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บทคัดย่อ 
  

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณและองค์ประกอบ และระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในชุมชน ศึกษาความรู้ ความ
ตระหนัก การปฏิบัติ และความต้องการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวระดับครัวเรือนและประเมินคุณภาพรูปแบบ และศึกษาผลเปรียบเทียบก่อนกับหลังการใช้
รูปแบบ การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา ด าเนินการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนนิเวศ
ชานเมือง รวม 13 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนในระดับเทศบาลนคร ระดับเทศบาลเมือง และระดับ
เทศบาลต าบล กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ 1) ตัวแทนครัวเรือนที่ผลิตขยะมูลฝอย จ านวน 26 ครัวเรือน 
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2) ตัวแทนระดับครัวเรือน จ านวน 400 คน และ 3) ตัวแทนครัวเรือน ประธานชุมชน นักวิชาการ
ผู้เช่ียวชาญด้านขยะมูลฝอย จ านวน 52 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ แบบส ารวจ แบบทดสอบ แบบสอบถาม ประเด็นค าถาม และแบบบันทึก ผลการวิจัยพบว่า 

1) มีการผลิตปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 0.56 กิโลกรัมต่อคน
ต่อวัน มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นพลาสติกและเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ประเภท PP, 
HDPE, PET และ LDPE ตามล าดับ และมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสตกิชนดิ
อ่อนตัวเป็นระดับครัวเรือนเท่านั้น 
 2) กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านการใช้ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวอยู่ใน
ระดับความรู้สูง มีความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยปานกลาง และมีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง อย่าง
มีนัยส าคัญ 0.05  
 3) รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน
โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ 3 TRIANGLE: SRUD MODELประกอบด้วย (1) การจัดการ 
ต้นทาง คือ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ (Packaging selection) เท่ากับTRIANGLE 3 S (2) การจัดการ
ระหว่างทาง คือ การแยกและการน าไปใช้ประโยชน์ (Separation and utilization) เท่ากับ TRIANGLE 
3 RU (3) การจัดการปลายทาง คือ การทิ้งและก าจัด (Littering and Disposal) เท่ากับ TRIANGLE 3 
D ผลการประเมิน พบว่า รูปแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4) ผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับ
ครัวเรือน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนมีอัตราลดลง มีระดับความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติของตัวแทน
ครัวเรือนหลังการใช้รูปแบบสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

ค ำส ำคัญ: การจัดการ, ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว, ครัวเรือน, ชุมชนนิเวศ 
              ชานเมือง 

 
Abstract 
 

 This research has an objective to study on Quantitative and composition of waste 
and waste management systems of flexible plastic packaging from solid waste sources in 
eco-suburb community, Nonthaburi province. And to evaluate knowledge, awareness, 
practice and needs of waste management development in flexible plastic packaging of 
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household agents, Develop a waste management model for flexible plastic packaging of 
household type and evaluate quality and The effects of knowledge, awareness and 
practice on household representatives by comparison between before and after using 
the management format. This study was a researched and developed in Nonthaburi 
province where is eco-suburb community that has increasing the greatest amount of 
waste in every year. The research found that 

1) The production of flexible plastic waste is 0.56 kg/person/day. The most of the 
components are plastic which in flexible plastic packaging type such as PP, HDPE, 
laminate and PET, respectively. Using the waste management system of flexible plastic 
packaging type in the household level. 

2) The samples were knowledgeable about the use of flexible waste which is the 
high level of knowledge and be aware of moderate waste management and there are 
some practices at significant 0.05. 

3) A waste management model for flexible plastic packaging of household agents using 
environmental education process such as 3 TRIANGLE: SRUD MODEL. Consists of (1) Source 
management is the packaging selection of TRIANGLE 3 S (2) On the way management is 
separation and utilization which is TRIANGLE 3 RU. (3) The final management is littering and 
disposal which is TRIANGLE 3 D. The evaluation results is model quality is at the highest level. 

4) The results of the use of the waste management model of flexible plastic 
packaging in household type by using the environmental education process. As a result, 
the amount of flexible plastic waste in the household was lowered. The level of 
awareness, awareness and practice of household representatives after using the model 
was higher with the statistical significance 0.05. 

 

Keywords: The Management, Flexible Plastic Packaging, Household, eco-suburb    
                community 
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บทน า 
 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เน้นการ
พัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ก่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากและเกิดเป็น
มลพิษ จากการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใน
รูปแบบต่างๆมากมาย จากรายงานสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2560 ระบุ
ไว้ว่า ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น จ านวน 
27.06 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.21 ล้านตัน 
โดยมีอัตราการผลิตขยะต่อคน 1.14 กิโลกรัม/
คน/วัน ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นถูกน าไปก าจัดอย่าง
ถูกวิธี 9.75 ล้านตัน มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ที่บ้านเรือนและเก็บขนแบบแยกประเภท มี
การน าขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์  
5.81 ล้านตัน โดยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ชุมชนนิเวศชานเมือง มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บ
ขนได้วันละ 10,454 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 21 (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2560) จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็น
ได้ว่ากรุงเทพมหานครและชุมชนนิเวศชานเมือง 
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดภาวะขยะมูล
ฝอยล้นเมืองดังเช่นในหลายแห่งท่ีประสบมา จาก
ข้อมูลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบุว่า 
ขยะมูลฝอยโดยทั่วไปมีองค์ประกอบ 4 ส่วน 
ได้แก่ ประเภทขยะอินทรีย์ ร้อยละ 42 ขยะที่
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ ร้อยละ 
48 ขยะอันตราย ร้อยละ 3 และขยะทั่วไป ร้อยละ 7 
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560) จาก

ข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การจัดการขยะที่
เหมาะสมควรเริ่มต้นที่การจัดการขยะอินทรีย์
และขยะรีไซเคิล จากการศึกษาองค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มี
องค์ประกอบที่เป็นขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว ร้อยละ 40 เพราะราคาถูก
และสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ บรรจุภัณฑ์
พลาสติกประเภทอาหาร มีสัดส่วนการใช้งานสูง 
ขณะที่มีการใช้งานสั้น ส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอย
ทันทีเมื่อถึงมือผู้บริโภค จึงควรมีมาตรการจัดการ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกดังกล่าวเร่งด่วน โดยมีการ
น ากลับมาใช้ใหม่ เพียง ร้อยละ 10 เท่านั้น 
(ประวรดา โภชนจันทร์, 2557) ในขณะที่การ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวที่ถูกต้อง คือ ต้องรู้จักเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นประเภทอ่อนตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 7 
ประเภท มีการคัดแยกและการใช้ประโยชน์ขยะ
มูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว การทิ้ง
และก าจัดขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวที่เหมาะสม โดยเฉพาะชุมชนนิเวศชาน
เมืองเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่รายรอบเมืองหลวง จึงมี
การขยายตัวทั้งทางด้านขยะมูลฝอยที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องค้นหา
รู ปแบบการจั ดการขยะมู ลฝอยที่ ถู กต้ อง 
โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิด
อ่อนตัวที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกมีการย่อย
สลายตามธรรมชาติเป็นเวลานานลดผลกระทบ
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ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสัตว์ และลด
การค่าใช้จ่ายในการก าจัดขั้นสุดท้ายอีกด้วย 

 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้
ดังนี ้
 1.  ศึกษาปริมาณและองค์ประกอบ และ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวจากแหล่งก าเนิดขยะ 
มูลฝอยในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี  

2. ศึกษาความรู้ ความตระหนัก และการ
ปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน
ในชุมชนนิเวศชานเมือง จงัหวัดนนทบุรี  

3. พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับ
ครัวเรือนและประเมินคุณภาพรูปแบบ 

4. ศึกษาผลการใช้รูปแบบ ด้านความรู้ ความ
ตระหนักและการปฏิบัติของตัวแทนครัวเรือน 
โดยเปรียบเทียบหลังการใช้รูปแบบ 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

1. รูปแบบกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development: R&D) 
ที่ต้องการศึกษาปริมาณ องค์ประกอบและระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวจากแหล่งก าเนิดขยะมูล

ฝอย ศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ
และความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของ
ตัวแทนครัวเรือนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับ
ครัวเรือน และศึกษาผลการใช้รูปแบบดังกล่าว 
โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Research 
Method) คื อ  ใ ช้ ทั้ ง ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ าพ 
(Qualitative Research Method) และการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research Method)  
 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 2.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
ตัวแทนครัวเรือนที่ตั้ งถิ่นฐานอยู่ ในจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนนิเวศชานเมือง ซึ่งมีจ านวน
ประชากรที่มีความหนาแน่นของจังหวัดในเขต
ปริมณฑลกรุงเทพมหานครสูงที่สุด คือ 1,834.59 
คนต่อตารางกิโลเมตร (กรมการปกครอง, 2559) 
การมีประชากรหนาแน่นมากย่อมส่งผลให้ขยะ
มูลฝอย มีมากขึ้นและเพิ่มขึ้นในทุกปี คือ ในปี 
2557 มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,055 ตัน/วัน, ปี 
2558 มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,542 ตัน/วัน และ
ในปี 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,600 ตัน/วัน 
ซึ่ งสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ทั้ งหมด แต่
สามารถน าปริมาณขยะกลับไปใช้ประโยชน์มี
เพียงร้อยละ 20.9 (ส านักสถิติแห่งชาติ, 2559) 
ซึ่งมีสภาพเป็นชุมชนนิเวศชานเมือง โดยเลือก
ศึกษาชุมชนที่มีจ านวนครัวเรือนมากที่สุดใน
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เทศบาล 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ของจังหวัด
นนทบุรี ดังนี้   

 1) เทศบาลนคร คือ เทศบาลนคร
นนทบุรี มีจ านวนครัวเรือน 141,349 ครัวเรือน 
ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนใหญ่ 
ชุมชนบางเขน ชุมชนตลาดขวัญ ชุมชนบาง 
กระสอ และชุมชนท่าทราย  

 2) เทศบาลเมือง คือ เทศบาล
เมืองบางบัวทอง มีจ านวนครัวเรือน 23,632 
ครัวเรือน ประกอบด้วย 5 ชุมชน คือ ชุมชนบางรัก
ใหญ่ ชุมชนพิมลราช ชุมชนบางบัวทอง ชุมชน
โสนลอย และชุมชนรักพัฒนา  

 3) เทศบาลต าบล คือ เทศบาล
ต าบลบางใหญ่  มี จ านวนครั ว เ รื อน 3,994 
ครัวเรือน ประกอบด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
บ้านใหม่ ชุมชนบางแม่นาง และชุมชนบางใหญ่ 

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
แบ่ งขั้ นตอนการวิ จั ยออก เป็ น  4 ขั้ นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปริมาณ องค์ประกอบและ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวจากแหล่งก าเนิดขยะมูล
ฝอยในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็น
ตัวแทนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนของกลุ่ม
ประชากร โดยเลือกศึกษาชุมชนที่ มีจ านวน
ครัวเรือนมากที่สุดในเทศบาล 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ต าบล ของจังหวัดนนทบุรี ดังข้อ 2.1 ที่ตั้งถิ่นฐาน

อยู่ในชุมชนนิเวศชานเมือง จ านวน 13 ชุมชน 
ชุมชนละ 2 ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 26 ตัวอย่าง โดย
วิธีเจาะจง ซึ่งมาจากการเลือกของผู้น าชุมชน 
เป็นครัวเรือนที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ า
และสม่ าเสมอ  

 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความรู้ ความตระหนัก 
การปฏิบัติและความต้องการในการจัดการขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ของตัวแทนครัวเรือน เป็นตัวแทนครัวเรือนของ
กลุ่มประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชาน
เมือง โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการ
ค านวณด้วยสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับ
ความเ ช่ือมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และระดับ
นัยส าคัญ 0.05 หรือที่ระดับความคลาดเคลื่อน
ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 5% จากประชากรทั้งหมด
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน แล้วใช้วิธีการ
แบ่งสัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามชุมชนในเขต
เทศบาลและท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยการ
จับสลากจากบ้านเลขท่ี 

 3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับครัวเรือน ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา  

  (3.1) ขั้นการสร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน ด้วย
กระบวนการสิ่ งแวดล้อมศึกษา โดยการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) มีกลุ่ม
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ตัวอย่างที่ใช้ในการจัดท าร่างเกณฑ์โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ดังนี้ ตัวแทนครัวเรือนจาก 3 พื้นที่วิจัย (เทศบาล) 
ไ ด้ แก่  ตั วแทนครั ว เ รื อน  ประธาน ชุมชน 
นักวิชาการที่เป็นผู้เช่ียวชาญเกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะมูลฝอย จ านวน 12 คน  

 (3.2)  ขั้ นการพัฒนารู ปแบบ 
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ  

  (3.2.1) การประเมินคุณภาพ
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดย
ใ ช้ ก ร ะ บ วน ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า  โ ด ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จ านวน 5 คน 

  ( 3.2.2)  ขั้ น ก า ร ป รั บปรุ ง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดย
การจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและจัดท าแผนปฏิบัติการ มีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใ ช้ในการพัฒนารูปแบบ โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ไ ด้ แก่  ตั วแทนครั ว เ รื อน  ประธาน ชุมชน 
นักวิชาการที่เป็นผู้เช่ียวชาญเกี่ยวข้องกับการ
จดัการขยะมูลฝอย จ านวน 12 คน  

 (3.3) ขั้นปฏิบัติตามรูปแบบ  การ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน ด้วยการประชุม
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ มีกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการขยะมูล

ฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
โดยการคัด เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ดังนี้ ตัวแทนครัวเรือนจาก 3 พื้นที่
วิจัย (เทศบาล) ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศชาน
เมือง ซึ่งมาจากการเลือกของผู้น าชุมชน เป็น
ครัวเรือน  ที่มีการแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ า
และสม่ าเสมอ จ านวน 52 คน 

4)  กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน ด้วยกระบวนการ
สิ่ งแวดล้อมศึกษา ทั้งผลด้านความรู้  ความ
ตระหนัก และการปฏิบัติและการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบ โดยตัวแทนครัวเรือน 
มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการปฏิบัติตามรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จ านวน 52 คน เหมือน
ข้อ (3.3) 

 
3. เคร่ืองมือและกำรประเมินเคร่ืองมือที่ใช้

ในกำรวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอน
วิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

3.1 แบบส ารวจ จ านวน 1 ชุด ประกอบ 
ไปด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่  1 การส ารวจ
ปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อศึกษาปริมาณขยะ ได้แก่ 
ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล (คงตัว/อ่อนตัว) ตอนท่ี 
2 การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ 
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องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ด้วยกระบวนการ
ดังนี้ ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และศึกษาวิธีการสร้างแบบส ารวจและ
ก าหนดรูปแบบของแบบส ารวจจากเอกสาร ต ารา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (กรมควบคุมมลพิษ, 
2556; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2555
ประวรดา โภชนจันทร์, 2557) 

3.2 แบบทดสอบ จ านวน 1 ชุด ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการปฏิบัติตาม
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดย
ใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นข้อสอบ
ป ร นั ย แ บ บ เ ลื อ ก ต อ บ  4 ตั ว เ ลื อ ก  ด้ ว ย
กระบวนการดังนี้  1) ศึกษาหลักการทฤษฎี 
เนื้อหา และวิธีการสร้างแบบทดสอบ ให้ตรงตาม
เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ต่อการใช้รูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 2) จัดท าแบบทดสอบวัดความรู้
ก่อนและหลังต่อการใช้รูปแบบการจัดการขยะมลู
ฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาหลังการใช้รูปแบบ ซึ่งใช้แบบทดสอบชุด
เดียวกัน สร้างตามหลักการจัดท าแบบทดสอบ
ส าหรับวัดความรู้ของเบนจามิน บลูม (Bloom 
Taxonomy of Education) เป็นข้อสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3) เสนอให้อาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องความชัดเจน
ด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง จากนั้นเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณาความ
เหมาะสม ความเที่ยงตรง(Validity) ของเนื้อหา 
ส า น ว น ภ า ษ า ที่ ใ ช้  ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดและความสอดคล้อง
ของข้อค าถามกับนิยามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ จากนั้น
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Item-
Objective Congruence) ของแบบทดสอบจาก
คะแนนความเหมาะสมของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้มา 
4) คัดเลือกข้อค าถามโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 
2545)  5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล้วน าไปทดลองใช้ (Try-
out) กับตัวแทนครัวเรือนของกลุ่มประชากรที่ตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ ในชุมชนนิ เวศชานเมือง  จังหวัด
นนทบุรี น าผลการทดลองมาหาคุณภาพของ
แบบทดสอบโดยการหาค่าความยากง่าย (p) และ
หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นราย
ข้อ เลือกเฉพาะข้อที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.2 
ถึง 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไปได้
ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.35 ถึง 0.60 และ
หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.40 ถึง 0.60 
แล้วน ามาหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ โดยค านวณด้วยสูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
20 (Kuder-Richartson 20) ต้องได้ความเช่ือมั่น 
0.60 ขึ้นไปจึงจะมีความเช่ือมั่น (บุญเชิด ภิญโญ
อนันตพงษ,์ 2545)   

3.3 แบบสอบถาม มี  3 ฉบับ ได้แก่ 
1) แบบสอบถามความตระหนักต่อการปฏิบัติใน
การจัดการขยะมูลฝอยฯ 2) แบบสอบถามการ
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ปฏิ บั ติ ใ นก า รจั ด ก า รขยะมู ล ฝอยฯ  และ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อประเมิน
คุณภาพรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 
ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการ
ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและ
ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามจากเอกสาร 
ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บุญเชิด ภิญโญ
อนันตพงษ์, 2545) 3) สร้างแบบสอบถามความ
ตระหนักและการประเมินคุณภาพรูปแบบเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย น้อยที่สุด 
จ านวน 1 ฉบับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ตอบ 5 ระดับคะแนน และมีเกณฑ์ในการแปล
ความหมายคะแนน น้อยที่สุดถึงมากที่สุด ส่วน
แบบสอบถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นในการ
ปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน      
ของกลุ่มประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนนิเวศ
ชานเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ และมีเกณฑ์
ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยจากน้อย
ที่สุดถึงมากที่สุด 4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ  ความ
ถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน พิจารณาประเมินความเหมาะสม
ของข้อความ ความสอดคล้องของข้อค าถามกับ

นิยามที่ก าหนดไว้ และความเที่ยงตรง (Validity) 
แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : 
Item-Objective Congruence) การคัดเลือกขอ้
ค าถามด าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 
0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) 
5) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วพิมพ์
แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลการวิจัย
ต่อไป 

3.4 ประเด็นค าถาม มี 2 ฉบับ ได้แก่  
ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม เป็นค าถาม
ปลายเปิดเพื่อสร้างรูปแบบและพัฒนาการจัดการ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวระดับครั ว เรื อน ด้ วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อม  

3.5 แบบบันทึก จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่  
1) แบบบันทึกการผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ องค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอย 2) แบบบันทึกการปรับปรุง
รูปแบบการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัวระดับครั ว เรื อน ด้ วยกระบวนการ
สิ่งแวดล้อม และ 3) แบบบันทึกการปฏิบัติการ
ตามรูปแบบดังกล่าว 
 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

4.1 วิเคราะห์ปริมาณ องค์ประกอบและ
ระบบการจัดการของขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์ชนดิ
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อ่อนตัวทางกายภาพและเคมี ท าการวิเคราะห์
ปริมาณขยะมูลฝอย และองค์ประกอบของขยะ
มูลฝอย โดยการช่ังน้ าหนัก ได้แก่ ขยะมูลฝอย
รวม ขยะรีไซเคิล (คงตัว/อ่อนตัว) และน ามาคิด
สัดส่วนเป็นร้อยละ วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน 
ในรูปของค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของข้อมูลพื้นฐาน 

4.2 วิเคราะห์ข้อความค าตอบ ความรู้ 
ความตระหนัก การปฏิบัติและความต้องการใน
การจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน โดย
วิ เคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ในรูปของความถี่  
ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลพื้นฐาน 

4.3 วิ เคราะห์ข้อมูลเ ชิงคุณภาพการ
พัฒนารูปแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) โดยการจัดหมวด
และน าเสนอร้อยเรียงข้อมูลโดยการพรรณา
วิเคราะห์ (Descriptive analysis) มาจากการ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนครัวเรือน  

4.4 วิ เ คราะห์ เปรี ยบ เทียบค่ า เฉลี่ ย
คะแนนความรู้ ความตระหนักการปฏิบัติทดลอง
ก่อนและและหลังการปฏิบัติ โดยใช้สถิติทดสอบ 
t-test (Dependent) แ ล ะ  F-test (One-way 
ANOVA) 

 
 

ผลการวิจัย 
 

1. ศึกษาปริมาณ องค์ประกอบ และ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว ในชุมชนนิเวศชานเมือง 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ขยะมูลฝอยรวม 1 ส่วน มี
ขยะมูลฝอยพลาสติก 7 ส่วน มีการผลิตปริมาณ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่ อ น ตั ว  0.56 กิ โ ล ก รั ม ต่ อ ค น ต่ อ วั น  มี
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นพลาสติก ร้อยละ 42 
และเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตั ว 
ประเภท PP, HDPE,  PET และ LDPE ตามล าดบั 
และระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวภายในระดับครัวเรือน
เท่านั้น ดังภาพท่ี 1-2  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบขยะมูลฝอยรวมจากครัวเรือน 
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบของขยะมูลฝอยประเภท 
           บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

 

 2. ศึกษาความรู้ ความตระหนัก และการ

ปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน

โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความรู้ด้านการใช้ขยะมูลฝอยประเภท

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวอยู่ในระดับ

ความรู้และมีความตระหนักต่อการจัดการขยะ

ดังกล่าวสูง แต่มีการปฏิบัติปานกลาง อย่าง 

มีนัยส าคัญ 0.05 ดังตารางที่ 1 

 
 
 

ตารางที่ 1  
ผลการศึกษาความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด 
อ่อนตัว ในครัวเรือน (N=400) 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

 

ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวภาพรวม 

0.68 0.13 มาก 

ความตระหนักต่อการ
จัดการขยะมูลฝอย
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวภาพรวม 

3.48 1.02 มาก 

การปฏิบัติในการ
จัดการขยะมูลฝอย
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวใน
ครัวเรือนภาพรวม 

2.86 0.83 
ปาน
กลาง 

 

3. การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ของตั วแทนครั ว เรื อนโดยใ ช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวขององค์กร 
Flexible Packaging Association ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา และรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) หลักการจัดการขยะมูลฝอย 3Rs 
ได้แก่ Reuse Reduce และ Recycle ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และใช้แนวคิดการ
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จัดการสิ่งแวดล้อมนิเวศชุมชนและชุมชนนิเวศ
ชานเมือง เป็นหลักในการถ่ายทอดและเพิ่มเติม
ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการใช้รูปแบบการ
จั ดการอย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น  คื อ  3 
TRIANGLE: SRUD MODELประกอบด้วย (1) 
การจัดการต้นทาง คือ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 
(Packaging selection) เท่ากับTRIANGLE 3 S 
โดยให้มีสัดส่วน 1:2:3 คือ  เลือก :แยก :ขาย 
(Select:Separate:Sell) (2) การจัดการระหว่าง
ทาง คือ การแยกและการน าไปใช้ประโยชน์ 
( Separation and utilization)  เ ท่ า กั บ 
TRIANGLE 3 RU โดยให้มีสัดส่วน 1:2:3 ได้แก่ 
TRIANGLE 3 R คือ ลดการใช้:การน ากลับมาใช้
ซ้ า :ก า ร น า ก ลั บ ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห ม่  
(Reduce:Reuse:Recycle)  และ TRIANGLE 3 
U คือ การใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรอินทรีย์ :
การใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ :การใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นเครื่องใช้ไม้สอยในบ้าน (Use 
for Organic farming: Use for Health 
Promotion: Use for Utensils) (3) การจัดการ
ปลายทาง คือ การทิ้งและก าจัด (Littering and 
Disposal)  เ ท่ า กั บ  TRIANGLE 3 D โ ด ย ให้ มี
สัดส่ วน 1:2:3 คือ  การทิ้ งและก าจัดระดับ
ครัวเรือน:การทิ้งและก าจัดระดับชุมชน:การทิ้ง
และก าจัดระดับเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Disposal for Household: Disposal 
for Community: Disposal for Local 
Government)  ผลการประเมิน พบว่า รูปแบบมี
คุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ดังภาพที่ 3) 

 

ภาพที่ 3  รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ   
         ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของตัวแทนครัวเรือน  
         โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม 

 

 4. ผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนมี
อัตราลดลง 1.08 กิโลกรัม/วัน มีระดับความรู้ 
ความตระหนัก และการป 
ฏิบัติของตัวแทนครัวเรือนหลังการใช้รูปแบบ
สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังตาราง
ที่ 2-3 
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ตารางที่ 2  
ผลการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวในครัวเรือน 

ตัวแทน
ครัวเรือน 

ที่ 

ปริมาณขยะมลู 
ฝอยฯ ที่เกิด  
(กก./วัน) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอยฯหลังจาก
การใช้รูปแบบ  
(กก./วัน) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอยฯ 
ที่ลดลง  

(กก./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 

เฉลี่ย 2.82 1.73 1.08 

 
ตารางที่ 3  
ระดับคะแนนความรู้ ความตระหนักและการปฏิบัติหลัง
การใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน 

ระดับความรู ้ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ต่ า - - 
ปานกลาง 14 26.92 

สูง 38 73.08 
รวม 52 100.00 

ระดับความ
ตระหนัก 

  

มากที่สุด 25 48.08 
มาก 27 51.92 

ปานกลาง - - 
รวม 52 100.00 

ระดับการปฏบิัต ิ   
มากที่สุด 15 30.77 

มาก 36 69.23 
ปานกลาง - - 

รวม 52 100.00 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 1. ศึกษาปริมาณ องค์ประกอบ และ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว ในชุมชนนิเวศชานเมือง 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า มีการผลิตปริมาณขยะมูล
ฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว 
0.56 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน มีองค์ประกอบส่วน
ใหญ่เป็นพลาสติกและเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัว ประเภท PP, HDPE,  PET และ 
LDPE ตามล าดับ และระบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ภายในระดับครัวเรือนเท่านั้น มีสัดส่วนการใช้
พลาสติกเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) มาก
ที่สุด และเป็นการใช้งานระยะสั้นท่ีก่อให้เกิดขยะ
มูลฝอยมากที่สุด (สถาบันพลาสติก,  2558)  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ PlasticsEurope 
(2015) พบว่า มีการใช้พลาสติกเพื่อผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ (Packaging) มากถึง ร้อยละ 39.5 โดยพบ
เป็นประเภทพลาสติก แบบ PP คือ บรรจุภัณฑ์
อาหาร พลาสติกปิดฝาขวด ร้อยละ 19.2 และ 
แบบ PE คือ ฟิล์มพลาสติกห่ออาหาร และถุงหูหิ้ว 
ร้อยละ 17.2 มีสัดส่วนการใช้พลาสติกเพื่อผลิต
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) มากที่สุด เนื่องมาจาก
การซื้อของอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ เน้นความ
สะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, 2555 และ
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อ
สิ่งแวดล้อม, 2556  ที่พบว่า มีการใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกแบบคงรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว
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มากขึ้น เพราะมีน้ าหนักเบา ใช้ง่ายสะดวกสบาย  
จึ งส่ งผล ให้ ปริมาณขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัว เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
 2. การศึกษาความรู้ ความตระหนัก การ
ปฏิบัติและความต้องการในการจัดการขยะมูล
ฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ของตั วแทนครั ว เรื อนโดยใ ช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ด้านการใช้ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อนตัวอยู่ ในระดับความรู้สู ง  
มีความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยปาน
กลาง และมีการปฏิบัติ เป็นบางครั้ง อย่างมี
นัยส าคัญ 0.05 เนื่องจากประชาชนในเขตชุมชน
นิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี เห็นคุณค่า เกิด
ความตระหนักและเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ด้วยการให้โอกาสทุกคนพัฒนาความรู้ 
ความตระหนัก ทักษะ การรู้จักตัดสินใจ เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อ
จัดการขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
ตัวที่ถูกต้อง ท าให้สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ตลอดจน
สร้างรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและสังคม (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 
2556)   
 3. พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของ
ตัวแทนครัวเรือนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึ ก ษ า  คื อ  3 TRIANGLE: SRUD MODEL
ประกอบด้วย (1) การจัดการต้นทาง คือ การ
เลื อกใ ช้บรรจุภัณฑ์  (Packaging selection) 

เท่ากับ TRIANGLE 3 S (2) การจัดการระหว่าง
ทาง คือ การแยกและการน าไปใช้ประโยชน์ 
( Separation and utilization)  เ ท่ า กั บ
TRIANGLE 3 RU (3) การจัดการปลายทาง คือ 
การทิ้ งและก าจั ด  (Littering and Disposal) 
เ ท่ ากั บ  TRIANGLE 3 D ผลการประเมิน พบว่า 
รูปแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4. ผลการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
ระดับครัวเรือน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา   ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือน มี
ปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อนตัวลดลง เนื่องจากขยะพลาสติก
ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตั ว
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ มีระดับความรู้ 
ความตระหนัก และการปฏิบัติของตัวแทน
ครัวเรือนหลังการใช้รูปแบบสูงขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  0.05  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Minwong, Z., Srisontisuk, S., 
& Loahasiring, W. (2010) ที่พบว่า มีประชาชน
ในชุมชนเกิดความตระหนักและเข้าใจถึงการอยู่
ร่วมกันของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  จะเกิด
ความหวงแหน เกิดความตระหนัก และการ
ปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวระดับครัวเรือนให้
สอดคล้องกับวิถีความเป็นชุมชนนิเวศชานเมือง
เพื่อให้เกิดการคัดแยกและการใช้ประโยชน์ขยะ
มูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว การทิ้ง
และก าจัดขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
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อ่อนตัวที่เหมาะสม เป็นการลดปริมาณขยะมูล
ฝอย ลดค่าใช้จ่ายและลดแรงงาน ในการก าจัด 
และเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
          

1. ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำคร้ังนี้ 
 

1.1 ควรมีการใช้โมเดลที่ ได้จากการ
ศึกษาวิจัย เพื่อการน าขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์
พลาสติกมาใช้ประโยชน์ใหม่และเป็นการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยดังกล่าวให้น้อยลง เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและก าจัดขั้นสุดท้าย 

1.2 ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ ท้ังบุคคล องค์กรเอกชนและภาคธุรกิจ 
ภาครัฐในการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอย
บรรจุภัณฑ์พลาสติกมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 

 2. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป 
 

(2.1) ควรมีการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมการใช้ให้เป็นวงกว้างและต่อเนื่อง 
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