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ค าน า 
 

การวิเคราะห์การจัดโครงการคัดแยกขยะ*(waste*Hero)*ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ประจ าปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดการโครงการคัดแยกขยะ 
ประเภทขยะ ปริมาณขยะ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ  

การศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว สร้างแรงกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร
และนักศึกษาให้เห็นความส าคัญและประโยชน์จากการคัดแยกขยะและน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) รวมทั้งเพ่ือลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

 

 

นางอัญชลี  เล็กประดิษฐ์ 

           ผูว้ิจัย 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ประจ าปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste 
Hero) เกี่ยวกับประเภทของขยะ ปริมาณขยะ จ านวนผู้เข้าร่วม และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบ
บันทึกข้อมูล (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลครั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บข้อมูล
ค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ จากแบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลประเภทของขยะ ข้อมูลปริมาณขยะ ข้อมูล
จ านวนผู้เข้าร่วม และได้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ในหน่วยงาน/คณะของมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของ             
การจัดการโครงการ ข้อมูลความต้องการกิจกรรมที่ต้องการเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ 
(Waste Hero) ผลการวิจัยสรุปได้จากแบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ผลการจัดการโครงการคัดแยกขยะ 
ประเภทขยะคณะผู้วิจัยโครงการได้ก าหนดการรับแลกเปลี่ยนขยะแบ่ง

ออกเป็น 13 ประเภท มีปริมาณขยะคณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลค่าสถิติตั้งแต่เริ่มโครงการเดือน
มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งผู้วิจัยสรุปข้อมูลปริมาณขยะตามประเภทของขยะจากโครงการ
คัดแยกขยะ (Waste Hero) ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2559 คือ ส่วนใหญ่มีปริมาณ
ขยะที่น ามาร่วมโครงการเป็นประเภทขยะ PET ใส ขนาดกลาง (500-800 มล.) มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 46.06 รองลงมาคือขยะประเภทขวด PET ใส ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 
20.55, ขยะประเภท ขวด PET ใส ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 มล.) คิดเป็นร้อยละ 13.43, ขยะ
ประเภทกระดาษขาว-ด า/กระดาษสมุด คิดเป็นร้อยละ 7.44, ขยะประเภทขวดขาวขุ่น (คละขนาด) 
คิดเป็นร้อยละ 5.84, ขยะประเภทกระป๋องน้ าอัดลม/อลูมิเนียม (คละขนาด) คิดเป็นร้อยละ 2.49, 
ขยะประเภทกระดาษคละสี/กระดาษกล่อง/กระดาษอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.88, ขยะประเภทกระดาษ
แข็งกล่องน้ าตาลหรือกระดาษลัง คิดเป็นร้อยละ 1.18, ขยะประเภทกระดาษหนังสือพิมพ์คิดเป็น     
ร้อยละ 0.40, ขยะประเภทพลาสติกรวมสี คิดเป็นร้อยละ 0.30, ขยะประเภทขวด PET ขนาดกลาง 
(คละสี) น้อยกว่า 1 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 0.23, ขยะประเภทขวด PET ขนาดใหญ่ (คละสี) ตั้งแต่                 
1 ลิตรขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.11 และขยะประเภทแผ่นซีดี/แผ่นดีวีดี คิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามล าดับ  
และมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 
2559 มีจ านวน 2,217 คน ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจ านวน 1,544 คน คิดเป็น             
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ร้อยละ 69.64 รองลงมาคือนักเรียนโรงเรียนสาธิตจ านวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64, เจ้าหน้าที่
จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 และอาจารย์จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62 ตามล าดับ 
  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ  
1. ข้อมูลสถานภาพของผู้ เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)                

มีจ านวน 1,554 คน ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจ านวน 1,544 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.15 รองลงมาคือนักเรียนโรงเรียนสาธิตจ านวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81, เจ้าหน้าที่จ านวน 
97 คน คิดเป็นร้อยละ 4.41, และอาจารย์จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 ตามล าดับ 

2. ข้อมูลสังกัด/หน่วยงานและคณะของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ 
(Waste Hero) ส่วนใหญ่เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.88 รองลงมาคือคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 20.66, คณะครุศาสตร์ 
จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 14.99, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.26, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20, หน่วยงานอ่ืน ๆ 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจ านวน 64 คน               
คิดเป็นร้อยละ 4.12 ตามล าดับ 

3. ด้านความพึงพอใจของการจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.12)                     
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดโครงการอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
( x = 4.20) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการอยู่ในระดับความพึงพอใจ 
มาก ( x = 4.18) สามารถท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.17) ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก ( x = 4.14) และการมีส่วนร่วมในการน าขยะรีไซเคิลเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก ( x = 4.03) ตามล าดับ 

4. ด้านข้อมูลความต้องการกิจกรรมที่ต้องการเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วมโครงการ
คัดแยกขยะ (Waste Hero) ข้อมูลความต้องการกิจกรรมที่ต้องการเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ส่วนใหญ่ต้องการประกวดชุดแฟนซีที่ท าจากขยะรีไซเคิล จ านวน 577 คน คิดเป็นร้อยละ 37.13 
รองลงมาคือประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล จ านวน 475 คน คิดเป็นร้อยละ 30.57, ประกวด
ภาพถ่าย จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60, ประกวด Waste Hero Boy&Girl จ านวน 220 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.16 และการประกวดอ่ืนๆ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 เช่น การประกวด 
เดินขบวนการคัดแยกขยะ, การน าขยะมาเข้าโครงการปริมาณมากที่สุด เป็นต้น 
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5. ข้อเสนอแนะของการจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการที่น าขยะมาแลกรับสิทธิ์ของ
รางวัลส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มหน่วยงานและคณะเดิม ๆ จึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ              
มากยิ่งขึ้น และจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เนื่องจากในแต่ละสัปดาห์จะมีขยะมา
เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 
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กิตติกรรมประกาศ 
   

โครงการวิจัยฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ได้ท าการศึกษาวิจัยสถาบันให้เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน             
ในสังกัด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นอย่างสูง  
ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝุาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง และแนวทางในการ 
ท าวิจัย ตลอดจนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินการจัดท าวิจัย และขอขอบพระคุณ ผู้เข้าโครงการ
คัดแยกขยะ (Waste Hero) ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

 

        นางอัญชลี  เล็กประดิษฐ์ 

         ผู้วิจัย 
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สารบัญ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ค าน า              ก 
บทสรุปผู้บริหาร              ข 
กิตติกรรมประกาศ             จ 
สารบัญ              ฉ 
สารบัญตาราง              ซ 
 
บทที่   
  1  บทน า 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
โจทย์วิจัย/ปัญหา 2 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 
ขอบเขตของการวิจัย 3 
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 3 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในปัจจุบันการใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศไทยมีการใช้งานเป็นจ านวนมาก  
ทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และการน าไปใช้ทางด้านการท าธุรกิจต่าง ๆ 
ของประเทศ โดยในการน าไปใช้ในด้านต่าง ๆ อาจมีการส่งผลที่ท าให้เกิดขยะและสิ่งปฏิกูล  สิ่งของ
เหลือใช้ และสิ่งของที่ใช้แล้ว ซึ่งท าให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมในประเทศอย่างมาก ซึ่งนับวัน
แนวโน้มขยะจะมีจ านวนเพ่ิมมาก ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษเป็นอย่างมาก ขยะ
เป็นแหล่งพาหะน าโรคติดต่อ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
น าไปสู่โรคร้ายต่างๆ ขยะจึงนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญและต้องการความร่วมมือร่วมใจ
ของทุกฝุายและทุกหน่วยงานในการร่วมกันรณรงค์เพ่ือลดภาระให้กับสังคมและโลก  

สภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มีการพัฒนาเติบโตมากขึ้น โดยมี
การก่อสร้างตึกอาคารใหม่เพ่ิมขึ้น อาทิเช่น อาคารหอสมุดใหม่ (e-library) อาคารเรียนคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียนวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ หอพักของคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ จ านวน 80 ยูนิต เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ คือ สภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายในพ้ืนที่
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ จ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปีสามารถส่งผลกระทบต่อด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นปริมาณขยะ ยานพาหนะและ การใช้
พลังงานและทรัพยากรที่เพ่ิมมากขึ้น การขยายตัวของหอพัก อาคารพาณิชย์ ร้านค้าชุมชน เพ่ือ
ตอบสนองต่อจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น จากข้อมูลปีการศึกษา 2/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามมีจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 15,501 คน เพ่ิมขึ้นจากในปีการศึกษา 2/2555 ประมาณ 287 คน 
และในอนาคตปี 2560 คาดการณ์ว่าจะมีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นประมาณ 16,649 คน (กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2556) ส่งผลให้ปัญหาขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย 
มีปริมาณจ านวนขยะเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักศึกษา บุคลากร ซึ่งมีพฤติกรรม
การบริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งท าให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นับเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น จึงพึงแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวมในการลดภาระปริมาณขยะต่อชุมชนและสังคม อันจะเป็นแบบอย่างของ
หน่วยงานต่างๆ ต่อไป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการกับขยะ
และสิ่งปฏิกูลและสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ให้น ามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์  เพ่ือท าให้เกิดเป็น
มหาวิทยาลัยที่สะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามสโลแกน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อมสีเขียว, การบริการสีเขียว, กิจกรรมสีเขียว, เศรษฐกิจสีเขียว, ประชาธิปไตยสีเขียว, หัวใจ
สีเขียว, คนรุ่นใหม่สีเขียว, และความคิดสร้างสรรค์สีเขียว จากปัญหาข้างต้นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีแนวทางการแก้ปัญหาโดยจัดโครงการคัดแยกขยะ  (Waste 
Hero) ขึ้นให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับ
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เห็นความส าคัญและประโยชน์จากการคัดแยกขยะและน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพ่ือลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (รายงานประจ าปี 
2556/2557:6-8) โดยศูนย์เทคโนโลยีได้รับมอบหมายภารกิจจัดท าโครงการคัดแยกขยะ (Waste 
Hero) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีกระบวนการจัดการคัดแยกขยะ โดยมีกิจกรรมการคัดแยก
ขยะทั้ง 13 ประเภทที่ได้ก าหนดไว้ แล้วน าขยะมาสร้างมูลค่า แลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลต่างๆ              
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ขยะที่ได้จากการคัดแยกประเภทจะน าไปจ าหน่ายให้วงศ์พานิช และน าจ านวน
เงินที่ได้จากการจ าหน่าย เป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อไป  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste 
Hero) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจะวิเคราะห์ประเภทขยะในโครงการ ค่าสถิติปริมาณ
ขยะที่น ามาเข้าร่วมโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และสรุปผลรวมของโครงการจัดการคัดแยก
ขยะ (Waste Hero) ซึ่งหากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและใช้สร้างขยะให้เกิดมูลค่า 
ได้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยเริ่มจากตนเอง อาคารส านักงาน ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะ
ได้ และยังช่วยให้ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถ
วางแผนจัดการขยะได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น  
 
2. โจทย์วิจัย/ปัญหา (Research Questions)   

2.1 การจัดโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ได้ผลอย่างไร 
2.1.1 ประเภทของขยะในโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) มีก่ีประเภท 
2.1.2 ปริมาณขยะที่น ามาเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste0Hero) มาก

น้อยเพียงใด 
2.1.3 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) มากน้อยเพียงใด 

2.2 บุคลากรมีความพึงพอใจอย่างไรบ้างต่อโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
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3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.1 เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)  

 3.1.1 ประเภทของขยะในโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)  
 3.1.2 ปริมาณขยะท่ีน ามาเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
 3.1.3 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)  

3.2  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 แหล่งข้อมูล 

4.1.1 บันทึกรายการเก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
4.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)  
4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ วิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)  
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประเภทขยะ, ปริมาณขยะ, จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการคัด

แยกขยะ (Waste Hero) และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
 4.3 ระยะเวลาที่ศึกษา 

เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2559 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

5. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
5.1 กระบวนการจัดการการคัดแยกขยะ หมายถึง การด าเนินงานของคณะกรรมการ

ในการท างานร่วมกัน ซึ่งมีกิจกรรมคัดแยกขยะ และน าขยะมาสร้างมูลค่า แลกเปลี่ยนเป็นของรางวัล 
ขยะที่คัดแยกประเภทแล้วจะน าไปจ าหน่ายให้วงศ์พานิชต่อไป 

5.2 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
ของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะท่ีมีต่อกิจกรรมโครงการ กระบวนการต่างๆ  
 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 ได้ทราบประเภทขยะที่น ามาเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
6.2 ได้ทราบข้อมูลปริมาณขยะที่น ามาเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
6.3 ได้ทราบจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
6.4 ได้ทราบถึงความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ 

(Waste Hero) 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม ประจ าปี 2559 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. แนวความคิดเก่ียวกับขยะ 
2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการคัดแยกขยะ 
3. นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยสีเขียว 
4. แนวทางการด าเนินงานการจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
5. แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
6. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
7. กรอบแนวคิด 

 
1. แนวความคิดเกี่ยวกับขยะ 

ขยะ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม นับเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องจัดการและแก้ไขปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่มีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี เพ่ือให้ลดความ
เสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรทั้งทางตรงและทางอ้อม  

1.1 ความหมายของขยะมูลฝอย 
พระราชบัญญัติสาธารณสุขพุทธศักราช 2535 (2535 : 28) ใหความหมายไววา

หมายถึงเศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือ
ซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อ่ืน 

พระราชบัญญัติส งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อมแห งชาติพุทธศักราช
2535(2535 : 10) ใหความหมายของ “ของเสีย” ไววา หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เน่าเสีย 
อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดซึ่งถูกปลอยทิ้งหรือที่มีมาจากแหลงก าเนิดมลพิษรวมทั้งกาก
ตะกอนหรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานี้ที่อยูในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือกาซ 
   แผนการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติ (ฉบับราง พ.ศ.2547) ใหความหมายของขยะ
มูลฝอยตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพุทธศักราช 2535 หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาดที่เลี้ยงสัตวหรือที่อ่ืน และหมายรวมถึง ขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะมูลฝอยที่เป นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน  
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ยุพดี เสตพรรณ (2544 : 351) กลาววา ขยะหรือมูลฝอย คือ “เศษสิ่งของที่ไมตอง 
การแลว สิ่งของที่ช ารุดเสียหายใชไมไดหรือเสื่อมคุณภาพ ตองก าจัดท าลายทิ้งไป ไดแกเศษกระดาษ 
เศษผา เศษอาหาร กระปอง พลาสติก ซากสัตว ซากรถยนต” 

  สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ 2546 : 152) กลาววา ขยะมูลฝอย หมายถึง“เศษของ
เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใชสอยของมนุษย ขยะมูลฝอยอาจมีลักษณะแตกตางกันออกไป
ตามแหลงที่กอใหเกิดขยะมูลฝอยนั้น ๆ เชน ขยะจากบานเรือน มีลักษณะเปนเศษอาหารที่เหลือจาก
การหุงตม เศษผา เศษของที่ไมใชแลว เปนตน ขยะมูลฝอยจากตลาดสดซึ่งมักจะเปนพวกเศษอาหาร
สด ผัก ผลไม ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรขึ้นอยูกับประเภทของอุตสาหกรรม
และการเกษตร ซึ่งบางชนิดเปนของเสียอันตราย เชน ของเสียที่เปนพิษมีฤทธิ์กัดกรอนท าปฏิกิริยา
และเปนพวกภาชนะบรรจุสารพิษ เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีขยะมูลฝอยอีกประเภทหนึ่ง คือ ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไวตามตรอกซอก 
ซอยถนนหนทาง แมน้ า ล าคลอง และตามที่สาธารณะตาง ๆ เชน ใบไม เศษกระดาษถุงพลาสติก ดิน 
หิน กรวด ทราย ซึ่งขยะมูลฝอยประเภทนี้กอใหเกิดอันตรายนอยกวาขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน แต่เป็น
ภาระส าหรับผูเก็บกวาด ทั้งนี้เพราะขยะจะกระจายอยู่เป็นบริเวณกวางท าใหเก็บท าลายยากและไม
ทั่วถึง” 

  สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ (2541 :119–120) กลาววา ขยะมูลฝอย คือ “เศษส่งของ
เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต และการใชสอยของมนุษย ซึ่งจะมีลักษณะแตกตางกันออกไปตามแหล่ง
ที่กอใหเกิดขยะ เชน กระดาษ ใบไม ถุงพลาสติก เศษโลหะ พลาสติก แกว ผักผลไม” 

ศักดา ศุภพงศพิเชษฐ 2535 : 37) ไดใหความหมายไววา หมายถึง เศษของเหลือทิ้ง
จากขบวนการผลิตและการใชสอยของมนุษย ขยะมูลฝอยอาจมีลักษณะแตกต่างออกไปตามแหลง ที่ก
อใหเกิดขยะนั้น ๆ เชน ขยะจากบานเรือน ที่พักอาศัย มีลักษณะเปนเศษอาหารที่เหลือจากการหุงตม 
เศษผาและเศษของที่ไมใชแลวตาง ๆ เปนตน ขยะจากตลาดมักจะเปนพวกเศษอาหารสด ผัก ผลไม
ขยะอีกประเภทหนึ่งคือ ขยะที่ถูกทิ้งไวตามถนนหนทาง แมน้ าล าคลองและตามสถานที่สาธารณะตาง 
ๆ เชน ใบไม เศษกระดาษ 
   Neal, Home, School, Homer (1987:218) ไดใหความหมายไววา หมายถึง วัตถุ 
สิ่งของที่ทิ้งจากบานเรือน สถานที่ท างานและการอุตสาหกรรม ไดแก เศษอาหาร เศษสิ่งของตาง ๆ
เครื่องใชวัสดุที่เหลือจากการรื้อท าลายหรือกอสราง และตะกอนจากน้ าเสีย เปนตน 

จากความหมายของขยะมูลฝอยสรุปไดวา ขยะมูลฝอย คือ เศษสิ่งของเหลือทิ้งจาก 
กระบวนการผลิต และเศษสิ่งของที่ไมตองการแลวจากการอุปโภคบริโภคของมนุษย ซึ่งมีลักษณะ
แตกตางกันไปตามแหลงก าเนิดของขยะมูลฝอย 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



6 

 

1.2 ประเภทของขยะ 

ส านักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร (2535:25) แบงประเภทของขยะมูลฝอย 
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
   1.2.1 ขยะมูลฝอยเปยก เช่น พวกเศษอาหาร เศษพืช ผัก เปลือกผลไม อินทรียวัตถุ
ที่สามารถยอยสลายและเนาเปอยงาย มีความชื้นสูงและสงกลิ่นเหม็นไดรวดเร็ว 
   1.2.2 ขยะมูลฝอยแหงเปนขยะที่เนาเปอยไดยาก ซึ่งจะมีทั้งที่เผาไหมไดงาย เชน 
เศษกระดาษ เศษผา ไม พลาสติก ยาง เปนตน สวนพวกที่เผาไหมไดยาก ไดแก โลหะ แกว เปนตน 

  1.2.3 ขยะมูลฝอยอันตราย ขยะมูลฝอยชนิดนี้จะเปนพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
ไดแก วัสดุที่มีอันตราย เชน ยาปราบศัตรูพืช ถานไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต หลอดไฟ เปนตน และ
พวกขยะมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล เชน ส าลีเช็ดแผล เข็มฉีดยา ผาพันแผล เปนตน 

การแบ่งประเภทของขยะมูลฝอย อาจแบ่งเพ่ือประโยชน์ของการจัดการโดยการ คัด
แยกขยะมูลฝอย ในขั้นตอนต่อไป ดังนี้  

1. เศษอาหาร (Food Wastes) หมายถึง เศษเนื้อสัตว์ผัก และผลไม้ ซึ่งได้
จากการเตรียมการประกอบอาหาร หรือเศษอาหารที่รับประทานไม่หมด ลักษณะส าคัญของขยะ
ประเภทนี้ คือ จะเน่าและย่อยสลายได้รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอากาศร้อน การย่อยสลายนี้จะ
ท าให้ เกิดกลิ่นที่รุนแรง ท าให้ต้องมีการออกแบบและด าเนินการจัดเก็บอย่างดีเพ่ือควบคุมกลิ่น 
นอกจากเศษอาหารจากบ้านเรือนแล้ว เศษอาหาร จ านวนมากยังได้จากร้านขายอาหาร ภัตตาคาร 
สถาบันต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล หรือเรือนจ า แหล่งชุมชนที่จ าหน่ายอาหารรวมถึงร้านค้าขายส่งและ
ขายปลีกและตลาดสด  

2. มูลฝอย (Rubbish) ประกอบด้วย ขยะแห้ง ที่สามารถน าไปเผาได้และเผา
ไม่ได้ ซึ่งได้จาก บ้านเรือน สถานที่ต่าง ๆ และแหล่งการค้า เป็นต้น ขยะชนิดนี้จะไม่รวมถึงเศษอาหาร
หรือวัสดุอ่ืนที่สามารถ เกิดการเน่าสลายได้ตัวอย่างขยะที่สามารถน าไปเผาได้ได้แก่กระดาษ กระดาษ
แข็ง พลาสติกเส้นใย ยาง หนัง ไม้เฟอร์นิเจอร์เศษใบไม้ขยะที่ไม่สามารถน าไปเผาได้ ได้แก่ เศษแก้ว 
เครื่องปั้น กระป๋องดีบุก กระป๋อง อลูมิเนียม เหล็กหรือโลหะอ่ืน ๆ และฝุุนละออง เศษขยะที่ได้จาก
การรื้อถอนและในการก่อสร้าง เศษที่ได้จากการทุบท าลายตึกก่อสร้าง จัดเป็นเศษขยะที่ได้จาก การ
รื้อถอน เศษที่ได้จากการก่อสร้างรูปแบบจ าลอง หรือจากการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน  ตึกต่าง ๆ 
จัดเป็นเศษขยะที่เกิดในการก่อสร้าง เศษขยะเหล่านี้มักจะถูกจัดเข้าเป็นประเภทเดียวกับมูลฝอย แต่
อาจรวมไปถึง เศษหิน เศษฝุุน คอนกรีต อิฐ ปูน เศษไม้ เศษโลหะ และชิ้นส่วนไฟฟูา  

3. ขี้เถ้ากาก (Ashes and Residues) ขยะที่ได้จากการเผาไม้ถ่านหิน ถ่าน 
และขยะท่ีเกิดจากการเผาไหม้เพ่ือให้ความร้อนท าอาหาร และก าจัดขยะในบ้านเรือน ร้านค้า สถานที่
ราชการ ในโรงงานอุตสาหกรรม และเขตเทศบาล สามารถจ าแนกได้เป็น 2 พวก คือ ขี้เถ้าและกากที่
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เหลือ กากขยะที่ได้จากโรงงานไฟฟูาจะไม่รวมอยู่ในประเภทนี้  เศษขี้เถ้าและกากขยะนี้โดยปกติจะ
ประกอบด้วย เศษผงละเอียดผงไม้ที่สามารถติดไฟ เศษผงอิฐที่ถูกเผาจนคล้ายแก้ว และอนุภาคที่ถูก
เผาจนไหม้หรือถูกเผาไปบางส่วนอีกจ านวนเล็กน้อย ในกรณีของเศษขี้เถ้าหรือกากขยะที่เก็บได้ จาก
เตาเผาของเทศบาลอาจพบเศษแก้วเศษอิฐและโลหะต่าง ๆ ปนมา  

4. ขยะชนิดพิเศษ (Special Wastes) ได้แก่ เศษขยะบนท้องถนน กองขยะ
เทศบาล ซากสัตว์และโครงรถท่ีใช้งานไม่ได้แล้ว เนื่องจากขยะชนิดนี้ไม่มีแหล่งก าเนิดที่แน่นอน ท าให้
ไม่สามารถระบุแหล่งของ ขยะเหล่านี้ได้ตรงข้ามกับขยะที่ได้จากบ้านเรือน ซึ่งถึงแม้จะมีกระจัด
กระจายทั่วไปแต่ก็ยังระบุแหล่งที่เกิดได้  

5. ขยะที่ได้จากโรงงานบ าบัดของเสีย (Treatment Plant Wastes) ขยะที่
เป็นของแข็งและก่ึงของแข็งที่ได้จากโรงบ าบัดน้ าเสีย และแหล่งบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ถูกจัดให้อยู่ในประเภทนี้ ขยะประเภทนี้จะมีลักษณะเฉพาะที่ต่างกันมาก ขึ้นกับกระบวนการของ การ
บ าบัด ในปัจจุบัน ขยะประเภทนี้ ไม่ได้ถูกจัดเก็บเพ่ือน าเข้ากระบวนการจัดการขยะแต่อย่างใด แต่ใน
อนาคตเป็นที่คาดว่าการก าจัดขยะประเภทนี้จะมีบทบาทที่ส าคัญในการวางแผนงานการ ก าจัดขยะ  

6. ของเสียจากเกษตรกรรม (Agricultural Wastes) เกิดจากทางการเกษตร
หลายอย่าง เช่น การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว พืชไร่ พืชสวน และพันธุ์พืชต่าง ๆ การผลิตนม การท า
ปศุสัตว์ปัจจุบันการก าจัดขยะประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ ที่เก่ียวข้อง แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริเวณการก าจัดมูลสัตว์ได้กลายเป็นปัญหาที่ต้องให้ความ
สนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในโรงรีดนมและฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

7. ขยะเป็นพิษ (Hazardous Wastes) ได้แก่ กากสารเคมีขยะทางชีวภาพ
ของเสียที่ติดไฟระเบิดได้ ง่าย หรือกากกัมมันตภาพรังสีซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์พืช หรือสัตว์
ในพ้ืนที่ หรือสะสมแล้วมีผลใน ภายหลังของเสียประเภทนี้มักจะอยู่ในรูปของเหลวแต่อาจพบได้ในรูป
ของก๊าซ ของแข็ง หรือกากตะกอน  

ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้แบ่งในที่นี่ขอแบ่ง
ประเภทขยะออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2550 : 19)  

1. ขยะอินทรีย์ หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้
เร็ว สามารถน ามาหมัก ท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น 

2. ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือ  วัสดุ
เหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก 
เศษโลหะอลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครือ่งดื่มแบบ UHT เป็นต้น 
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3. ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืน นอกเหนือ จากขยะ 
ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และ ขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อย  สลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติก ใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม 
ซองบะหมี่ กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น 

4. ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะท่ีมีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อน 
วัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค 
วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิด  อันตรายแก่บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ภาชนะบรรจุสารก าจัด ศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 
  จากการศึกษาผู้วิจัย สรุปได้ว่า ขยะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ขยะมูลฝอยเปียก ขยะ
มูลฝอยแห้ง และขยะมูลฝอยอันตราย ซึ่งในการวิจัยการวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ 
(Waste Hero) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในครั้งนี้ จะน าขยะมูลฝอยแห้งมาเข้าร่วมโครงการ
โดยแบ่งเป็น 13 ประเภท ดังนี้  

ล าดับ 1 ประเภทขวด PET ใส ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) ได้แก่ ขวดน้ า 

พลาสติกใส มีปริมาตรสุทธิ 1 ลิตรขึ้นไป 

ล าดับ 2 ประเภทขวด PET ใส ขนาดกลาง (ประมาณ 500-800 มล.) ได้แก่ ขวดน้ า

พลาสติกใส มีปริมาตรสุทธิ 500 มิลลิลิตรขึ้นไป 

ล าดับ 3 ประเภทขวด PET ใส ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 มล.) ได้แก่ ขวดน้ า

พลาสติกใส มีปริมาตรสุทธิ น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร 

ล าดับ 4 ประเภทขวดขาวขุ่น (คละขนาด) ได้แก่ ขวดน้ า ขวดนมขาวขุ่นทั่วไป  

ล าดับ 5 ประเภทขวด PET ขนาดใหญ่ (คละสี ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) ได้แก่ ขวดน้ า 

ขวดน้ าอัดลม พลาสติกสีต่าง ๆ มีปริมาตรสุทธิ 1 ลิตรขึ้นไป 

ล าดับ 6 ประเภทขวด PET ขนาดกลาง (คละสี น้อยกว่า 1 ลิตร) ได้แก่ ขวดน้ า ขวด

น้ าอัดลม พลาสติกสีต่างๆ มีปริมาตรสุทธิน้อยกว่า 1 ลิตร 

ล าดับ 7 ประเภทกระป๋องน้ าอัดลม/อลูมิเนียม (คละขนาด) ได้แก่ กระป๋องน้ าอัดลม 

กระป๋องน้ าผลไม้ กระป๋องต่างๆ  

ล าดับ 8 ประเภทพลาสติกรวมสี ได้แก่ สิ่งของที่ท ามาจากพลาสติกต่างๆ เช่น แก้ว

พลาสติก กระปุกใส่ของพลาสติก ตะกร้าพลาสติก ฯลฯ 
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ล าดับ 9 ประเภทกระดาษหนังสือพิมพ์  

ล าดับ 10 ประเภทกระดาษแข็งกล่องน้ าตาล (กระดาษลัง)  

ล าดับ 11 ประเภทกระดาษขาว-ด า/กระดาษสมุด  

ล าดับ 12 ประเภทกระดาษคละสี/กระดาษกล่อง/กระดาษอ่ืนๆ  

ล าดับ 13 ประเภทแผ่นซีดี/แผ่นดีวีดี  

 1.3 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขยะมูลฝอย  
   ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2550) 
  1.3.1 ลักษณะชุมชนหรือที่ตั้งของท้องถิ่น จะมีปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าชุมชนที่
อยู่อาศัย ส่วนบริเวณเกษตรกรรมจะมีปริมาณขยะมูลฝอยอีกรูปแบบหนึ่ง  
  1.3.2 ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน บริเวณที่อยู่อาศัยหนาแน่นปริมาณ
ขยะเก็บมากกว่าบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู่น้อย เช่น บริเวณแฟลต คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ ซึ่งมี
ผู้อยู่อาศัยหลายครอบครัว ปริมาณขยะมีมาก  
  1.3.3 ฤดูกาล มีผลต่อการเปลี่ยนปลงของปริมาณขยะเป็นอย่างมาก เช่น ฤดูที่ผลไม้
มาก ปริมาณขยะมูลฝอยจ าพวกเปลือก เม็ดของผลไม้จะมีมาก เพราะเหลือจากการบริโภคของ
ประชาชน ถ้าผลไม้ยิ่งออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ยิ่งท าให้มีเปลือกและเศษผลไม้ทิ้งมากในปีนั้น  
  1.3.4 สภาวะเศรษฐกิจ ชุมชนที่มีฐานะดี ย่อมมีก าลังซื้อสินค้าสูงกว่าชุมชนที่มี  
ฐานะเศรษฐกิจต่ า จึงมีขยะมูลฝอยมากตามไปด้วย ชุมชนที่มีฐานะเศรษฐกิจดีจะมีขยะมูลฝอย                
จากบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง กระป๋อง โฟม ถุงพลาสติก ส่วนชุมชนที่มีฐานะเศรษฐกิจไม่ดีมักเป็น              
เศษอาหาร เศษผัก  
  1.3.5 อุปนิสัยของประชาชนในชุมชน ประชาชนที่มีอุปนิสัยรักษาความสะอาด             
เป็นระเบียบเรียบร้อยจะมีปริมาณขยะมูลฝอยในการเก็บขนมากกว่าประชาชนที่มีอุปนิสัย มักง่ายและ
ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งจะทิ้งขยะมูลฝอย กระจัดกระจาย ไม่รวบรวมเป็นที่เป็นทาง ปริมาณขยะมูลฝอยที่
จะเก็บขนจึงน้อยลง แต่ไปมากอยู่ตามล าคลอง ถนนสาธารณะ ถนน ที่สาธารณะ เป็นต้น ตัวแปรอีก
ตัวหนึ่ง คือ พฤติกรรมการบริโภคและค่านิยมของคนแต่ละกลุ่ม มีผลต่อลักษณะของขยะมูลฝอย เช่น 
กลุ่มวัยรุ่นนิยมอาหารกระป๋อง น้ าขวด อาหารใส่โฟม พลาสติก กล่องกระดาษ  
  1.3.6 การจัดการบริการเก็บขยะมูลฝอย องค์ประกอบนี้ก็เป็นผลอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณขยะมูลฝอย ถ้าบริการเก็บขยะมูลฝอยไม่สม่ าเสมอประชาชนก็ไม่กล้าน าขยะมูล
ฝอยออกมา ความไม่สะดวกในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เพราะรถขนขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าชุมชนได้ 
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เนื่องจากถนนหรือตรอกซอย จะแคบมาก ต้องใช้ภาชนะขนถ่ายอีกทอดหนึ่ง ก็ท าให้ปริมาณขยะมูล
ฝอยเหลือจากการเก็บอีกมาก  
  1.3.7 ความเจริญของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจากคนบริโภคอาหาร
ส าเร็จรูปกันมากข้ึน ทั้งภาชนะฟุุมเฟือย ขวด กระป๋อง กล่อง ถุงพลาสติก ฯลฯ กันมาก 
   จากการศึกษาผู้วิจัย สรุปได้ว่าองค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขยะมูลฝอย
ส่วนมากก็เป็นลักษณะชุมชนหรือที่ตั้งของท้องถิ่น ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน ฤดูกาล ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะเป็นอย่างมาก สภาวะเศรษฐกิจ อุปนิสัยของประชาชนใน
ชุมชน การจัดการบริการเก็บขยะมูลฝอยและความเจริญของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1.4 ผลกระทบจากขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อม 
  ขยะมูลฝอยท าให้เกิดมลพิษมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
หลายประการ ดังต่อไปนี้ คือ  
  1.4.1 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและพาหะของโรค เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์                 
ที ่ปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอยมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนมากยิ่งขึ้นได้ เพราะขยะมูลฝอย มีทั้ง
ความชื้นและสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ใช้เป็นอาหาร ขยะพวกอินทรีย์สารที่ทิ้งค้างไว้ จะเกิดการเน่าเปื่อย
กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน นอกจากนั้นพวกขยะที่ปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ จะเป็นที่อยู่อาศัย
ของหนู โดยหนูจะเข้ามาท ารังขยายพันธุ์ เพราะมีทั้งอาหารและที่หลบซ่อน ดังนั้นขยะที่ขาด การเก็บ
รวบรวม และการก าจัด จึงท าให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ส าคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หนู แมลงสาบ 
ซึ่งเป็นหาหะน าโรคมาสู่คน 
    1.4.2 เป็นบ่อเกิดของโรค เนื่องจากการเก็บรวบรวมและการก าจัดขยะมูลฝอยไม่ดี 
หรือปล่อยปละละเลยท าให้มีขยะมูลฝอยเหลือทิ้งค้างไว้ในชุมชน จะเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคต่างๆ เช่น 
ตับอักเสบ เชื้อไทฟอยด์ เชื้อโรคเอดส์ ฯลฯ เป็นแหล่งก าเนิดและอาหารของสัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นพาหะ
น าโรคมาสู่คน เช่น แมลงวัน แมลงสาบ และหนู เป็นต้น  
   1.4.3 ก่อให้เกิดความร าคาญ ขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมได้ไม่หมดก็จะเกิดเป็น
กลิ่นรบกวน กระจายอยู่ทั่วไปในชุมชน นอกจากนั้นฝุุนละอองที่เกิดจากการเก็บรวบรวมการขนถ่าย 
และการก าจัดขยะก็ยังคงเป็นเหตุร าคาญที่มักจะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนอยู่เสมอ  

1.4.4 ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิด
มลพิษของน้ า มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ เนื่องจากขยะส่วนที่ขาดการเก็บรวบรวม หรือไม่
น ามาก าจัดให้ถูกวิธี ปล่อยทิ้งค้างไว้ในพ้ืนที่ของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะน าความสกปรก 
เชื้อโรค สารพิษจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ า ท าให้แหล่งน้ าเกิดเน่าเสียได้ และนอกจากนี้ ขยะมูลฝอยยัง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน ซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของขยะมูลฝอย ถ้าขยะมีซาก
ถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ก็จะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนักพวกปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ในดินมาก            
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ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในดิน และสารอินทรีย์ในขยะ มูลฝอยเมื่อมีการย่อยสลาย จะท าให้เกิด
สภาพความเป็นกรดในดิน และเมื่อฝนตกมาชะกองขยะมูลฝอยจะ ท าให้น้ าเสียจากกองขยะมูลฝอย
ไหลปนเปื้อนดินบริเวณรอบ ๆ ท าให้เกิดมลพิษของดินได้ การปนเปื้อนของดิน ยังเกิดจากการน า         
มูลฝอยไปฝังกลบ หรือการยักยอกน าไปทิ้งท าให้ของเสียอันตรายปนเปื้อนในดิน ถ้ามีการเผาขยะ           
มูลฝอยกลางแจ้งท าให้เกิดควันมีสารพิษท าให้คุณภาพของอากาศเสีย ส่วนมลพิษทางอากาศจาก            
ขยะมูลฝอยนั้น อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากมลสารที่มีอยู่ในขยะและพวกแก๊สหรือไอระเหย ที่ส าคัญ  คือ 
กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเน่าเปื่อย และสลายตัวของอินทรีย์สารเป็นส่วนใหญ่  
   1.4.5 ท าให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพ จากการที่ทิ้งขยะมูลฝอยและรวบรวมโดยขาด
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยพวกของเสียอันตราย ถ้าขาดการจัดการที่เหมาะสม    
ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารที่ เกิดจาก                   
เชื้อแบคทีเรียที่มีแมลงวันเป็นพาหะ หรือได้รับสารพิษที่มากับของเสียอันตราย  
   1.4.6 เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ขยะมูลฝอยปริมาณมาก ๆ ย่อมต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณในการจัดการเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ผลกระทบจากขยะมูลฝอยไม่ว่าจะเป็น 
น้ าเสีย อากาศเสีย ดินปนเปื้อนเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
   1.4.7 ท าให้ขาดความสง่างาม การเก็บขนและก าจัดที่ดีจะช่วยให้ชุมชนเกิดความ
สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันส่อแสดงถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน ฉะนั้นหาก
เก็บขนไม่ดี ไม่หมด ก าจัดไม่ดี ย่อมก่อให้เกิดความไม่น่าดู ขาดความสวยงาม บ้านเมืองสกปรก             
และความไม่เป็นระเบียบ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปได้ว่าผลกระทบขยะมูลฝอยท าให้เกิดมลพิษมีผลต่อสภาวะแวดล้อม
และสุขภาพของมนุษย์หลายประการดังต่อไปนี้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและพาหะของโรค            
เป็นบ่อเกิดของโลก ก่อให้เกิดความร าคาญ ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการเสี่ยงต่อ
สุขภาพ เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และท าให้ขาดความสง่างาม ความเป็นระเบียบของชุมชน 

1.5 ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 
1.5.1 สามารถลดปริมาณขยะลงได้ เพราะเม่ือแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป  

เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือท าลาย
น้อยลง ซึ่งขยะนี้สถานที่ท่ีใช้ท าลายขยะก็นับวันแต่จะหายากลงทุกวัน  

1.5.2 สามารถประหยัดงบประมาณลงได้ เพราะในเมื่อเหลือปริมาณขยะจริง                   
ที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือท าลายน้อยลงจึงใช้งบประมาณน้อยลงในการเก็บขนและก าจัดหรือท าลายขยะ 
ถ้าปริมาณขยะลดลง งบประมาณก็สามารถเหลือน าไปพัฒนางานด้านอ่ืนได้ เช่น ซ่อมแซมถนน             
สร้างสวนสาธารณะ และการรักษาพยาบาล ฯลฯ ซึ่งงบประมาณเหล่ านี้ก็ได้จากภาษี และ
ค่าธรรมเนียมที่พวกเราทุกคนจ่ายให้แก่ กรุงเทพฯ 
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1.5.3 สามารถได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เรียกว่า (Recycle) เช่น แก้ว โลหะ 
กระดาษ พลาสติก ฯลฯ เช่น กระดาษ 1 ตัน ได้มาจากการตัดต้นไม้ใหญ่ถึง 17 ต้น เพ่ือมาใช้ท าเยื่อ
กระดาษ  

1.5.4 สามารถสงวนทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน จากข้อ 3 จะได้ผล
เป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดพลังงาน เพราะนอกจากจะลดการใช้วัสดุที่เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังไม่ต้องใช้พลังงานในการขุดค้น เช่น ในการผลิตอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกนั้น 
แทนที่จะต้องใช้เม็ดพลาสติกใหม่ ซึ่งกว่าจะได้ต้องใช้พลังงานมากมาย ก็ใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้แล้ว
น ามาหลอมใช้ใหม่  

1.5.5 สามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพราะในเมื่อขยะน้อยลง สิ่งแวดล้อมก็
จะต้องดีขึ้น สะอาดขึ้นปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งผลประโยชน์ที่กล่าวมาทั้ง 5 ประการก็เป็น
ผลประโยชน์ของเราทุกคนร่วมกัน 

 

ผู้วิจัยได้ศึกษาประโยชน์ของการคัดแยกขยะ พบว่าประโยชน์ที่เกิดจากการคัดแยกขยะ 
คือ สามารถลดปริมาณขยะลงได้ ประหยัดงบประมาณ สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน สามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น 
จากงานวิจัยการวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ประโยชน์ของการคัดแยก
ขยะ คือ จะลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากรและนักศึกษาดีขึ้น ร่วม
ถึงสร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะแก่นักศึกษา 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคัดแยกขยะ 

การจัดการขยะมูลฝอยสามารถกระท าได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
หลายด้าน เช่น ลักษณะและปริมาณของขยะ สถานที่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ก าจัด การน าผลผลิตจากการจัดการขยะไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นการเลือกใช้วิธีการจัดการขยะแบบไหน
นั้นจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งวิธีการจัดการขยะมูลฝอยได้มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้ ดังนี้ 

กรมควบคุมมลพิษ (2544 : 11-14) ได้ก าหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง 
ครบวงจร โดยเน้นรูปแบบของการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้าไปท าลายด้วยระบบต่างๆให้น้อยที่สุด สามารถน าขยะมูลฝอย
มา ใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้ าและการแปรรูปเพ่ือใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการ
ก าจัดที่ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมักหรือพลังงาน โดยสรุปวิธีการด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้  

1. การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการผลิต 
มูลฝอยในแต่ละวัน ได้แก่ 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



13 

 

1.1 ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฝอก  
น้ ายาล้างจาน น้ ายาท าความสะอาดและถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นต้น 

1.2 เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน  
และตัวสินค้าไม่เป็นมลพิษ 

1.3 ลดการใช้วัสดุก าจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก 
2. จัดระบบการรีไซเคิล หรือการรวบรวมเพ่ือน าไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ 

2.1 รณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียกลับน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น  
กระดาษ พลาสติก โลหะ น าไปใช้ซ้ าหรือน าไปขาย/รีไซเคิล ขยะเศษอาหารน ามาหมักท าปุ๋ย ในรูปปุ๋ย
น้ าหรือปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในชุมชน 

2.2 จัดระบบที่เอ้ือต่อการท าขยะรีไซเคิล 
2.3 จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรม หรือนักเรียนให้มีกิจกรรม/โครงการ น า 

ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เช่น จัดตั้งศูนย์รีไซเคิลหากพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวัน
เป็นปริมาณมากๆ อาจจะมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งสามารถจะรองรับจากชุมชนใกล้เคียง
หรือรับซื้อจากประชาชนโดยตรงซึ่งอาจจะให้เอกชนลงทุนหรืออาจให้สัมปทานเอกชนก็ได้ 

3. การขนส่ง 
3.1 ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัดโดยตรง 
3.2 ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานีขน 

ถ่าย เพื่อถ่ายเทจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
4. ระบบก าจัด เนื่องจากขยะมูลฝอยใช้ประโยชน์ใหม่ได้ จึงควรจัดการเพ่ือก าจัด 

ท าลายให้น้อยที่สุด ควรเลือกระบบก าจัดแบบผสมผสานเนื่องจากปัญหาขาดแคลนพ้ืนที่ จึงควร
พิจารณาปรับปรุงพื้นที่ก าจัดมูลฝอยที่มีอยู่เดิม และพัฒนาให้เป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

4.1 จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย ได้จัดแบ่งขั้นตอนในการด าเนินงาน 
จัดการขยะมูลฝอยที่ส าคัญไว้ 4 ขั้นตอน คือ (ปรีดา แย้มเจริญวงศ์, 2531 : 63) 

4.1.1 การเก็บรวบรวม ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การขยะมูลฝอยใส่ใน 
ภาชนะไปจนถึงการรวบรวมขยะมูลฝอยจากแหล่งต่างๆ แล้วไปใส่ในยานพาหนะเพ่ือขนส่งต่อไปยัง
สถานที่ก าจัด หรือท าประโยชน์อื่น 

4.1.2 การขนส่ง เป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล่ง
ชุมชนขนส่งไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรือน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ไปรวบรวมไว้ที่  สถานี
ขนถ่ายขยะมูลฝอยเพ่ือรวบรวมขยะมูลฝอยคราวละมากๆ และขนส่งต่อไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย หรือน าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืน 
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4.1.3 การแปรสภาพ เป็นการท าให้ขยะมูลฝอยสะดวกต่อการ 
เก็บขนหรือน าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืน หรือการน าไปก าจัด การแปรสภาพนี้อาจท าได้โดยการบดอัด
เป็นก้อนคัดแยก เอาส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้ออกไป เป็นต้น 

4.1.4 การก าจัดหรือการท าลาย เป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยใน 
ขั้นสุดท้ายเพื่อให้มูลฝอยนั้นไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
    

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการคัดแยกขยะ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดระบบคัดแยก ขยะ
มูลฝอยไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การประชาสัมพันธ์ของโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)  
2. จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ โดยแบ่งออกเป็น 13 ประเภทตามที่โครงการก าหนดไว้  
3. การแปรสภาพโดยการสร้างมูลค่าขยะท่ีคัดแยกไว้มาแลกเปลี่ยนรับของรางวัลต่าง ๆ  
4. การก าจัดขยะโดยน าไปจ าหน่ายให้วงศ์พานิชต่อไป 

 

2.1 หลักการและกลยุทธ์การจัดการขยะมูลฝอย 
แนวทางการจัดการขยะที่ใช้ในการวิจัย คือ การจัดการขยะด้วยยุทธศาสตร์ 3R  

  R1 = Reduce (ลดการใช้) คือ “ลดระดับการใช้ในปัจจุบันลง โดยควบคุมปริมาณ
การใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพ่ือท าให้เกิดการสูญเปล่าให้น้อยที่สุด” กล่าวไว้โดย Middleton 
and Hawkins ใน Swarbrooke (1998) หรือ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย คือลดการใช้อย่างฟุุมเฟือย และ
ใช่ทุกสิ่งอย่างคุ้มค่า เลือกใช้เท่าที่จ าเป็น ใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน 
  R2 = Reuse (การใช้ซ้ า) เป็นการน าสิ่งของที่ใช้งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งาน
ได้มาใช้อีกให้คุ้มค่า บ ารุงรักษาสิ่งขิงนั้นๆให้มีอายุการใช้งานนานๆ หรือน าไปให้ผู้อ่ืนใช้ต่อหรือน าไป
บริจาค ก็ได้ “ขยะหลายชนิดที่เรา “ทิ้ง” อาจเป็นวัตถุดิบในการผลิตส าหรับอีกคน เช่นเศษไม้จากการ
ก่อสร้าง สามารถน ามาท าเฟอร์นิเจอร์ได้ ถุงใส่เมล็ดกาแฟในร้านขายกาแฟสามารถน ามาท ากระเป๋า    
ขี้เลื่อยสามารถท าเป็นธูป หรือแม้แต่การดัดแปลงของใช้ง่ายๆ ในบ้าน เช่น การน าขวดโหลกาแฟ           
มาล้างท าความสะอาด และใช้เป็นขวดโหลใส่ของ ขวดน้ าอัดลมที่ท าด้วยพลาสติก น ามาใส่น้ าดื่ม หรือ
น าไปใส่ปุ๋ยน้ าชีวภาพ กากน้ าตาล ถุงพลาสติกก็ใช้หลายๆครั้งตามสภาพ และความเหมาะสม”  

R3 = Recycle (การท ากลับมาใช้ใหม่) เป็นการน าวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว 
พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจาก          
จะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้วยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย 
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จากการศึกษาหลักการและกลยุทธ์การจัดการขยะมูลฝอย ผู้วิจัยสรุปได้ว่า โครงการ          
คัดแยกขยะ (Waste Hero) จะน ายุทธศาสตร์ 3R มารณรงค์ในโครงการ คือ การลดการใช้ การใช้ซ้ า 
การท ากลับมาใช้ใหม ่
 
3. นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบนิเวศใหญ่ การพัฒนาใน
มิติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างส าคัญ อย่างไรก็ตาม
การขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวขององค์กรและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นั้น ฝุายบริหารมักจะเป็น
ผู้ก าหนดและวางนโยบายเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์กร แต่ปัญหาส าคัญที่องค์กรต่าง ๆ มักเผชิญ คือ 
การขาดความร่วมมือ ความใส่ใจ และตระหนักในปัญหาที่ต้องการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงได้น าเสนอและทดลองปรับใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนานโยบายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เพ่ือเป็นแนวทางต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่สามารถสร้างเครือข่าย
ของการบูรณาการความร่วมมือและพัฒนาเจตจ านง ความคิดเห็น ความต้องการของบุคลากร ทุกภาค
ส่วนภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางนโยบายฯ ต่อการพัฒนาที่เน้นความสมดุล
ต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรและชุมชนท้องถิ่นให้มีสุขภาวะ ที่ดีและ           
มีความสุขภายใต้สภาพบริบทของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น โดยมีนโยบายแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
ดังนี้ 

3.1 แนวนโยบายพื้นฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  3.1.1 ความตระหนัก ในสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นในการแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและพลังงาน              
เพ่ือสร้างมหาวิทยาลัยที่พ่ึงพาตนเองและเป็นที่พ่ึงแก่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจใน 
การมีส่วนร่วมและผู้น าที่เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กร 
  3.1.2 ชื่นชม โครงการจัดท านโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยสีเขียว         
ที่น าไปสู่การริเริ่มและสร้างสิ่งใหม่ การพัฒนาศักยภาพและแรงจูงใจของคนในองค์กรผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทัศนียภาพ การส่ งเสริมให้ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  3.1.3 กังวลใจ ความกังวลใจที่มี คือ การขาดการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการ
อย่างต่อเนื่อง การขาดความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ การขาดจิตส านึกของคนในมหาวิทยาลัย              
ในการตระหนักถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสามารถในการท าภารกิจของ
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มหาวิทยาลัย การขาดการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมการปรับปรุงอาคารเรียน ระบบการจัดการขยะ
และระบบจราจร 
  3.1.4 ห่วงใย ในการสร้างความรักและความสามัคคี และสร้างจิตส านึกให้ แก่
บุคลากรและนักศึกษา ในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดจนการสานต่อของนโยบายและการน า
นโยบายไปปฏิบัติโดยมีระยะเวลาด าเนินการตามนโยบายสู่เปูาหมายรูปธรรม 
  3.1.5 เห็นด้วยกับ ความชัดเจนของนโยบายที่ได้รับการริเริ่มและสร้างให้เกิดขึ้น 
จากทุกข้อความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ แนวทางของโครงการจัดท านโยบายสาธารณะแบบ             
มีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามในการพัฒนาระบบดูแลพ่ึงพากันของ
มหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 

3.2 แนวนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยสีเขียว 
  3.2.1 ส่งเสริม สร้างปลูกจิตส านึก และพัฒนาจิตใจที่ตั้งมั่นของคนในมหาวิทยาลัย
ทุกภาคส่วน ผ่านการสร้างภูมิสังคมร่วมกันในการมีความรัก ความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการคิด 
ร่วมท า และขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นภายใต้ระบบดูแลพ่ึงพากัน โดยการมีกิจกรรม การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรมที่สร้างจิตส านึก ความตระหนักรู้ในสภาวการณ์ และการรณรงค์อย่างเข้มแข็งจริงจัง 
  3.2.2 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของอาคารเรียนการพัฒนาระบบพลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างทัศนียภาพที่ดี และส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเกิดการพ่ึงพาตนเองและเป็นที่พ่ึงให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น 
  3.2.3 การสร้างเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร และ
พัฒนาสร้างผู้น าด้านศักยภาพของคนในองค์กร ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนนโยบายและ
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเทศและสิ่งแวดล้อม 

จากนโยบายขั้นพ้ืนฐานแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยสีเขียว ทางผู้วิจัยสรุป  ได้ว่า            
ทางมหาวิทยาลัยต้องสร้างความตระหนักในการสร้างจิตส านึก ชื่นชมโครงการจัดท านโยบายต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา โดยมีแนวนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมมหาวิทยาลัยสีเขียว คือ ส่งเสริม สร้างปลูกจิตส านึก และพัฒนาจิตใจที่ตั้งมั่นของคนใน
มหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร  
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4. แนวทางการด าเนินงานการจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการกับขยะและ  

สิ่งปฏิกูลและสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ให้น ามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือท าให้เกิดเป็นมหาวิทยาลัย              
ที่สะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมกับสโลแกน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ได้เป็นอย่างดี           
เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา ได้เห็นความส าคัญและประโยชน์
จากการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพ่ือลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) แบ่งออกเป็นประเภท 
ด้านต่างๆ คือ  

4.1 ด้านการอ านวยการ  
4.1.1 ด้านการอ านวยการ มีหน้าที่ในการวางแผนด าเนินงานสนับสนุน ประสานงาน 

และร่วมด าเนินงานโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) เพ่ือท าให้เกิดเป็นมหาวิทยาลัยที่สะอาด 
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมกับสโลแกน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ได้เป็นอย่างดี เพ่ือสร้างแรง
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร นักศึกษา ได้เห็นความส าคัญและประโยชน์จากการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพ่ือลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย  

4.2 ด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
  4.2.1 กรรมการฝุายพิธีการ ปฏิคม งานเอกสารและการเงิน มีหน้าที่ ก าหนด
รูปแบบการด าเนินการ พิธีการ ก าหนดการ วิทยากรพิธีมอบรางวัล พิธีเปิด -ปิด ค ากล่าวรายงาน 
จัดท าโครงการฯ จัดด าเนินการเบิก-จ่าย จัดท าหนังสือเชิญ ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องให้การ
ต้อนรับ รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน จัดหาของรางวัล เพ่ือให้การด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

4.2.2 ด้านฝุายจัดหาผู้น านักศึกษาและตัวแทนจากหน่วยงาน (Waste Hero)            
มีหน้าที่ ด าเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา ฯลฯ ร่วมเป็น Waste Hero หรือแนะน า
โครงการฯ และจัดหานักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาแก้กิจกรรม ช่วยงานคัดแยกขยะน าเก็บใน Stock 
ไปรับขยะตามคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ (ทุกวันพุธ) จัดส่งประกวดภาพถ่าย            
ในโครงการ จัดส่งสิ่งประดิษฐ์จากขยะประชาสัมพันธ์เชิญชวน  และมอบองค์การนักศึกษาทุกคณะ       
จัดล าเรียงนักศึกษาของแต่ละคณะเข้าหอประชุมพร้อมให้เซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

4.2.3 ด้านฝุายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่  จัดเตรียมอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการฯ จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพและวีดีโอ           
พร้อมทั้งเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง และจัดประกวดภาพถ่าย จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จาก
ขยะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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4.2.4 ด้านฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ จัดท าระบบเก่ียวกับโครงการคัดแยก 

ขยะ (Waste Hero) จัดท าแบบประเมินโครงการ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินโครงการ จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ จัดท าปูายเวทีพิธีเปิด-ปิด จัดท าประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
จัดวิทยุสื่อสาร บันทึกภาพและวีดีโอ จัดท าสถานที่จัดเก็บขยะ ให้เป็นไปความเรียบร้อย 

4.2.5 ด้านฝุายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ ดูแล อ านวยความสะดวกด้านสถานที่จัดงาน  
จัดสถานที่ตามรูปแบบที่คณะกรรรมการฝุายต่าง ๆ ก าหนด จัดท าเวทีพิธีเปิด-ปิด พร้อมตกแต่ง โต๊ะ
หมู่บูชา และดูแลความสะอาดห้องน้ าให้สะอาด เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (แสดงรายชื่อใน
ภาคผนวก) 
 
5. ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ หรือพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” เป็นความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่
ละบุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้          
ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป 

5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

  ทวีพงษ์ หินค า (2541 : 8 ) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความชอบ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความดึงเครียดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้
ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น 

ธนียา ปัญญาแก้ว ( 2541 : 12 ) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจที่
เกี่ยวกับลักษณะของงาน ปัจจัยเหล่านี้น าไปสู่ความพอใจในงานที่ท า ได้แก่ ความส าเร็จ การยกย่อง 
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า เมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ต่ ากว่า จะท าให้เกิดความไม่
พอใจงานที่ท า ถ้าหากงานให้ความก้าวหน้า ความท้าท้าย ความรับผิดชอบ ความส าเร็จและการยก
ย่องแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานเป็นอย่างมาก 

วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2541 : 754) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง 
ความพอใจ การท าให้พอใจ ความสาแก่ใจ ความหน าใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่บาป
การแก้แค้นสิ่งที่ชดเชย 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542 : 11 ) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
ภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใด
อย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมาก           
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แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่
คาดหวังไว้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 

กาญจนา อรุณสุขรุจี ( 2546 : 5 ) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความ 
พึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อ           
ความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใ จ
ของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

Carnpbell (1976 : 117–124 อ้างถึงใน วาณี ทองเสวต, 2548) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกภายในที่แต่ละคนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่อยากให้เป็นหรือ
คาดหวัง หรือรู้สึกว่าสมควรจะได้รับ ผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตัดสินของ
แต่ละบุคคล 

Domabedian ( 1980 , อ้างถึงใน วาณี ทองเสวต,2548 ) กล่าวว่า ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้บริการประสบความส าเร็จในการท าให้สมดุลระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริการให้ค่ากับ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ และประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวัง 

5.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

   Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้อง             
มีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคล
เกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น 
ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิด
จากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
(belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความ
ต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่  
ได้รับความนิยมทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด ์

5.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ 
ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทาง

จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้า
เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก 
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ขณะที่ ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจ  
จะกระท าสิ่งใดๆที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระท าในสิ่งที่เขาจะได้ รับความทุกข์หรือความ
ยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ 

1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความ
พึงพอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ 

2. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจ
ว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จ าเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์เสมอไป 

3. ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์
แสวงหาความสุขเพ่ือผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสั งคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย 

5.4 การวัดความพึงพอใจ 
ภณิดา ชัยปัญญา ( 2541 : 11 ) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถท า

ได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ 
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถามต้องการทราบความคิดเห็นซึ่ง

สามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าว อาจถาม
ความพอใจในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ตอบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างมาก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวัดทัศนคติ  รูปแบบของแบบสอบถาม
จะใช้มาตรวัดทัศนคติ ซึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท ประกอบด้วย
ข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีค าตอบที่แสดงถึงระดับ
ความรู้สึก 5 ค าตอบ เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการ
เตรียมแผนงานล่วงหน้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 

3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล 
เปูาหมายไม่ว่าจะแสงดออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง และ
สังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย
จนถึงปัจจุบัน 
 
 

จากการศึกษาผู้วิจัย สรุปได้ว่า ความหมายของความพึงพอใจ คือ สภาวะจิตที่ปราศจาก
ความเครียด เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ คว ามสุขใจต่อ
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สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ 
และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ  

 
6. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

สุพจน์ทรัพย์ผดุงชนม์ (2546) ได้ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก าจัดขยะ มูลฝอย ศึกษากรณีเทศบาลต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษา พฤติกรรมในการจัดการขยะ ระดับการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของ ประชาชนในการ จัดการขยะในเขตเทศบาลต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา
ที่พักอาศัย แหล่งข่าว และความถี่ในการรับข่าวสาร พบว่า ข้อมูลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการด าเนิน
กิจกรรมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก รองลงมาการใช้ประโยชน์การวางแผนและการติดตามประเมินผล
ตามล าดับ เปรียบเทียบ พฤติกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่พักอาศัย แหล่งข่าว  และความถี่ใน
การรับข่าวสาร พบว่า ระดับการศึกษา ระยะเวลา ที่พักอาศัย แหล่งที่ได้รับข่าวสาร และความถี่ใน
การรับข่าวสาร มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลต าบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ส าหรับเพศ อายุ สถานภาพ การประกอบอาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านฉาง 

ศศิพร แก้วพินิจ (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความร่วมมือระหว่างประชาชนกับ
ภาครัฐในการลดปริมาณขยะ กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล
จากประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จ านวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่าขยะที่พบมาก
ที่สุดคือขยะประเภทขวดพลาสติกถุงใส่อาหารรองลงมาภายในครัวเรือนจะพบขยะประเภทอาหาร 
เศษผักมีการก าจัดโดยน าใส่ถุงด าก่อนทิ้งขยะส่วนประเภทเศษผักมีการก าจัดโดยน าไปทิ้งนอกบ้าน
ตามพ้ืนที่รกร้างสวนขยะประเภท หนังสือเก่าเศษกระดาษจะก าจัดโดยการเผาใน 1 รอบสัปดาห์            
ส่วนใหญ่มีการทิ้งขยะประมาณวันละ 2-3 ครั้งการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะคิดเป็นร้อยละ 72 
วิธีที่นิยมมากที่สุด 2 วิธี คือ คัดแยกขยะก่อนทิ้งและลดการเกิดมูลฝอยปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะคือการมีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมรองลงมาคือการน าไปขายแล้ว 
ได้ราคาดี  

พิภัทร แสงสินธุศร 2550 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการจัดการ
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ขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา  พบว่า 
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภู โดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาหลายด้านพบว่าด้านที่มีพฤติกรรมการจัดขยะมูลฝอยมาก
ที่สุดคือ ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ ลองลงมาคือด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอยและด้านการคัดแยก
ขยะมูลฝอยโดยในการน ากลับมาใช้ใหม่ประชาชนเลือกขยะประเภทกล่องกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
เก็บไว้ขายเพ่ือน ากลับมาใช้อีกในด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอยประชาชนเลือกใช้ถุงพลาสติก          
ใช้สิ่งของใบใหญ่เพียงใบเดียวมากกว่าใบเล็กหลายๆใบและในด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยประชาชน              
มีพฤติกรรมการทิ้งขยะเปียก จะต้องมีถังขยะรองรับเสมอผลเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรม
การก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต พบว่า เพศ ร ะดับ
การศึกษา และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน              
ส่วนอายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน รายได้ในครอบครัวต่อเดือน จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว และลักษณะที่อยู่อาศัยต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลภูเก็ตไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ.05  

นนทยา ศิริคุณ สุกันญา และธัญูญ์ฐิตา ฤทธิ์นรเศรษฐ์ (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ใน           
3 ลักษณะ คือ การลดการเกิดขยะมูลฝอย การน ากลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยการ
สุ่มตัวอย่างประชากรจากหัวหน้าครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นรายด้านพบว่าด้าน
การลดการเกิดขยะมูลฝอยมีพฤติกรรมการจัดขยะมูลฝอยอยู่ในระดับพอใช้ ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยระดับพอใช้ และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดับพอใช้ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยไม่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย  

กรรณิการ์ บุญเอก สุวิมล แก้วเงาและปิยะดา วชิระวงศกร (2555) ได้ศึกษาสถานการณ์ 
การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ระบบการจัดการขยะมูลฝอยปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและการ           
มีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะมูลฝอยของประชาชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
(ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ขยะมูลฝอยทั้งหมดมีปริมาณเฉลี่ย 684.85 กิโลกรัมต่อวัน 
โดยหอพักนกัศึกษาทะเลแก้วนิเวศมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากที่สุดเฉลี่ย 168.20 กิโลกรัมต่อวัน ส าหรับ
องค์ประกอบขยะมูลฝอยที่พบมากที่สุด คือ ขยะอินทรีย์ มีปริมาณเฉลี่ย 293.07 กิโลกรัมต่อวัน หรือ

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



23 

 

คิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมา ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย คิดเป็น
ร้อยละ 37.55, 15.15, 3.41 และ 1.10 ตามล าดับ ส าหรับระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจะใช้
ระบบถังใบเดียวในการรองรับขยะมูลฝอย จึงท าให้ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไปก าจัด             
แต่ได้มีการแยกขยะรีไซเคิลภายในตัวอาคารก่อนรวบรวมน าไปก าจัดทิ้ง หาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีผล
มาจากขาดประสิทธิภาพในการจัดการทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพถังรองรับขยะ การเก็บ
รวบรวมและการก าจัดขยะส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการลดปัญหาขยะมูลฝอย                 
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 92.2 
และเห็นด้วยกับการน าขยะที่เคยใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งและการใช้ของใช้ที่ท าจากวัสดุ
ธรรมชาติจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยากคิดเป็นร้อยละ 91.2 และ 91.0 ตามล าดับ 
และการให้ประชาชนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยท าให้เกิ ดความ
ส านึกและตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยการเสริมสร้างกิจกรรมส่งเสริมและปลูกจิตส านึกให้              
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอย เช่น กิจกรรมการทิ้งขยะลงถัง กิจกรรมขยะรีไซเคิล            
เป็นต้น ก็จะเป็นการช่วยให้ปัญหาขยะมูลฝอยและการจัดการ ขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ                          
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทวิช ยะปะนันท์ (2555) ได้ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้าง
รูปแบบการจัดการขยะของเทศบาลต าบลสอง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ พบว่า  การวิจัยครั้งนี้ได้เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ปัญหา แสดงความคิดเห็น และ
สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งได้รูปแบบ 3 รูปแบบ คือ การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน                
การจัดตั้งกลุ่มน้ าหมักชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรวบรวมขยะจากถังเป็นการใช้ถุงขยะ 
โดยปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ประมาณวันละ 1.00-2.00 กิโลกรัม มีการคัดแยกขยะก่อน
น าไปทิ้งถังขยะ ปฏิบัติเป็นประจ า ร้อยละ 3 6.50 โดยประเภทขยะต่างๆ เช่น กระป๋อง/พลาสติก/
ขวดแก้ว/กระดาษ/เศษอาหาร ปฏิบัติเป็นประจ า ร้อยละ 51.20 การจัดตั้งธนาคารขยะในรูปแบบของ
คณะท างาน เพ่ือเป็นแกนกลางในการประสานกับชุมชนในแต่ละครัวเรือนเพ่ือนับน าขยะที่คัดแยก
แล้วมาขายที่วัดจากนั้นประสานงานกับการรับซื้อของเก่าเพ่ือมารับซื้อขยะจากกลุ่ม การแยกขยะที่
สามารถขายได้น าไปขายทุกเดือน ส่วนประเภทขยะที่ย่อยสลายได้ให้น าไปท าน้ าหมักชีวภาพ 

อมรสิทธิ์ เทียนชุบ (2553) นายศึกษาการทรัพย์ธนาคารขยะส าหรับชุมชน กรณีศึกษา 
ชุมชนอยู่เจริญบุญมา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการธนาคาร
ขยะส าหรับชุมชนและเพ่ือพัฒนาคู่มือฝึกอบรมให้ประชาชนมีความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ เจตคติและการมีส่วนร่วมในการจัดจัดการธนาคารขยะส าหรับชุมชน โดยการศึกษาจาก
ครัวเรือนในชุมชนอยู่เจริญบุญมา การเก็บข้อมูลขยะทั่วเรือนของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 ครัวเรือน 
พบว่าขยะที่ประชาชนจริงส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิลมีปริมาณมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.20 รองลงมา
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ได้แก่ ขยะย่อยสลายได้คิดเป็นร้อยละ 34.37 ขยะทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 4.87 และน้อยที่สุด คือ ขยะ
อันตรายด้วยเป็นร้อยละ 1.56 การจัดการจัดการธนาคารขยะชุมชนมีการบริหารจัดการเป็นเสมือน
ธนาคารออมทรัพย์ ด าเนินงานทุกวันเสาร์โดยมีคณะท างาน 8 คน ท าหน้าที่รับซื้อ เก็บรวบรวม          
คัดแยกและขายขยะ จากการซื้อขายขยะพลาสติกมีก าไรสูงสุด 23.07%  รองลงมา คือ เหล็กและ
กระดาษเท่ากัน คือ 20 % อลูมิเนียม 17.65% และราคาซื้อขายขยะจะเปลี่ยนแปลงไปตามตลาด             
ซึ่งเป็นมูลเหตุจูงใจในการจัดตั้งธนาคารขยะ เพราะต้องการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยชุมชนและ
เครือข่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท าให้ชุมชนมีกิจกรรมที่หลากหลาย การมีส่วนร่วม
เริ่มจากการที่ประชาชนคัดแยกขยะแล้วน าขยะไปขายที่ธนาคารขยะเจ้าหน้าที่จะชั่งน้ าหนัก คิดราคา 
จะรับเป็นเงินสดหรือน าเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เพ่ือรับเงินปันผลสิ้นปี ขณะท างานจะน าขยะที่ซื้อมา
คัดแยกขยะแต่ละประเภท เพ่ือที่จะน าไปขายต่อที่ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลมีรายได้กลับมาสู่ชุมชน            
โดยก าไรของธนาคารขยะมาจากผลต่างของราคาที่คณะท างานก าหนดกลับราคาที่ขายให้กับร้านรับ
ซื้อของเก่าและรายได้นี้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนและจัดตั้งเป็นกองทุนเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งส่งผลดีในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และเกิดความ
ร่วมมือ ต่อส่วนร่วมจากทุก ๆ คน อุปสรรคและปัญหาที่พบ คือ ปัจจัยทางตลาด เช่น การแข่งขัน               
ของร้าน รับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ราคารับซื้อไม่แน่นอน  

กนกรัตน์ นาวีการ พรทิพย์ หนักแน่น สุวิทย์ จิตรภักดี และ อนันต์ ปัญญาศิริ (2552) ได้
ศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของประชาชนในพ้ืนที่เกาะลิบง จังหวัดตรัง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับสูงร้อยละ 81.00 มีเจตคติ และความตระหนัก
อยู่ในระดับสูงร้อยละ 7 2.00 มีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งร้อยละ 62.00 โดยแยกเป็นขยะ
ทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่ก าจัดขยะโดย ขยะท่ัวไปน าไปเผาร้อยละ 37.75 ขยะ
รีไซเคิลน าไปทิ้งร้อยละ 3 5.10 พญาอินทรีย์น าไปทิ้งร้อยละ 42.75 และขยะอันตรายส่วนใหญ่มีน้อย
จึงก าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ ส่วนความคิดเห็นในเรื่องการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นว่า ทุกคนในชุมชนควรให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา เช่นทิ้งขยะลงถัง ลดการใช้
ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อีกทั้งคนจัดตั้งกลุ่มในการจัดการขยะ เช่ นโรงปุ๋ยหมักขยะ
อินทรีย์ ส าหรับความต้องการให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการจัดการขยะของชุมชนนั้น 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าหน่วยงานท้องถิ่นควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้ สนับสนุนโครงการ
ต่างๆ เช่น โรงปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์ จัดตั้งธนาคารขยะ จัดวางถังขยะให้เ พียงพอ และก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี ส่วนศักยภาพและรูปแบบการจัดการขยะชุมชน พบว่า ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการขยะ
ชุมชนได้ โดยสามารถให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะในครัวเรือนร้อยละ 86.50 ซึ่งสามารถคัดแยก
ขยะเป็น 3 ประเภทคือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังให้
ความร่วมมือในการจัดตั้งธนาคารขยะและโรงหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์ ร้อยละ 78.00 และ 83.50 
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ตามล าดับ ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการปัญหาขยะของหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ จัดให้ชาวบ้าน
ได้รับการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะรณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งขยะให้ลงถังและ
การคัดแยกขยะเป็นประจ า ตั้งธนาคารขยะและโรงงานขยะอินทรีย์ มีรถเก็บขยะ และจ้างคนงานมา
ช่วยเก็บขยะตามจุดต่างๆ ทุกสัปดาห์ 

ศรัณย์พร หงศาลา (2551) ได้ศึกษาการด าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาล
ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ทราบการด าเนินโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล โดยทราบจากเสียงตามสายเทศบาล ประชาชนเห็นว่าปริมาณขยะในเทศบาล 
เมื่อเทียบกับอดีตมีมากขึ้นและ ส่วนใหญ่ในครัวเรือนมีการคัดแยกขยะโดยรวมเฉลี่ยแล้วราคาซื้อขยะ 
รีไซเคิลเท่ากับ 10.60 บาท ราคาขายขยะรีไซเคิล เท่ากับ 14.36 บาท และก าไรเท่ากับ 3.76 บาท 
โดยรวมเฉลี่ยยอดขยะรีไซเคิลเท่ากับ 979.83 บาท ยอดรับฝากขยะรีไซเคิลเท่ากับ 609.74 บาท และ
ก าไรที่ได้จากการด าเนินโครงการขยะรีไซเคิลเท่ากับ 369.95 บาท ประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะ ด้านการให้ความสะดวกบริการฝาก-ถอนกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล และด้านความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการขยะรีไซเคิลอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุง การด าเนิน
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล คือต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ต้องการให้เจ้าหน้าที่ให้
ความรู้เพ่ิมเติมกับสมาชิกในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ควรมีการก าหนดวัน เวลาฝาก -ถอนให้แน่นอน 
และขยายเครือข่ายให้มากขึ้นทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ชมพูนุช เทพบุตรดี และ อัญชลี ฉิมพาลี ( 2551) ได้ศึกษาเรื่องระบบ
บริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือให้เกิดการจัดการ
ขยะภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบอย่างเหมาะสม และมีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการธนาคารขยะ รีไซเคิลขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยโดยอิงตามมาตรฐานตั้งแต่ปี 2548 และน าระบบไปสู่การปฏิบัติภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นรูปแบบเดียวกันตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันระบบบริหารจัดการธนาคารขยะ              
รีไซเคิลที่พัฒนาขึ้นนี้มีการด าเนินการใน 6 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย การคัดแยกขยะชุมชนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล การคัดแยกและวิเคราะห์
ขยะรีไซเคิล การจัดหาผู้รับซื้อขยะ การขายขยะและการบันทึก และการจัดท ารายงานและตรวจสอบ
ระบบ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณขยะชุมชนที่ผลิตขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีในช่วงปี 2548- 2551 มีปริมาณทั้งสิ้น 1,899,844 กิโลกรัม คิดเป็นขยะที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ผ่านธนาคารรีไซเคิลได้ 41.43% โดยชนิดของขยะที่มีการซื้อขายผ่านธนาคารขยะรีไซเคิล
สูงสุด 5 อันดับแรกภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย กระดาษขาว 36.83% เศษกระดาษ 21.08% 
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กระดาษลัง 10.74% ขวดพลาสติกใส 6.74 % ขนาดหนังสือพิมพ์ 4.49 % ตามล าดับ มูลค่าการซื้อ
ขายในธนาคารขยะเฉลี่ย 613,537 บาทต่อปี ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล
ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครั้ งนี้ เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้                 
ซึ่งนอกเหนือจากการน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ถึง 41.43 % แล้วยังก่อให้เกิดการสร้างรายได้               
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะลดการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

สุชาดา ไชยสวัสดิ์  อุทัย ฉันทวิทย์ นันทพร นันทะ เพ็ญประภา บัวลอย และ นฤมล 
เฉลยถ้อย ( 2551) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนโดยการจัดตั้ง
ธนาคารขยะ พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจรโดยมีการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นภายในมหาลัย และประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติโดย
พบว่าสามารถน าขยะภายในมหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่า 40% โดยความต้องการที่
จะขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการขยะต่อไปยังโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญล าดับต้น
ในการที่จะปลูกฝังจิตส านึกและวิธีการจัดการขยะที่ดีให้กับนักเรียนเพ่ือขยายผลต่อเนื่องไปถึง
ครอบครัวและชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ
ในโรงเรียนโดยการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้น และคาดหวังที่จะให้โรงเรียนน าระบบไปปฏิบั ติในรูปของ
โรงเรียนน าร่อง โดยตั้งเปูาหมายให้เกิดโรงเรียนน าร่อง ที่น าระบบบริหารจัดการขยะในโรงเรียน              
โดยการจัดตั้งธนาคารขยะไปปฏิบัติจ านวน 5 แห่งในปีงบประมาณ 2549 ซึ่งได้ชื่อโรงเรียนใน
กรุงเทพฯจ านวน 17 แห่งเข้าร่วมโครงการและมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการถ่ายทอดวิธีการบริหาร
จัดการขยะ โดยการจัดตั้งธนาคารขยะซึ่งมีแกนน านักเรียนและครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนละ 10 คน เข้าร่วม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะในโรงเรียนโดยการจัดตั้งธนาคารขยะ ต่อจากนั้นแกนน า
นักเรียนได้จัดนิทรรศการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นภายในโรงเรียนเพ่ือขยายผลต่อโดยน า
ระบบที่ได้ จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติภายในโรงเรียนโดยมีมหาวิทยาลัย
เทคโน พระจอมเกล้าธนบุรีเป็นพี่เลี้ยง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีก าหนดให้มีการคัดแยกขยะในโรงเรียนและ
จัดตั้งธนาคารขยะของโรงเรียนขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมด้านการให้ความรู้และปลุกจิตส านึก 
ตลอดจนลงมือปฏิบัติด้านการลดปริมาณขยะ การน าขยะมาใช้ใหม่ การน าขยะมารีไซเคิลและใช้ให้
เกิดประโยชน์โดยผ่านธนาคารขยะ ซึ่งผลการด าเนินโครงการใน 3 เดือนแรก พบว่า มีโรงเรียนน าร่อง 
ในเขตกรุงเทพฯ ได้น าระบบไปปฏิบัติโดยมีการคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนและอยู่
ในช่วงด าเนินการเก็บข้อมูลแล้ว 5 แห่ง ซึ่งมีการรับฝากขยะแล้วในช่วง 300-600 กิโลกรัมต่อโรงเรียน 
การประเมินการน าระบบไปปฏิบัติในช่วงต้นได้ด าเนินการ  โดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน
สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยพบว่ามีการส่วนร่วมของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติตามระบบให้ประสบความส าเร็จและเสนอแนะให้มี                
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การจัดนิทรรศการและส่งเสริมการปฏิบัติตามระบบในโรงเรียนน าร่องอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปยัง
ครอบครัวและชุมชนรอบข้าง ก่อให้เกิดการลดปริมาณขยะและการน าขยะมาใช้อย่างต่อเนื่อง         
อันเป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเกิดการจัดการที่ยั่งยืนในโรงเรียนและชุมชนได้
ต่อไปในอนาคต  

ไอแมม (Imam, 2008 อ้างถึงใน พรเพ็ญ ญาณจรูญ,2553:38) ในประเทศแอฟริกา 
พบว่า มีปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยโดย ปัญหาที่กระทบต่อระบบการจัดการ คือ ปัญหาทาง
บ้านเมืองเศรษฐกิจกฎหมายและการด าเนินงาน โดยเฉพาะในเมืองอมูจา จ าเป็นต้องมีการบริการเก็บ
รวบรวมขยะที่เชื่อถือได้ รวมทั้งรถเก็บขนที่อยู่ 45 ในสภาพที่เหมาะสม และควรจะมีขนาดบรรทุก
เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งควรมี การคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณในการฝังกลบ 
นอกจากนั้นควรมีการรวบรวมกันของคนในชุมชน รวมทั้งผู้เก็บขนขยะหรือองค์กร หรือเทศบาลที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นในด้านการตลาดควรมี การสนับสนุนให้น าขยะกลับมาใช้ใหม่ควรมีการ
วางแผนและก าหนดนโยบายรวมทั้งกฎหมาย พรอมทั้งกรอบการปฏิบัติงานในการจัดการขยะ
งบประมาณก็เป็นสิ่งส าคัญที่ควรพิจารณา เพ่ือให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ 

 
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดจากการศึกษาการวิเคราะห์การจัดการ
โครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจ าปี 2559 มีกรอบ
แนวคิด ดังนี้ 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

การวิเคราะห์การจัดการ
โครงการคัดแยกขยะ 

(Waste Hero) 

- ประเภทขยะ 
- ปริมาณขยะ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
 

 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี 2559 ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะมีขั้นตอน          
การด าเนินงานการวิจัย ดังนี้ 
 
1. ก าหนดแหล่งข้อมูลในการวิจัย 

แหล่งข้อมูลได้แก่  
1. บันทึกรายการเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามที่เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)  
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
1. แบบบันทึกข้อมูล 

1.1 ข้อมูลประเภทของขยะ 
1.2 ข้อมูลปริมาณขยะ 
1.3 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยสอบถามการ
วิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี 
2559 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
โดยสอบถาม สถานะภาพ หน่วยงาน/คณะ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของการจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste  
Hero) ลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรฐานวัด
ของลิเคิรท์ (Likert Scale) โดยให้คะแนนค าตอบ ดังนี้ 

ระดับท่ี 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับ มากที่สุด 

ระดับท่ี 4 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจระดับ มาก 

ระดับท่ี 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 
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ระดับท่ี 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับ น้อย  

ระดับท่ี 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับ น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 สอบถามข้อมูลความต้องการกิจกรรมที่ต้องการเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วม
โครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย จากแบบ

บันทึกข้อมูลโดย  
3.1.1 ข้อมูลประเภทของขยะตามที่โครงการได้ก าหนดการรับแลกเปลี่ยนขยะ แบ่ง

ออกเป็น 13 ประเภท ดังตารางที่ 1 
 

ประเภทของขยะในโครงการ หน่วยนับ 

1) ขวด PET ใส ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) ขวด 
2) ขวด PET ใส ขนาดกลาง (ประมาณ 500 - 800 มล.)  ขวด 
3) ขวด PET ใส ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 มล.)  ขวด 
4) ขวดขาวขุ่น (คละขนาด)  ขวด 
5) ขวด PET ขนาดใหญ่ (คละสี) (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป)  ขวด 
6) ขวด PET ขนาดกลาง (คละสี) (น้อยกว่า 1 ลิตร)  ขวด 
7) กระป๋องน้ าอัดลม/อลูมิเนียม (คละขนาด)  กระป๋อง 
8) พลาสติกรวมสี  กิโลกรัม 
9) กระดาษหนังสือพิมพ์  กิโลกรัม 
10) กระดาษแข็งกล่องน้ าตาลหรือกระดาษลัง กิโลกรัม 
11) กระดาษขาว-ด า/กระดาษสมุด  กิโลกรัม 
12) กระดาษคละสี/กระดาษกล่อง/กระดาษอ่ืน ๆ  กิโลกรัม 
13) แผ่นซีดี/แผ่นดีวีดี กิโลกรัม 

ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลประเภทขยะในโครงการ  
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3.1.2 ข้อมูลปริมาณขยะ ได้เก็บค่าสถิตทุกเดือนโดยแบ่งตามประเภทของขยะได้  
13 ประเภท ดังตารางที่ 2 
 

ปริมาณขยะประเภท ............................................... 

ล าดับ เดือน จ านวน หน่วยนับ 
1 มกราคม 

 
 2 กุมภาพันธ์ 

 
 3 มีนาคม 

 
 4 เมษายน 

 
 5 พฤษภาคม 

 
 6 มิถุนายน 

 
 

รวมทั้งหมด 
 

 
ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลปริมาณขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

   3.1.3 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการได้เก็บค่าสถิตจากผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการโดยแบ่งเป็น

หน่วยงาน/คณะ ดังตารางที่ 3  
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทผู้เข้าร่วม
โครงการ 

หน่วยงาน/คณะ 

ครุศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

วิทยาการ
จัดการ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 
และอาหาร 

หน่วย 

งานอื่น ๆ 

1 นักศึกษา        
2 อาจารย ์        
3 เจ้าหน้าท่ี        
4 นักเรียนโรงเรียนสาธิต        

รวมท้ังหมด        

ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
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3.2 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) จากกลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัย และเก็บแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง เพ่ือเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ลงในคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ สถานะภาพ หน่วยงาน/คณะ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของการจัดการโครงการ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลกิจกรรมท่ีต้องการเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
4.1 วิเคราะห์แบบบันทึกข้อมูล จากประเภทของขยะ ข้อมูลปริมาณขยะ ข้อมูลผู้เข้าร่วม

โครงการ โดยวิเคราะห์ค่าสถิต ค่าความถี ่และค่าร้อยละ 
4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 

4.2.1 คณะผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม 
หลังจากด าเนินการเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ได้รับค าตอบตามจ านวนที่ระบุไว้ 
  4.2.2 ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องแล้วประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

4.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นหัวข้อต่างๆ 
4.2.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการที่ท าการส ารวจใช้สถิติ

เชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ประกอบด้วยค่าสถิติความถี่และค่าร้อยละ 
4.2.3.2 วิเคราะห์ค่าสถิติการวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ 

(Waste Hero) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี 2559 ด้วยสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย
ค่าความถี่และค่าร้อยละ วิเคราะห์ความพึงพอใจของการวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ 
(Waste Hero) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดค่าคะแนนออกเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ 

พอใจมากที่สุด  ได้ 5 คะแนน 
มาก   ได้ 4 คะแนน 
ปานกลาง  ได้ 3 คะแนน 
น้อย   ได้ 2 คะแนน 
น้อยที่สุด  ได้ 1 คะแนน 
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N

X
X




5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ 
(Waste Hero) 

 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

  1 0 0
f

P
N

   

เมื่อ P แทน  ร้อยละ 

   f  แทน  ความถี่หรือจ านวนข้อมูลที่ต้องการหาร้อยละ 

   N  แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 

2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

  

 

เมื่อ X  แทน ค่าเฉลี่ย 

  X  แทน  ผลรวมทั้งหมด 

 N  แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มเปูาหมาย 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัย เรื่องการวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ0(Waste0Hero)0ของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี 2559 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ผล
การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) เกี่ยวกับประเภทของขยะ, ปริมาณขยะ, จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อโครงการคัดแยกขยะ  
โดยคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. แบบบันทึกข้อมูล 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
 

ผลการวิเคราะห์แบ่งการน าเสนอเป็นตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ประเภทขยะและปริมาณขยะ จากโครงการ เดือนมกราคม ถึง เดือน 

มิถุนายน 2559 ดังตารางที่ 4  
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ตารางท่ี 4  ข้อมูลสรุปจ านวนขยะรีไซเคิลที่น ามาร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2559 

ข้อมูลสรุปจ านวนขยะรีไซเคิล ที่น ามาร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2559 

ล าดับ รายการ/วันที่ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ยอดรวม ร้อยละ 

1 ขวด PET ใส ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) 1,783.00 2,578.00 3,588.00 4,319.00 5,025.00 1,006.00 18,299 20.55 
2 ขวด PET ใส ขนาดกลาง (ประมาณ 500 - 800 มล.) 3,431.00 5,474.00 8,206.00 9,896.00 11,388.00 2,631.00 41,026 46.06 
3 ขวด PET ใส ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 มล.)  736.00 1,502.00 2,330.00 2,990.00 3,374.00 1,032.00 11,964 13.43 
4 ขวดขาวขุ่น (คละขนาด)  370.00 710.00 1,138.00 1,265.00 1,388.00 328.00 5,199 5.84 
5 ขวด PET ขนาดใหญ่ (คละสี) (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป)  4.00 12.00 16.00 17.00 45.00 0.00 94 0.11 
6 ขวด PET ขนาดกลาง (คละสี) (น้อยกว่า 1 ลิตร) 4.00 9.00 34.00 58.00 64.00 32.00 201 0.23 
7 กระป๋องน้ าอัดลม/อลูมิเนียม คละขนาด) 125.00 246.00 369.00 481.00 616.00 380.00 2,217 2.49 
8 พลาสติกรวมสี  21.80 38.90 59.10 66.70 69.70 13.70 270 0.30 
9 กระดาษหนังสือพิมพ์ 29.40 58.60 71.40 83.10 95.90 16.50 355 0.40 
10 กระดาษแข็งกล่องน้ าตาล (กระดาษลัง) 74.00 173.50 215.80 247.10 269.70 69.60 1,050 1.18 
11 กระดาษขาว-ด า/กระดาษสมุด  320.20 1,072.20 1,325.80 1,509.90 1,828.50 569.50 6,626 7.44 
12 กระดาษคละสี/กระดาษกล่อง/กระดาษอ่ืนๆ 112.10 190.10 336.70 390.60 487.00 157.80 1,674 1.88 
13 แผ่นซีดี/แผ่นดีวีดี  6.00 12.10 12.90 24.20 36.70 0.50 92 0.10 

รวมทั้งหมด  89,067  100.00  

34
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จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อมูลสรุปจ านวนขยะรีไซเคิล จากโครงการคัดแยกขยะ (Waste 
Hero) ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ประจ าปี 2559 ส่วนใหญ่มีปริมาณขยะที่น ามาร่วม
โครงการประเภทขยะ PET ใส ขนาดกลาง (ประมาณ 500 - 800 มล.) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
46.06 รองลงมาคือขยะประเภท ขวด PET ใส ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 20.55 
ขยะประเภท ขวด PET ใส ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 มล.) คิดเป็นร้อยละ 13.43 ขยะประเภท
กระดาษขาว-ด า/กระดาษสมุด เป็นร้อยละ 7.44 ขยะประเภทขวดขาวขุ่น (คละขนาด) คิดเป็นร้อยละ 
5.84 ขยะประเภทกระป๋องน้ าอัดลม/อลูมิเนียม (คละขนาด) คิดเป็นร้อยละ 2.49 ขยะประเภท
กระดาษคละสี/กระดาษกล่อง/กระดาษอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.88 ขยะประเภทกระดาษแข็งกล่อง
น้ าตาล (กระดาษลัง) คิดเป็นร้อยละ 1.18 ขยะประเภทกระดาษหนังสือพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 0.40 
ขยะประเภทพลาสติกรวมสี คิดเป็นร้อยละ 0.30 ขยะประเภทขวด PET ขนาดกลาง (คละสี) (น้อย
กว่า 1 ลิตร) คิดเป็นร้อยละ 0.23 ขยะประเภทขวด PET ขนาดใหญ่ (คละสี) (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป)  
คิดเป็นร้อยละ 0.11 และขยะประเภทแผ่นซีดี/แผ่นดีวีดี คิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามล าดับ 

 
ตอนที่  1.1 ปริมาณขยะคณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลค่าสถิติตั้งแต่เริ่มโครงการ              

เดือนมกราคม ถึง เดือน มิถุนายน 2559 ซึ่งผู้วิจัย สรุปข้อมูลปริมาณขยะ ตามประเภทของขยะ               
13 ประเภท ดังตารางที ่5-17 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5  ปริมาณขยะประเภท ขวด PET ใส ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) 
 

ปริมาณขยะประเภท ขวด PET ใส ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) 

ล าดับ เดือน จ านวน ร้อยละ หน่วยนับ 

1 มกราคม 1,783.00 9.74 ขวด 
2 กุมภาพันธ์ 2,578.00 14.09 ขวด 
3 มีนาคม 3,588.00 19.61 ขวด 
4 เมษายน 4,319.00 23.60 ขวด 
5 พฤษภาคม 5,025.00 27.46 ขวด 
6 มิถุนายน 1,006.00 5.50 ขวด 

รวมทั้งหมด 18,299.00 100.00 ขวด 
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จากตารางที่ 5 พบว่า ปริมาณขยะประเภท ขวด PET ใส ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) 
มีจ านวน 18,299 ขวด มีปริมาณในเดือนพฤษภาคม มากที่สุด จ านวน 5,025 ขวด คิดเป็นร้อยละ 
27.46 รองลงมาคือเดือนเมษายน จ านวน 4,319 ขวด คิดเป็นร้อยละ 23.60 เดือนมีนาคม จ านวน 
3,588 ขวด คิดเป็นร้อยละ 19.61 เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 2,578 ขวด คิดเป็นร้อยละ 14.09 เดือน
มกราคม จ านวน 1,783 ขวด คิดเป็นร้อยละ 9.74 และเดือนมิถุนายน จ านวน 1 ,006 ขวด คิดเป็น
ร้อยละ 5.50 ตามล าดับ จากข้อมูลเห็นได้ว่า ขวดพลาสติกใสขนาดใหญ่มีปริมาณในเดือนพฤษภาคม 
มากที่สุด จ านวน 5,025 เนื่องจากในช่วงเดือนนี้มีสภาพอากาศร้อนท าให้นิยมบริโภคน้ าดื่มมากขึ้น
และยังเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์จากการคัดแยกขยะ น าขยะมาสร้างมูลค่าแลกเปลี่ยน
เป็นสิ่งของ 

ตารางท่ี  6  ปริมาณขยะประเภท PET ใส ขนาดกลาง (ประมาณ 500 - 800 มล.) 

จากตารางที่ 6 พบว่า ปริมาณขยะประเภท ขวด PET ใส ขนาดกลาง (ประมาณ 500-800 
มล.) มีจ านวน 41,026 ขวด มีปริมาณในเดือนพฤษภาคม มากที่สุด จ านวน 11,388 ขวด คิดเป็นร้อย
ละ 27.76 รองลงมาคือเดือนเมษายน จ านวน 9,896 ขวด คิดเป็นร้อยละ 24.12 เดือนมีนาคม 
จ านวน 8,206 ขวด คิดเป็นร้อยละ 20 เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 5,474 ขวด คิดเป็นร้อยละ 13.34 
เดือนมกราคม จ านวน 3,431ขวด คิดเป็นร้อยละ 8.36 และเดือนมิถุนายน จ านวน 2,631 ขวด คิด
เป็นร้อยละ 6.41 ตามล าดับ จากข้อมูลเห็นได้ว่า ขวดพลาสติกใสขนาดกลางมีปริมาณในเดือน
พฤษภาคม มากที่สุด จ านวน 11,388 ขวด เนื่องจากในช่วงเดือนนี้มีสภาพอากาศร้อน จึงท าให้
ผู้เข้าร่วมโครงการดื่มน้ ามากขึ้น ซึ่งขวดน้ าพลาสติกขนาดกลาง เป็นขนาดที่พกพาง่าย สะดวกต่อ
ผู้บริโภคจึงเป็นที่นิยม 

 ปริมาณขยะประเภท ขวด PET ใส ขนาดกลาง (ประมาณ 500 - 800 มล.) 

ล าดับ เดือน จ านวน ร้อยละ หน่วยนับ 
1 มกราคม 3,431.00 8.36 ขวด 
2 กุมภาพันธ์ 5,474.00 13.34 ขวด 
3 มีนาคม 8,206.00 20.00 ขวด 
4 เมษายน 9,896.00 24.12 ขวด 
5 พฤษภาคม 11,388.00 27.76 ขวด 
6 มิถุนายน 2,631.00 6.41 ขวด 

รวมทั้งหมด 41,026.00 100.00 ขวด 
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ตารางที่  7  ปริมาณขยะประเภท PET ใส ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 มล.) 

  จากตารางที่ 7 พบว่า ปริมาณขยะประเภท ขวด PET ใส ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 มล.)             
มีจ านวน 11,964 ขวด มีปริมาณในเดือนพฤษภาคม มากที่สุด จ านวน 3,374 ขวด คิดเป็นร้อยละ 
28.20 รองลงมาคือเดือนเมษายน จ านวน 2,990 ขวด คิดเป็นร้อยละ 24.99 เดือนมีนาคม จ านวน 
1,032 ขวด คิดเป็นร้อยละ 8.63 เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 1 ,502 ขวด คิดเป็นร้อยละ 12.55 เดือน
มิถุนายน จ านวน 3,431ขวด คิดเป็นร้อยละ 8.36 และเดือนมกราคม จ านวน 736 ขวด คิดเป็นร้อย
ละ 6.15 ตามล าดับ จากข้อมูลเห็นได้ว่า ขวดพลาสติกใสขนาดเล็กมีปริมาณในเดือนพฤษภาคมมาก
ที่สุด จ านวน 3,374 ขวด ซึ่งจากข้อมูลปริมาณขวดน้ าพลาสติกขนาดเล็กยังมีจ านวนน้อยที่สุด                
เมื่อเทียบกับขยะประเภทขวดพลาสติก แสดงให้เห็นได้ว่ายังไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจาก
มีขนาดเล็กบรรจุน้ าได้น้อย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นความส าคัญในการคัดแยกขยะ  

ตารางท่ี  8  ปริมาณขยะประเภท ขวดขาวขุ่น (คละขนาด) 

 ปริมาณขยะประเภท ขวด PET ใส ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 มล.)  

ล าดับ เดือน จ านวน ร้อยละ หน่วยนับ 
1 มกราคม 736.00 6.15 ขวด 
2 กุมภาพันธ์ 1,502.00 12.55 ขวด 
3 มีนาคม 2,330.00 19.48 ขวด 
4 เมษายน 2,990.00 24.99 ขวด 
5 พฤษภาคม 3,374.00 28.20 ขวด 
6 มิถุนายน 1,032.00 8.63 ขวด 

รวมทั้งหมด 11,964.00 100.00 ขวด 

ปริมาณขยะประเภท ขวดขาวขุ่น (คละขนาด)  

ล าดับ เดือน จ านวน ร้อยละ หน่วยนับ 
1 มกราคม 370.00 7.12 ขวด 
2 กุมภาพันธ์ 710.00 13.66 ขวด 
3 มีนาคม 1,138.00 21.89 ขวด 
4 เมษายน 1,265.00 24.33 ขวด 
5 พฤษภาคม 1,388.00 26.70 ขวด 
6 มิถุนายน 328.00 6.31 ขวด 

รวมทั้งหมด 5,199.00 100.00 ขวด 
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จากตารางที่ 8 พบว่า ปริมาณขยะประเภท ขวดขาวขุ่น (คละขนาด) มีจ านวน 5,199 ขวด   
มีปริมาณในเดือนพฤษภาคม มากที่สุด จ านวน 1388 ขวด คิดเป็นร้อยละ 26.70 รองลงมาคือเดือน
เมษายน จ านวน 1,265 ขวด คิดเป็นร้อยละ 24.33 เดือนมีนาคม จ านวน 1138 ขวด คิดเป็นร้อยละ 
21.89 เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 710 ขวด คิดเป็นร้อยละ 13.66 เดือนมกราคม จ านวน 370 ขวด    
คิดเป็นร้อยละ 7.12 และเดือนมิถุนายน จ านวน 328 ขวด คิดเป็นร้อยละ 6.31 ตามล าดับ จากข้อมูล
เห็นได้ว่า ขวดขาวขุ่น (คละขนาด) มีปริมาณในเดือนพฤษภาคม มากที่สุด จ านวน 5,199 ขวด ซึ่งจาก
ข้อมูลเห็นได้ว่าช่วงเดือนพฤษภาคมและเมษายน มีจ านวนการน าขวดขาวขุ่นมาแลกเยอะสุด                  
อาจเนื่องมาจากเป็นฤดูร้อน  

ตารางท่ี  9  ปริมาณขยะประเภท ขวด PET ขนาดใหญ่ (คละสี) (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) 
 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า ขวด PET ขนาดใหญ่ (คละสี) (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) มีจ านวน 94 ขวด 
มีปริมาณในเดือนพฤษภาคมมากที่สุด จ านวน 45 ขวด คิดเป็นร้อยละ 47.87 รองลงมาคือเดือน
เมษายน จ านวน 17 ขวด คิดเป็นร้อยละ 18.09 เดือนมีนาคม จ านวน 16 ขวด คิดเป็นร้อยละ 17.02 
เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 12 ขวด คิดเป็นร้อยละ 12.77 และเดือนมกราคม จ านวน 4 ขวด คิดเป็ น
ร้อยละ 4.26 ตามล าดับ จากข้อมูลเห็นได้ว่า ขวดขาวขุ่น (คละขนาด) มีปริมาณในเดือนพฤษภาคม 
มากที่สุด จ านวน 5,199 ขวด ซึ่งจากข้อมูลเห็นได้ว่าการน าขยะประเภท ขวด PET ขนาดใหญ่ (คละ
สี) มีจ านวนน้อยกว่าประเภทขวดต่างๆ อาจมีสาเหตุ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้นิยมบริโภคน้ าหวาน
หลากสีขนาดขวดใหญ่ 

 
 

ปริมาณขยะประเภท ขวด PET ขนาดใหญ่ (คละสี) (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) 

ล าดับ เดือน จ านวน ร้อยละ หน่วยนับ 
1 มกราคม 4.00 4.26 ขวด 
2 กุมภาพันธ์ 12.00 12.77 ขวด 
3 มีนาคม 16.00 17.02 ขวด 
4 เมษายน 17.00 18.09 ขวด 
5 พฤษภาคม 45.00 47.87 ขวด 
6 มิถุนายน 0 0 ขวด 

รวมทั้งหมด 94.00 100.00 ขวด 
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ปริมาณขยะประเภท ขวด PET ขนาดกลาง (คละสี) (น้อยกว่า 1 ลิตร) 
ล าดับ เดือน จ านวน ร้อยละ หน่วยนับ 

1 มกราคม 4.00 1.99 ขวด 
2 กุมภาพันธ์ 9.00 4.48 ขวด 
3 มีนาคม 34.00 16.92 ขวด 
4 เมษายน 58.00 28.86 ขวด 
5 พฤษภาคม 64.00 31.84 ขวด 
6 มิถุนายน 32.00 15.92 ขวด 

รวมทั้งหมด 201.00 100.00 ขวด 

ตารางท่ี  10  ปริมาณขยะประเภท ขวด PET ขนาดกลาง (คละสี) (น้อยกว่า 1 ลิตร) 

จากตารางที่ 10 พบว่า ปริมาณขยะประเภท ขวด PET ขนาดกลาง (คละสี) (น้อยกว่า             
1 ลิตร) มีจ านวน 201 ขวด มีปริมาณในเดือนพฤษภาคมมากที่สุด จ านวน 64 ขวด คิดเป็นร้อยละ 
31.84 รองลงมาคือเดือนเมษายน จ านวน 58 ขวด คิดเป็นร้อยละ 28.86 เดือนมีนาคม จ านวน 34 
ขวด คิดเป็นร้อยละ 16.92 เดือนมิถุนายน จ านวน 32 ขวด คิดเป็นร้อยละ 15.92 เดือนกุมภาพันธ์ 
จ านวน 9 ขวด คิดเป็นร้อยละ 4.48 และเดือนมกราคม จ านวน 4 ขวด คิดเป็นร้อยละ 1.99 
ตามล าดับ ซึ่งจากข้อมูลเห็นได้ว่าการน าขยะประเภท ขวด PET ขนาดกลาง (คละสี) มาเข้าร่วม
โครงการเดือนพฤษภาคมมากที่สุดอาจ เนื่องจากในช่วงเดือนนี้มีสภาพอากาศร้อนท าให้นิยมบริโภค
น้ าอัดลมหลากสี ในขนาดขวดกลางกันมากขึ้น และยังเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์จาก
การคัดแยกขยะน าขยะมาสร้างมูลค่าแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของ 

 

ปริมาณขยะประเภท กระป๋องน้ าอัดลม/อลูมิเนียม (คละขนาด) 
ล าดับ เดือน จ านวน ร้อยละ หน่วยนับ 

1 มกราคม 125.00 5.64  กระป๋อง 
2 กุมภาพันธ์ 246.00 11.10  กระป๋อง 
3 มีนาคม 369.00 16.64  กระป๋อง 
4 เมษายน 481.00 21.70  กระป๋อง 
5 พฤษภาคม 616.00 27.79  กระป๋อง 
6 มิถุนายน 380.00 17.14  กระป๋อง 

รวมทั้งหมด 2,217.00 100.00 กระป๋อง 

ตารางท่ี  11  ปริมาณขยะประเภท กระป๋องน้ าอัดลม/อลูมิเนียม (คละขนาด) 
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จากตารางที่ 11 พบว่า ปริมาณขยะประเภท กระป๋องน้ าอัดลม/อลูมิเนียม (คละขนาด)             
มีจ านวน 2,217 กระป๋อง มีปริมาณในเดือนพฤษภาคมมากที่สุด จ านวน 616 กระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 
27.79 รองลงมา คือ เดือนเมษายน จ านวน 481 กระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 21.70 เดือนมิถุนายน 
จ านวน 380 กระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 17.14 เดือนมีนาคม จ านวน 369 กระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 
16.64 เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 246 กระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 11.10 และเดือนมกราคม จ านวน 125 
กระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 5.64 ตามล าดับ ซึ่งจากข้อมูลเห็นได้ว่าการน าขยะประเภทกระป๋อง
น้ าอัดลม/อลูมิเนียม มีเป็นจ านวนมากในเดือนพฤษภาคมมากที่สุดอาจ เนื่องจากในช่วงเดือนนี้            
มีสภาพอากาศร้อนท าให้นิยมบริโภคน้ าอัดลมกันมากข้ึน 
 

ปริมาณขยะประเภท พลาสติกรวมสี  

ล าดับ เดือน จ านวน ร้อยละ หน่วยนับ 
1 มกราคม 21.80 8.08 กิโลกรัม 
2 กุมภาพันธ์ 38.90 14.41 กิโลกรัม 
3 มีนาคม 59.10 21.90 กิโลกรัม 
4 เมษายน 66.70 24.71 กิโลกรัม 
5 พฤษภาคม 69.70 25.82 กิโลกรัม 
6 มิถุนายน 13.70 5.08 กิโลกรัม 

รวมทั้งหมด 269.90 100.00 กิโลกรัม 

ตารางท่ี  12  ปริมาณขยะประเภท พลาสติกรวมสี 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า ปริมาณขยะประเภท พลาสติกรวมสี มีจ านวน 269.90 กิโลกรัม              
มีปริมาณในเดือนพฤษภาคมมากที่สุด จ านวน 69.70 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 25.82 รองลงมา คือ
เดือนเมษายน จ านวน 66.70 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 24.71 เดือนมีนาคม จ านวน 59.10 กิโลกรัม 
คิดเป็นร้อยละ 21.90 เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 38.90 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 11.10 เดือนมกราคม 
จ านวน 21.80 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 8.08 และเดือนมิถุนายน จ านวน 13.70 กิโลกรัม คิดเป็นร้อย
ละ 5.08 ตามล าดับ ซึ่งจากข้อมูลเห็นได้ว่าการน าขยะประเภทพลาสติกรวมสีที่น ามารวมโครงการ                
มีหลายหลาย เช่น กระปุกยา กระปุกอาหารเสริม ตะกร้าพลาสติก ฯลฯ เห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นประโยชน์จากการคัดแยกขยะ น าขยะมาสร้างมูลค่าแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของ 
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ปริมาณขยะประเภท กระดาษหนังสือพิมพ์ 

ล าดับ เดือน จ านวน ร้อยละ หน่วยนับ 
1 มกราคม 29.40 8.28 กิโลกรัม 
2 กุมภาพันธ์ 58.60 16.51 กิโลกรัม 
3 มีนาคม 71.40 20.12 กิโลกรัม 
4 เมษายน 83.10 23.42 กิโลกรัม 
5 พฤษภาคม 95.90 27.02 กิโลกรัม 
6 มิถุนายน 16.50 4.65 กิโลกรัม 

รวมทั้งหมด 354.90 100.00 กิโลกรัม 

ตารางท่ี  13  ปริมาณขยะประเภท กระดาษหนังสือพิมพ์ 

จากตารางที่ 13 พบว่าปริมาณขยะประเภท กระดาษหนังสือพิมพ์ มีจ านวน 354.90 
กิโลกรัม มีปริมาณในเดือนพฤษภาคมมากที่สุด จ านวน 95.90 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 27.02 
รองลงมาคือเดือนเมษายน จ านวน 83.10 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 23.42 เดือนมีนาคม จ านวน 
71.40 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 20.12 เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 58.60 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 16.51 
เดือนมกราคม จ านวน 29.40 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 8.28 และเดือนมิถุนายน จ านวน 16.50 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.65 ตามล าดับ ซึ่งจากข้อมูลสถิตขยะประเภท กระดาษหนังสือพิมพ์เห็น             
ได้ว่า ความนิยมการอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์มีจ านวนไม่มากอาจเนื่องมาจากปัจจุบันผู้เข้าร่วม
โครงการอ่านข่าวจากเว็บไซต์ตามอินเทอร์เน็ตมากกว่าหนังสือพิมพ์ 

 

ปริมาณขยะประเภท กระดาษแข็งกล่องน้ าตาล (กระดาษลัง) 

ล าดับ เดือน จ านวน ร้อยละ หน่วยนับ 
1 มกราคม 74.00 7.05 กิโลกรัม 
2 กุมภาพันธ์ 173.50 16.53 กิโลกรัม 
3 มีนาคม 215.80 20.56 กิโลกรัม 
4 เมษายน 247.10 23.54 กิโลกรัม 
5 พฤษภาคม 269.70 25.69 กิโลกรัม 
6 มิถุนายน 69.60 6.63 กิโลกรัม 

รวมทั้งหมด 1,049.70 100.00 กิโลกรัม 

ตารางท่ี  14  ปริมาณขยะประเภท กระดาษแข็งกล่องน้ าตาล (กระดาษลัง) 
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จากตารางที่ 14 พบว่า ปริมาณขยะประเภท กระดาษแข็งกล่องน้ าตาล (กระดาษลัง)            
มีจ านวน 1,049 กิโลกรัม มีปริมาณในเดือน พฤษภาคมมากท่ีสุด จ านวน 269.70 กิโลกรัม คิดเป็น
ร้อยละ 25.69 รองลงมาคือเดือนเมษายน จ านวน 247.10 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 23.54 เดือน
มีนาคม จ านวน 215.80 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 20.56 เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 173.50 กิโลกรัม 
คิดเป็นร้อยละ 16.53 เดือนมกราคม จ านวน 74 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 7.05 และเดือนมิถุนายน 
จ านวน 69.60 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 6.63 ตามล าดับ ซ่ึงจากข้อมูลเห็นได้ว่าการน าขยะประเภท 
กระดาษแข็งกล่องน้ าตาล (กระดาษลัง) มีจ านวนมากท าให้เห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์
จากการคัดแยกขยะ น าขยะมาสร้างมูลค่าแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของ 
 

ปริมาณขยะประเภท กระดาษขาว-ด า/กระดาษสมุด  

ล าดับ เดือน จ านวน ร้อยละ หน่วยนับ 
1 มกราคม 320.20 4.83 กิโลกรัม 
2 กุมภาพันธ์ 1,072.20 16.18 กิโลกรัม 
3 มีนาคม 1,325.80 20.01 กิโลกรัม 
4 เมษายน 1,509.90 22.79 กิโลกรัม 
5 พฤษภาคม 1,828.50 27.60 กิโลกรัม 
6 มิถุนายน 569.50 8.59 กิโลกรัม 

รวมทั้งหมด 6,626.10 100.00 กิโลกรัม 

ตารางท่ี  15  ปริมาณขยะประเภท กระดาษขาว-ด า/กระดาษสมุด 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า ปริมาณขยะประเภทกระดาษขาว-ด า/กระดาษสมุด มีจ านวน 
6,626.10 กิโลกรัม มีปริมาณในเดือน พฤษภาคมมากท่ีสุด จ านวน 1,828.50 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
27.60 รองลงมาคือเดือนเมษายน จ านวน 1,509.90 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 22.79 เดือนมีนาคม 
จ านวน 1,325.80 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 20.01 เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 1,072.20 กิโลกรัม              
คิดเป็นร้อยละ 16.18 เดือนมิถุนายน จ านวน 569.50 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 8.59 และเดือน
มกราคม จ านวน 320.20 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.83 ตามล าดับ ซึ่งจากข้อมูลเห็นได้ว่าการน าขยะ
ประเภทกระดาษขาว-ด า/กระดาษสมุดมีเป็นจ านวนมากในทุกๆ เดือน เนื่องจากนักศึกษาและ
บุคลากรท างานใช้กระดาษเป็นจ านวนมาก และเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์จากการ              
คัดแยกขยะ น าขยะมาสร้างมูลค่าแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของ 
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ปริมาณขยะประเภท กระดาษคละสี/กระดาษกล่อง/กระดาษอ่ืนๆ 

ล าดับ เดือน จ านวน ร้อยละ หน่วยนับ 
1 มกราคม 112.10 6.70 กิโลกรัม 
2 กุมภาพันธ์ 190.10 11.35 กิโลกรัม 
3 มีนาคม 336.70 20.11 กิโลกรัม 
4 เมษายน 390.60 23.33 กิโลกรัม 
5 พฤษภาคม 487.00 29.09 กิโลกรัม 
6 มิถุนายน 157.80 9.42 กิโลกรัม 

รวมทั้งหมด 1,674.30 100.00 กิโลกรัม 

ตารางท่ี  16  ปริมาณขยะประเภท กระดาษคละสี/กระดาษกล่อง/กระดาษอ่ืนๆ 

จากตารางที่ 16 พบว่า ปริมาณขยะกระดาษคละสี/กระดาษกล่อง/กระดาษอ่ืนๆ มีจ านวน 
1,674.30 กิโลกรัม มีปริมาณในเดือนพฤษภาคมมากที่สุด จ านวน 487 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
29.09 รองลงมาคือเดือนเมษายน จ านวน 390.60 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 23.33 เดือนมีนาคม 
จ านวน 336.70 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 9.42 เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 190.10 กิโลกรัม คิดเป็นร้อย
ละ 11.35 เดือนมิถุนายน จ านวน 6.70 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 9.42 และเดือนมกราคม จ านวน 
112.10 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.83 ตามล าดับ ซึ่งจากข้อมูลเห็นได้ว่าการน าขยะประเภทกระดาษ
คละสี มีเป็นจ านวนมาก เห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์จากการคัดแยกขยะ น าขยะมา
สร้างมูลค่าแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของ 

 

ปริมาณขยะประเภท แผ่นซีดี/แผ่นดีวีดี 

ล าดับ เดือน จ านวน ร้อยละ หน่วยนับ 
1 มกราคม 6.00 6.49 กิโลกรัม 
2 กุมภาพันธ์ 12.10 13.10 กิโลกรัม 
3 มีนาคม 12.90 13.96 กิโลกรัม 
4 เมษายน 24.20 26.19 กิโลกรัม 
5 พฤษภาคม 36.70 39.72 กิโลกรัม 
6 มิถุนายน 0.50 0.54 กิโลกรัม 

รวมทั้งหมด 92.40 100.00 กิโลกรัม 

ตารางท่ี  17 ปริมาณขยะประเภท แผ่นซีดี/แผ่นดีวีดี 
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จากตารางที่ 17 พบว่า ปริมาณขยะประเภท แผ่นซีดี/แผ่นดีวีดี มีจ านวน 92.40 กิโลกรัม 
มีปริมาณในเดือน พฤษภาคมมากที่สุด จ านวน 36.70 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 39.72 รองลงมาคือ
เดือนเมษายน จ านวน 24.20 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 26.19 เดือนมีนาคม จ านวน 12.90 กิโลกรัม 
คิดเป็นร้อยละ 13.10 เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 12.10 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 13.10 เดือนมกราคม 
จ านวน 6 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 6.49 และเดือนมิถุนายน จ านวน 0.50 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
0.54 ตามล าดับ ซึ่งจากข้อมูลเห็นได้ว่าการน าขยะประเภทแผ่นซีดี มาร่วมโครงการมีจ านวนไม่มาก 
อาจเกิดจากสาเหตุจากการไม่นิยมใช้แผ่นซีดีแล้วในปัจจุบัน เปลี่ยนมาใช้การเก็บข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ตั้งแต่เดือนมกราคม 
ถึง เดือนมิถุนายน 2559  หาค่าสถิตร้อยละได้ ดังตาราง 18 
 

ล าดับที่ ประเภทผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ร้อยละ 

1 นักศึกษา 1,544 69.64 
2 อาจารย์ 36 1.62 
3 เจ้าหน้าที่ 113 5.10 
4 นักเรียนโรงเรียนสาธิต 524 23.64 

รวมทั้งหมด 2,217 100 

ตารางท่ี  18  ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
 

จากตารางที่ 18 พบว่า ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) มีจ านวน 
2,217 คน ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจ านวน 1 ,544 คน คิดเป็นร้อยละ 69.64 
รองลงมาคือนักเรียนโรงเรียนสาธิตจ านวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 เจ้าหน้าที่จ านวน 113 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.10 และอาจารย์จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62 ตามล าดับ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งคณะผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยสอบถาม               
การวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจ าปี 2559 จ านวน 2,217 คน และได้รับแบบสอบถามความพึงพอใจกลับมา จ านวน 1 ,554 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 70.09 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
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ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยสอบถาม สถานภาพ , 
สังกัดคณะ/หน่วยงาน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของการจัดการโครงการคัดแยกขยะ ลักษณะ
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรฐานวัดของลิเคิรท์ 
(Likert Scale) โดยให้คะแนนค าตอบ ดังนี้ 

ระดับท่ี 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับ มากท่ีสุด 
ระดับท่ี 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับ มาก 
ระดับท่ี 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 
ระดับท่ี 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับ น้อย  
ระดับท่ี 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับ น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 สอบถามข้อมูลความต้องการกิจกรรมที่ต้องการเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วม 
โครงการคัดแยกขยะ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยสอบถามสถานภาพของ 
หน่วยงาน/คณะ 

ส่วนที่ 1.1  ข้อมูลสถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามความ  
พึงพอใจดังตารางที ่19 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาจารย์ 32 2.06 
เจ้าหน้าที่ 97 6.24 
นักศึกษา 1,425 91.70 

รวมทั้งหมด 1,554 100 

ตารางท่ี  19  ข้อมูลสถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ 
 

จากตารางที่ 19 พบว่า ข้อมูลสถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ มีจ านวน 1 ,554 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจ านวน 1 ,544 คน คิดเป็นร้อยละ 70.15 รองลงมาคือ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจ านวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 เจ้าหน้าที่จ านวน 97 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 4.41 และอาจารย์จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 1.2  ข้อมูลสังกัดหน่วยงาน/คณะ ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบ 
ถามความพึงพอใจ ได้ค่าสถิติข้อมูล ดังตารางที่ 20 

 

ตารางท่ี  20  สถิติข้อมูลสังกัดหน่วยงาน/คณะของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ 
 
 

จากตารางที่ 20 พบว่า ข้อมูลสังกัดหน่วยงาน/คณะของผู้เข้าร่วมโครงการ สังกัดของ
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 511 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.88 รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการจ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 20.66 คณะครุศาสตร์
จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 14.99 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 คณะหน่วยงานอ่ืน ๆ
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  จ านวน 64 คน            
คิดเป็นร้อยละ 4.12 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 

สังกัดหน่วยงาน/คณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 233 14.99 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 511 32.88 
คณะวิทยาการจัดการ 321 20.66 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 174 11.20 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 175 11.26 
คณะเทคโนโลยี การเกษตร และอาหาร 64 4.12 
คณะหน่วยงานอ่ืน ๆ 76 4.89 

รวมทั้งหมด 1,554 100 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของการจัดการโครงการคัดแยกขยะ ได้ค่าสถิติ 
ข้อมูลดังตารางที ่21 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ x  ระดับความพึงพอใจ SD 

1. มีการประชาสัมพันธ์ของโครงการคัดแยกขยะ 4.00 มาก 0.79 
2. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบโครงการ 4.18 มาก 0.68 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดโครงการ 4.20 มาก 0.72 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการน าขยะรีไซเคิลเข้าร่วม
โครงการคัดแยกขยะ 4.03 มาก 0.78 
5. สามารถท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการขยะและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.17 มาก 0.73 
6. ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
คัดแยกขยะ 4.14 มาก 0.78 

ผลรวมด้านความพึงพอใจ 4.12 คิดเป็น 82.37% 

ตารางท่ี  21  ความพึงพอใจของการจัดการโครงการคัดแยกขยะ 
 

จากตาราง 21 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับ มาก ( x = 4.12) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดโครงการอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.20) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ อยู่
ในระดับความพึงพอใจ มาก ( x = 4.18) สามารถท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.17) ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการคัดแยกขยะ อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก ( x = 4.14) และ ท่านมีส่วนร่วมในการน า
ขยะรีไซเคิลเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.03) ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 สอบถามข้อมูลความต้องการกิจกรรมท่ีต้องการเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมโครงการ
คัดแยกขยะ ได้ค่าสถิตดังตารางที ่22  

 

 

ตารางท่ี  22  ข้อมูลความต้องการกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ 
 

จากตาราง 22 พบว่า ข้อมูลความต้องการกิจกรรมที่ต้องการเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วมโครงการ
คัดแยกขยะ ส่วนใหญ่ต้องการประกวดชุดแฟนซีที่ท าจากขยะรีไซเคิล จ านวน 577 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.13 รองลงมา คือ ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล จ านวน 475 คน คิดเป็นร้อยละ 30.57 
ประกวดภาพถ่าย จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60 ประกวด Waste Hero Boy & Girl จ านวน 
220 คน คิดเป็นร้อยละ 14.16 และการประกวดอ่ืนๆ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 เช่น           
การประกวด, การเดินขบวน, การคัดแยกขยะ, ผู้น าขยะมาเข้าโครงการปริมาณมากที่สุด เป็นต้น 

 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 1. อยากให้มีการประกวดชุดแฟนซีที่ท าจากขยะ    
 2. อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก    
 3. น าสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลมาน าเสนอเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรู้จัก

คุณค่าขยะมากข้ึน 
 4. อยากให้มีการแสดงด้วยการแต่งชุดรีไซเคิลเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ประกอบการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ 

 

ล าดับที่ กิจกรรมที่ต้องการจัดเพิ่ม จ านวน ร้อยละ 

1 ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล  475 30.57 
2 ประกวดชุดแฟนซีที่ท าจากขยะรีไซเคิล  577 37.13 
3 ประกวด Waste Hero Boy & Girl  220 14.16 
4 ประกวดภาพถ่าย  258 16.60 
5 อ่ืน ๆ 24 1.54 

 รวมทั้งหมด 1554 100.00 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาเรื่องการวิเคราะห์การจัดการ

โครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี 2559              
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) เกี่ยวกับประเภท
ของขยะ, ปริมาณขยะที่น ามาเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ , จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ       
เเละเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) โดยคณะผู้วิจัย            
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบบันทึก และแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการโครงการ            
คัดแยกขยะ (Waste Hero) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2559 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิจัย ตามล าดับดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
2. ข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาการวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ0(Waste0Hero)0ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี 2559 สรุปจากแบบบันทึกข้อมูล สรุปปริมาณจ านวนขยะ
รีไซเคิล จากโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน ประจ าปี 2559             
มีขยะที่น ามาเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 13 ประเภท ขยะส่วนใหญ่มีปริมาณขยะ                    
ที่น ามาร่วมโครงการประเภทขยะ PET ใส ขนาดกลาง (ประมาณ 500-800 มล.) มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 46.06 รองลงมา คือ ขยะประเภท ขวด PET ใส ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) คิดเป็นร้อย
ละ 20.55 ขยะประเภท ขวด PET ใส ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 มล.) คิดเป็นร้อยละ 13.43 ขยะ
ประเภทกระดาษ ขาว-ด า/กระดาษสมุด เป็นร้อยละ 7.44 ขยะประเภทขวดขาวขุ่น (คละขนาด)              
คิดเป็นร้อยละ 5.84 ขยะประเภทกระป๋องน้ าอัดลม/อลูมิเนียม คละขนาด) คิดเป็นร้อยละ 2.49             
ขยะประเภทกระดาษคละสี/กระดาษกล่อง/กระดาษอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.88  ขยะประเภทกระดาษ
แข็งกล่องน้ าตาล (กระดาษลัง) คิดเป็นร้อยละ 1.18 ขยะประเภทกระดาษหนังสือพิมพ์คิดเป็น          
ร้อยละ 0.40 ขยะประเภทพลาสติกรวมสี คิดเป็นร้อยละ 0.30 ขยะประเภทขวด PET ขนาดกลาง 
(คละสี) (น้อยกว่า 1 ลิตร) คิดเป็นร้อยละ 0.23 ขยะประเภทขวด PET ขนาดใหญ่ (คละสี) (ตั้งแต่ 1 
ลิตรขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 0.11 และขยะประเภทแผ่นซีดี/แผ่นดีวีดี คิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามล าดับ 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) มีจ านวน 2,217 คน ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาจ านวน 1,544 คน คิดเป็นร้อยละ 69.64 รองลงมาคือ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจ านวน 
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524 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 เจ้าหน้าที่จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 และอาจารย์จ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62  

จากผลการวิจัยที่ ได้รับจะเห็นว่าการจัดการโครงการคัดแยกขยะ บุคลากรได้ให้
ความส าคัญต่อโครงการน าขยะประเภทต่างๆ เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก ท าให้เห็นถึงการสร้าง
จิตส านึกในการคัดแยกขยะเห็นประโยชน์จากกการคัดแยกขยะที่น ามาแลกเป็นของรางวัล                      
ได้สอดคล้องกับการศึกษาของกรรณิการ์ บุญเอก สุวิมล แก้วเงา และปิยะดา วชิระวงศกร (2555)             
ได้ศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค์   
เพ่ือศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ระบบการจัดการขยะมูลฝอยปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะมูลฝอยของประชาชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่อยากมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาขยะในมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 92.2 และการให้ประชาชนที่อยู่ในมหาวิทยาลัย              
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยท าให้เกิดความส านึกและตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น               
ด้วยการเสริมสร้างกิจกรรมส่งเสริมและปลูกจิตส านึกให้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ              
ขยะมูลฝอย เช่น กิจกรรมการทิ้งขยะลงถัง กิจกรรมขยะรีไซเคิล เป็นต้น ก็จะเป็นการช่วยให้ปัญหา
ขยะมูลฝอยและการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  งานวิจัยครั้งนี้                    
จึงเป็นประโยชน์ต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
โดยจะใช้ในการพิจารณาการด าเนินงานโครงการที่เหมาะสมในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 

ในการศึกษาความพึงพอใจของการจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี 2559 ได้สรุปผลการวิจัยซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ (Waste Hero) 
การวิจัยครั้งนี้  มีข้อมูลสถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม                 

มีจ านวน 1,554 คนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 1,544 คน คิดเป็นร้อยละ 70.15 รองลงมา คือ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต จ านวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 เจ้าหน้าที่ จ านวน 97 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 4.41 และอาจารย์จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 จากข้อมูลเห็นได้ว่านักศึกษาเป็น
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นส่วนมาก มีสาเหตุมาจากการให้ความร่วมมือและเห็นความส าคัญกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยในโครงการการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 

ด้านข้อมูลสังกัดหน่วยงาน/คณะของผู้เข้าร่วมโครงการ (Waste Hero) 
การวิจัยครั้งนี้ มีข้อมูลสังกัดหน่วยงาน/คณะของผู้เข้าร่วมโครงการสังกัดของ

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.88 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการจ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 20.66 คณะครุศาสตร์
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จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 14.99 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 คณะหน่วยงานอ่ืน ๆ
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ านวน 64 คน                
คิดเป็นร้อยละ 4.12 ตามล าดับ จากข้อมูลเห็นได้ว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นส่วนมาก มีสาเหตุจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ด้านความพึงพอใจของการจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 

( x = 4.12) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดโครงการอยู่ในระดับความ           
พึงพอใจมาก ( x = 4.20) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจ มาก ( x = 4.18) สามารถท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.17) ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการ
คัดแยกขยะ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.14) และ มีส่วนร่วมในการน าขยะรีไซเคิลเข้าร่วม
โครงการคัดแยกขยะ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.03) ตามล าดับ จากข้อมูลเห็นได้ว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในทุกเรื่องของโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 

ด้านข้อมูลความต้องการกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ 
(Waste Hero) 

ข้อมูลความต้องการกิจกรรมที่ต้องการเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ 
(Waste Hero) ส่วนใหญ่ต้องการประกวดชุดแฟนซีที่ท าจากขยะรีไซเคิล จ านวน 577 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.13 รองลงมาคือ ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล จ านวน 475 คน คิดเป็นร้อยละ 30.57 
ประกวดภาพถ่าย จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60 ประกวด Waste Hero Boy & Girl จ านวน 
220 คน คิดเป็นร้อยละ 14.16 และการประกวดอ่ืนๆจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 เช่น การ
ประกวด, การเดินขบวน, การคัดแยกขยะ, ผู้น าขยะมาเข้าโครงการปริมาณมากท่ีสุด เป็นต้น  

 
2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ประจ าปี 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการที่น าขยะมาแลกรับของรางวัลส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดิมๆ 
อยากให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการมากยิ่งขึ้น และจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
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เนื่องจากในแต่ละสัปดาห์จะมีขยะมาเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะเป็นจ านวนมาก  และหากมีการจัด
โครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ต่อไปท าให้ต้องเกิดการวางแผนที่ดี ในการขอเพ่ิมเจ้าหน้าที่
บุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ มาช่วยจัดการด าเนินงาน และจัดการพื้นที่เก็บขยะให้มีมาตรฐานสากล  
 

2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
เพ่ือให้งานวิจัยที่ เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์การจัดโครงการคัดแยกขยะ 

(Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี 2559 นี้  จะได้มีความต่อเนื่องและ                        
มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ควรมีการท าวิจัยในด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น 

2.2.1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ประสบ
ผลส าเร็จปละปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการคัดแยกขยะ 

2.2.2 การศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (Waste 
Hero) 

2.2.3 การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของขยะมูลฝอยที่มีต่อนักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ภาคผนวก ก 
คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
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คณะผู้ด าเนินการ “โครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero)" 
 

1) คณะกรรมการอ านวยการ  

คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ในการวางแผนด าเนินงาน สนับสนุน ประสานงาน และ
ร่วมด าเนินงานโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) เพ่ือท าให้เกิดเป็นมหาวิทยาลัยที่สะอาดและ มี
สิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมกับสโลแกน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ได้เป็นอย่างดี เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ได้เห็นความส าคัญและประโยชน์จากการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพ่ือลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี        ประธาน  
2. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ    รองประธาน  
3. รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ  รองประธาน 
4. รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา   รองประธาน  
5. รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา   รองประธาน 
6. รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ  รองประธาน  
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ    รองประธาน 
8. คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
10. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
11. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
12. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  กรรมการ 
13. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   กรรมการ 
15. ผู้อ านวยการกองกลาง    กรรมการ 
16. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
17. ผู้อ านวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง   กรรมการ 
18. ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 
19. นางนิตยา   ปิ่นแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
20. นายเสกสรรค์   ศิวิลัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางกิ่งกาญจน์  พรมมาพงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2) คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

 2.1 กรรมการฝ่ายพิธีการ ปฏิคม งานเอกสารและการเงิน มีหน้าที่ ก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินการ พิธีการ ก าหนดการ วิทยากรพิธีมอบรางวัล พิธีเปิด-ปิด ค ากล่าวรายงาน จัดท าโครงการฯ 
จัดด าเนินการเบิก-จ่าย จัดท าหนังสือเชิญ ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ รับ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน จัดหาของรางวัล เพ่ือให้การด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยร้อย ประกอบด้วย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ ์สุวรรณราช  ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย  ชัยรัตนศักดิ์  รองประธาน 
3. อาจารย์ ดร.ชุติพนธ์   ศรีสวัสดิ์  รองประธาน 
4. นายสุรินทร์   วิจิตรพงษา  รองประธาน 
5. นางเพ็ญศรี   มีพยุง   รองประธาน 
6. นายอ าพน   กลีบปาน  กรรมการ 
7. ว่าที่ ร.ต.ศักย์ชัย  เพชรสุวรรณ  กรรมการ 
8. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์ประสิทธ์  กรรมการ 
9. นางสาวพนาวัน  เปรมศรี   กรรมการ 
10. นางสาววรกมล  นาชอน   กรรมการ 
11. นางสาวอารีย์  วงเขียว   กรรมการ 
12. นางสาวรักษิตา  ดีอ่ า   กรรมการ 
13. นางสาวสาวิตรี  ดีธงทอง   กรรมการ  
14. นายณัฐชานนท์  ดอนเขียวไพร  กรรมการ 
15. นางอัญชลี    เล็กประดิษฐ์  กรรมการ 
16. นางสาวปัทมาพร   เงินแจ้ง   กรรมการ 
17. นางสาวทิพาพรรณ  จันแสน   กรรมการ 
18. นางสาวรัชฎาพร  เทียนสุนทร  กรรมการ 
19. นางสาวจรรยา  ยานะโส   กรรมการ 
20. นางเพ็ญศรี   ค ากลิ่น   กรรมการและเลขานุการ 
21. นางนิตยา   ปิ่นแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางกิ่งกาญจน์  พรมมาพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2.2 กรรมการฝ่ายจัดหาผู้น านักศึกษาและตัวแทนจากหน่วยงาน (Waste Hero) มีหน้าที่ 
ด าเนินการจัดหาอาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ละนกัศึกษา ฯลฯ ร่วมเป็น Waste Hero หรือแนะน าโครงการฯ 
และจัดหานักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาแก้กิจกรรม ช่วยงานคัดแยกขยะน าเก็บใน Stock ไปรับขยะ
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ตามคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ (ทุกวันพุธ) จัดส่งประกวดภาพถ่ายในโครงการ 
จัดส่งสิ่งประดิษฐ์จากขยะประชาสัมพันธ์เชิญชวน และมอบองค์การนักศึกษาทุกคณะจัดล าเรียง
นักศึกษาของแต่ละคณะเข้าหอประชุมพร้อมให้เซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

1. รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา     ประธาน  
2. นางเพ็ญศรี  มีพยุง        รองประธาน 
3. นายอ าพล  กลีบปาน       รองประธาน 
4. รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
5. รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
6. รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ  
7. รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
8. รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ 
9. รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
10. นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   กรรมการ 
11. ประธานองค์การนักศึกษาทุกคณะ     กรรมการ  
12. นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร  กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวพนาวัน เปรมศรี   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.3 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าทีจ่ัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพและวีดีโอ พร้อมทั้งเครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง และจัดประกวดภาพถ่าย จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1. นางวิยะดา  สุเมธเทพานันท์  ประธาน 
2. นายนภดล  เร่งเจริญ   รองประธาน 
3. นายนิธิศ  ปรุงศักดิ์   กรรมการ 
4. นายสันติราช  อยู่เพชร   กรรมการ 
5. นายอนาวิล  เรือนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวจิรัชยา สูงตรง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายเสกสรรค์  ศิวิลัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นายพิสุทธิ์  ธิแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.4 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ จัดท าระบบเกี่ยวกับโครงการคัดแยกขยะ
(Waste Hero) จัดท าแบบประเมินโครงการ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การด าเนิน
โครงการ จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ จัดท าปูายเวทีพิธีเปิด-ปิด จัดท าประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จัดวิทยุ
สื่อสาร บันทึกภาพและวีดีโอ จัดท าสถานที่จัดเก็บขยะ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

1. นายวิวัฒน์   เจษฎาภรณ์พิพัฒน์ ประธาน 
2. นายเสกสรรค์   ศิวิลัย   รองประธาน 
3. นายสุชิน    เขียวเนตร  รองประธาน  
4. นายพิสุทธิ์    ธิแก้ว   กรรมการ 
5. นายชนิศวรา   ชูสนิท   กรรมการ 
6. นายโสภณ   พินิจกิจเจริญกุล   กรรมการ 
7. นายเชษฐลักษณ์  กลิ่นมาลี  กรรมการ 
8. นายปณิธาน   บัวเผื่อน   กรรมการ 
9. นายไพศาล   เรืองนภาเพ็ญ  กรรมการ   
10. นายวุฒิพงศ์   คงสิบ   กรรมการ  
11. นายฐิติพงศ์   ขวัญคง   กรรมการ 
12. นายสุกนกานต์  สันติสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวจรรยา  ยานะโส   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  

  2.5 กรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่ ดูแลต้อนรับแขกรับเชิญจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จัดหาสวัสดิการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในพิธีเปิด-ปิด โครงการ ประกอบด้วย  

1. นางธนียา   ค าปิน   ประธาน 
2. นางสาวศศิประภา  อินทร์อิ่ม  รองประธาน 
3. นางดาวเรือง   ม่วงมัน   กรรมการ 
4. นางสาวนุชสรา  พุ่มยิ้ม   กรรมการและเลขานุการ 
5. นางน้ าผึ้ง   ทองศรีสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 2.6 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ ดูแล อ านวยความสะดวกด้านสถานที่จัดงาน จัด
สถานที่ตามรูปแบบที่คณะกรรรมการฝุายต่าง ๆ ก าหนด จัดท าเวทีพิธีเปิด-ปิด พร้อมตกแต่ง โต๊ะหมู่
บูชา และดูแลความสะอาดห้องน้ าให้สะอาด เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

1. นางเพ็ญศรี  มีพยุง   ประธาน 
2. นายศุภกร  ศรีสุวรรณ  รองประธาน 
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3. นางน้ าผึ้ง  ทองศรีสุข  กรรมการ 
4. นางไสว  แปูนเมือง  กรรมการ  
5. นางประทวน  วิจารณ์พล  กรรมการ 
6. นางบังอร  เมืองจันทน์  กรรมการ 
7. นางน้ าฟูา  พลพักตร์  กรรมการ 
8. นางวรรณา  บัวสด   กรรมการ 
9. นายรังสรรค์  มนฑา    กรรมการและเลขานุการ 
10. นายจ ารัส  ทองศรีสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก ข 
ภาพกิจกรรม 
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พิธีเปดโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 

ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. สวนทะเลแกว 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดําเนิน 

โครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
 

1. สถานที่สําหรับเก็บขยะที่ไดจากโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
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2. ขั้นตอนการดําเนินงาน ประชาสัมพันธโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ผาน Facebook , 

และมีปายประชาสัมพันธโครงการ 
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3. ขั้นตอนดําเนินงาน  
 

3.1 ดําเนินการบริการรับขยะจากบุคลากรและนักศึกษาท่ีนํามาเขารวมโครงการ 
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3.2 นําขยะที่เขารวมโครงการมาคัดแยกแบงตามประเภทของขยะ 

 
 

 
 

 
 

3.3 นําขยะที่คัดแยกไปพักไวที่โรงเก็บขยะ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามและผลสรุปความพึงพอใจผู้เข้าร่วม 

โครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง โครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย/ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับสถานภาพส่วนบุคคลของท่าน 
1. สถานภาพ   ( ) อาจารย ์( ) เจ้าหน้าท่ี ( ) นักศึกษา  
2. หน่วยงาน/คณะ ( ) คณะครศุาสตร ์( ) เทคโนโลยีการเกษตรและอาหา ( ) เทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
 ( ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
 ( ) วิทยาการจัดการ ( ) อื่นๆโปรดระบุ......................................  
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของการจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ประจ าปี 2559 (กรุณาท าเคร่ืองหมาย/หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 
 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

  [5] [4] [3] [2] [1] 

1. มีการประชาสัมพันธ์ของโครงการคัดแยกขยะ           
2. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ           

3. ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดโครงการ           

4. ท่านมีส่วนร่วมในการน าขยะรีไซเคิลเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ           
5. สามารถท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน           

6. ภาพรวมทา่นมีความพึงพอใจต่อโครงการคัดแยกขยะ           
 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมที่ต้องการจัดเพ่ิม 
( ) 1) ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคลิ  ( ) 2) ประกวดชุดแฟนซีท่ีท าจากขยะรีไซเคลิ  
( ) 3)ประกวด Waste Hero Boy & Girl ( ) 4) ประกวดภาพถ่าย  
( ) 5) อื่นๆ................................................................. 

 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................  

**ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานครั้งต่อไป** 
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สรุปแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง โครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 

 

 

 

 
หมายเหตุ :  ดีมาก (4.50-5.00) ดี (3.50-4.49) ปานกลาง (2.50-3.49)  

พอใช้ (1.50-2.49) ปรับปรุง (1.00-1.49)  

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,554 คน 
 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ปรับปรุง 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรสรา้งแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ 490 880 165 12 7 

2. เล็งเห็นความส าคญัและประโยชน์จากการน าขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ 555 778 201 14 6 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการน าขยะรไีซเคิลเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ 428 794 289 33 10 

4. มีการประชาสัมพันธ์ของโครงการคัดแยกขยะ 428 750 334 35 7 

5. สามารถท าให้มคีวามรู้ความเขา้ใจในการจัดการขยะและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 524 803 197 24 6 

6. ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการคดัแยกขยะ (Waste Hero) 532 747 240 25 10 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
 

ระดับความพึงพอใจ SD 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรสรา้งแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ 4.18 ด ี 0.68 

2. เล็งเห็นความส าคญัและประโยชน์จากการน าขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ 4.20 ด ี 0.72 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการน าขยะรไีซเคิลเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ 4.03 ด ี 0.78 

4. มีการประชาสัมพันธ์ของโครงการคัดแยกขยะ 4.00 ด ี 0.79 

5. สามารถท าให้มคีวามรู้ความเขา้ใจในการจัดการขยะและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.17 ด ี 0.73 

6. ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการคดัแยกขยะ (Waste Hero) 4.14 ด ี 0.78 

ผลรวมด้านความพึงพอใจ 4.12 คิดเป็น 82.37 % 
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กิจกรรมที่ต้องการจัดเพิ่ม 

1. ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล จ านวน 495 คน 

2. ประกวดชุดแฟนซีที่ท าจากขยะรีไซเคิล จ านวน 597 คน 

3. ประกวด Waste Hero Boy & Girl จ านวน 244 คน 

4. ประกวดภาพถ่าย จ านวน 255 คน 

5. อ่ืน ๆ จ านวน 24 คน 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้มีการประกวดชุดแฟนซีที่ท าจากขยะ 

2. อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก 

3. น าสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีโซเคิลมาน าเสนอเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรู้จักคุณค่าขยะมากขึ้น 

4. อยากให้มีการแสดงด้วยการแต่งชุดรีไซเคิล เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินประกอบการ
บรรยายพิเศษในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ง 
แบบบันทึกข้อมูล 

โครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) 
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แบบบันทึกข้อมูลประเภทของขยะ 
  

ประเภทของขยะในโครงการ หน่วยนับ 

1) ขวด PET ใส ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) ขวด 
2) ขวด PET ใส ขนาดกลาง (ประมาณ 500 - 800 มล.)  ขวด 
3) ขวด PET ใส ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 มล.)  ขวด 
4) ขวดขาวขุ่น (คละขนาด)  ขวด 
5) ขวด PET ขนาดใหญ่ (คละสี) (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป)  ขวด 
6) ขวด PET ขนาดกลาง (คละสี) (น้อยกว่า 1 ลิตร)  ขวด 
7) กระป๋องน้ าอัดลม/อลูมิเนียม (คละขนาด)  กระป๋อง 
8) พลาสติกรวมสี  กิโลกรัม 
9) กระดาษหนังสือพิมพ์  กิโลกรัม 
10) กระดาษแข็งกล่องน้ าตาล (กระดาษลัง)  กิโลกรัม 
11) กระดาษขาว-ด /กระดาษสมุด  กิโลกรัม 
12) กระดาษคละสี/กระดาษกล่อง/กระดาษอ่ืนๆ  กิโลกรัม 
13) แผ่นซีดี/แผ่นดีวีดี กิโลกรัม 

 
แบบบันทึกข้อมูลปริมาณขยะ  

 

ปริมาณขยะประเภท ............................................... 

ล าดับ เดือน จ านวน หน่วยนับ 
1 มกราคม 

 
 2 กุมภาพันธ์ 

 
 3 มีนาคม 

 
 4 เมษายน 

 
 5 พฤษภาคม 

 
 6 มิถุนายน 

 
 

รวมทั้งหมด 
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แบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทผู้เข้าร่วม
โครงการ 

หน่วยงาน/คณะ 

ครุศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

วิทยาการ
จัดการ 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 
และอาหาร 

หน่วย 

งานอื่น ๆ 

1 นักศึกษา        
2 อาจารย ์        
3 เจ้าหน้าท่ี        
4 นักเรียนโรงเรียนสาธิต        

รวมท้ังหมด        
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 

หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางอัญชลี เล็กประดิษฐ์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mrs Anchalee Lekpradit 
ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
สังกัด     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระดับการศึกษา     ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)  
สถานที่ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ภายนอก 055-267200 ภายใน 9402 
 โทรสาร 055-267201 
 มือถือ 087-2077269 
 E-mail : anchalee@psru.ac.th 
 
 

คณะผู้จัดท าวิจัย 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางนิตยา ปิ่นแก้ว 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mrs Nitaya Pinkaew 
ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
สังกัด     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระดับการศึกษา     ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต  

สาขาการประถมศึกษา (คบ.) 
สถานที่ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ภายนอก 055-267200 ภายใน 9400 
 โทรสาร 055-267201 
 มือถือ 081-0440669 
 E-mail : nitaya@psru.ac.th 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mrs Kingkarn Prommapong 
ต าแหน่ง    นักวิชาการศึกษา  
สังกัด     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระดับการศึกษา     ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 
สถานที่ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ภายนอก 055-267200 ภายใน 9401 
 โทรสาร 055-267201 
 มือถือ 089-6406366 
 E-mail : Kingkarn@psru.ac.th 
 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวปัทมาพร เงินแจ้ง 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Patthamaporn Ngenjaeng 
ต าแหน่ง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สังกัด     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระดับการศึกษา     ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 
สถานที่ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ภายนอก 055-267200 ภายใน 9400 
 โทรสาร 055-267201 
 มือถือ 083-6279555 
 E-mail : patthamaporn@psru.ac.th 
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