาก 3 พ้ืนที่วิจัย (เทศบาล) ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการของจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
ชุมชนนิเวศชานเมือง ดังนี้คือ 1) เทศบาลนคร คือ เทศบาลนครนนทบุรี 2) เทศบาลเมือง คือ 
เทศบาลเมืองบางบัว และ 3) เทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ โดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อม ตามข้ันการสร้างรูปแบบ ตามแผนปฏิบัติการ 

  ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน ทั้งผลด้านความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติของตัวแทน
ครัวเรือน เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระหว่างก่อนกับ
หลังการปฏิบัติในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ตามรูปแบบของครัวเรือนต้นแบบ และผลการจัดการขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในการน าไปใช้ประโยชน์และการก าจัดขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนต้นแบบหลังปฏิบัติตามรูปแบบ   
 
3.7 การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7.1 วิเคราะห์ปริมาณ องค์ประกอบและระบบการจัดการของขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อนตัวทางกายภาพและเคมี ท าการวิเคราะห์ปริมาณขยะมูลฝอย ความหนาแน่นปกติ และ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย โดยการชั่งน้ าหนัก เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
(คงตัว/อ่อนตัว) และของเสียอันตราย และน ามาคิดสัดส่วนเป็นร้อยละ แล้วน ามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือหาองค์ประกอบทางด้านเคมี ด้านความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
ปริมาณค่าความร้อน ปริมาณคาร์บอน (C) ปริมาณไฮโดรเจน (H) ปริมาณออกซิเจน (O) ปริมาณ
ไนโตรเจน (N) และปริมาณซัลเฟอร์ (S) วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ในรูปของ ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลพื้นฐาน 
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 3.7.2 วิเคราะห์ข้อความค าตอบ ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการใน
การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน โดยวิเคราะห์
ค่าสถิติพ้ืนฐาน ในรูปของความถี่ ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลพ้ืนฐาน 
 3.7.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  การพัฒนารูปแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนโดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การจัดหมวดและน าเสนอร้อยเรียง
ข้อมูลโดยการพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) มาจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทน
ครัวเรือน ด้วยแบบวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item-Objective Congruence)   
 3.7.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ความตระหนักการปฏิบัติทดลองก่อน
และและหลังการปฏิบัติ โดยใช้สถิติทดสอบ t-test (Dependent) และ F-test (One-way ANOVA) 
 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.8.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
   1. ความถี ่
   2. ค่าเฉลี่ย 
   3. ร้อยละ 
   4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.8.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
   1. การค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้สูตรการ
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ( Item-Objective 
Congruence: IOC) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545)   
   2. การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้สูตร
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation: r) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 
2545) 
   3. การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) 
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ตารางท่ี 3.9 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ขั้นตอน วิธีการศึกษา เคร่ืองมือ กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1  
ศึกษาปริมาณและ
องค์ประกอบ และ
ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย
ประเภท บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก 
ชนิดอ่อนตัว 

1. การส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างภาคสนาม 
2. การวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

1. แบบส ารวจการเก็บ
ตัวอย่าง ปริมาณและ
องค์ประกอบขยะ 
มูลฝอย 
2. แบบบันทึกผลการ
วิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

ตัวแทนขยะมลูฝอยจาก
ครัวเรือนของกลุ่ม
ประชากรโดยเลือกศึกษา
ชุมชนที่ท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ใน
ชุมชนนิเวศชานเมือง 
จ านวน 13 ชุมชน  
ชุมชนละ 2 ตัวอย่าง รวม
ทั้งสิ้น 26 ตัวอย่าง โดย 
วิธีเจาะจง ซึ่งมาจากการ
เลือกของผู้น าชุมชนเป็น
ครัวเรือนทีม่ีการแยกขยะ
มูลฝอยเป็นประจ าและ
สม่ าเสมอ มดีังนีซ้ึ่งเลือก
มาจากความสมัครใจของ
ครัวเรือนท่ีจะเข้าร่วม
โครงการ ดังน้ี  1) 
เทศบาลนคร คือ เทศบาล
นครนนทบุรี มีจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง  
2) เทศบาลเมือง คือ 
เทศบาลเมืองบางบัวทอง  
มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
10 ตัวอย่าง และ 
3) เทศบาลต าบล คือ 
เทศบาลต าบลบางใหญ ่ 
มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
6 ตัวอย่าง 

-ค่าร้อยละ 
-วิเคราะห์
เนื้อหาและ
เสนอโดยการ
บรรยายเชิง
พรรณนา 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน วิธีการศึกษา เครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 2 
ศึกษาความรู้ 
ความตระหนัก 
การปฏิบัติและ
ความต้องการใน
การจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภท
บรรจภุัณฑ์
พลาสติกชนิด 
อ่อนตัว 

1. การส ารวจ 
 

1. แบบทดสอบ  
(วัดความรู้) 
2. แบบสอบถาม  
(วัดความตระหนัก
และการปฏิบัติ) 

ตัวแทนครัวเรือนของ
กลุ่มประชากรที่ตั้งถ่ิน
ฐานอยู่ในชุมชนนิเวศ
ชานเมือง โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
การค านวณด้วยสูตรของ 
Taro Yamane ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นเท่ากับร้อย
ละ 95 และระดับ
นัยส าคัญ 0.05 หรือที่
ระดับความคลาดเคลื่อน
ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 5% 
จากประชากรทั้งหมดได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
คน แล้วใช้วิธีการแบ่ง
สัดส่วนจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างตามชุมชนในเขต
เทศบาลและท าการสุ่ม
ตัวอย่างโดยการจับสลาก
จากบ้านเลขท่ี 

-ค่าร้อยละ 
-ค่าความถี ่
-วิเคราะห์
เนื้อหาและ
เสนอโดยการ
บรรยายเชิง
พรรณนา 
 

ขั้นตอนที่ 3 
พัฒนารูปแบบการ
จัดการขยะ 
มูลฝอยประเภท
บรรจภุัณฑ์ชนิด
อ่อนตัวโดยใช้
กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

3.1 การสร้างรูปแบบ  1. ประเด็นค าถามใน
การประชุมเพื่อสร้าง
รูปแบบ 
2. แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale)  
3. แบบบันทึกการ
พัฒนารูปแบบ 
 

ตัวแทนครัวเรือนจาก 3 
พื้นที่วิจัย ซึ่งมาจากการ
เลือกของผู้น าชุมชน เป็น
ครัวเรือนท่ีมีการแยก
ขยะมูลฝอยเป็นประจ า
และสม่ าเสมอ ได้แก่ 
ระดับเทศบาลนคร คือ 
เทศบาลนครนนทบุรี 
เทศบาลเมือง คือ 
เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
และเทศบาลต าบล คือ 
เทศบาลต าบลบางใหญ่ 
ของจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศ
ชานเมือง รวมเป็น
ตัวแทนครัวเรือน 
จ านวน 6 คน ตัวแทน 

-ค่าร้อยละ 
-ค่าความถี ่
-วิเคราะห์
เนื้อหาและ
เสนอโดยการ
บรรยายเชิง
พรรณนา 
 



76 
 

ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน วิธีการศึกษา เครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูล 

   ผู้น าชุมชนท่ีสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการตัวแทนผู้น า
ชุมชนท่ีสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ คือ ประธาน
ชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
จ านวน 3 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการต้นทาง ใน
ขั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้าน
การจัดการระหว่างทางใน
ขั้นการแยกและการน าใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว และ
ด้านการจัดการปลายทาง
ในขั้นการท้ิงและก าจัดขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
จ านวน 3 คน รวมท้ังสิ้น 
12 คน 

 

 3.2 การพัฒนารูปแบบ  
3.2.1 การประเมิน
คุณภาพรูปแบบ  
 

1. ประเด็นค าถามใน
การประชุม 
2. แบบสอบถามแบบ
มาตรสลับประมาณค่า
(Rating scale) 
3. แบบบันทึกการ
ประชุมการประเมิน
รูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยบรรจุภัณฑ์ฯ
ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการต้นทางใน
ขั้น การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้าน
การจัดการระหว่างทางใน
ขั้น การแยกและการ
น าไปใช้ประโยชน์ขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
และด้านการจัดการ
ปลายทางในขั้นการท้ิงและ
ก าจัดขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัว จ านวน 5 คน  

-ค่าร้อยละ 
-ค่าความถี่ 
-IOC 
-วิเคราะห์
เนื้อหาและ
เสนอโดยการ
บรรยายเชิง
พรรณนา 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน วิธีการศึกษา เครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูล 

 3.2.2 การปรับปรุง
รูปแบบ  
 

1. ประเด็นค าถามใน
การประชุม 
2. แบบสอบถามแบบ
มาตรสลับประมาณค่า
(Rating scale) 
3. แบบบันทึกการ
ประชุมการพัฒนา
รูปแบบการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 
บรรจุภัณฑ์ฯ ด้วย
กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

ตัวแทนครัวเรือนจาก  
3 พื้นท่ีวิจัย ซ่ึงมาจากการ
เลือกของผู้น าชุมชน เป็น
ครัวเรือนท่ีมีการแยกขยะ
มูลฝอยเป็นประจ าและ
สม่ าเสมอ ได้แก่ ระดับ
เทศบาลนคร คือ เทศบาล
นครนนทบุรี เทศบาลเมือง 
คือ เทศบาลเมืองบาง 
บัวทอง และเทศบาลต าบล 
คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ 
ของจังหวัดนนทบุรี ท่ีตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศ
ชานเมือง รวมเป็นตัวแทน
ครัวเรือน จ านวน 6 คน 
ตัวแทนผู้น าชุมชนท่ีสมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการตัวแทน
ผู้น าชุมชนท่ีสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ คือ ประธาน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
จ านวน 3 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการต้นทางใน
ขั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้าน
การจัดการระหว่างทางใน
ขั้นการแยกและการ
น าไปใช้ประโยชน์ขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
และด้านการจัดการ
ปลายทางในขั้นการท้ิงและ
ก าจัดขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัว จ านวน 3 คน  
รวมท้ังสิ้น 12 คน 
 

-ค่าร้อยละ 
-ค่าความถี่ 
-วิเคราะห์
เนื้อหาและ
เสนอโดยการ
บรรยายเชิง
พรรณนา 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน วิธีการศึกษา เครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูล 

 3.3 การปฏิบัติตาม
รูปแบบ 

1. ประเด็นค าถามใน
การประชุม 
2. แบบสอบถามแบบ
มาตรสลับประมาณค่า
(Rating scale) 
3. แบบบันทึกการ
ประชุมการปฏิบัตติาม
รูปแบบการจดัการ
ขยะมูลฝอย 
บรรจภุัณฑฯ์ด้วย
กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ตวัแทนครัวเรือนจาก  
3 พื้นที่วิจัย ซึ่งมาจากการ
เลือกของผู้น าชุมชน เป็น
ครัวเรือนท่ีมีการแยกขยะ
มูลฝอยเป็นประจ าและ
สม่ าเสมอ ของจังหวัด
นนทบุรี ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
ชุมชนนิเวศชานเมือง 
ดังนี้คือ 1) เทศบาลนคร 
คือ เทศบาลนครนนทบรุี 
จ านวน 20 คน  
2) เทศบาลเมือง คือ 
เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
จ านวน 20 คน และ  
3) เทศบาลต าบล คือ 
เทศบาลต าบลบางใหญ ่
จ านวน 12 คน รวมเป็น
ตัวแทนครัวเรือนทั้งสิ้น 
จ านวน 52 คน 

-ค่าร้อยละ 
-ค่าความถี ่
-วิเคราะห์
เนื้อหาและ
เสนอโดยการ
บรรยายเชิง
พรรณนา 
 

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษา
ผลการใช้รูปแบบ
การจัดการขยะ 
มูลฝอย ประเภท
บรรจภุัณฑ์
พลาสติกชนิด 
อ่อนตัวระดับ
ครัวเรือน 

1. การส ารวจ 
 

1. แบบทดสอบ (วัด
ความรู้) 
2. แบบสอบถาม (วัด
ความตระหนักและ
การปฏิบัติ) 

ตัวแทนครัวเรือนจาก  
3 พื้นท่ีวิจัย ซ่ึงมาจากการ
เลือกของผู้น าชุมชน เป็น
ครัวเรือนท่ีมีการแยกขยะ
มูลฝอยเป็นประจ าและ
สม่ าเสมอของจังหวัด
นนทบรุี ท่ีตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
ชุมชนนิเวศชานเมือง 
ดังน้ีคือ 1) เทศบาลนคร คือ 
เทศบาลนครนนทบุรี 
จ านวน 20 คน  
2) เทศบาลเมือง คือ 
เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
จ านวน 20 คน และ  
3) เทศบาลต าบล คือ 
เทศบาลต าบลบางใหญ่ 
จ านวน 12 คน รวมเป็น
ตัวแทนครัวเรือนท้ังสิ้น 
จ านวน 52 คน 

-ค่าร้อยละ 
-ค่าความถี ่
- t-test 
- F-test 
-วิเคราะห์
เนื้อหาและ
เสนอโดยการ
บรรยายเชิง
พรรณนา 
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บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของ
ครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
ดังนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษาปริมาณและองค์ประกอบ และระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือน 

4.1.1 ปริมาณขยะมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย 2.82 กิโลกรัม/ครัวเรือน/วัน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลนคร ประกอบไปด้วย ขยะมูลฝอยอินทรีย์ร้อยละ 26.98 ขยะมูลฝอยรีไซเคิลซึ่งประกอบไปด้วยขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวและคงตัว ร้อยละ 73.02 และของเสียอันตราย ร้อยละ 5.18 ปริมาณ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมือง ประกอบไปด้วย ขยะมูลฝอยอินทรีย์ร้อยละ 27.87 ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่ง
ประกอบไปด้วยขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวและคงตัว ร้อยละ 71.29 และของเสียอันตราย 
ร้อยละ 0.84 และปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบล ประกอบไปด้วย ขยะมูลฝอยอินทรีย์ร้อยละ 
47.85 ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งประกอบไปด้วยขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวและคงตัว 
ร้อยละ 49.05 และของเสียอันตราย ร้อยละ 3.10   

4.1.2 องค์ประกอบทางกายภาพ 
เทศบาลนครนนทบุรี ต าบลสวนใหญ่ มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยรวมที่พบ คือ

พลาสติก คิดเป็นร้อยละ 56.67 ต าบลตลาดขวัญ มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยรวมที่พบ คือ 
พลาสติก คิดเป็นร้อยละ 75.33 ต าบลบางเขน มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยรวมที่พบ คือ ขยะ
อินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 71.42 ต าบลบางกระสอ มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่พบ คือ เศษผ้า 
คิดเป็นร้อยละ 42.69 ต าบลท่าทราย มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยรวมที่พบ คือ พลาสติก ร้อยละ 
43.62 โดยภาพรวมองค์ประกอบทางกายภาพขององค์ประกอบของขยะมูลฝอยในเทศบาลนคร
นนทบุรีเป็นพลาสติก เนื่องจากตั้งอยู่ในเมืองและประชาชนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบคนเมือง จึงมีการใช้
พลาสติกเพ่ืออ านวยความสะดวก พลาสติกที่พบมากที่สุด คือ ประเภทโพลิโพรพิลีน ซึ่งเป็นพวก 
ถุงร้อนใส่อาหารและหลอดดูดน้ า  

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ต าบลโสนลอย มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยรวมที่พบ คือ 
กระดาษ คิดเป็นร้อยละ 41.08 ต าบลบางบัวทอง มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยรวมที่พบ คือ ขยะ
มูลฝอยอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 46.39 ต าบลบางรักใหญ่ มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยรวมที่พบ คือ 
พลาสติก คิดเป็นร้อยละ 85.86 ต าบลพิมลราช มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยรวมที่พบ คือ พลาสติก 
คิดเป็นร้อยละ 58.68  ต าบลบางรักพัฒนา มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยรวมพบ คือ พลาสติก 
คิดเป็นร้อยละ 64.09 โดยภาพรวมองค์ประกอบทางกายภาพขององค์ประกอบของขยะมูลฝอยใน
เทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นพลาสติกท่ีพบมากที่สุด คือ ประเภทโพลิโพรพิลีน ซึ่งเป็นพวกถุงร้อนใส่
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อาหารและหลอดดูดน้ าเช่นเดียวกับเทศบาลนครนนทบุรี เนื่องจากเทศบาลตั้งอยู่ใกล้บริเวณเมือง 
จึงท าให้มีร้านค้ามาก การซื้อของก็มากตามไปด้วยจึงท าให้มีการใช้พลาสติกมากข้ึน  

เทศบาลต าบลบางใหญ่ ต าบลบางแม่นาง มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยรวมที่พบ คือ 
พลาสติก คิดเป็นร้อยละ 62.09 ต าบลบางใหญ่ มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยรวมที่พบ คือ ขยะ 
มูลฝอยอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 69.40 ต าบลบ้านใหม่ มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยรวมที่พบ คือ 
ขยะมูลฝอยอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 61.84 โดยภาพรวมองค์ประกอบทางกายภาพขององค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอยในเทศบาลต าบลบางใหญ่ เป็นขยะมูลฝอยอินทรีย์ เนื่องจากเทศบาลประชาชน
ประกอบอาชีพเกษตรกรและอยู่บริเวณชานเมือง จึงมีร้านค้าไม่มาก ประชาชนส่วนใหญ่จะซื้ออาหาร
สดไปประกอบอาหารเอง ขยะมูลฝอยอินทรีย์ที่พบมาก คือ เศษอาหารและเศษหญ้าที่ตาย 

จาก 3 เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยรวม
เป็นขยะมูลฝอยพลาสติกและรองลงมาเป็นขยะมูลฝอยอินทรีย์ เนื่องจากเป็นขยะมูลฝอยที่ต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและหลีกเลี่ยงได้ยาก 

โดยมีความหนาแน่นของขยะมูลฝอย มีปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ย 0.11-0.88 กิโลกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณค่าความหนาแน่นน้อยเนื่องจากพบขยะมูลฝอยพลาสติกจ านวนมากและที่ 
มีความหนาแน่นมากเนื่องจากพบขยะมูลฝอยอินทรีย์มาก 

4.1.3 องค์ประกอบทางเคมี 
1) ความชื้น 

ปริมาณความชื้นเฉลี่ยในเขตเทศบาลนคร คือ ร้อยละ 23.74–46.25 ปริมาณ
ความชื้นที่พบน้อยที่สุด คือ เทศบาลนครชุมชนสวนใหญ่ ร้อยละ 23.74 และปริมาณความชื้นที่พบ
มากที่สุด คือ เทศบาลนครบางวน ร้อยละ 23.74 ปริมาณความชื้นเฉลี่ยในเขตเทศบาลเมือง คือ 
ร้อยละ 27.58–39.08 ปริมาณความชื้นที่พบน้อยที่สุด คือ เทศบาลเมืองพิมลราช ร้อยละ 27.58 และ
ปริมาณความชื้นที่พบมากที่สุด คือ เทศบาลเมืองโสนลอย ร้อยละ 39.08 และปริมาณความชื้นเฉลี่ย
ในเขตเทศบาลต าบล คือ ร้อยละ 16.77–49.08 ปริมาณความชื้นที่พบน้อยที่สุด คือ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ร้อยละ 16.77 และปริมาณความชื้นที่พบมากที่สุด คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ ร้อยละ 49.08 

2) ของแข็งรวม 
ปริมาณของแข็งรวมเฉลี่ยในเขตเทศบาลนคร คือ ร้อยละ 53.53–76.16 ปริมาณ

ของแข็งรวมที่พบน้อยที่สุด คือ เทศบาลนครชุมชนสวนใหญ่ ร้อยละ 53.53 และปริมาณของแข็งรวม
ที่พบมากที่สุด คือ เทศบาลนครบางวน ร้อยละ 76.16 ปริมาณของแข็งรวมเฉลี่ยในเขตเทศบาลเมือง 
คือ ร้อยละ 60.58–74.27 ปริมาณของแข็งรวมที่พบน้อยที่สุด คือ เทศบาลเมืองโสนลอย ร้อยละ 
60.58 และปริมาณของแข็งรวมที่พบมากที่สุด คือ เทศบาลเมืองบางรักใหญ่ ร้อยละ 74.27 และ
ปริมาณของแข็งรวมเฉลี่ยในเขตเทศบาลต าบล คือ ร้อยละ 50.39–83.02 ปริมาณของแข็งรวมที่พบ
น้อยที่สุด คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ ร้อยละ 50.39 และปริมาณของแข็งรวมที่พบมากที่สุด คือ 
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ร้อยละ 83.02  
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3) ปริมาณเถ้า 
ปริมาณเถ้าเฉลี่ยในเขตเทศบาลนคร คือ ร้อยละ 2.09–10.28 ปริมาณเถ้าที่พบน้อย

ที่สุด คือ เทศบาลนครชุมชนสวนใหญ่ ร้อยละ 2.09 และปริมาณเถ้าที่พบมากที่สุด คือ เทศบาลนคร 
บางวน ร้อยละ 10.28 ปริมาณเถ้าเฉลี่ยในเขตเทศบาลเมือง คือ ร้อยละ 4.72–20.82 ปริมาณเถ้าที่พบ
น้อยที่สุด คือ เทศบาลเมืองรักพัฒนา ร้อยละ 4.72 และปริมาณเถ้าที่พบมากที่สุด คือ เทศบาลเมือง 
โสนลอย ร้อยละ 20.82 และปริมาณเถ้าเฉลี่ยในเขตเทศบาลต าบล คือ ร้อยละ 2.65–16.84 ปริมาณเถ้าที่
พบน้อยที่สุด คือ เทศบาลต าบลบางแม่นาง ร้อยละ 2.65 และปริมาณเถ้าที่พบมากที่สุด คือ เทศบาล
ต าบลบางใหญ่ ร้อยละ 16.84  

4) ค่าความร้อน 
ปริมาณค่าความร้อนเฉลี่ยในเขตเทศบาลนคร คือ 3,808.53–7,762.80 กิโลจูล/

กิโลกรัม ปริมาณค่าความร้อนที่พบน้อยที่สุด คือ เทศบาลนครตลาดขวัญ 3,808.53 กิโลจูล/กิโลกรัม 
และปริมาณค่าความร้อนที่พบมากที่สุด คือ เทศบาลนครชุมชนสวนใหญ่ 7,762.80 กิโลจูล/กิโลกรัม 
ปริมาณค่าความร้อนเฉลี่ยในเขตเทศบาลเมือง คือ 3,104.87–6,653.80 กิโลจูล/กิโลกรัม ปริมาณค่า
ความร้อนที่พบน้อยที่สุด คือ เทศบาลเมืองโสนลอย 3,104.87 กิโลจูล/กิโลกรัม และปริมาณค่าความ
ร้อนที่พบมากที่สุด คือ เทศบาลเมืองรักพัฒนา 6,653.80 กิโลจูล/กิโลกรัม และปริมาณค่าความร้อน
เฉลี่ยในเขตเทศบาลต าบล คือ 4,807.43–7,157.20 กิโลจูล/กิโลกรัม ปริมาณค่าความร้อนที่พบน้อย
ที่สุด คือ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 4,807.43 กิโลจูล/กิโลกรัม และปริมาณค่าความร้อนที่พบมากที่สุด 
คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ 7,157.20 กิโลจูล/กิโลกรัม 

4.1.4 ระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของ
ครัวเรือน 

ระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือน  
พบว่า ทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ครัวเรือนมีการจัดการขยะมูลฝอยโดยมีการ
คัดแยกภายในระดับครัวเรือนเท่านั้น โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ได้แก่ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก 
เพ่ือน าไปขายให้กับรถซาเล้งขายของเก่า ความถี่เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง 
 
4.2 ผลการศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการพัฒนาในการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 

การศึกษาวิจัยดังกล่าว ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งท าการ
เสนอผลการด าเนินงาน 5 ส่วน ประกอบด้วยดังนี้ 1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและการใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 3) ส่วนที่ 3 ความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 4) ส่วนที่ 4 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน 5) ส่วนที่ 5 ความต้องการพัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย เทศบาลนครนนทบุรี 
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เทศบาลเมืองบางบัวทอง และเทศบาลต าบลบางใหญ่ วิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ร้อยละค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 

 
4.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

192 
208 

48.0 
52.0 

รวม 400 100 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 52.0 เพศชาย จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20 - 30 ปี 
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

169 
124 
78 
29 

42.3 
31.0 
19.5 
7.3 

รวม 400 100.0 
           

จากตารางที่ 4.2  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 
169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3  ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และ
ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลระดับการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

95 
66 
212 
27 

23.8 
16.5 
53.0 
6.8 

รวม 400 100.0 
          

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 ระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช . จ านวน 95 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.5 อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 และสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.4 ข้อมูลอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักศึกษา 
ข้าราชการ 
พนักงานเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว 
รัฐวิสาหกิจ 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 
อ่ืน ๆ เช่น ค้าขาย 

46 
96 
105 
72 
16 
35 
30 

11.5 
24.0  
26.3 
18.0 
4.0 
8.8 
7.5 

รวม 400 100 
          

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 อาชีพรับราชการ จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ข้าราชการ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 พ่อบ้าน/
แม่บ้าน/เกษียณอายุ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 ข้อมูลรายได้ 
 

รายได้ (บาท/เดือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

134 
151 
81 
34 

33.5 
37.8 
20.3 
8.5 

รวม 400 100 
          

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 
จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 
รายได้ระหว่าง 20,001–30,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3  และรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.6 ข้อมูลการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
 
ท่านใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช้ 
ไม่ใช้ 

400 
0 

100 
0.0 

รวม 400 100 
          

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว จ านวน 
400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางท่ี 4.7 ข้อมูลประเภทสินค้าที่บริโภค 
 

ประเภทสินค้าที่บริโภค จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. อาหาร เช่น ภาชนะบรรจุอาหารเข้าไมโครเวฟได้ 
ถุงแกง ถุงซปิ ถุงหูหิ้ว ซองขนมขบเคี้ยว 
- บริโภค 
- ไม่บริโภค 

 
 

299 
101 

 
 

74.8 
25.3 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

ประเภทสินค้าที่บริโภค จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. เครื่องดื่ม เช่น ขวดน้ าดื่ม ขวดนม ขวดน้ าผลไม้ 
ขวดพลาสติกบีบได้ แก้วพลาสติกประเภทใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง หลอดดูด 
- บริโภค 
- ไม่บริโภค 

 
 
 

298 
102 

 
 
 

74.5 
25.5 

รวม 400 100 
3. ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน เช่น น้ ายา
ท าความสะอาด น้ ายาซักผ้า น้ ายาล้างจาน น้ ายา
เช็ดกระจก สบู่เหลว แชมพูสระผม ครีมนวด 
- บริโภค 
- ไม่บริโภค 

 
 
 

296 
104 

 
 
 

74.0 
26.0 

รวม 400 100 
4. ประเภทอ่ืน ๆ 
- บริโภค 
- ไม่บริโภค 

 
61 
339 

 
15.3 
84.8 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บริโภคสินค้าประเภทอาหาร เช่น ภาชนะ
บรรจุอาหารเข้าไมโครเวฟได้ ถุงแกง ถุงซิป ถุงหูหิ้ว ซองขนมขบเค้ียว จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.8 สินค้าประเภทเครื่องดื่ม เช่น ขวดน้ าดื่ม ขวดนม ขวดน้ าผลไม้ ขวดพลาสติกบีบได้ แก้วพลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง หลอดดูด จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดใน
ครัวเรือน เช่น น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาซักผ้า น้ ายาล้างจาน น้ ายาเช็ดกระจก สบู่เหลว แชมพู ใช้
สระผม ครีมนวดผม จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 และสินค้าประเภทอ่ืน ๆ จ านวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.3 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.8 ข้อมูลการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือน 
 

ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่เลือกใช้ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ประเภท HDPE เช่น ขวดสบู่เหลว ขวดน้ ายาซักผ้า ขวดน้ ายาล้างจาน 
ขวดแชมพูสระผม ขวดน้ าขุ่น ขวดโลชั่น ขวดนมพาสเจอไรส์ 
- ใช้ 
- ไม่ใช้ 

 
 

313 
87 

 
 

78.3 
21.8 

รวม 400 100 
2. ประเภท LDPE เช่น ถุงเย็นบรรจุอากาศ ถุงหูหิ้ว ฟิล์มส าหรับห่อ
อาหาร ถุงอาหารแช่เย็น ขวดพลาสติกบีบได้ 
- ใช้ 
- ไม่ใช้ 

 
 

249 
151 

 
 

62.3 
37.8 

รวม 400 100 
3. ประเภท PP เช่น ถุงร้อนบรรจุอาหาร บรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่อาหาร
เข้าไมโครเวฟ ซองขนม หลอดดูด ขวดใส่เครื่องดื่ม 
- ใช้ 
- ไม่ใช้ 

 
 

295 
105 

 
 

73.8 
26.3 

รวม 400 100 
          

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวประเภท 
โพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง เช่น ขวดสบู่เหลว ขวดน้ ายาซักผ้า ขวดน้ ายาล้างจาน ขวดแชมพู 
สระผม ขวดน้ าขุ่น ขวดโลชั่น ขวดนมพาสเจอไรส์ จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 ประเภท 
โพลิโพรพิลีน เช่น ถุงร้อนบรรจุอาหาร บรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่อาหารเข้าไมโครเวฟ ซองขนม หลอดดูด 
ขวดใส่เครื่องดื่ม จ านวน 295 คนคิดเป็นร้อยละ 73.8 คน และประเภทโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นต่ า 
เช่น ถุงเย็นบรรจุอากาศ ถุงหูหิ้ว ฟิล์มส าหรับห่ออาหาร ถุงอาหารแช่เย็น ขวดพลาสติกบีบได้ จ านวน 
249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.9 ข้อมูลสถานที่ซ้ือบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
 

สถานที่ซ้ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ร้านค้า 
- ซ้ือ 
- ไม่ได้ซื้อ 

 
295 
105 

 
73.8 
26.3 

รวม 400 100 
2. ร้านสะดวกซ้ือ 
- ซ้ือ 
- ไม่ได้ซื้อ 

 
256 
144 

 
64.0 
36.0 

รวม 400 100 
3. ตลาด 
- ซ้ือ 
- ไม่ได้ซื้อ 

 
199 
201 

 
49.8 
50.3 

รวม 400 100 
4. ห้างสรรพสินค้า 
- ซ้ือ 
- ไม่ได้ซื้อ 

 
226 
174 

 
56.5 
43.5 

รวม 400 100 
5. หาบเร่ 
- ซ้ือ 
- ไม่ได้ซื้อ 

 
43 
357 

 
10.8 
89.3 

รวม 400 100 
6. อ่ืน ๆ 
- ซ้ือ 
- ไม่ได้ซื้อ 

 
18 
382 

 
4.5 
95.9 

รวม 400 100 
          

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่
ร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 73.8 ร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 64.0 ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 56.5 
ตลาด คิดเป็นร้อยละ 49.8 หาบเร่ คิดเป็นร้อยละ 10.8 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดับ 



 
 

88 

 
ตารางท่ี 4.10 ข้อมูลความถี่ในการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวต่อสัปดาห์ 
 
ความถี่ในการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ครั้ง/สัปดาห์ 
2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์ 
3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ 
มากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ 

83 
122 
65 
130 

20.8 
30.5 
16.3 
32.5 

รวม 400 100 
         

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวโดยใช้มากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ใช้ 2–3 ครั้ง/สัปดาห์ 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5  ใช้ 1 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และ 
ใช้ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.11 ข้อมูลปริมาณที่ใช้ต่อวัน 
 

ปริมาณที่ใช้ต่อวัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 – 10 ชิ้น 
11 – 20 ชิ้น 
21 – 30 ชิ้น 
มากกว่า 30 ชิ้นขึ้นไป 

284 
72 
27 
17 

71.0 
18.0 
6.8 
4.3 

รวม 400 100 
          

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด 
อ่อนตัว  โดยใช้จ านวน 1–10 ชิ้น/วัน จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0  ใช้ 11-20 ชิ้น/วัน 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0  ใช้ 21-30 ชิ้น/วัน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8  และใช้
มากกว่า 30 ชิ้นขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ 
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4.2.2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
 

ตารางท่ี 4.12 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
 

ความรู้เกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 
ความรู้ 

1. ลักษณะทั่วไปของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวน้ าหนักเบา ราคาถูก 
ขึ้นรูปได้ง่าย 

0.94 0.23 สูง 

2. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวท าจากวัตถุดิบที่ใช้เวลานานนับร้อยปีใน
การย่อยสลาย 

0.29 0.45 น้อย 

3. การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือภาวะโลกร้อน 

0.48 0.50 ปานกลาง 

4. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวสามารถน ากลับมารีไซเคิลโดยหลอมขึ้น
รูปใหม่ได้ 

0.80 0.40 สูง 

5. ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันหากบรรจุด้วยถุงจะมีราคาถูกกว่าท่ีบรรจุด้วยขวด 0.82 0.38 สูง 
6. การก าจัดบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวก าจัดโดยการฝังกลบอย่างถูก
สุขาภิบาลเท่านั้น 

0.39 0.48 ปานกลาง 

7. บรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนตัวไม่นิยมน ากลับมารีไซเคิลเนื่องจากไม่คุ้มทุน 0.48 0.50 ปานกลาง 
8. การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวจะสามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ได้มากท่ีสุด 

0.69 0.46 สูง 

9. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวสามารถลดต้นทุนและดัดแปลงรูปร่างได้
มากกว่าแบบคงรูป 

0.83 0.37 สูง 

10. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งน้อยกว่า 
บรรจุภัณฑ์คงรูป 

0.75 0.43 สูง 

11. วิถีการด าเนินชีวิตของคนเมืองที่ทันสมัยและมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้บรรจภุัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวเติบโต
เพิ่มมากข้ึน 

0.82 0.38 สูง 

12. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวได้รับความนิยมสูง เนื่องจากราคาถูก 
น้ าหนักเบา และสามารถดัดแปลงได้หลากหลายรูปแบบ 

0.87 0.33 สูง 

13. ถุงซิป ถุงตั้งได้ ไม่จัดเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 0.52 0.50 ปานกลาง 
14. ขวดแชมพูสระผม ขวดน้ ายาล้างจาน ขวดสบู่เหลว เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัว 

0.80 0.40 สูง 

15. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวมีลักษณะเป็นพลาสติกบาง 0.77 0.454 สูง 
รวมเฉลี่ย 0.68 0.13 สูง 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ความรู้สูง ( X = 0.68, S.D. = 0.13) อย่างมีระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 ข้อที่มีความรู้มาก คือ ลักษณะทั่วไปของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวน้ าหนัก
เบา ราคาถูก ขึ้นรูปได้ง่าย ( X = 0.94, S.D. = 0.23) ข้อที่มคีวามรู้น้อย คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวท าจากวัตถุดิบที่ใช้เวลานานนับร้อยปีในการย่อยสลาย ( X = 0.29, S.D. = 0.45) 

4.2.3 ความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
  

ตารางท่ี 4.13 ความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
 

ความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
S.D. 

ระดับ 

1. การคัดแยกประเภทและชนิดของมูลฝอยจะต้อง
กระท าเป็นอันดับแรกก่อนที่จะทิ้งมูลฝอยลงถัง 

400 3.58 1.49 มาก 

2. การคัดแยกมลูฝอยในครัวเรือนเพื่อจ าหน่ายแม้จะมี
รายได้ไม่มากนักแต่ก็คุม้ค่าเพราะช่วยลดปรมิาณและ
ปัญหามลูฝอยในบ้าน 

400 3.53 1.43 มาก 

3. การคัดแยกภายในครอบครัวก่อนน ามาทิ้งถือเป็น
เรื่องส าคญัที่ทุกคนจะต้องปฏิบตัิทกุครั้ง เพื่อการก าจัด
มูลฝอยครั้งสดุท้ายเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

400 3.56 1.40 มาก 

4. มูลฝอยท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ควรคัดแยก
และน ากลับมาใช้ใหม่ เพราะเป็นหนทางหนึ่งในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรใหส้ิ้นเปลืองน้อยลง 

400 3.43 1.43 มาก 

5. การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นเรื่องที่ทุกคน
ต้องปฏิบัต ิ

400 3.51 1.37 มาก 

6. หากชุมชนไม่ท าการคัดแยกขยะมูลฝอยจะท าให้
หน่วยงานของรัฐมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

395 3.35 1.37 ปานกลาง 

7. การทิ้งขยะไม่เลือกที่ หากคนในชุมชนทิ้งคนละช้ิน
จะท าให้ขยะเกลื่อนชุมชนได ้

400 3.61 1.43 มาก 

8. หากทุกคนท าความสะอาดหน้าบ้านและคดัแยกขยะ
มูลฝอยจะท าให้ชุมชนน่าอยู่มากข้ึน 

400 3.67 1.45 มาก 

9. การคัดแยกมลูฝอยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ 400 3.18 1.33 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 

ความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
S.D. 

ระดับ 

10. การคัดแยกขยะก่อนทิ้งท าให้เสียเวลาโดยใช่เหต ุ 400 3.33 1.32 ปานกลาง 
11. การน าขวดพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เพื่อน ามาเป็น
กระถางปลูกต้นไม้เป็นการลดปริมาณขยะให้กับชุมชน 

400 3.56 1.32 มาก 

12. การน าถุงพลาสติกกลับมาใช้ใส่ของใหม่ เพื่อเป็น
การลดปริมาณขยะให้กับชุมชน 

400 3.42 1.31 ปานกลาง 

13. การเลือกใช้ถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายไดต้าม
ธรรมชาติ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

400 3.57 1.35 มาก 

14. การคัดแยกขวดพลาสติกให้กบัหน่วยงานรัฐ เป็น
การลดปริมาณขยะให้กับชุมชน 

400 3.48 1.27 มาก 

15. การเผาขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว ณ ที่โล่งแจ้งใน
ชุมชน ฝุ่นควันท่ีฟุ้งกระจายส่งผลกระทบก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศ 

400 3.31 1.47 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 400 3.48 1.02 มาก 

 
         จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความตระหนักมากต่อการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ( X = 3.48, S.D. = 1.02) อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
ข้อที่มีความตระหนักมาก คือ หากทุกคนท าความสะอาดหน้าบ้านและคัดแยกขยะมูลฝอยจะท าให้
ชุมชนน่าอยู่มากข้ึน ( X = 3.67, S.D. = 1.45) และการทิ้งขยะไม่เลือกที่ หากคนในชุมชนทิ้งคนละชิ้น
จะท าให้ขยะเกลื่อนชุมชนได้ ( X = 3.61, S.D. = 1.43) และข้อที่มีความตระหนักปานกลาง คือ 
การคัดแยกมูลฝอยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ( X = 3.18, S.D. = 1.33) 
 

4.2.4 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
 
ตารางท่ี 4.14 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
 

การปฏิบัติในการจัดการขยะมลูฝอยในครัวเรือน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. ท่านได้แยกขยะมูลฝอยก่อนแลว้น าใส่ถุงไปท้ิงในที่ท้ิงขยะ 400 2.61 1.21 น้อย 
2. ท่านเคยกองขยะมูลฝอยทิ้งไว้แล้วเผากลางแจ้ง 400 3.91 1.16 มาก 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 

การปฏิบัติในการจัดการขยะมลูฝอยในครัวเรือน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

3. ท่านได้น าเสื้อผ้าที่ใช้แล้วแตม่ีสภาพพอใช้ไปบริจาคให ้
คนอ่ืนใช้ต่อ 

400 2.92 1.16 ปานกลาง 

4. ท่านได้น าขวด (ใส)/ขวดน้ าอัดลมมาบรรจุน้ าดื่มอีก 400 2.83 1.26 ปานกลาง 
5. ท่านน าถังพลาสติก/ปี๊บท่ีใช้แลว้กลับมาใช้เป็นถังขยะ 400 2.80 1.24 ปานกลาง 
6. ท่านน ากระดาษท่ีใช้เขียนแล้วดา้นหนึ่งมาเขียนหรือใช้
ประโยชน์อีก 

400 3.12 1.33 ปานกลาง 

7. ท่านเคยน าเศษวัสดุมาซ่อมแซมของใช้ในบ้านท่ีช ารุด 400 2.82 1.19 ปานกลาง 
8. ท่านได้น ายางรถยนต์ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นกระถางปลูก
พืชผักสวนครัว/ไมด้อกไม้ประดับ 

400 2.29 1.24 น้อย 

9. ท่านได้น าของใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์และของ
ตกแต่งในบ้าน เช่น ตะกร้า 

400 2.48 1.15 น้อย 

10. ท่านคัดแยกขวดพลาสติก/กระป๋องพลาสติก/วัสดุ
พลาสติกแล้วน าไปขาย 

400 3.00 1.29 ปานกลาง 

11. ท่านแยกขยะมลูฝอยประเภทกระป๋องยาฆ่าแมลง/
กระป๋องสีสเปรย ์

400 2.75 1.25 ปานกลาง 

12. ท่านเลือกซื้ออาหารที่ไม่ใช้กล่องโฟมบรรจุหรือห่อหุ้ม
อาหาร 

400 2.72 1.06 ปานกลาง 

13. ท่านใช้ตะกร้า/ถุงผ้าใส่ของแทนถุงหิ้วท่ีเป็นพลาสติก 400 2.63 1.12 ปานกลาง 
14. ท่านแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น เศษอาหาร ขวด
แก้ว กระป๋อง ก่อนน าไปทิ้ง 

400 2.93 1.19 ปานกลาง 

15. ท่านเคยซ่อมแซมของที่ช ารุด เช่น รองเท้า เสื้อผ้า แทน
การซื้อใหม ่

400 3.09 1.21 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 400 2.86 0.83 ปานกลาง 

 
         จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ( X = 2.86, S.D. = 0.83) อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 ข้อที่มีการปฏิบัติมาก คือ กลุ่มตัวอย่างเคยกองขยะมูลฝอยทิ้งไว้แล้วเผากลางแจ้ง 
( X = 3.91, S.D. = 1.16) ข้อที่มกีารปฏิบัติน้อย คือ กลุ่มตัวอย่างได้น ายางรถยนต์ใช้แล้วมาดัดแปลง
เป็นกระถางปลูกพืชผักสวนครัวหรือไม้ดอกไม้ประดับ ( X = 2.29, S.D. = 1.24) 
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4.2.5 ความต้องการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด 
อ่อนตัว 

 
ตารางท่ี 4.15 ความต้องการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
 

รายการ 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. การน าขยะชุมชนมาบ าบดัด้วยเครื่องสับย่อย (วิธีการแบบเชิงกลชีวภาพ) 
เป็นวิธีการย่อยขยะชุมชนท่ีเหมาะสมที่สดุ 

400 2.62 0.49 
ปาน
กลาง 

2. การน าขยะมาบ าบัดด้วยเครื่องสับย่อย ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในขนสง่และลด
ค่าขยะที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของบ่อขยะ (ลดค่าใช้จ่ายของ เทศบาล) 

400 2.59 0.54 น้อย 

3. เครื่องสับย่อยขยะแห้ง สามารถย่อยขยะพลาสติกทุกชนิด ได้หมดทุกวัน 
ทั้งเทศบาล (ปริมาณไม่เกินวันละ 1 คัน) 

400 2.42 0.60 น้อย 

4. ขยะพลาสติกท่ีย่อยสลายละเอยีดเป็นช้ินเล็ก ๆ น ามาล้างท าความสะอาด 
และตากแดดให้แห้ง สามารถน ามาท าเป็นเบาะยิมนาสติกและเบาะนั่งได้เป็น
อย่างดีในราคาถูกมาก 

400 2.46 0.58 น้อย 

5. การน าขยะชุมชนมาบ าบดัด้วยเครื่องสับย่อย ท าให้เกดิกลิ่นเหมน็ของขยะ
ลดลง และลดการแพร่กระจายของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคตดิต่อ 

400 2.53 0.57 น้อย 

6. ควรมีบ่อบ าบัดน้ าที่เกดิจากการท าความสะอาดขยะพลาสติก ก่อนปล่อย
ลงท่อระบายน้ า 

400 2.69 0.54 
ปาน
กลาง 

7. เจ้าหน้าท่ีประจ าเครื่องสับย่อยควรสวมหมวก หน้ากากอนามัย ถุงมือ 
รองเท้าบูท และชุดเสื้อผ้าป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการย่อยสลาย
กระจกและฝุ่นควันทุกครั้งท่ีใช้เครือ่งสับย่อย 

400 2.69 0.51 
ปาน
กลาง 

8. เทศบาล ควรมเีครื่องคัดแยกขยะแบบตะแกรงหมุน ใช้แยกขยะแทน
แรงงานคนเพื่อช่วยประหยดัเวลา 

400 2.59 0.61 น้อย 

9. บรรจุภณัฑ์พลาสติก สามารถน ามาผลิตเสื่อจากพลาสติกไดโ้ดยผา่น
กระบวนการสับย่อยเป็นช้ินละเอยีด และผ่านการหลอมเป็นเส้นหรือตัดขวด
ให้เป็นเส้นและน ามาทอเสื่อ 

400 3.36 0.59 มาก 

10. การน าขวดพลาสติกมาตัดเปน็กระถางต้นไม้ ดอกไม้จากขวดพลาสติก 
เพื่อลดปรมิาณขยะและเพิ่มรายไดใ้ห้กับคนในชุมชน 

400 4.74 0.51 
มาก
ที่สุด 

11. การน าขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเหด็ ปลูกต้นไม้
เพื่อลดปรมิาณขยะและเพิ่มอาชีพให้กับคนในชุมชน 

400 4.68 0.51 
มาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
 

รายการ 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

12. การน าบรรจภุัณฑ์พลาสติกมาท าเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน 
เช่น โคมไฟ โมบาย ของตกแต่งบ้าน 

400 4.50 0.59 มากที่สุด 

13. ขวดพลาสติกสามารถน ามาท าเป็นอุปกรณ์ช่วยรักษาสุขภาพ 
เช่น หมอนพลาสติก ไมเ้ท้า เครื่องออกก าลังกาย 

400 4.54 0.58 มากที่สุด 

14. ขยะพลาสติกทีส่ับย่อยละเอียด สามารถน ามาผลติอิฐบล็อก 
รีไซเคิลได้เป็นอย่างด ี

400 3.47 0.58 มาก 

15. การน าขวดพลาสติกเหลือท้ิงมาประดิษฐเ์ป็นตะกร้าหรือ
กระเป๋า เพื่อเป็นการลดปรมิาณขยะและเพิ่มรายได้เพิ่มอาชีพ
ให้กับคนในชุมชน 

400 4.67 0.56 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 400 4.00 0.31 มาก 

          
จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยประเภท 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.31) ข้อที่มีการกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการ
จัดการมากที่สุด คือ การน าขวดพลาสติกมาตัดเป็นกระถางต้นไม้ ดอกไม้จากขวดพลาสติก โคมไฟ 
และโมบาย ( X = 4.74, S.D. = 0.51) การน าขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ด 
ปลูกต้นไม้ เพ่ือลดปริมาณขยะและเพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน ( X = 4.68, S.D. = 0.51) การน า
ขวดพลาสติกเหลือท้ิงมาประดิษฐ์เป็นตะกร้าหรือกระเป๋า เพ่ือลดปริมาณขยะและเพ่ิมรายได้ให้กับคน
ในชุมชน ( X = 4.67, S.D. = 0.56) การน าขวดพลาสติกมาท าเป็นอุปกรณ์ช่วยรักษาสุขภาพ เช่น 
หมอนพลาสติก ไม้เท้า เครื่องออกก าลังกาย ( X = 4.54, S.D. = 0.58) และการน าบรรจุภัณฑ์
พลาสติกมาท าเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น โคมไฟ โมบาย ของตกแต่งบ้าน ( X = 4.50, S.D. = 
0.59) ข้อที่มีการกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการจัดการน้อย คือ เครื่องสับย่อยขยะแห้ง สามารถ
ย่อยขยะพลาสติกทุกชนิด ได้หมดทุกวัน ทั้งเทศบาล (ปริมาณไม่เกินวันละ 1 คัน) ( X = 2.42, S.D. = 
0.60) 
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4.3  การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับ
ครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวระดับครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้าง
รูปแบบ 2) การพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย การประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุง
รูปแบบ วางแผนปฏิบัติการ และ 3) การปฏิบัติการตามรูปแบบ โดยด าเนินการเป็นเวลา 6 เดือน 
ตั้งแต่เดือนมถิุนายน – ธันวาคม 2559 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
   4.3.1 การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง  

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง โดยใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวขององค์กร Flexible Packaging Association ประเทศสหรัฐอเมริกา รูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หลักการจัดการขยะมูลฝอย 3Rs ได้แก่ 
Reuse Reduce และ Recycle ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และใช้แนวคิดของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมนิเวศชุมชนและชุมชนนิเวศชานเมือง โดยน ามาสังเคราะห์และจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) ใช้เวลา 1 วัน ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 
12 คน ประกอบด้วย 1) ตัวแทนครัวเรือนที่ผู้น าชุมชนเป็นผู้เลือกมาจากครัวเรือนที่มีการแยกขยะมูล
ฝอยเป็นประจ าและสม่ าเสมอจาก 3 เทศบาลที่เป็นพ้ืนที่วิจัย เทศบาลละ 2 คน รวม 6 คน  ได้แก่ 
ระดับเทศบาลนคร คือ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัวทอง และ
เทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ ของจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง 
2) ประธานชุมชนของชุมชนที่มกีิจกรรมการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ เทศบาลละ 
1 คน รวม 3 คน และ 3) นักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางในขั้นการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว  ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างทางในขั้นการ
แยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว และผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะ
มูลฝอยปลายทางในขั้นการก าจัดขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว โดยผู้วิจัยได้จัดการคืน
ข้อมูลทีเ่ป็นผลจากการวิเคราะห์ปริมาณ องค์ประกอบและระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือน ผลการวิเคราะห์ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติและความ
ต้องการในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว เพ่ือ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนทนากลุ่มเพ่ือสังเคราะห์จัดท าร่างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนที่เหมาะสมในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ผลการสังเคราะห์ได้ร่างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่มี
องคป์ระกอบ ดังนี้ 
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   4.3.1.1  แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
คือ ต้องสร้างตัวแทนครัวเรือนให้มีความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติให้เป็นแกนน าในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรทั้งการจัดการต้นทางโดยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การจัดการระหว่างทาง
โดยการแยกและการน าไปใช้ประโยชน์ และการจัดการปลายทางโดยการก าจัดอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับวิถีชุมชน โดยการท ากิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องให้สามารถปฏิบัติได้จริง
และยั่งยืน 

   4.3.1.2 หลักการของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 

1) สาระ ให้ยึดความรู้ของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง โดยใช้รูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวขององค์กร Flexible Packaging Association ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
หลักการจัดการขยะมูลฝอย 3Rs ได้แก่ Reuse Reduce และ Recycle ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และใช้แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมนิเวศชุมชนและชุมชนนิเวศชานเมือง เป็นหลักใน
การถ่ายทอดและเพ่ิมเติมความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการใช้รูปแบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

2) ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิชาการเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาที่ส าคัญ
เกี่ยวกับองค์ประกอบและระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว และ
ให้ผู้รู้หรือปราชญ์ชุมชนที่มีผลงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดทักษะในการลดการใช้ (Reduce) 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก การน าขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวกลับมาใช้ซ้ า 
(Reuse) และปรับปรุงรูปแบบการใช้ใหม่ (Recycle) 

3) วิธีการถ่ายทอดโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การบรรยาย การ
อภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาจากตัวอย่างของจริง การฝึกปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบท
ชุมชนและสอดคล้องกับวิถีชุมชน 

4) ผู้รับการถ่ายทอดเป็นตัวแทนครัวเรือนในชุมชนที่มีความอยากรู้และ
สมัครใจเข้าร่วมการถ่ายทอดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
และผู้สนใจทั่วไป 

5) ผลของการใช้รูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวในชุมชนได้และสร้างความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติแก่ตัวแทนครัวเรือนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวอย่างครบวงจรทั้งขยะมูลฝอยจากต้นทาง 
ระหว่างทางและปลายทางได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทชุมชนและสอดคล้องกับวิถีชุมชน 
เกิดครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวอย่างครบ
วงจรที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับครัวเรือนและชุมชนอ่ืนได้ 

6) ผลต่อเนื่องจากการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แปรรูปจากขยะมูลฝอยประเภท
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บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่น ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้และเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของ
ชุมชนที่สามารถจ าหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ เกิดกลุ่มหรือชมรมในการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง
จากขยะมูลฝอยจากต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง โดยการร่วมกันท ากิจกรรมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการขยายผลการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวที่ถูกต้องสู่ครัวเรือนและชุมชนอ่ืนอย่างกว้างขวางต่อไป 

   4.3.1.3  เป้าหมายของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

1) เป็นรูปแบบที่เกิดจากความต้องการและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 
โดยด าเนินการอยู่บนฐานของศักยภาพของชุมชน ให้คงอยู่คู่กับชุมชน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน 

2) สามารถปฏิบัติได้จริงและจัดการรูปแบบนี้ภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
3) รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน

ตัวระดับครัวเรือน มีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวระดับครัวเรือนได้ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในท้องถิ่นและเพ่ิมคุณค่าของรูปแบบนั้น 

   4.3.1.4  กระบวนการและวิธีการเพ่ิมคุณภาพการจัดการมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

      ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนปฏิบัติการเพ่ิมคุณภาพการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

     วิธีด าเนินงาน 
1) จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ิมคุณภาพการจัดการ 

(1) แผนการปฏิบัติการเพ่ิมคุณภาพการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยการบรรยาย การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การศึกษาจากตัวอย่างของจริง การฝึกปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนและสอดคล้องกับวิถีชุมชน 
และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

(2) แผนการเพ่ิมคุณภาพการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยการประชุมระดมความคิด ปฏิบัติการตรวจสอบผลการ
เพ่ิมคุณภาพ 

2) แบ่งงาน ก าหนดบทบาทและหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
3) จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการจัดการขยะมูลฝอย

ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 2 วัน โดยการบรรยาย การอภิปราย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาจากตัวอย่างของจริง การฝึกปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนและ
สอดคล้องกับวิถีชุมชน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
 
 



 
 

98 

      ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

          วิธีด าเนินงาน 
1) รับสมัครผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 12 คน 

ประกอบด้วย 1) ตัวแทนครัวเรือนที่ผู้น าชุมชนเป็นผู้เลือกมาจากครัวเรือนที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็น
ประจ าและสม่ าเสมอจาก 3 เทศบาลที่เป็นพ้ืนที่วิจัย เทศบาลละ 2 คน รวม 6 คน ได้แก่ ระดับ
เทศบาลนคร คือ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัวทอง และเทศบาล
ต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ ของจังหวัดนนทบุรี  ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง 
2) ประธานชุมชนของชุมชนที่มีกิจกรรมการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ เทศบาลละ 
1 คน รวม 3 คน และ 3) นักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางในขั้นการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว  ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างทางในขั้นการ
แยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว และผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะ
มูลฝอยปลายทางในขั้นการก าจัดขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ให้ความรู้ด้านสภาพ
ปัญหาปริมาณและองค์ประกอบ และระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวของครัวเรือน และผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการบรรยายและชมวีดิทัศน์กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

2) ให้นักวิชาการเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว และให้ผู้รู้หรือปราชญ์
ชุมชนที่มีผลงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดทักษะในการลดการใช้ (Reduce) บรรจุภัณฑ์
พลาสติก การน าขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวกลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และ
ปรับปรุงรูปแบบการใช้ใหม่ (Recycle) โดยการสาธิตและน าการปฏิบัติจริง ประกอบด้วย มิติการ
จัดการ (1) การจัดการต้นทางในขั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ (2) การจัดการระหว่างทางในขั้นการแยก
และการน าไปใช้ประโยชน์ และ (3) การจัดการปลายทางในขั้นการก าจัด 

3) ท าการฝึกปฏิบัติของจริง ในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือน ประกอบด้วย มิติการจัดการ (1) การจัดการต้นทางในขั้น
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ (2) การจัดการระหว่างทางในขั้นการแยกและการน าไปใช้ประโยชน์ และ 
(3) การจัดการปลายทางในขั้นการก าจัด และการสรุปและอภิปรายผลการถ่ายทอด 

       ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการเพ่ิมคุณภาพการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

           วิธีด าเนินงาน 
1) จัดประชุมโดยรับสมัครผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 

จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 1) ตัวแทนครัวเรือนที่ผู้น าชุมชนเป็นผู้เลือกมาจากครัวเรือนที่มีการแยก
ขยะมูลฝอยเป็นประจ าและสม่ าเสมอจาก 3 เทศบาลที่เป็นพ้ืนที่วิจัย เทศบาลละ 2 คน รวม 6 คน  
ได้แก่ ระดับเทศบาลนคร คือ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัวทอง และ
เทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ ของจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง 
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2) ประธานชุมชนของชุมชนที่มกีิจกรรมการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ เทศบาลละ 
1 คน รวม 3 คน และ 3) นักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางในขั้นการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว  ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างทางในขั้นการ
แยกและการน าไปใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว และผู้เชี่ยวชาญในการ
จัดการขยะมูลฝอยปลายทางในขั้นการก าจัดขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว เพ่ือ
ปฏิบัติการเพ่ิมคุณภาพการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับ
ครัวเรือน 

2) จัดให้ตัวแทนของครัวเรือน ประธานชุมชน และนักวิชาการที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวได้แสดงความคิด
สร้างสรรค์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
วิถีชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมคุณภาพการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
ตัว ประกอบด้วย มิติการจัดการ (1) การจัดการต้นทางในขั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ (2) การจัดการ
ระหว่างทางในขั้นการแยกและการน าไปใช้ประโยชน์ และ (3) การจัดการปลายทางในขั้นการก าจัด 
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับ
ครัวเรือนได้ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในท้องถิ่นและเพ่ิมคุณค่าของรูปแบบ 

3) ท าการต่อยอดคุณภาพของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยมาจากความต้องการของชุมชน โดยแบ่งเป็น 
3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (2) กลุ่มอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพ และ (3) กลุ่มเครื่องใช้ไม้สอย 

4) ท าการคืนข้อมูลของชุมชน โดยการพาตัวแทนของครัวเรือน ผู้น า
ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องติดตามผลการท ากิจกรรมเพ่ิมคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

       ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติการสร้างและการเพ่ิมคุณภาพรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

           วิธีด าเนินงาน 
          1) ประเมินผลของความรู้ ความตระหนัก และความพึงพอใจของ

ตัวแทนครัวเรือน ผู้น าชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ด้วยแบบทดสอบความรู้ แบบสอบถาม
ความตระหนักและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนตามปัจจัยส่วนบุคคล 

          2) ประเมินผลการท ากิจกรรมเพ่ิมคุณภาพของรูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน เช่น มิติการจัดการ (1) การจัดการ
ต้นทางในขั้นการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ คือ การใช้ประโยชน์จากตารางการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ (2) การ
จัดการระหว่างทาง: การลดและใช้ประโยชน์ คือ การใช้ประโยชน์จากตารางการแยกและใช้ประโยชน์
บรรจุภัณฑ์ และ (3) การจัดการปลายทาง: การก าจัด คือ การใช้ประโยชน์จากตารางการก าจัด  

          3) ประเมินผลเพ่ือต่อยอดคุณภาพของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยมาจากความต้องการของชุมชน โดย
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แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (2) กลุ่มอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพ และ (3) กลุ่มเครื่องใช้
ไม้สอย 

      4.3.1.5 ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินการตามรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน ได้แก่ 

         1) ด้านชุมชน ผู้น าชุมชน และผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น 
     2) ด้านตัวแทนครัวเรือนต้องสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตระหนัก

และมีการปฏิบัติการแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ าและสม่ าเสมอ รวมทั้งมีความใฝ่รู้ในคุณค่าของ
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน 

         3) ด้านผู้รู้หรือปราชญ์ของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือนต้องยินดีถ่ายทอดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 

         4) ด้านผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากภายนอกชุมชนต้อง
ช่วยเสริมองค์ความรู้และเทคนิคท่ีชุมชนยังไม่สามารถท าได้ เช่น การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การแยกและ
ใช้ประโยชน์ และการก าจัดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

         5) การใช้ประโยชน์รูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือนต้องมาจากความต้องการและความเหมาะสมของชุมชน โดย
แบ่งเป็น (1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (2) กลุ่มอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพ และ (3) กลุ่มเครื่องใช้ไม้สอย 

4.3.2  การประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน 

      4.3.2.1 การประเมินคุณภาพรูปแบบ ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการต้น
ทาง: การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ ด้านการจัดการระหว่างทาง: การลดและใช้ประโยชน์ และด้านการ
จัดการปลายทาง: การก าจัด จ านวน 5 คน ประเมินคุณภาพรูปแบบ ผลประเมินความสอดคล้องมีค่า 
0.80–1.00 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบมีคุณภาพทุกด้านทั้งด้านแนวความคิด
ของรูปแบบ หลักการของรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ วิธีการหรือกิจกรรมของรูปแบบ และ
ปัจจัยสนับสนุนของรูปแบบดังรายละเอียดในตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.16 ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
                  ชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน 
 

 

องค์ประกอบของ
รูปแบบ 

การประเมินคุณภาพรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

การแปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. ความเหมาะสมส าหรับ
แนวคิดของรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
ในครัวเรือน 

1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง 

2. ความเหมาะสมส าหรับ
หลักการของรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
ในครัวเรือน 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

3.  ความเหมาะสมส าหรับ
เป้าหมายของรูปแบบ
การจัดการขยะมลูฝอย
ประเภทบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
ในครัวเรือน 

1 1 1 0 1 4 0.8 สอดคล้อง 

4. ความเหมาะสมส าหรับ
กระบวนการและวิธีการ
หรือกิจกรรมของรูปแบบ
การจัดการขยะมลูฝอย
ประเภทบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
ในครัวเรือน 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

5.  ความเหมาะสมส าหรับ
ปัจจัยสนับสนุนของ
รูปแบบการจดัการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
ตัวในครัวเรือน 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 
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   4.3.2.2 ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงรูปแบบรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจาก
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน สรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบ ดังนี้ 

1) แนวคิดของรูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เสนอแนะให้ปรับปรุง สาระจึงสมบูรณ์แล้ว 

2) หลักการของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เสนอแนะให้ปรับปรุง สาระจึงสมบูรณ์แล้ว 

3) เป้าหมายของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เสนอแนะให้ปรับปรุง สาระจึงสมบูรณ์แล้ว 

4) กระบวนการและวิธีการหรือกิจกรรมของรูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้ปรับปรุง
วิธีการใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

           ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนปฏิบัติการสร้างและเพ่ิมคุณภาพรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เสนอแนะ
ให้ปรับปรุง สาระจึงสมบูรณ์แล้ว 

            ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการเพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เสนอแนะให้ปรับปรุง สาระจึง
สมบูรณ์แล้ว 

           ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้มีการเก็บ
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนเพ่ือยืนยันปริมาณ
หลังที่มีการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแล้วสามารถท าให้ปริมาณลดลงจริง 

5) ปัจจัยสนับสนุนของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เสนอแนะให้ปรับปรุง สาระจึงสมบูรณ์แล้ว 

 4.3.3 การปรับปรุงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวในครัวเรือน  

 ผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่มตัวแทนของผู้เกี่ยวข้องจ านวน 12 คน ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนจาก 
3 พ้ืนที่วิจัย ซึ่งมาจากการเลือกของผู้น าชุมชน เป็นครัวเรือนที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ าและ
สม่ าเสมอ ได้แก่ ระดับเทศบาลนคร คือ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบาง  
บัวทอง และเทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ ของจังหวัดนนทบุรี  ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชน
นิเวศชานเมือง เป็นตัวแทนครัวเรือนเทศบาลละ 2 คน รวมเป็นตัวแทนครัวเรือน จ านวน 6 คน 
2) ตัวแทนผู้น าชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการตัวแทนผู้น าชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ จ านวน 3 คน และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการต้นทาง: การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ด้าน
การจัดการระหว่างทาง: การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว และ
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ด้านการจัดการปลายทาง: การก าจัดขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว จ านวน 3 คน ใช้
เวลา 1 วัน เพ่ือทบทวนและปรับปรุงรูปแบบให้ได้คุณภาพตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้เวลาใน
การปรับปรุง 1 วัน ซึ่งผลการสนทนากลุ่มได้ปรับปรุงองค์ประกอบของรูปแบบในองค์ประกอบที่ 4 
กระบวนการและวิธีการหรือกิจกรรมแนวคิด ส่วนองค์ประกอบที่ 1, 2, 3 และ 5 นั้นผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่ได้เสนอแนะให้ปรับปรุงจึงใช้เนื้อหาเดิม เพราะเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือนใน
องค์ประกอบที่ 4 ดังนี้ องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการและวิธีการของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน ได้ปรับปรุง ส่วนในขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการ
เพ่ิมคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน ดังนี้ 

    เดิม: รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับครัวเรือน โดยมาจากความต้องการของชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
(2) กลุ่มอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพ และ (3) กลุ่มเครื่องใช้ไม้สอย 

    การปรับปรุง: ได้เพ่ิมเนื้อหาให้ชัดเจนขึ้นโดยปรับแก้เป็น รูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยมาจากความต้องการของ
ชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (2) กลุ่มอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพ และ 
(3) กลุ่มเครื่องใช้ไม้สอย และปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับ
ครัวเรือน มีอัตราลดลง 

4.3.4 การปฏิบัติการสร้างและเพิ่มคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน  

จากรูปแบบที่ได้พัฒนาแล้วจึงได้น ามาด าเนินการเพ่ือปฏิบัติการถ่ายทอดโดยมีขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

      ขั้นตอนที่ 1 วางแผนปฏิบัติการสร้างและเพ่ิมคุณภาพรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

     วิธีด าเนินงาน 
1)  จัดท าแผนปฏิบัติการสร้างและเพ่ิมคุณภาพรูปแบบการจัดการ 

(1) แผนการปฏิบัติการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยการบรรยาย ชมวีดิทัศน์ ทดลอง 
อภิปรายกลุ่ม และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

(2) แผนการเพ่ิมคุณภาพรูปแบบการจัดการโดยการประชุม
ระดมความคิด ปฏิบัติการตรวจสอบผลการเพิ่มคุณภาพ 

      2) แบ่งงาน ก าหนดบทบาท หน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
           3) จัดท าแผนปฏิบัติการสร้างและเพ่ิมคุณภาพรูปแบบการจัดการ 2 วัน 

โดยวิธีการรับฟังการบรรยาย ชมวีดิทัศน์ ทดลอง อภิปรายกลุ่ม และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
      ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการสร้างและเพ่ิมคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะ

มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
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          วิธีด าเนินงาน 
(1) รับสมัครตัวแทนครัวเรือนจาก 3 พ้ืนที่วิจัย ซึ่งมาจากการเลือกของ

ผู้น าชุมชน เป็นครัวเรือนที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ าและสม่ าเสมอ ได้แก่ ระดับเทศบาลนคร 
คือ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัวทอง และเทศบาลต าบล คือ เทศบาล
ต าบลบางใหญ่ ของจังหวัดนนทบุรี  ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง เป็นตัวแทนครัวเรือน
เทศบาลละ 2 คน รวมเป็นตัวแทนครัวเรือน จ านวน 6 คน และตัวแทนผู้น าชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการตัวแทนผู้น าชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
ชุมชน เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ จ านวน 3 คน 

(2) ให้ความรู้ด้านสภาพปัญหาปริมาณและองค์ประกอบ และระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือน และผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการบรรยายและชมวีดิทัศน์กับกลุ่มเป้าหมาย 

(3) ให้ผู้รู้หรือปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นวิทยากรในการจัดการ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือน โดยการสาธิตและน าการปฏิบัติ
จริง ประกอบด้วย มิติการจัดการ (1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (2) กลุ่มอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพ และ 
(3) กลุ่มเครื่องใช้ไม้สอย 

(4) ท าการทดลองและฝึกปฏิบัติของจริง ในการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือน ประกอบด้วย มิติการจัดการ (1) การจัดการ
ต้นทาง : การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ (2) การจัดการระหว่างทาง : การแยกและใช้ประโยชน์ และ (3) การ
จัดการปลายทาง : การก าจัด และการสรุปและอภิปรายผลการถ่ายทอด 

       ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการเพ่ิมคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

           วิธีด าเนินงาน 
1) จัดประชุมรับสมัครรับสมัครตัวแทนครัวเรือนจาก 3 พ้ืนที่วิจัย ซึ่ง

มาจากการเลือกของผู้น าชุมชน เป็นครัวเรือนที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ าและสม่ าเสมอ ได้แก่ 
ระดับเทศบาลนคร คือ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมือง คือ เทศบาลเมืองบางบัวทอง และ
เทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลบางใหญ่ ของจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง 
เป็นตัวแทนครัวเรือนเทศบาลละ 2 คน รวมเป็นตัวแทนครัวเรือน จ านวน 6 คน และตัวแทนผู้น า
ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการตัวแทนผู้น าชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ จ านวน 3 คน เพ่ือท าหน้าเพ่ิมคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนและเป็นตัวแทนถ่ายทอด 
รูปแบบอย่างยั่งยืนต่อไป 

          2) จัดให้ตัวแทนของครัวเรือนและตัวแทนผู้น าชุมชนได้แสดงความคิด
สร้างสรรค์ด้านรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับ
ครัวเรือน วิถีชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมคุณภาพรูปแบบ ประกอบด้วย มิติการจัดการ (1) การจัดการ
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ต้นทาง : การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ (2) การจัดการระหว่างทาง : การแยกและใช้ประโยชน์ และ (3) การ
จัดการปลายทาง : การก าจัด ให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนได้ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในท้องถิ่นและเพ่ิมคุณค่าของ
รูปแบบ 

          3) ท าการต่อยอดคุณภาพของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยมาจากความต้องการของชุมชน โดยแบ่งเป็น 
3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (2) กลุ่มอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพ และ (3) กลุ่มเครื่องใช้ไม้สอย 

          4) ท าการคืนข้อมูลชุมชน โดยการพาตัวแทนครัวเรือน ผู้น าชุมชน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องติดตามผลการท ากิจกรรมเพิ่มคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

       ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติการสร้างและการเพ่ิมคุณภาพรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

           วิธีด าเนินงาน 
          1) ประเมินผลความรู้ ความตระหนัก และความพึงพอใจของตัวแทน

ครัวเรือน ผู้น าชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ด้วยแบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามความ
ตระหนักและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนตามปัจจัยส่วนบุคคล 

          2) ประเมินผลของการท ากิจกรรมเพ่ิมคุณภาพรูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน เช่น มิติการจัดการ (1) การจัดการ
ต้นทาง : การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ คือ การใช้ประโยชน์จากตารางการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ (2) การ
จัดการระหว่างทาง : การแยกและใช้ประโยชน์ คือ การใช้ประโยชน์จากตารางการแยกและใช้
ประโยชน์บรรจุภัณฑ์ และ (3) การจัดการปลายทาง : การก าจัด คือ การใช้ประโยชน์จากตารางการ
ทิ้งและการก าจัด  

          3) ประเมินผลเพ่ือต่อยอดคุณภาพของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยมาจากความต้องการของชุมชน โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (2) กลุ่มอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพ และ (3) กลุ่มเครื่องใช้
ไม้สอย และปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
มีอัตราลดลง 
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4.4  ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับครัวเรือน 
 4.4.1 ผลด้านความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติ 

4.4.1.1 ระดับด้านความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติ 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติต่อการใช้รูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน ผลการศึกษาปรากฏ 
ดังนี้ 

   1) ระดับความรู้ต่อการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

 
ตารางท่ี 4.17 ระดับคะแนนความรู้หลังการได้ใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ 
 พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
 

ระดับคะแนนความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ า - - 

ปานกลาง 14 26.92 
สูง 38 73.08 
รวม 52 100.00 

    
  จากตารางที่ 4.17 ระดับความรู้ของตัวแทนครัวเรือนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ

ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยภาพรวม พบว่า ตัวแทนส่วน
ใหญ่มีความรู้ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 73.08 รองลงมามีความรู้ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
26.92 ตามล าดับ 

  2) ระดับความตระหนักต่อการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

 
ตารางท่ี 4.18 ระดับความตระหนักหลังการได้ใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ 
 พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
 

ระดับความตระหนัก จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 25 48.08 

มาก 27 51.92 
ปานกลาง - - 

รวม 52 100.00 
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   จากตารางที่ 4.18 ระดับความรู้ พบว่า ตัวแทนครัวเรือน มีความตระหนักในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 50.79 รองลงมามีความตระหนักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47 .62 และมีความ
ตระหนักปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1.59 ตามล าดับ  

  3) ระดับการปฏิบัติต่อการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

 
ตารางท่ี 4.19 ระดับการปฏิบัติหลังไดใ้ช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 ชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
 

ระดับการปฏิบัติ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 15 30.77 

มาก 36 69.23 
ปานกลาง - - 

รวม 52 100.00 
    
   จากตารางที่ 4.19 ระดับการปฏิบัติ พบว่า ตัวแทนครัวเรือน มีการปฏิบัติในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 69.23 และรองลงมามกีารปฏิบัติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.77  

 4.1.1.2 เปรียบเทียบความรู้และความตระหนักระหว่างก่อนกับหลังการใช้รูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน  

  1) เปรียบเทียบความรู้ระหว่างก่อนกับหลังการใช้ รูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

 
ตารางที่ 4.20 เปรียบเทียบความรู้ระหว่างก่อนกับหลังของตัวแทนครัวเรือนที่ใช้รูปแบบการจัดการ 
                   ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
 

ระดับคะแนนความรู้ 
ค่าเฉลี่ย  
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าผลต่าง
ของคะแนน 

t p-value 

ก่อนได้รับการถ่ายทอด 9.02 1.92 
3.19 19.77* .000 

หลังได้รับการถ่ายทอด 12.21 1.22 
 
*p<.05 
 

   จากตารางที่ 4.20 พบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีความรู้ก่อนการใช้รูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน มีคะแนนเฉลี่ย 9.02 หลัง
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การใช้รูปแบบมีคะแนนเฉลี่ย 12.21 เพ่ิมขึ้นก่อนได้รับการถ่ายทอด 3.19 จากการทดสอบด้วยสถิติ
ทดสอบ t-test พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2)  เปรียบเทียบความตระหนักระหว่างก่อนกับหลังการใช้รูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

 
ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบความตระหนักระหว่างก่อนกับหลังใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
                  ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
 

ความตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย  
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าผลต่าง
ของคะแนน 

t p-value 

ก่อนได้รับการถ่ายทอด 3.26 .57 
1.18 14.19* .000 

หลังได้รับการถ่ายทอด 4.44 .36 
 
*p<.05 
 

   จากตารางที่ 4.21 พบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีความตระหนักก่อนใช้รูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน มีคะแนนเฉลี่ย 3.26 หลัง
การใช้รูปแบบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 เพ่ิมขึ้นก่อนได้รับการถ่ายทอด 1.18 จากการทดสอบด้วยสถิติ
ทดสอบ t-test พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับความตระหนักต่อการใช้รูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน  
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับความตระหนักหลังต่อการรูปแบบการจัดการ

ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
  

รายการ ความรู้ ความตระหนัก 
ความรู้ 1.00 .332* 
ความตระหนัก - 1.00 

 
*p<.05 
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า หลังการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนมีความรู้และความตระหนักสัมพันธ์กันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 
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  4.4.2 เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระหว่างก่อนกับหลังการปฏิบัติในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ตามรูปแบบของครัวเรือนต้นแบบ 
 
ตารางที่ 4.23 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวจากการใช้รูปแบบ 

      การจัดการ 
 

ตัวแทน 
ครัวเรือนที่ 

ปริมาณขยะมูลฝอยฯ 
ที่เกิดขึ้น  

(กก./ครัวเรือน/วัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอยฯ 
หลังจากการใช้รปูแบบ  
(กก./ครัวเรือน/วัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอยฯ 
ที่ลดลงหลงัจาก 
การใช้รูปแบบ  

(กก./ครัวเรือน/วัน) 
1 3.00 2.00 1.00 
2 2.55 1.55 1.00 
3 2.85 1.85 1.00 
4 3.15 2.00 1.15 
5 2.60 1.50 1.10 
6 2.75 1.50 1.25 
7 2.70 1.70 1.00 
8 2.50 1.50 1.00 
9 2.80 1.80 1.00 
10 3.00 2.00 1.00 
11 3.15 2.15 1.00 
12 2.85 1.75 1.10 

เฉลี่ย 2.82 1.76 1.05 
   
  จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
ตัวระดับครัวเรือนมีอัตราลดลงเฉลี่ย 1.05 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน 
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 4.4.3 ผลการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในการ
น าไปใช้ประโยชน์และการก าจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนต้นแบบหลังปฏิบัติการตามรูปแบบ 
 
ตารางที่ 4.24 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวจากการใช้ 

       ประโยชน์หลังจากการใช้รูปแบบการจัดการ 
 

ตัวแทน 
ครัวเรือนที่ 

การน าขยะ 
มูลฝอยฯ ไปใช้

ประโยชน์ในกิจกรรม
เกษตรอินทรีย์ 

(กก./ครัวเรือน/วัน)  

การน าขยะ 
มูลฝอยฯ ไปใช้

ประโยชนเ์ป็นอุปกรณ์ 
ในการส่งเสริมสุขภาพ 

(กก./ครัวเรือน/วัน) 

การน าขยะ 
มูลฝอยฯ ไปใช้

ประโยชน์เป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ในบ้านเรือน
(กก./ครัวเรือน/วัน) 

รวมปริมาณขยะ 
มูลฝอยฯ 

ที่ลดลงหลงัจากการ
ใช้รูปแบบ 

(กก./ครัวเรือน/วัน)  
 

1 1.00 - - 1.00 
2 - 1.00 - 1.00 
3 - 0.50 0.50 1.00 
4 0.65 0.50 - 1.15 
5 - 0.60 0.50 1.10 
6 - 0.50 0.75 1.25 
7 0.50 0.50 - 1.00 
8 - 1.00 - 1.00 
9 1.00 - - 1.00 
10 - - 1.00 1.00 
11 - 0.50 0.50 1.00 
12 0.60 0.50 - 1.10 

เฉลี่ย 0.31 0.47 0.27 1.05 
   
  จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผลการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวในการน าไปใช้ประโยชน์และการก าจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนต้นแบบหลังปฏิบัติการตาม
รูปแบบ มีการน าขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเกษตร
อินทรีย์ เฉลี่ย 0.31 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน ใช้เป็นอุปกรณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ เฉลี่ย 0.47 กิโลกรัมต่อ
ครัวเรือนต่อวัน เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเรือน เฉลี่ย 0.27 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน และน าไปก าจัด เฉลี่ย 
1.76 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน 
 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 การศึกษาปริมาณ องค์ประกอบ และระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี 

5.1.1.1 การศึกษาปริมาณ องค์ประกอบของขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวของครัวเรือน จังหวัดนนทบุรี 

การศึกษาปริมาณ และองค์ประกอบของขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย 
2.82 กิโลกรัม/ครัวเรือน/วัน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร ประกอบไปด้วยขยะ 
มูลฝอยอินทรีย์ร้อยละ 26.98 ขยะมูลฝอยรีไซเคิลซึ่งประกอบไปด้วยขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อนตัวและคงตัว ร้อยละ 73.02 และของเสียอันตราย ร้อยละ 5.18 ปริมาณขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลเมือง ประกอบไปด้วยขยะมูลฝอยอินทรีย์ร้อยละ 27.87 ขยะมูลฝอยรีไซเคิลซึ่งประกอบไป
ด้วยขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวและคงตัว ร้อยละ 71.29 และของเสียอันตราย 
ร้อยละ 0.84 และปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบล ประกอบไปด้วยขยะมูลฝอยอินทรีย์ 
ร้อยละ 47.85 ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งประกอบไปด้วยขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว
และคงตัว ร้อยละ 49.05 และของเสียอันตราย ร้อยละ 3.10 โดยขยะมูลฝอยรวม 1 ส่วน มีขยะ 
มูลฝอยพลาสติก 7 ส่วน มีปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 0.56 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นพลาสติก ร้อยละ 42 และเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
ตัว ประเภทโพลิโพรพิลีน ประเภทโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง ประเภทโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต 
และประเภทโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นต่ า ตามล าดับ  

การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยทางกายภาพ พบว่า มีความ
หนาแน่นของขยะมูลฝอย มีปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ย 0.11-0.88 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ปริมาณ
ค่าความหนาแน่นน้อยเนื่องจากพบขยะมูลฝอยพลาสติกจ านวนมากและที่มีความหนาแน่นมาก
เนื่องจากพบขยะมูลฝอยอินทรีย์มากรวมเป็นขยะมูลฝอยพลาสติกและรองลงมาเป็นขยะมูลฝอย
อินทรีย์ เนื่องจากเป็นขยะมูลฝอยที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวันและหลีกเลี่ยงได้ยาก 

การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยทางเคมี พบว่า ปริมาณความชื้น
ต่ า ปริมาณของแข็งรวม ปริมาณเถ้า และปริมาณค่าความร้อนสูง เนื่องจากขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ 
มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นพลาสติก ดังภาพที่ 5.1-5.2  
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ภาพที่ 5.1 องค์ประกอบขยะมูลฝอยรวมจากครัวเรือน  
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ภาพที่ 5.2 องค์ประกอบของขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
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5.1.1.2 การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
จังหวัดนนทบุรี 

ระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ของครัวเรือน พบว่า ทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ครัวเรือนมีการจัดการขยะ 
มูลฝอยโดยมีการคัดแยกภายในระดับครัวเรือนเท่านั้น โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ได้แก่ ขวด
พลาสติก ถุงพลาสติก เพ่ือน าไปขายให้กับรถซาเล้งขายของเก่า ความถี่เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง 

5.1.2 ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน 

5.1.2.1 สรุปผลการศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการ
พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน 

1) ผลของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่าประชาชนในครัวเรือนของชุมชน จังหวัดนนทบุรี 

ที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 31-
40 ปี ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. ตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา รองลงอาชีพพนักงานเอกชน ตามล าดับ ส่วน
ใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001–20,000 บาท รองลงมาต่ ากว่า 10,000 บาท ตามล าดับ กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวในชีวิตประจ าวัน ส่วนใหญ่ เลือกบริโภคสินค้าประเภท
อาหาร เช่น ภาชนะบรรจุอาหารเข้าไมโครเวฟได้ รองลงมาเลือกบริโภคสินค้าประเภทเครื่องดื่ม เช่น 
ขวดน้ าดื่ม ขวดนม ตามล าดับ สินค้าที่กลุ่มตัวอย่างได้เลือกบริโภคนั้นส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวประเภทโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง รองลงมาเป็นประเภทโพลิโพรพิลีน และ
ประเภทโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นต่ า ตามล าดับ ซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวทั้ง 2 ประเภท
แรก กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกบริโภคในระดับที่ใกล้เคียงกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่ร้านค้า ร้านสะดวกซ้ือ และห้างสรรพสินค้า ตามล าดับ ส่วนใหญ่จะมีความถี่ใน
การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวมากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ รองลงมาใช้ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 
ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในหนึ่งวันมีปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
จ านวน 1–10 ชิ้น/วัน รองลงมา 11-20 ชิ้น/วัน ตามล าดับ 
  2) ผลของความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด 
อ่อนตัว 
           ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบค าถามความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกชนิด 
อ่อนตัวโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับความรู้ต่ า ระดับความรู้ปานกลาง และระดับความรู้สูง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวอยู่ในระดับ
ความรู้สูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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   3) ผลของความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัว 
           ความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05  
   4) ผลของการปฏิบัติต่อการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด 
อ่อนตัว 
           การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวใน
ครัวเรือน ของกลุ่มตัวอย่างในครัวเรือนของชุมชน จังหวัดนนทบุรี พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  
   5) ผลของความต้องการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัว 
           ความต้องการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
ตัวของกลุ่มตัวอย่างในครัวเรือนของชุมชน จังหวัดนนทบุรี  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 5.1.3 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
ตัวของตัวแทนครัวเรือนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา   
   การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ของตัวแทนครัวเรือนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวขององค์กร Flexible Packaging Association ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หลักการจัดการ
ขยะมูลฝอย 3Rs ได้แก่ Reuse Reduce และ Recycle ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และใช้
แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมนิเวศชุมชนและชุมชนนิเวศชานเมือง เป็นหลักในการถ่ายทอดและ
เพ่ิมเติมความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการใช้รูปแบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้นวัตกรรม
เชิงกระบวนการที่เป็นรูปแบบ 3  TRIANGLE: SRUD MODEL โดยมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 1. การจัดการต้นทาง
ด้วยการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ (Selection:  S) เท่ากับTRIANGLE 3 S โดยให้มี
สัดส่วน 1 : 2 : 3 คือ เลือก : แยก : ขาย (Select: Separate: Sell) 2. การจัดการระหว่างทางด้วยการลด
เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reduce Reuse Recycle for Utilization: RU) โดยให้มีสัดส่วน 1 : 2 : 3 ได้แก่ 
TRIANGLE 3 R คือ ลดการใช้: การน ากลับมาใช้ซ้ า: การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reduce: 
Reuse: Recycle) และ TRIANGLE 3 U คือ การใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรอินทรีย์ : การใช้
ประโยชน์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ: การใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นเครื่องใช้ไม้สอยในบ้าน (Use for Organic 
farming: Use for Health Promotion: Use for Utensils) 3. การจัดการปลายทางด้วยการก าจัด 
(Disposal: D)  โดยให้มีสัดส่วน 1 : 2 : 3 คือ การก าจัดระดับครัวเรือน: การก าจัดระดับชุมชน: การ
ก าจัดระดับเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Disposal for Household: Disposal for 
Community: Disposal for Local Government) (ดังภาพที่ 5.1) โดยเลือกซื้อที่มีตราสัญลักษณ์รีไซเคิล 
ส่วนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ในกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ใช้เป็นอุปกรณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ และเป็นสิ่งของ
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เครื่องใช้ในบ้านเรือน พลาสติกที่เหลือเพียงเล็กน้อยให้ครัวเรือนและชุมชน รวบรวมส่งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดการย่อย บด สับให้มีขนาดเล็กเพ่ือส่งก าจัดโดยให้โรงงานแปรรูปเป็นน้ ามันดีเซลให้กับบริษัทเอกชน 
ได้แก่ บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี พลัส จ ากัด เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ต่อไป ผลการประเมินโดยผู้ทรง 
คุณวุฒิ พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องเหมาะสมทุกประการ (IOC = 0.80-1.00) สามารถน าไปใช้ได้ 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
ภาพที่ 5.3  รูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของการ 
  ศึกษา 
 
 5.2.4 ผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับครัวเรือนที่เข้าร่วมด าเนินการ  

ผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับครัวเรือนที่เข้าร่วมด าเนินการ พบว่า ผลการเปรียบเทียบความรู้  ความตระหนัก การปฏิบัติของ
ตัวแทนครัวเรือน สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปริมาณขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนหลังการใช้รูปแบบโดยเฉลี่ยมีอัตรา
ลดลง 1.05 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน และมีการน าขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ เฉลี่ย 0.31 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน ใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ เฉลี่ย 0.47 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเรือน เฉลี่ย 0.27 กิโลกรัม
ต่อครัวเรือนต่อวัน และน าไปก าจัด เฉลี่ย 1.76 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน ผลการใช้รูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.2.1 การศึกษาปริมาณ องค์ประกอบ และระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ศึกษาปริมาณ องค์ประกอบ และระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์

พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า มีการผลิตปริมาณ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 0.56 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน มีองค์ประกอบส่วน
ใหญ่ที่พบเป็นพลาสติกและเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ประเภทโพลิโพรพิลีน ประเภทโพลิ- 
เอทธิลีนความหนาแน่นสูง ประเภทโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต และประเภทโพลิเอทธิลีนความ
หนาแน่นต่ า ตามล าดับ และระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ภายในระดับครัวเรือนเท่านั้น มีสัดส่วนการใช้พลาสติกเพ่ือผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) มากที่สุด 
และเป็นการใช้งานระยะสั้นที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยมากที่สุด (สถาบันพลาสติก, 2558) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Plastics Europe (2015) พบว่า มีการนิยมใช้พลาสติกเพ่ือผลิตบรรจุภัณฑ์ 
(Packaging) มากถึง ร้อยละ 39.5 โดยพบเป็นประเภทพลาสติกโพลิโพรพิลีน คือ บรรจุภัณฑ์อาหาร 
พลาสติกปิดฝาขวด ร้อยละ 19.2 และประเภทโพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง คือ ฟิล์มพลาสติกห่อ
อาหาร และถุงหูหิ้ว ร้อยละ 17.2 มีสัดส่วนการใช้พลาสติกเพ่ือผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) มาก
ที่สุด เนื่องมาจากการซื้อของอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ เน้นความสะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (2555) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล
เพ่ือสิ่งแวดล้อม (2556)  ที่พบว่า มีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว
มากขึ้น เพราะมีน้ าหนักเบา ใช้ง่ายสะดวกสบาย  จึงส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัว เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

5.2.2 การศึกษาความรู้ ความคิดเห็น ความตระหนัก การปฏิบัติในการจัดการขยะ 
มูลฝอย และปัจจัยในการเลือกใช้ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวใน
ครัวเรือนของชุมชน  จังหวัดนนทบุรี  
 การศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านการใช้ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวอยู่ใน
ระดับความรู้สูง มีความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยปานกลาง และมีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง 
อย่างมีนัยส าคัญ 0.05 เนื่องจากประชาชนในเขตชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี เห็นคุณค่า เกิด
ความตระหนักและเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ด้วยการให้โอกาสทุกคนพัฒนาความรู้ ความตระหนัก ทักษะ การรู้จักตัดสินใจ เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่
ถูกต้อง ท าให้สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ตลอดจนสร้างรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่เพ่ือสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ่มและสังคม (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2556)  ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชน จังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการปฏิบัติที่
บ่อย คือ กองขยะมูลฝอยทิ้งไว้แล้วเผากลางแจ้ง ซึ่งอาจจะมาจากการที่สะดวกและเป็นความเคยชิน
ของประชาชน มีการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง เช่น การแยกขยะมูลฝอยก่อนแล้วน าใส่ถุงไปทิ้งในที่ทิ้งขยะ  
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ท่านได้น ายางรถยนต์ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นกระถางปลูกพืชผักสวนครัว/ไม้ดอกไม้ประดับ  เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามจากการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้น มีการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ระดับการปฏิบัติบางครั้ ง อันเนื่องมาจากสภาพชุมชนเมืองและชุมชนนิเวศชานเมืองของ
กรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวมากขึ้น ท าให้เกิดเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของคนเมืองที่ทันสมัยมากขึ้น 
(กรุงเทพมหานคร, 2556) โดยเฉพาะชุมชนนิเวศชานเมืองเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่รายรอบเมืองหลวง จึงมี
การขยายตัวทั้งทางด้านขยะมูลฝอยที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะขยะที่เกิดขึ้นจากการใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งชนิดคงตัวและอ่อนตัวเมื่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น จึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการแทนที่บรรจุภัณฑ์แบบคงรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวมากขึ้นตามไปด้วย 
ทั้งนี้เพราะมีน้ าหนักเบา ใช้ง่ายสะดวกสบาย  (สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, 2559) จึงส่งผลให้
ปริมาณขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย (สถาบันการจัดการบรรจุ
ภัณฑ์และรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม, 2556) จากผลการของวิจัยของนิสรา ใจจุมปา เรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของพ่อค้า-แม่ค้าถนนคนเดินวัวลาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า ยังมีการจัดการขยะมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวไม่เหมาะสม 
เนื่องจาก การขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าว (นิสรา ใจจุมปา, 2556) จึง
ควรจัดให้มีความรู้ ความตระหนักแก่ประชาชน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ท าให้ประชาชนในเขตชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี เห็นคุณค่า เกิดความตระหนักและเข้าใจ
ถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ด้วยการให้โอกาสทุกคน
พัฒนาความรู้ ความตระหนัก ทักษะ การรู้จักตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่ถูกต้อง ท าให้สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
ตลอดจนสร้างรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่เพ่ือสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและสังคม (สุวารีย์ 
ศรีปูณะ, 2556)   
 5.2.3 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
ตัวของตัวแทนครัวเรือนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา   

ได้นวัตกรรมเชิงกระบวนการที่เป็นรูปแบบ3  TRIANGLE: SRUD MODEL โดย 
มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การจัดการต้นทางด้วยการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติก
เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ (Selection: S) 2. การจัดการระหว่างทางด้วยการแยกประเภทเพ่ือน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ (Reduce Reuse Recycle and Utilization: RU) 3. การจัดการปลายทางด้วยการ
ก าจัด (Disposal: D) ส่วนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ในกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ และเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเรือน พลาสติกที่เหลือเพียงเล็กน้อยให้ครัวเรือนและ
ชุมชน รวบรวมส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการย่อย บด สับให้มีขนาดเล็กเพ่ือส่งให้โรงงาน
แปรรูปเป็นน้ ามันดีเซลให้กับบริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี พลัส จ ากัด เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร หรือน าไปผลิตเป็นผ้าและพรมต่อไป ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า 
รูปแบบมีความสอดคล้องเหมาะสมทุกประการ (IOC = 0.80-1.00) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย
ของรวิกานต์ แสนไชย (2554) พบว่า การจัดการแบบยั่งยืนเรื่องขยะมูลฝอยในชุมชน ต้องเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของชุมชน จากความสมัครใจ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนคิดริเริ่มค้นหาปัญหาและหาสาเหตุของ
ปัญหาของชุมชน วางแผนด าเนินกิจกรรมลงทุนและปฏิบัติงาน และติดตามและประเมินผลการ
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ด าเนินงาน โดยควรเริ่มจากการลดการใช้ การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง จะสามารถลดปริมาณขยะ
มูลฝอยลงได้ (จอมจันทร์ นทีวัฒนา และวิชัย เทียนถาวร , 2560) และมีแนวทางการจัดการที่
สอดคล้องกับองค์กรบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวของประเทศสหรัฐอเมริกาและรูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (Flexible Packaging Association, 
2013; สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม, 2556) ซึ่งได้มีการปฏิบัติจริงและ
สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ 
 5.2.4 ผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับครัวเรือนที่เข้าร่วมด าเนินการ  

ผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับครัวเรือนที่เข้าร่วมด าเนินการ พบว่า ผลการเปรียบเทียบความรู้  ความตระหนัก การปฏิบัติของ
ตัวแทนครัวเรือน สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท าให้ปริมาณขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนหลังการใช้รูปแบบโดยเฉลี่ยมีอัตรา
ลดลง 1.05 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน และมีการน าขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ เฉลี่ย 0.31 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน ใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ เฉลี่ย 0.47 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเรือน เฉลี่ย 0.27 กิโลกรัม
ต่อครัวเรือนต่อวัน และน าไปก าจัด เฉลี่ย 1.76 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน ผลการใช้รูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา   ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวลดลง เนื่องจากขยะพลาสติกประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ มีระดับความรู้ ความตระหนัก และการ
ปฏิบัติของตัวแทนครัวเรือนหลังการใช้รูปแบบสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Minwong, Srisontisuk & Loahasiring (2010); กฤติยา พุตติ และวนารัตน์ 
กรอิสรานุกูล, 2560; ชนิดา เพชรทองค า และคณะ, (2555) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และ 
รีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม (2556) ที่พบว่า มีประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักและเข้าใจถึงการอยู่
ร่วมกันของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จะเกิดความหวงแหน เกิดความตระหนัก และการปฏิบัติในการ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนให้สอดคล้องกับวิถีความเป็น
ชุมชนนิเวศชานเมืองเพ่ือให้เกิดการคัดแยกและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัว การทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่เหมาะสม เป็นการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย ลดค่าใช้จ่ายและลดแรงงาน ในการก าจัด และเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
         5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

1) การจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวในชุมชน โดยด าเนินการ 
5 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การแยกขยะมูลฝอย เช่น แยกประเภทของขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง เพ่ือง่าย
ต่อการจัดการและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐ 

(2) การใช้ซ้ า เช่น ถุงพลาสติกท่ีใช้แล้วแต่ยังไม่เปื้อนหรือขาดก็เก็บไว้ใช้ซ้ าได้ 
(3) การลดการใช้ โดยใช้เท่าที่จ าเป็น เช่น เวลาไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อหรือ

ร้านค้าหากมีปริมาณน้อยควรปฏิเสธการใส่ถุงหูหิ้ว เป็นการช่วยในการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
(4) เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายของครัวเรือน โดยการแยกประเภทของขยะมูลฝอยที่

สามารถน าไปขายได้เพ่ือน าไปขายเพ่ิมรายได้ เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ าโพลาลิตร กระป๋องแป้ง ขวด
แชมพู เป็นต้น ส่วนที่ใช้ซ้ าได้ให้ใช้ซ้ าเพ่ือลดรายจ่าย รวมทั้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งเพ่ือใช้
ประโยชน์ในบ้านเรือน จ าหน่ายเพิ่มรายได้ในงานด้านเกษตรอินทรีย์และเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

(5) ความร่วมมือโดยการที่คนในชุมชนให้ความร่วมมือและช่วยกันรักษาความ
สะอาด ทิ้งขยะมูลฝอยให้เป็นที่ ดูแลความสะอาดบริเวณบ้านของตน และจัดการทั้ง 4 ขั้นตอน 
ทุกครอบครัว 

 2) เทศบาลควรก าหนดนโยบายและจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว เพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และโทษแท้จริง และแนะน าวิธีการ
จัดการอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นไปที่เพศหญิงเป็นส่วนใหญ่รวมถึงช่วงอายุของ  
ผู้เข้าอบรม เนื่องจากมีผลต่อความรู้ในการเลือกใช้รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเกิดความตระหนักและการน าไปปฏิบัติ 

 3) เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนควรออกติดตามและให้
ค าแนะน าแก่ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวอย่างสม่ าเสมอ 

 4) ภาครัฐควรสนับสนุนสื่อต่าง ๆ ให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

 5) เทศบาลและส านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดควรจัดอบรมและฝึกทักษะในการเลือก
เทคโนโลยีและวิธีการในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการและเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมถึงช่วยลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยให้กับชุมชนได้ 
          5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ควรวิจัยพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว โดยน า
รูปแบบ 3  TRIANGLE: SRUD MODEL ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปปรับใช้ในโรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด 
ชุมชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ  
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 2) ควรวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวระหว่างชุมชนกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการแปรรูปอย่างครบวงจร 

 3) ควรวิจัยรูปแบบโลจิสติกส์ในการรวบรวมขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวจากชุมชนนิเวศชานเมืองเพ่ือส่งต่อโรงงานท าผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้า พรมและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 

 4) ควรวิจัยเทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวเพ่ือใช้ซ้ า
ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร 

 5) ควรวิจัยประเมินรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
โดยองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย 
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แบบสอบถาม 
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของ
ครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี (The Waste Management Model of Flexible 
Plastics Packaging of Household in Eco-suburb Community : Nonthaburi Province) 
ค าชี้แจง  
       แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ความคิดเห็น ความตระหนักและการ
ปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวและปัจจัยในการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของประชาชนในครัวเรือนของชุมชน จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งผู้วิจัยน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้คือ 
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ส่วนที่ 2 ความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
      ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
      ส่วนที่ 4 ความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
      ส่วนที่ 5 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวใน
ครัวเรือน 
      ส่วนที่ 6 การเลือกใช้นวัตกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน 
      ส่วนที่ 7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว 

ค านิยามศัพท์ : บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (flexible plastics packaging) 
หมายถึง บรรจุภัณฑ์พลาสติก ฟิล์ม หรือวัสดุเหล่านี้รวมกัน เช่น ถุงทนความร้อนสูง ถาด รวมถึง
บรรจุภัณฑ์ประเภทกึ่งแข็ง เช่น ขวดพลาสติกชนิดบางและอ่อน เป็นต้น ภาชนะที่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ไปตามผลิตภัณฑ์ที่บรรจุส่วนใหญ่เป็นถุง ซอง ฟิล์มห่อ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุอ่อนตัว  
มีลักษณะเป็นแผ่นบาง เป็นประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงมากเนื่องจากมีราคาถูก น้ าหนัก
เบา มีรูปแบบและโครงสร้างหลากหลาย (ดัดแปลงจาก คงศักดิ์ ดอกบัว, 2556) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ     ชาย           หญิง 
2. อายุ     20-30 ปี     31-40 ปี        41-50 ปี        51-60 ขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา        ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.          อนุปริญญา / ปวส. 

                            ปริญญาตรี          สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อาชีพ     นักศึกษา        ข้าราชการ        พนักงานเอกชน       ธุรกิจส่วนตัว 

              รัฐวิสาหกิจ    พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ      อ่ืน ๆ โประระบุ......................... 
5. รายได้บาท/เดือน         ต่ ากว่า 10,000          10,001-20,000 

                             20,001-30,000         30,001 ขึ้นไป 
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6. ท่านใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวหรือไม่ 
          ใช้ (กรุณาตอบข้อที่ 7-10               ไม่ใช้ เพราะ
.............................................................. 

7. ประเภทของสินค้าที่บริโภคท่ีท่านเลือกใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
          อาหาร เช่น ภาชนะบรรจุอาหารเข้าไมโครเวฟได้ ถุงแกง ถุงซิป ถุงหูหิ้ว  
          ซองขนมขบเคี้ยว 
          เครื่องดื่ม เช่น ขวดน้ าดื่ม ขวดนม ขวดน้ าผลไม้ ขวดพลาสติกบีบได้ เช่น  
          ขวดน้ าผึ้ง มัสตาร์ด  หลอดดูด แก้วพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
          ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน เช่น น้ ายาท าความสะอาด  น้ ายาซักผ้า   
          น้ ายาล้างจาน น้ ายาเช็ดกระจก  สบู่เหลว  แชมพูสระผม  ครีมนวด 
          ประเภทอ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................................................... 

8. ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่ท่านเลือกใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
          HDPE เช่น ขวดสบู่เหลว ขวดน้ ายาซักผ้า ขวดน้ ายาล้างจาน ขวดแชมพูสระผม  
          ขวดน้ าขุ่น ขวดโลชั่น วงฮูล่าฮูป ขวดนมพาสเจอร์ไรส์ เป็นต้น 
          LDPE เช่น ถุงเย็นบรรจุอากาศ ถุงหูหิ้ว ฟิล์มส าหรับห่ออาหาร ถุงอาหารแช่แข็ง  
          ขวดพลาสติกชนิดบีบได้ เช่น ขวดน้ าผึ้ง มัสตาร์ด เป็นต้น 
          PP เช่น ถุงร้อนบรรจุอาหาร บรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่อาหารเข้าไมโครเวฟได้  
          ซองขนม หลอดดูด ขวดใส่เครื่องดื่ม เป็นต้น 

9. สถานที่ซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
          ร้านค้า         ร้านสะดวกซ้ือ        ตลาด       ห้างสรรพสินค้า       หาบเร่       
          อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

10. ความถี่ในการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวต่อสัปดาห์ 
          1 ครั้ง/สัปดาห์          2-3 ครั้ง/สัปดาห์        3-4 ครั้ง/สัปดาห์        
          มากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ 

11. ปริมาณที่ใช้ต่อวัน 
          1-10 ชิ้น       11-20 ชิ้น        21-30 ชิ้น       มากกว่า 30 ชิ้นขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ระดับคะแนน   5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง    4 = เห็นด้วย    3 = ไม่แน่ใจ   
                   2 = ไม่เห็นด้วย   1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. มีน้ าหนักเบา      
2. มีความยืดหยุ่นสูง      
3. ความทนทานต่อการเสียดทานสูง      
4. น ากลับมาใช้ซ้ าได ้      
5. น ากลับมารีไซเคิลได ้      

ปัจจัยด้านราคาบรรจุภัณฑ์  
1. ราคาถูก      
2. ช่วยลดต้นทุน      

ปัจจัยด้านลักษณะบรรจุภัณฑ์  
1. สวยงาม สะดุดตา ทันสมัย      
2. พอใจผู้บริโภค      
3. ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายขนาดและเหมาะสม      

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
1. ย่อยสลายง่าย      
2. ไม่ส่งกลิ่น      
3. ไม่ส่งผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 

     

บทบาทของรัฐที่อยากให้ให้ปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์  
1. รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักในการลดใช้ 

     

2. รวบรวมและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวที่
ใช้แล้วให้เป็นแบบอย่าง 
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ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
ค าชี้แจง : โปรดระบุว่าท่านมีความเห็นอย่างไร โปรดท าเครื่องหมาย √ (ใช่) หรือ × (ไม่ใช่) 
หน้าข้อความต่อไปนี้ 
 

 

 
 

_____ 1. ลักษณะทั่วไปของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวน้ าหนักเบา ราคาถูก ขึ้นรูปได้ง่าย 

_____ 2. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวท าจากวัตถุดิบที่ใช้เวลานานนับร้อยปีในการย่อยสลาย 

_____ 3. การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือภาวะโลกร้อน 

_____ 4. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวสามารถน ากลับมารีไซเคิลโดยหลอมและขึ้นรูปใหม่ได้ 

_____ 5. ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันหากบรรจุด้วยถุงจะมีราคาถูกกว่าที่บรรจุด้วยขวด 

_____ 6. การก าจัดบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวก าจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล 
             เท่านั้น 

_____ 7. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวไม่นิยมน ากลับมารีไซเคิลเนื่องจากไม่คุ้มทุน 

_____ 8. การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวจะสามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากท่ีสุด 

_____ 9. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวสามารถลดต้นทุนและดัดแปลงรูปร่างได้มากกว่า 
            แบบคงรูป 

_____ 10. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์คงรูป 

_____ 11. วิถีการด าเนินชีวิตของคนเมืองที่ทันสมัยและมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็น 

              ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวเติบโตเพ่ิมมากข้ึน 

_____ 12. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีราคาถูก น้ าหนักเบา  

              และสามารถดัดแปลงได้หลากหลายรูปแบบ 

_____ 13. ถุงซิป ถุงตั้งได้ ไม่จัดเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 

_____ 14. ขวดแชมพูสระผม ขวดน้ ายางล้างจาน ขวดสบู่เหลว เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
              ชนิดอ่อนตัว 

_____ 15. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวมีลักษณะเป็นพลาสติกบาง 
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ส่วนที่ 4 ความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง        เพียง  1 ช่อง ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านตาม
ความเป็นจริงมากที่สุด การเลือกค าตอบให้ถือเกณฑ์ ดังนี้ 
ระดับคะแนน   5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง    4 = เห็นด้วย    3 = ไม่แน่ใจ   
                   2 = ไม่เห็นด้วย   1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัว 

ระดับความ
ตระหนัก 

1 2 3 4 5 
1. การคัดแยกประเภทและชนิดของมูลฝอยจะต้องกระท าเป็นอันดับแรก
ก่อนที่จะทิ้งมูลฝอยลงถัง 

     

2. การคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อจ าหน่ายแม้จะมีรายได้ไม่มากนักแต่ก็
คุ้มค่าเพราะช่วยลดปริมาณและปัญหามูลฝอยในบ้าน 

     

3. การคัดแยกภายในครอบครัวก่อนน ามาทิ้งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีทุกคน
จะต้องปฏิบัติทุกครั้ง เพื่อการก าจัดมูลฝอยครั้งสุดท้าเป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

     

4. มูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ควรคัดแยกและน ากลับมาใช้ใหม่
เพราะเป็นหนทางหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองนอ้ยลง 

     

5. การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติ      
6. หากชุมชนไม่ท าการคัดแยกขยะมูลฝอยจะท าให้หน่วยงานของรัฐ 
มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

     

7. การทิ้งขยะไม่เลือกที่ หากคนในชุมชนทิ้งคนละชิ้นจะท าให้ขยะเกลื่อน
ชุมชนได้ 

     

8. หากทุกคนท าความสะอาดหน้าบ้านและคัดแยกขยะมูลฝอยจะท าให้ชุมชนนา่
อยู่มากขึ้น 

     

9. การคัดแยกมูลฝอยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ      
10. การคัดแยกขยะก่อนทิ้งท าให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ      
11. การน าขวดพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เพ่ือน ามาเป็นกระถางปลูกต้นไม้เป็น
การลดปริมาณขยะให้กับชุมชน 

     

12. การน าถุงพลาสติกกลับมาใช้ใส่ของใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ
ให้กับชุมชน 

     

13. การเลือกใช้ถุงพลาสติกท่ีสามรถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม 

     

14. การคักแยกขวดพลาสติกให้กับหน่วยงานของรัฐ เป็นการลดปริมาณขยะ
ให้กับชุมชน 

     

15. การเผาขวดพลาสติกท่ีใช้แล้ว ณ ที่โล่งแจ้งในชุมชน ฝุ่นควันที่ฟุ้ง
กระจายส่งผลกระทบก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
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ส่วนที่ 5 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง        เพียง  1 ช่อง ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

ท่านปฏิบัติในเร่ืองต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

ระดับการปฏิบัต ิ

ไม่เคย
ท า 

ท า
นานๆ
คร้ัง 

ท าบาง 
คร้ัง 

ท า
บ่อยๆ 

ท า
ประจ า 

1. ท่านได้แยกขยะมูลฝอยก่อนแลว้น าใส่ถุงไปท้ิงในที่
ทิ้งขยะ 

     

2. ท่านเคยกองขยะมูลฝอยทิ้งไว้แล้วเผากลางแจ้ง      
3. ท่านได้น าเสื้อผ้าที่ใช้แล้วแตม่ีสภาพพอใช้ไปบริจาค
ให้คนอื่นใช้ต่อ 

     

4. ท่านได้น าขวด (ใส)/ขวดน้ าอัดลมมาบรรจุน้ าดื่มอีก      
5. ท่านน าถังพลาสตกิ/ปี๊บที่ใช้แล้วกลับมาใช้เป็นถังขยะ      
6. ท่านน ากระดาษท่ีใช้เขียนแล้วดา้นหนึ่งมาเขียน
หรือใช้ประโยชน์อีก 

     

7. ท่านเคยน าเศษวัสดุมาซ่อมแซมของใช้ในบ้านท่ี
ช ารุด 

     

8. ท่านได้น ายางรถยนต์ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็น
กระถางปลูกพืชผักสวนครัว/ไมด้อกไม้ประดับ 

     

9. ท่านได้น าของใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์
และของตกแต่งในบ้าน เช่น ตะกรา้ 

     

10. ท่านคัดแยกขวดพลาสติก/กระป๋องพลาสติก/วัสดุ
พลาสติกแล้วน าไปขาย 

     

11. ท่านแยกขยะมลูฝอยประเภทกระป๋องยาฆ่า
แมลง/กระป๋องสสีเปรย ์

     

12. ท่านเลือกซื้ออาหารที่ไม่ใช้กล่องโฟมบรรจุหรือ
ห่อหุ้มอาหาร 

     

13. ท่านใช้ตะกร้า/ถุงผ้าใส่ของแทนถุงหิ้วท่ีเป็น
พลาสติก 

     

14. ท่านแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น เศษ
อาหาร ขวดแก้ว กระป๋อง ก่อนน าไปทิ้ง 

     

15. ท่านเคยซ่อมแซมของที่ช ารุด เช่น รองเท้า เสื้อผ้า 
แทนการซื้อใหม ่
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ส่วนที่ 6 การเลือกใช้นวัตกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ในครัวเรือน 
ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของ
ผู้ตอบแบบสอบถามตามเกณฑ์การพิจาณา ดังนี้ 
 เห็นด้วย หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกว่าเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากท่ีสุด 
 ไม่แน่ใจ หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกเฉย ๆ กับข้อความนั้น 
 ไม่เห็นด้วย หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยดับข้อความนั้น 

ข้อ
ที ่

ข้อความ 

ระดับความรู้สึก 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

1 
การน าขยะชุมชนมาบ าบัดด้วยเครื่องสับย่อย (วิธีการแบบเชิงกล
ชีวภาพ) เป็นวิธีการย่อยขยะชุมชนที่เหมาะสมที่สุด 

   

2 
การน าขยะมาบ าบัดด้วยเครื่องสับย่อย ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในขนส่งและ
ลดค่าขยะที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของบ่อขยะ (ลดค่าใช้จ่ายของ 
เทศบาล) 

   

3 
เครื่องสับย่อยขยะแห้ง สามารถย่อยขยะพลาสติกทุกชนิด ได้หมดทุก
วัน ทั้งเทศบาล (ปริมาณไม่เกินวันละ 1 คัน) 

   

4 
ขยะพลาสติกท่ีย่อยสลายละเอียดเป็นชิ้นเล็ก ๆ น ามาล้างท าความ
สะอาด และตากแดดให้แห้ง สามารถน ามาท าเป็นเบาะยิมนาสติกและ
เบาะนั่งได้เป็นอย่างดีในราคาถูกมาก 

   

5 
การน าขยะชุมชนมาบ าบัดด้วยเครื่องสับย่อย ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นของ
ขยะลดลง และลดการแพร่กระจายของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อ 

   

6 
ควรมีบ่อบ าบัดน้ าที่เกิดจากการท าความสะอาดขยะพลาสติก ก่อน
ปล่อยลงท่อระบายน้ า 

   

7 
เจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องสับย่อยควรสวมหมวก หน้ากากอนามัย ถุงมือ 
รองเท้าบูท และชุดเสื้อผ้าป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการย่อย
สลายกระจกและฝุ่นควันทุกครั้งที่ใช้เครื่องสับย่อย 

   

8 
เทศบาล ควรมีเครื่องคัดแยกขยะแบบตะแกรงหมุน ใช้แยกขยะแทน
แรงงานคนเพ่ือช่วยประหยัดเวลา 

   

9 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก สามารถน ามาผลิตเสื่อจากพลาสติกได้โดยผ่าน
กระบวนการสับย่อยเปน็ชิ้นละเอียด และผ่านการหลอมเป็นเสน้หรือตัด
ขวดให้เป็นเส้นและน ามาทอเสือ่ 

   

10 
การน าขวดพลาสติกมาตัดเป็นกระถางต้นไม้ ดอกไม้จากขวดพลาสติก 
โคมไฟ และโมบาย เพ่ือลดปริมาณขยะและเพ่ิมรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน 
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11 
การน าขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ด เพ่ือลด
ปริมาณขยะและเพ่ิมอาชีพให้กับคนในชุมชน 

   

12 
การน าบรรจุภัณฑ์พลาสติก(กล่องบรรจุอาหาร) มาท าเป็นก าไลข้อมือ
โดยผ่านเทคโนโลยีการให้ความร้อน 

   

13 
ขวดพลาสติกสามารถน ามาท าเป็นเบาะท่ีนั่งหรือเก้าอ้ีจากพลาสติกได้
เป็นอย่างดีและราคาถูก 

   

14 
ขยะพลาสติกที่สับย่อยละเอียด สามารถน ามาผลติอิฐบล็อกรีไซเคิลได้เป็น
อย่างด ี

   

15 
การน าสายรัดพลาสติกเหลือทิ้งมาสานเป็นตะกร้า กระเป๋า เพ่ือเป็นการลด
ปริมาณขยะและเพ่ิมรายได้เพ่ิมอาชีพให้กับคนในชุมชน 

   

 
ส่วนที่ 7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว 

1. ท่านมีความต้องการพัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
อย่างไร 

1.1 การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวต้นทาง (การเลือกซื้อบรรจุ
ภัณฑ์) 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ .......... 
1.2 การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระหว่างทาง (การลดและ

การน าใช้ประโยชน์) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
1.3 การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวปลายทาง (การก าจัด) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
1.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................  
___________________________________________________________________ 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบกิจกรรมงานวิจัย 
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ภาพภาคผนวกที่ ค-1 กิจกรรมการให้ความรู้ของงานวิจัยในพื้นที่ศึกษา 
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ภาพภาคผนวกที ่ค-2 การน าขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวมาใช้ประโยชน์ใน 
                                    กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 
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ภาพภาคผนวกที่ ค-3 การน าขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวมาใช้ประโยชน์เป็น 
                                    อุปกรณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ 
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ภาพภาคผนวกที่ ค-4 การน าขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวมาใช้ประโยชน์เป็น 
                                    สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเรือน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แผนที่จังหวัดนนทบุรีและเขตเทศบาล 
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ภาพภาคผนวกที่ ง-1 แผนที่จังหวัดนนทบุรีและเขตเทศบาล 



 

ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ –นามสกุล นางสาวประวรดา โภชนจันทร์ 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 30 มิถุนายน 2516 
สถานที่เกิด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน 98/3 หมู่ 1 ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย  

จังหวัดนนทบุรี 11130 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2537 
 
พ.ศ.  2543 

 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2543 
 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ที่ท างานปัจจุบัน ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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