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 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ
ต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏของ
บุคลากรสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลและเพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการ
จัดการขยะมูลฝอยในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของบุคลากร
ส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลด าเนินการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรภายในมหาลัยเป็นจ านวน 340 คน 

     ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชมีระดับ ความต้องการการจัดการขยะมูลฝอย
ส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลได้แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอย การรวบรวมขยะมูลฝอยและการ
แปรรูปขยะมูลฝอยในระดับมากท่ีสุด (𝑥̅ = 4.33 , S.D. = 0.45) และเมื่อพิจารณา ความต้องการแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย (𝑥̅ = 4.40 , S.D. = 0.51) 
รองลงมาคือด้านการเก็บรวมรวมขยะมูลฝอย (𝑥̅ = 4.34 , S.D. = 0.52) และด้านการแปรรูปขยะมูล
ฝอย (𝑥̅ = 4.26 , S.D. = 0.53) 2) เมื่อเปรียบเทียบระดับ ความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอย
ส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลของบุคลากรพบว่า ความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของ
บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็น
พลังงานชีวมวล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 นั้นคือความต้องการการจัดการขยะมูล
ฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ของนักศึกษา
และเจ้าหน้าท่ีไม่แตกต่างกัน 
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บทที ่1 

บทน า 

     ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 

 ปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีขยะมากขึ้นทุกปี สภาพปัญหาการท้ิงขยะ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเกิดจากสาเหตุต่างๆ อาทิเช่น การขาดจิตส านึกในการท้ิงขยะใน
ตามจุดท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนด ท้ิงขยะไม่เป็นท่ี ท้ิงตามใจตัวเอง จนปล่อยให้เกิด
ปัญหาขยะในพื้นท่ีโดยเฉพาะบริเวณทางเดินตามอาคาร เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มี
การจัดการขยะโดยการลด คัดแยก จัดต้ังประเภทถัง ให้ความรู้ด้านการคัดแยก และน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด (วิพัฒน์ ราชโสภาและวิศรุ สินลือนาม, 2562) นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชนก็มีการจัดการขยะ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เน้นรณรงค์ใน
การคัดแยกขยะโดยมีแนวทางการจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลการน าขยะเศษอาหารไปผลิตก๊าซชีวภาพ 
เป็นต้น (พิมลพรรณ หาญศึก, 2554) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นผู้จัดเก็บรวบรวม และ
คัดแยกขยะท้ังหมด (วสุจิตรา เสมอจิตต์, 2556) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีช้ันน าของประเทศในความเป็นเลิศด้านชีวมวล ได้มีการศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ได้จัดท าในรูปแบบมุ่งเน้นให้มี
ระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนให้ครบวงจรต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะถึงการก าจัดขั้น
สุดท้ายและให้ความส าคัญต่อการน าขยะท่ีมีศักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุดซึ้งรวมถึงการน า
ขยะมาแปรรูปเป็นพลังงานและลดปริมาณขยะท่ีต้องน ากลับไปใช้ประโยชน์ให้น้อยท่ีสุดโดยจะมุ่งเน้น
การบริหารจัดการท่ีดังกล่าวข้างต้นจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและประชาชน หา
แนวทางกรจัดการขยะแบบบรูณาการขึ้นในแต่ละท้องถิ่นโดยแนวทางการน าขยะมาแปรรูปเป็น
พลังงาน (ศูนย์ควาวมเป็นเลิศทางด้านชีวมวล, 2552) 

 แนวทางการจัดการขยะท่ีเปล่ียนขยะเป็นพลังงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการแล้วใน
พื้นท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การน าขยะมาเป็นพลังงานประโยชน์ท่ีได้รับ พบว่าเทคโนโลยีการ
ผลิตพลังงานทดแทนจากขยะท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และขณะเดียวกันมี
ความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสร้างความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตพลังงานทดแทนท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมหาลัย องค์กร ดังนั้นผู้ศึกษามีแนวความคิดสนใจท่ีจะ
ศึกษาความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลของนักศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

(1) เพื่อศึกษาระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงาน 

ชีวมวลของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(2) เพื่อศึกษาระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงาน 

ชีวมวลของเจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(3) เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีว
มวลระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

สมมุุตฐิานการวจิยั 

ระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล 

ของนักศึกษาและเจ้าหน้าในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความแตกต่างกัน 

ขอบเขตของการวจิยั 

1.ขอบเขตด้านเนือ้หา 

          การศึกษาวจัิยในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาระดับความต้องการในการจัดการขยะขอบุคลากร และ

ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของบุคลากรใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย, ด้าน

การรวบรวมขยะมูลฝอย,ด้านการแปรรูปขยะมูลฝอย จากนั้นน ามาเปรียบเทียบระดับความต้องการท้ัง 

3 ด้าน 

         2. ขอบเขตด้านประชากร 

         ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแบ่งเป็นนักศึกษา 2197 คน และเจ้าหน้าท่ี 28 คน  

3.ขอบเขตด้านตวัแปร 

3.1ตวัแปรตน้  ได้แก่ นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2ตวัแปรตาม  ได้แก่ ระดับความต้องการจัดการขยะของบุคลากรในคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล 
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3.3ตวัแปรควบคมุ ได้แก่ เนื้อในแบบสอบถาม 

4.ขอบเขตด้านเวลา 

      การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาศึกษาต้ังแต่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์  เดือนพ.ศ.2563 

จนถึงวันท่ี 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  

5.ขอบเขตเชิงพืน้ที ่

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัจากการวจิยั 

(1) ทราบลักษณะความต้องการของบุคลากรในการเลือกน าขยะไปใช้ประโยชน์ 

(2) สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้พลังงานทดแทนจากขยะมูล
ฝอยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป 

(3) แนวทางการใช้พลังงานทดแทนท่ีตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

(4) ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกสนใจในเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงาน
ชีวมวล 

(5) ข้อมูลขยายผลสู่ความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน
ภายในคณะอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนการด าเนนิงานวจิยั 

 งานวิจัยเรื่อง ความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลของ

นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มี

แผนการด าเนินงานวิจัยดังตารางท่ี 1.1 

ตารางที ่1.1 แผนการด าเนินงานวิจัย 

ขัน้ตอนการศกึษา 
ก.พ. 

2563 

ม.ีค. 

2563 

เม.ย. 

2563 

พ.ค. 

2563 

ม.ิย. 

2563 

ก.ค. 

2563 

ส.ค. 

2563 

ก.ย  ต.ค. 

2563  2563 

1.ศึกษาหัวข้อ
โครงการวิจัย 

 
      

 

2.วางแผนด าเนินงาน          

3.ศึกษาพื้นท่ีท าการ 
วิจัยศึกษา 

 
      

 

4.สร้างแบบสอบถาม
และแบบทดสอบ 

5.เก็บรวบรวมข้อมูล 

 

  
 

   

 

6.วิเคราะห์ข้อมูล         

7.สรุปผลการวิจัย         

8.น าเสนอวิจัย         

9.จัดท ารายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

 
      

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

การศึกษา “เรื่องความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลของ

นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” 

 ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและผลการวิจัยต่างๆมา

ประกอบเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษาโดย

แยกเป็นหัวข้อต่างๆจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

  (1) ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย 

  (2) การจัดการขยะมูลฝอย 

  (3) แนวทางการจัดการขยะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  (4) พลังงานชีวมวล 

  (5) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ความรูเ้กีย่วกบัขยะมลูฝอย 

 1.ความหมายของขยะมูลฝอย 

 มีผู้ให้ความหมายของขยะมูลฝอยแตกต่างกันดังนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม พ.ศ 2535 ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอยส่ิงปฎิกูล 

น้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูก ปล่อยท้ิงหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ

รวมท้ังกากตะกอนหรือส่ิงตกค้างจากส่ิงเหล่านั้นท่ีอยู่ในสภาพ ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ ในทาง

วิชาการจะใช้ค าว่า “ขยะมูลฝอย” ซึ่งหมายถึง บรรดาส่ิงของท่ีไม่ ต้องการใช้แล้วซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น

ของแข็งจะเน่าเปื่อยหรือไม่ก็ตามรวมตลอดถึง เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฝุ่น ละออง และเศษวัสดุท่ีท้ิง

แล้วจากบ้านเรือน ท่ีพักอาศัยสถานท่ีต่างๆ รวมถึงสถานท่ีสาธารณะ ตลาดและ โรงงานอุตสาหกรรม 

ยกเว้น อุจจาระ และปัสสาวะซึ่งเป็นส่ิงปฎิกูล วิธีจัดเก็บและก าจัดแตกต่างไปจาก วิธีการจัดการขยะ

มูลฝอย ปัจจุบันวิทยาการก้าวหน้าประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็ว  อัตราการใช้ท่ีดินเพิ่มขึ้น เพื่อผลิต

เครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร ท่ีอยู่อาศัยเป็นเหตุให้เศษส่ิงเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้น ก่อให้เกิด ปัญหา

ของขยะมูลฝอย 
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พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข (2535) ให้ความหมายค าว่า“มูลฝอย ไว้ว่า เศษกระดาษ 

เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึง

ส่ิง อื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ีอื่น” 

พัฒน์ สุจานง (2541) กล่าวว่า “ขยะมูลฝอย หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีเราไม่ต้องการท่ีเป็นของแข็ง 

หรือ ของอ่อนท่ีมีความช้ืน ได้แก่ เศษผ้า เศษกระดาษ เศษสินค้า ขี้เถ้า มูลสัตว์และซากสัตว์รวมตลอด

ถึงวัตถุ อื่นใดซึ่งเก็บกวาดจากตลาด ถนน ท่ีเล้ียงสัตว์ หรืออื่นๆ” 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2548) ให้ความหมายไว้ว่า 

“ขยะมูลฝอย หมายถึง ส่ิงเหลือใช้และส่ิงปฏิกูลท่ีอยู่ในรูปของแข็ง ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และ

สัตว์ ท้ังจากการบริโภค การผลิต การขับถ่าย การด าลงชีวิตและอื่นๆ” 

กรมควบคุมพิษ (2545) ให้ความหมายของขยะมูลฝอยว่า หมายถึง “เศษกระดาษ เศษผ้า 

เศษ อาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาด

จากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ีอื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยท่ีติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรือ

อันตรายจาก ชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีก า

หมดไว้ตาม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 

2.ประเภทของขยะมูลฝอย 

การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเกี่ยวกับขยะสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามเกณฑ์ 
ท่ีใช้แบ่ง เช่น ขยะเปียกกับขยะแห้ง หรือขยะท่ีสามารถนากลับมาใช้ได้อีกกับขยะท่ีต้องส่งก าจัด เป็น
ต้น ในท่ีนี้ขอแบ่งประเภทขยะออกเป็น 4 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, 2542) ได้แก่ 

2.1 ขยะทั่วไป (general waste) ไม่ว่าจะเป็นขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้างถนนหนทาง หรือ 
ขยะส านักงานก็จัดเป็นแหล่งของการเกิดขยะชนิดท่ัวไป เช่น ขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น 
กระเบื้อง เศษอิฐกรวด ทรายเศษปูน หิน ซึ่งขยะประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลายและไม่เน่าเหม็นโดย
การ ก าจัดขยะท่ัวไปนั้นควรคัดแยกขยะท่ีสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ก่อนการส่งก าจัดต่อไป 

2.2 ขยะอินทรีย์ (organic waste) ส่วนใหญ่จะเป็นขยะท่ีเกิดจากครัวเรือน ร้านอาหารโรง 
อาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม อันได้แก่ เศษอาหาร ซากสัตว์มูลสัตว์ซึ่งขยะประเภทนี้จะเป็น
ชนิด ท่ีย่อยสลายและเน่าเปื่อยได้ง่ายเนื่องจากเป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีความช้ืนค่อนข้างสูง
ประกอบกับขยะ ประเภทนี้ค่อนข้างมีกล่ินเหม็น ดังนั้น ในการก าจัดขยะควรพิจารณาถึงความเป็นไป
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ได้ก่อนเพื่อป้องกัน ปัญหาการเกิดการเน่าเสียโดยขาดระบบการจัดการท่ีเหมาะสม เช่น ใช้ในการท า
ปุ๋ยหมัก หรือท าน้ าหมัก ชีวภาพ เป็นต้น 

2.3 ขยะอุตสาหกรรม ( industrial waste) เกิดจากระบวนการ หรือขั้นตอนการผลิตของ 
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประเภทของขยะก็จะแตกต่างกันในประเภทของอุตสาหกรรมนั้นๆ และขยะ 
ประเภทนี้อาจเป็นสารอินทรีย์ท่ีเน่าเปื่อยหรือช้ินส่วนประกอบของยานยนต์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น ยาง 
แบตเตอรี่ เศษไขมัน ซึ่งในการก าจัดผู้ประกอบการควรพิจารณาหรือให้ความส าคัญในการคัดแยก
ประเภทขยะช้ินส่วนท่ียังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดปริมาณขยะได้ 

2.4 ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย (hazardous waste) ซึ่ ง ส่วนใหญ่นั้นจะเกิดจาก 
สถานพยาบาลขยะประเภทนี้จะต้องใช้กรรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษอันได้แก่ วัสดุท่ีผ่านการใช้ใน 
โรงพยาบาลโดยการก าจัดขยะติดเช้ือจากแหล่งดังกล่าวจะท าลายโดยการเผาในเตาเผาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ใช้อุณหภูมิท่ีสูงกว่าการก าจัดขยะท่ัวไป ส่วนขยะอันตรายอื่นๆนั้นอาจพบได้ในสถานท่ี
ท่ัวๆไปไม่ว่าจะเป็น แบตเตอรี่กระป๋องสีพลาสติก ฟิล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย ซึ่งขยะประเภทนี้หากขาด
ความระมัดระวังในการ ใช้ประกอบกับขาดการท้ิงหรือก าจัดท่ีถูกต้องอาจส่งผลต่อท้ังมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อมในทางลบได้ 

3. ปัญหาที่เกิดจากจากขยะมูลฝอย  

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากขยะเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบให้กับชุมชนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท้ัง 

ชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แล้วแต่สภาพปัญหาและผลกระทบของแต่ละชุมชน ท้ังนี้ 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยู่กับสภาพท่ัวไปของชุมชนและวิธีการจัดการของชุมชนเอง ซึ่งในแต่ละชุมชนก็ไม่ได้

นิ่ง นอนใจ หรือไม่ตระหนักกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง

ให้ ความส าคัญและพยายามหาทางแก้ไขปัญหา ซึ่งหากไม่มีการเก็บหรือขนถ่ายและก าจัดขยะอย่าง

ถูกต้อง เหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆต่อชุมชน โดยสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดปัญหาขยะมักเกิด

จากความมักง่าย การขาดความรู้ความเข้าใจของประชาชน และขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม (เกษม จันทร์แก้วและคณะ, 2542) ซึ่งจะเห็นได้จากการท้ิงขยะ

ลงตามพื้นหรือแหล่งน้ าโดยไม่ ท้ิงลงในถังรองรับท่ีจัดไว้ให้และโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งลักลอบน า

ส่ิงปฏิกูลไปท้ิงตามท่ีว่างเปล่า การผลิตหรือใช้ส่ิงของมากเกินความจ าเป็น เช่น การผลิตสินค้าท่ีมี

กระดาษหรือพลาสติกหุ้มหลายช้ัน และ การซื้อสินค้าโดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุงท าให้มี

ขยะปริมาณมาก  
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การเก็บหรือท าลายหรือ น าขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกค้างกอง
หมักหมมและส่งกล่ินเหม็นไปท่ัวบริเวณจน ก่อปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดล้อม (วิธวัฒน์ สวาศรีและคณะ, 
2548) ได้ยกตัวอย่างปัญหาท่ีเกิดจากขยะซึ่ง ส่งผล ต่อคุณภาพชีวิตในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะก่อให้เกิด
มลพิษต่อส่ิงแวดล้อม (pollution) ซึ่งท าให้ ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ของชุมชนเกิดมลพิษ เช่น น้ าเสีย 
อากาศเสีย การปนเปื้อนของดินหรือเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ของเช้ือโรคและแมลงต่าง ๆ (breeding 
places) ซึ่งขยะอาจมีเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคต่างๆได้ถ้า หากมีการก าจัดท่ีไม่ถูกต้อง โดยจะส่งผลให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน หนู ซึ่งเป็นพาหะน าโรค หรือ แม้กระท่ังส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
ของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีไม่ถูก 

สุขลักษณะ (health risk) โดยเฉพาะชุมชนท่ีขาดการจัดการในด้านการก าจัดขยะท่ีดีหรือท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีถูกต้องตามหลัก วิชาการหรือหลักเกณฑ์การสุขาภิบาล ซึ่งผลกระทบจะท าให้ผู้ท่ีพัก
อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเส่ียงต่อการ เป็นโรคต่างๆได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหาร และผลท่ี
เกิดจากการสูญเสียทางเศรษฐกิจ (economic loss) ซึ่งชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับการก าจัด
ขยะเป็นประจ าทุกเดือน และถ้าหากมี การก าจัดไม่ถูกต้องก็ย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่หรือเป็นวัฏ
จักรท่ีเป็นผลมาจากการขาดการจัดการท่ีมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลกระทบดังกล่าวข้างต้นไม่
เพียงแต่ท าให้เกิดปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่เท่านั้น ยังส่งผลกระทบเป็นวงก ว้าง
โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นการท าให้ ขาดความสง่า (aesthetics) ซึ่งเห็นได้จากการ
เก็บขนขยะท่ีไม่เป็นระบบและยังขาดประสิทธิภาพ หรือแม้แต่ปัญหาท่ีทุกคนอาจมองข้าม นั่นก็คือ
การก่อให้เกิดอุบัติเหตุ (accident Risk) จากขยะท่ีกองท้ิงไว้ซึ่ง อาจมีท้ังเศษกระดาษท่ีติดไฟหรือ 
สารพิษ สารปนเป้ือน โดยเฉพาะคนเก็บของเก่าอาจได้รับสารพิษเข้าสู่ ร่างกาย ท้ังทางการสูดดม หรือ
การสัมผัสท่ีอาจซึมเขาสู่ผิวหนังได้ ซึ่งหากขาดความระมัดระวังก็จะส่งผล ต่อชีวิตและผลกระทบทาง
สุขภาพท่ีตามมาได้ 

4. แหลง่ทีม่าของขยะมลูฝอย 

 แหล่งท่ีมาของขยะท่ีส าคัญจะเห็นได้จากบ้านพักอาศัย (residential waste) ซึ่งเป็นขยะ 
ประเภทเศษอาหารและเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ รวมถึงอาจพบขยะอันตรายได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น
หลอดไฟ เศษแก้วถ่านไฟฉาย เป็นต้น และในส่วนของแหล่งท่ีมาของขยะจากธุรกิจการค้า 
(commercial waste) ก็ เช่นเดียวกันซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีประเภทขยะจากบ้านเรือนจะพบได้ใน
ส่วนของภาคธุรกิจการค้า และ ขยะจากการพักผ่อนหย่อยใจ (recreational wastes) ก็มีลักษณะท่ี
คล้ายคลึงหรือคาบเกี่ยวกับประเภท ขยะท่ีมาจาก 2 แหล่งดังกล่าวข้างต้นได้เช่นกัน ดังนั้นการจัด
ประเภทถึงแหล่งท่ีมาของขยะนั้นมี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงชนิดขยะท่ีเกิดจากแหล่งต่างๆ เท่านั้น
ซึ่งหากมองอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วจะ พบว่าร้อยละของปริมาณขยะท่ีพบมากท่ีสุดจากแหล่งต่างๆ จะ
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มีเพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้น แต่โดยท่ัวไป แล้วขยะประเภทต่างๆ อาจจะเกิดได้ทุกสถานท่ีซึ่ งในส่วน
ของขยะจากโรงพยาบาล (hospital waste) ก็ เป็นอีกประเภทหนึ่งท่ีมีลักษณะแตกต่างกันตรงชนิด
ขยะท่ีเป็นประเภทขยะติดเช้ือและขยะอันตราย แต่มิอาจ กล่าวได้ว่าจะไม่พบขยะติดเช้ือจากแหล่ง
ต่างๆ ก็หาไม่ เนื่องจากขยะติดเช้ืออาจพบได้จากสถานท่ี ท่ัวๆ ไปแต่ร้อยละของปริมาณขยะติดเช้ือ
อาจจะมีสัดส่วนท่ีน้อยกว่าเท่านั้นเอง แต่มิได้หมายความจะไม่ พบขยะติดเช้ือเลยท่ีพบไ ด้
นอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือแหล่งคลินิกต่างๆ เป็นต้น ส่วนประเภทของ ขยะจากการเกษตร 
(agriculture wastes) ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขยะประเภทมูลสัตว์ต่างๆ วัชพืช และ ขยะอันตราย ได้แก่ 
สารเคมีต่างๆ ซึ่งขยะเหล่านี้หากขาดการก าจัดท่ีถูกต้องก็จะส่งผลต่อท้ังเกษตรกร โดยตรงรวมถึง
สภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น (ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 2552) 

ดังนั้นสามารถสรุปประเภทของขยะโดยจ าแนกตามลักษณะกิจกรรมของ แหล่งก าเนิดขยะ 
อันได้แก่ขยะจากชุมชน (community waste) เช่น ขยะจากท่ีพักอาศัย ย่านธุรกิจ พาณิชยกรรม 
สถานท่ี ราชการ สถานท่ีสาธารณะ เป็นต้น ขยะจากอุตสาหกรรม ( industrial waste) และขยะจาก
การ เกษตรกรรม (agricultural waste) และจ าแนกตามลักษณะความเป็นอันตรายต่อชีวิต และ
ส่ิงแวดล้อมไม่ ว่าจะเป็น ขยะท่ัวไป (general waste) และของเสียอันตราย (hazardous waste) 
และยังสามารถ จ าแนกตามลักษณะสมบัติของขยะ เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะท่ีเผาได้ขยะท่ีเผา
ไหม้ไม่ได้ เป็นต้น (ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 2552) 

5. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ปรมิาณการเกดิขยะและลกัษณะของขยะมูลฝอย 

 ในอดีตนั้นการท้ิงขยะเกล่ือนกลาดท่ัวไปโดยไม่มีการจัดการใดๆ ยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อ 
ส่ิงแวดล้อมเท่าใดนักเพราะจ านวนประชากรยังมีไม่มาก และการพัฒนาประเทศยังอยู่ในอัตราท่ีไม่สูง
นัก จึงมีปริมาณขยะค่อนข้างน้อยรวมท้ังยังมีท่ีดินว่างเปล่ามากพอท่ีจะรองรับการก าจัดขยะท่ีเกิดขึ้น
ได้ (อดิศักด์ ทองไข่มุกต์และคณะ , 2546) แต่ในปัจจุบันขยะนับวันจะเพิ่มจ านวนมากขึ้นตามจ านวน 
ประชากรและการพัฒนาทางเทคโนโลยีท าให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ขยะท่ี
ถูก ผลิตขึ้นในระยะหลังๆ จะมีส่วนประกอบของวัสดุท่ีก าจัดได้ยากมากข้ึน เช่น พลาสติก โฟม รวมท้ัง
สารเคมี ท่ีใช้ในการผลิตส่ิงของต่างๆ (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553) ดังนั้นหากยังไม่มีระบบการจัดการท่ี
เหมาะสมย่อม จะต้องเกิดปัญหาความสกปรกอย่างแน่นอน การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิด
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ต่อปริมาณการเกิดและลักษณะของขยะท่ีเกิดจากการด ารงชีวิตพบว่าขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านท่ีต้ังภูมิศาสตร์ฤดูกาล รายได้โครงสร้างของครอบครัวอุปนิสัยในการ
ซื้อสินค้า พฤติกรรมในการ บริโภคอาหาร รูปแบบการด ารงชีวิตและกฎหมายข้อบังคับโดย วิธวัฒน์ 
สวาศรีและคณะ (2548) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการเกิดและลักษณะของขยะโดย
สามารถจ าแนกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลได้ ดังต่อไปนี้ 
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(1) สถานท่ีต้ัง ของแหล่งก าเนิดขยะท่ีมีการคมนาคมขนส่งสะดวก มีความเจริญ สะดวกสบาย
ในการซื้อสินค้า ซึ่งท าให้ปริมาณและลักษณะของขยะท่ีเกิดขึ้นมีความแตกต่างกันไปตาม ประเภทของ
สถานท่ี ซึ่งพิจารณาได้จากการคมนาคม โดยถ้าการคมนาคมขนส่งสะดวกก็จะส่งผลให้ ปริมาณขยะ
เพิ่มมากตามความเจริญนั้นๆ และในทางตรงกันข้ามถ้าหากการคมนาคมไม่สะดวกก็จะท าให้มี 
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นนั้นน้อย เช่นกัน 

(2) ฤดูกาลเป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลให้เกิดประเภทหรือปริมาณขยะท่ีแตกต่างกันโดยพิจารณา
จากฤดูกาลผลไม้ก็จะมีปริมาณเปลือกผลไม้มากกว่าปกติ 

(3) รายได้และโครงสร้างของครอบครัวครอบครัวขนาดใหญ่มีรายได้สูงก าลังการซื้อย่อมมี 
มากและเพิ่มปริมาณขยะได้มาก และหลากหลายชนิดยิ่งขึ้น 

(4) อุปนิสัยในการซื้อสินค้าและพฤติกรรมในการบริโภคของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกัน จึงท า
ให้ปริมาณและลักษณะของขยะท่ีเกิดขึ้นจะแปรเปล่ียนไปกับสามัญส านึกของแต่ละบุคคลนั้นๆ ว่าจะ 
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมากน้อยเพียงใด ซึ่งในท่ีนี้ไม่เอาตัวรายได้มาเป็นตัวชี้วัด 

(5) กฎหมายขอบังคับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลให้เกิดปริมาณขยะและลักษณะของขยะ 
เช่นกัน ซึ่งเห็นได้จากค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะโดยจะคิดตามปริมาณการเกิดขยะ ตลอดจนการ
ลงโทษ ผู้ฝ่าฝืนหรือเข้มงวดการท้ิงขยะในลักษณะท่ีเป็นอันตราย โดยเข้าหลักการของผู้ก่อมลพิษเป็น
ผู้จ่าย เป็นต้น 

 6. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

 ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจ าเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย 

ประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะและองค์ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 

สามารถด าเนินการได้ต้ังแต่แหล่งก าเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บ 

รวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมท้ัง

พิจารณา ความจ าเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดต่อไป 

6.1 ถังขยะ เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปนเป้ือน 
ของขยะท่ีมีศักยภาพในการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จะต้องมีการต้ังจุดรวบรวมขยะและให้มีการ 
แบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะตามสีต่างๆโดยมีถุงบรรจุภายในถุง เพื่อสะดวกและไม่ตกหล่นหรือ 
แพร่กระจาย ดังนี้ 

6.1.1 ถังขยะสีเขียว ส าหรับรองรับขยะย่อยสลายได้คือรองรับขยะท่ีเน่าเสียและย่อย สลาย
ได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น ผักผลไม้เศษอาหารใบไม้ เป็นต้น 
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6.1.2 ถังขยะสีเหลือง ส าหรับรองรับขยะรีไซเคิล คือ รองรับขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิล หรือ
ขายได้ เช่น แก้วกระดาษ พลาสติกโลหะ เป็นต้น  

6.1.3 ถังขยะสีเทาฝาสีส้ม ส าหรับรองรับขยะมีพิษ มีอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์กระป๋องยา ฆ่าแมลงและภาชนะบรรจุ
สารอันตรายต่าง ๆ 

6.1.4 ถงัขยะสฟีา้ ส าหรับเก็บขยะท่ัวไป คือ รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษ และไม่ 
คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยท่ีเป้ือน
อาหาร  

6.2 ถงุขยะ ส าหรับคัดแยกขยะในครัวเรือน และจะต้องมีการคัดแยกรวบรวมใส่ถุงขยะตามสี 
ต่างๆ ดังนี้ 

 6.2.1 ถงุสีเขยีว ส าหรับรวบรวมขยะท่ีเน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท า
ปุ๋ยได้ เช่น ผักผลไม้เศษอาหารใบไม้ เป็นต้น  

6.2.2 ถุงสีเหลือง ส าหรับรวบรวมขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิลหรือขาย ได้เช่น แก้ว กระดาษ 
พลาสติก โลหะ เป็นต้น 

 6.2.3 ถุงสีแดง ส าหรับรวบรวมขยะท่ีมีอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตและ ส่ิงแวดล้อม เช่น หลอด 
ฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉายกระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลงและภาชนะบรรจุสาร
อันตราย ต่างๆ  

6.2.4 ถุงสีฟ้า ส าหรับรวบรวมขยะท่ีย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค้าการรีไซเคิล เช่น 
พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยท่ีเป้ือนอาหาร เป็นต้น 

6.3 จุดรวบรวมขยะขนาดย่อม เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมและประหยัด จึงต้องมีการต้ัง
จุด รวบรวมขยะขึ้นโดยจุดรวบรวมขยะจะก าหนดไว้ตามสถานท่ีต่างๆ ได้แก่ หมู่บ้าน โรงอาหาร โรง 
ภาพยนตร์โดยมีภาชนะรองรับต้ังไว้เป็นจุดๆ เช่นหมู่บ้านจัดสรรก าหนดให้จุดรวบรวม 1 จุด ต่อ
จ านวน ครัวเรือน 50 –80 หลังคาเรือน (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น, 2561) 

การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนั้นหลายหน่วยงาน หลาย
องค์กร ได้ศึกษาแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวางแผนจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น
จะต้อง ลดปริมาณขยะ (reduce) ท่ีจะต้องส่งก าจัดให้ได้มากท่ีสุด และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
ท้ังในส่วนของ การใช้ซ้ า (reuse) และการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ซึ่งจะก่อให้เกิดผลพลอย
ได้จากการก าจัดขยะ ไม่ว่าจะเป็นการท าปุ๋ยหมักการท าขยะหอม (น้ าจุลินทรีย์) การท าก๊าซชีวภาพ 
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โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2553) ได้ให้แนวทางในการศึกษาโดย 

พิจารณาได้จากการลดปริมาณการผลิตมูลฝอย (reduce) ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วม โดยจะต้องลดการท้ิงขยะหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆให้น้อยลง เช่น ปิ่นโต จาน และกล่องใส่อาหาร

แทนการใช้ ถุงพลาสติกรวมถึงการใช้สินค้าชนิดเติมต่างๆ เช่น ครีม อาบน้ า น้ ายาล้างจาน และการ

เลือกใช้สินค้าท่ีมี บรรจุภัณฑ์ห่อน้อย เพื่อลด 

การใช้วัสดุย่อยสลายยาก เช่น การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชูการ ลดปริมาณ

ขยะโดยการใช้ซ้ า (reuse) โดยการใช้วัสดุส่ิงของต่างๆ ให้คุ้มคาท่ีสุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ กระดาษท้ัง 2 

หน้าการน าบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ า เช่น การน ากล่องถุงมาใช้ประโยชน์ซ้ าหลายครั้งและการน าขวดน้ าด่ืม

ท่ีหมดแล้วน ามาใช้ใส่น้ าด่ืมการน าขวดแก้วมาท าเป็นแจกันดอกไม้ประกอบกับการจัดระบบการรี

ไซเคิล (recycle) โดย การคัดแยกประเภทขยะเพื่อน าไปสู่การแปรรูปใช้ใหม่ได้และจัดระบบให้เอื้อต่อ

การรวบรวมขยะเพื่อน ากลับมาแปรรูปใหม่ไม่ว่าจะเป็นการจัดภาชนะแยกประเภทขยะท่ีชัดเจนเป็น

มาตรฐานเดียวกัน ดังท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2553) ได้จัดประเภทถังแต่ละ

สีในการคัดแยกขยะ เช่น สี เขียวรองรับขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วโดยเฉพาะเศษอาหาร ส่วน

สีเหลืองรองรับ ขยะท่ีสามารถ น ามารีไซเคิล สีเทาฝาสีส้มรองรับขยะท่ีมีอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต และ

ส่ิงแวดล้อม เช่น ภาชนะบรรจุสาร อันตรายต่างๆ และในส่วนของสีฟ้านั้นจะรองรับขยะย่อยสลาย

ไม่ได้การจัดการ ดังกล่าวจึงเป็นการลดการ ปนเปื้อนของขยะเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 

ประกอบกับการประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่า เพื่อให้ราคาเศษวัสดุเหลือใช้ท่ีเหมาะสมตาม

แหล่งก าเนิด ซึ่งอาจมีการจัดต้ังศูนย์วัสดุรีไซเคิลเพื่อรองรับ ปริมาณขยะในแต่ละวันท้ังจากในโรงเรียน 

และชุมชนใกล้เคียง 

แนวทางจดัการขยะมลูฝอย 

 ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ เช่น การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบอย่างถูก

สุขลักษณะ และ การหมักท าปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันในด้านต้นทุนการด าเนินงาน 

ความพร้อมขององค์กร ปริมาณและประเภทของขยะ เป็นต้น 

1. การลดการใช้ (Reduce) 

1 ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ (Refuse) 

(1) ปฏิเสธการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย รวมทั้งขยะท่ีเป็นมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอาทิ เช่น กล่อง

โฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอื่น ๆ 
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(2) หลีกเล่ียงการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายช้ัน 

(3) หลีกเล่ียงการเลือกซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียว หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานต่ า 

(4) ไม่สนับสนุนร้านค้าท่ีกักเก็บและจ าหน่วยสินค้าท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย และไม่มีระบบ
เรียกคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 

(5) กรณีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประจ าบ้านท่ีใช้เป็นประจ า เช่น สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 
ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจากใช้บรรจุภัณฑ์น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
หน่วยน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ 

(6) ลดหรืองดการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือย โดยเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการ 

2 เลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้ (Return) 

(1) เลือกซื้อสินค้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีระบบมัดจ า– คืนเงิน เช่น ขวดเครื่องด่ืมประเภทต่างๆ 

(2) เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถน ากลับไปรีไซเคิลได้ หรือมีส่วนประกอบของวัสดุ 

รีไซเคิล เช่น ถุงช๊อปป้ิง โปสการ์ด 

(3) เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์ หลังจากการบริโภค 

ของประชาชน 

2. การใช้ซ้ า (Reuse) 

การใช้ซ้ าเป็นหนึ่งในแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างรู้คุณค่าการใช้ซ้ าเป็น
การท่ีเราน าส่ิงต่างๆ ท่ีใช้งานไปแล้วและยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้อีกเป็นการลดการใช้ทรัพยากร
ใหม่รวมท้ังเป็นการลดปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึ้นอีกด้วยตัวอย่างของการใช้ซ้ า ดังนี้ 

(1) เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น แบตเตอรี่ประจุไฟฟ้า 

(2) ซ่อมแซมเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ (Repair) ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก 

(3) บ ารุงรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้คงทนและยาวนานขึ้น 

(4) น าบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การใช้ซ้ าถุงพลาสติก 
ถุงผ้า ถุงกระดาษ และกล่องกระดาษ การใช้ซ้ าขวดน้ าด่ืม เหยือกนม และกล่องใส่ขนม 

(5) ยืม เช่า หรือใช้ส่ิงของหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บ่อยครั้งร่วมกัน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 

(6) บริจาคหรือขายส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หนังสือ เส้ือผ้า เฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือใช้ 
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(7) น าส่ิงของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การน ายางรถยนต์มาท าเก้าอี้ การน าขวด
พลาสติกมาดัดแปลงเป็นท่ีใส่ของ แจกัน การน าเศษผ้ามาท าเปลนอน เป็นต้น 

(8) ใช้ซ้ าวัสดุส านักงาน เช่น การใช้กระดาษท้ังสองหน้า เป็นต้น 

3.การรีไซเคิล (Recycle) 

การรีไซเคิล เป็นการน าวัสดุต่างๆ อย่างเช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ 

มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว 

ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษท่ีเกิดกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งเราสามารถท าได้โดย 

(1) คัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ เพื่อให้
ง่ายต่อการน าไปรีไซเคิล 

(2) น าไปขาย/บริจาค/น าเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ เพื่อเข้าสู่วงจรของการน า
กลับไปรีไซเคิล 

แนวทางการจัดการขยะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แนวทางการจัดการขยะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีดังต่อไปนี้ 

 (1) แนะน าการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยด าเนินการจัดการอบรม

สร้างความรู้ด้านการคัดแยกให้แก่ พนักงานเก็บขยะ แม่บ้าน นักศึกษาและบุคลากร แตกแผ่นพับและ

คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยติดบอร์ดและโปสเตอร์เพื่อให้ความรู้ 

 (2) เสนอแนะรูปแบบถังขยะของคณะมีน้ าหนักพอท่ีจะขนย้ายได้สะดวก แม้ว่าจะ

บรรจุขยะเต็มถังเพียงพอต่อปริมาณขยะในแต่ละวัน รวมไปถึงสีสันท่ีมีความดึงดูดสนใจ เพื่อแบ่ง

ประเภทของขยะแต่ละประเภทในการท้ิงต้น (วิพัฒน์ ราชโสภาและวิศรุ สินลือนาม, 2562)  

พลงังานชวีมวล 

พลังงานชีวมวล (Bio-energy) หมายถึง “พลังงานท่ีไ ด้จากชีวมวลชนิดต่างๆ โดย

กระบวนการแปรรูปชีวมวลไป เป็นพลังงานรูปแบบต่าง ๆ” 

ชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีมีการใช้กันมานานแล้วต้ังแต่สมัยดึกด าบรรพ์ เช่น 

การน าเศษกิ่งไม้ แห้งมาก่อเป็นกองแล้วจุดไฟเพื่อให้ความร้อนและแสงสว่างของมนุษย์ในสมัยท่ีไม่มี

พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเศษกิ่งไม้แห้งนี้ถือ เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลชนิดหนึ่ง ชีวมวลนั้นยังนับเป็น
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พลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งด้วยเนื่องจากเช้ือเพลิงชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานท่ี สามารถหาได้และเกิด

ทดแทนขึ้นในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นวัฏจักรไปเรื่อย ๆ (Charles et al., 1996)  

ประเภทของชีวมวลออกเป็น 6 ประเภทจากแหล่งก าเนิดของชีวมวลนั้นๆ (Hoodwink et 
al., 2003 และ นคร, 2553) ซึ่งได้แก่ 

 (1) ชีวมวลท่ีเกิดจากการเพาะปลูก ซึ่งชีวมวลประเภทนี้มีการปลูกขึ้นมาแล้วเหลือจากใช้ใน
จุดประสงค์หลักของการ ปลูก เช่น ปลูกเพื่อเป็นอาหารแก่คนหรือสัตว์ หรือปลูกขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เช้ือเพลิงชีวมวลโดยตรง ชีวมวลประเภท นี้ เช่น ปาล์มน้ ามัน, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง และ มันส าปะหลัง 
เป็นต้น  

(2) ชีวมวลท่ีเกิดขึ้นหลังการเกิดไฟไหม้ป่า ชีวมวลชนิดนี้จะเกิดขึ้นหลังมีการเกิดไฟไหม้ป่าท่ี
เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติเป็นประจ า โดยชีวมวลประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกเศษกิ่งไม้ และล าต้น ของ
ต้นไม้ท่ีหลงเหลือจากไฟ ไหม้ป่า 

(3) ชีวมวลท่ีเกิดขึ้นจากของเสียทางการเกษตร ชีวมวลประเภทนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการเก็บ
เกี่ยวและการแปรรูป พืชผลทางการเกษตร เช่น แกลบ, ฟางข้าว, กะลาปาล์มและกาบมะพร้าว 

(4) ชีวมวลท่ีเกิดขึ้นในป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ชีวมวลประเภทนี้สามารถหาได้ในป่าเช่น 
เศษใบไม้ กิ่งไม้ท่ีหัก จากต้นไม้ ต้นไม้ท่ีตายไปแล้ว หรือแม้กระท้ังของเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมการ
แปรรูปไม้ เช่น ขี้เล้ือย และ ปีก ไม้เป็นต้น 

(5) ชีวมวลจากมูลสัตว์ชีวมวลประเภทนี้เป็นส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดจากการขับถ่ายของสัตว์ เช่น มูล
วัว มูลแพะ มูลไก่ เป็นต้น ซึ่งชีวมวลเหล่านี้จะมีความช้ืนท่ีสูงมาก 

(6) ชีวมวลจากขยะชุนชน ชีวมวลประเภทนี้คือขยะท่ีเราท้ิงกันทุก ๆ วัน ซึ่งสามารถเรียกอีก
ช่ือหนึ่งว่า ขยะชุมชน (Municipal Solid Waste) 

ชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชท่ีต้องอาศัยแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์

แสงและ เจริญเติบโต จากนั้นแปรเปล่ียนสภาพเป็นของแข็งหรือแปรสภาพเป็นของเหลวท่ีสามารถ

น ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงาน จากฟอสซิลได้จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Energy) ท่ีส าคัญชนิดหนึ่งชีวมวลท่ีน ามาใช้เป็นพลังงาน มีแหล่งท่ีมาได้ 2 แหล่ง คือ เศษวัสดุเหลือใช้

จากการเก็บเกี่ยวหรือจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรท่ีสามารถน ามาใช้เช้ือเพลิงเพื่อผลิต 

พลังงานได้ และจากการปลูกพืชเพื่อน ามาใช้เพื่อเป็นเช้ือเพลิงผลิตพลังงานโดยเฉพาะ 

พลังงานชีวมวลเป็นพลังงานท่ีผลิตได้จากการน าวัตถุดิบท่ีเป็นชีวมวล (biomass) มาผ่าน 

กระบวนผลิต โดยใช้ เทคโนโลยี3 รูปแบบ ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตด้วยกระบวนการทางชีวภาพ-เคมี 
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เทคโนโลยีทางเคมีและเทคโนโลยีการใช้ความ ร้อน เพื่อเปล่ียนเป็นแก๊สชีวภาพ หรือเปล่ียนเป็น 

สารเคมีท่ีมีองค์ประกอบท่ีใช้ทดแทนน้ามันเช้ือเพลิงได้ (ชัยศรี ธาราสวัสด์ิพิพัฒน์, 2553) ซึ่งได้แก่  

(1) ไบโอดีเซล น้ ามันไบโอดีเซล (Biodiesel Oil) เป็นสารพวกเอสเทอร์ท่ีผลิตจากน้ ามันหรือ

ไขมัน ของพืชหรือ สัตว์ท่ีใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้มาแปรสภาพโดยผ่านกระบวนการทางเคมีท่ีเรียกว่า 

ทรานเอสเทอริฟิเคช่ัน (Transesterification) หรือการเปล่ียนให้เป็นเอสเทอร์โดยในกระบวนการ

ผลิตจะผสมน้ ามันพืชหรือไขมันสัตว์กับแอลกอฮอล์(เมทานอลหรือเอทานอล)เพื่อให้ท าปฏิกิริยาจน

เกิดเป็นน้ ามันชนิดใหม่ในรูปเอสเทอร์ท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงน้ ามันดีเซล จึงสามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงใน 

เครื่องยนต์ดีเซล 

(2) พลังงานเช้ือเพลิงทดแทนจากขยะ ขยะท่ีสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน

ดังท่ีกล่าวข้างต้นจะมี กระบวนการแปรรูปเป็นพลังงานด้วยอาศัยหลักการแปรเปล่ียนขยะเป็น

พลังงาน 3 แบบ ได้แก่ หลักการแปรเปล่ียนขยะเป็น พลังงานด้วยการใช้ความร้อน หลักการทาง

ชีวเคมีและหลักการทางเคมีในกระบวนการแปรเปล่ียนขยะเป็นพลังงานด้วยการใช้ ความร้อนเป็น

กระบวนการท่ีนิยมน ามาใช้ แปรเปล่ียนขยะประเภทผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เช่น พลาสติก ยาง

รถยนต์ น้ ามันหล่อล่ืนท่ีผ่าน การใช้งานแล้วท่ีใช้กับเครื่องยนต์เป็นต้น ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาถึง

องค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนท่ีมีอยู่ ใน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหล่านี้มีอยู่ถึง 50 - 100 

เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก ซึ่งกระบวนการทางความร้อนสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 กระบวนการ ได้แก่

กระบวนการไพรโรไลซีส กระบวนการแกสซิฟิเคชัน และลิควิแฟกชัน โดยเรียกรวมๆ กันว่า 

กระบวนการพีจี แอล ( PGL Process) ซึ่งท้ัง 3 กระบวนการนี้เป็นการใช้ความร้อนแก่สารหนึ่งเพื่อ

ย่อยสลายโมเลกุลของสารนั้นให้มีขนาดเล็กลง ในสภาวะท่ีใช้ออกซิเจนน้อยๆแต่ด้วยกระบวนการผลิต

และสภาวะ 

ท่ีแตกต่างกันท าให้กระบวนการไพโรไลซีสจะให้ก๊าซและน้ ามัน เป็นผลิตภัณฑ์กระบวนแกส

ซิฟิเคชันจะให้ก๊าซสังเคราะห์ซึ่งเป็นก๊าซไฮโดรเจนรวมตัวกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์

และกระบวนการลิควิกวิแฟกชันจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ ามันแต่ในกระบวนการผลิตต้องมีการเติมสาร

เร่งปฏิกิริยาหรือเติมตัวท า ละลายเข้าไป ในเตาปฏิกรณ์ร่วมด้วย 

(3) ก๊าซชีวภาพ ( Biogas หรือ digester gas) หรือ ไบโอแก๊ส คือ แก๊สท่ีเกิดขึ้นตาม 

ธรรมชาติจากการย่อยสลาย สารอินทรีย์ภายใต้สภาวะท่ีปราศจากออกซิเจน โดยท่ัวไปจะหมายถึง 

ก๊าซมีเทนท่ีเกิดจาก การหมัก (fermentation) ของ อินทรีย์วัตถุประกอบด้วย ปุ๋ยคอก โคลนจาก น้ า



17 
 

เสีย ขยะประเภทของแข็งจากเมืองหรือของเสียชีวภาพจากอาหารสัตว์ภายใต้ สภาวะไม่มีออกซิเจน 

anaerobic) องค์ประกอบส่วนใหญ่ เป็นแก๊สมี เทน (CH4)  ประมาณ 50 -70% และ แก๊ ส 

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 30 - 50% ส่วนท่ีเหลือเป็นแก๊สชนิดอื่น ๆ เช่น ไฮโดเจน (H2) 

ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) ไนโตรเจน (N) และไอน้ าก๊าซชีวภาพมีช่ืออื่นอีก คือ ก๊าซ 

หนองน้ า และมาร์ซก๊าซ (marsh gas) ขึ้นกับแหล่งท่ีมันเกิด กระบวนการนี้เป็นท่ีนิยมในการเปล่ียน

ของเสียประเภทอินทรีย์ท้ังหลายไปเป็นกระแสไฟฟ้า นอกจาก จัดการขยะได้แล้วยังท าลายเช้ือโรคได้

ด้วยการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นการบริหารจัดการของเสียท่ีควรได้รับการสนับสนุนเพราะมันไม่ เป็นการ

เพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศท่ีเป็นต้นเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse 

effect) ส่วนการ เผาไหม้ของก๊าซชีวภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทนจะสะอาดกว่า 

กระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ 

 (1) การเผาไหม้โดยตรง (combustion) เมื่อน าชีวมวลมาเผา จะได้ความร้อนออกมาตามค่า

ความร้อนของชนิดชีวมวล ความร้อนท่ีได้จากการเผาสามารถน าไปใช้ในการผลิตไอน้ าท่ีมีอุณหภูมิ

และความดันสูง ไอน้ านี้จะถูกน าไปขับกังหันไอน้ าเพื่อ ผลิตไฟฟ้าต่อไป ตัวอย่าง ชีวมวลประเภทนี้ คือ 

เศษวัสดุทางการเกษตร และเศษไม้ 

(2) การผลิตก๊าซ (gasification) เป็นกระบวนการเปล่ียนเช้ือเพลิงแข็งหรือชีวมวลให้เป็นแก๊ส

เ ช้ือเพลิง เรียกว่า แก๊ส ชีวภาพ (biogas) มีองค์ประกอบของแก๊สมี เทน ไฮโดรเจน และ 

คาร์บอนมอนอกไซด์ สามารถน าไปใช้กับกังหันแก๊ส (gas turbine)  

(3) การหมัก (fermentation) เป็นการน าชีวมวลมาหมักด้วยแบคทีเรียในสภาวะไร้อากาศ 

ชีวมวลจะถูกย่อยสลายและ แตกตัว เกิดแก๊สชีวภาพ (biogas) ท่ีมีองค์ประกอบของแก๊สมีเทนและ

คาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สมีเทนใช้เป็นเช้ือเพลิงใน เครื่องยนต์ส าหรับผลิตไฟฟ้า 

การผลิตเช้ือเพลิงเหลวจากพืช มีกระบวนการท่ีใช้ผลิตดังนี้ 

 (1) กระบวนการทางชีวภาพ ท าการย่อยสลายแป้ง น้ าตาล และเซลลูโลสจากพืชทาง

การเกษตร เช่น อ้อย มัน ส าปะหลังให้เป็นเอทานอล เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงเหลวในเครื่องยนต์เบนซิน 

 (2) กระบวนการทางฟิสิกส์และเคมี โดยสกัดน้ ามันออกจากพืชน้ ามัน จากนั้นน าน้ ามันท่ีได้

ไปผ่านกระบวนการ transesterification เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล 
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 (3) กระบวนการใช้ความร้อนสูง เช่น กระบวนการไพโรไลซิส เมื่อวัสดุทางการเกษตรได้
ความร้อนสูงในสภาพ ไร้ออกซิเจน จะเกิดการสลายตัว เกิดเป็นเช้ือเพลิงในรูปของเหลวและแก๊สผสม
กัน 

การอัดแท่งเช้ือเพลิงเป็นกระบวนการในการเปล่ียนสภาพวัตถุดิบให้เป็นแท่งๆโดยวิธีการอัด
แท่งเช้ือเพลิง สามารถท าได้ 2 วิธี 

 (1) การอัดแบบใช้ความร้อน (อัดร้อน) เป็นวิธีการอัดแท่งท่ีใช้ความร้อนและแรงอัดสูงในการ

ผลิตเช้ือเพลิงแข็ง โดยความร้อนจะไปท าให้สารพวกลิกโน-เซลลูโลสในวัสดุชีวมวลถูกสลายตัวท่ี

อุณหภูมิสูงกลายเป็นตัวประสานให้วัสดุสามารถจับ ตัวกันเป็นแท่งเช้ือเพลิงได้ วิธีนี้สามารถใช้กับวัสดุ

ท่ัวไปได้ เช่น แกลบ ขี้เล่ือย เศษไม้ วัสดุนี้จะน ามาท าการลดความช้ืนให้เหลือ ไม่เกินร้อยละ 5 หาก

วัสดุมีขนาดใหญ่ต้องท าให้มีขนาดเล็กเสียก่อน จากนั้นน าไปเข้าเครื่องอัดต่อไปการอัดแบบใช้ความ

ร้อน เรียกอีกอย่างว่า การผลิตเช้ือเพลิงแข็ง เนื่องจากแท่งเช้ือเพลิงท่ีมีความแข็งและแน่นมาก ซึ่งต้อง

ใช้ความร้อนและแรงอัดท่ีสูง มาก จึงจะสามารถหลอมวัสดุได้ การอัดแท่งยังมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการจับ

ตัวเป็นแท่ง เช่น ปริมาณความช้ืน แรงดัน อุณหภูมิและ ขนาดวัตถุดิบ เป็นต้น 

(2) การอัดแบบไม่ใช้ความร้อน (อัดเย็น) วิธีการอัดแท่งแบบนี้จะใช้แรงอัดและอุณหภูมิ

ระหว่างอัดต่ า โดยอาศัย ความสามารถของวัสดุชีวมวล ในการจับตัวกันเป็นแท่งหรือประสาน วัสดุท่ี

ใช้อัดจะมีเส้นใยและความเหนียวท่ีสามารถท าให้วัสดุ เกาะติดกันได้ เช่น เพกติน เยลลานินและกัม 

ซึ่งรูปแบบการอัดแบบนี้มีกระบวนการอัดแท่ง แบ่งได้ 2 แบบคือ 

– แบบไม่ใช้ตัวประสาน จะใช้วัสดุชนิดเดียวอัดตัวมันเองให้เป็นแท่ง โดยวัสดุนี้จะสามารถจับ

ติดกันหรือประสานตัวมันเองได้ เช่น การอัดผักตบชวาเป็นต้น  

– แบบใช้ตัวประสาน เป็นการอัดท่ีใช้วัสดุชนิดอื่นเป็นตัวประสาน เรียกว่า ตัวเช่ือมประสาน 

(Binder) เพราะตัวมันเองไม่มีเส้นใย หรือยางเหนียวเพียงพอท่ีจะจับตัวได้ เช่น การอัดฟางข้าวผสม

กับตะกอนน้ าเสีย การอัดเปลือกทุเรียนผสมกับผักตบชวา ซึ่งตัว ประสารท่ีผสมมีท้ังท่ีสามารถให้ความ

ร้อนและท่ีผสมเพื่อให้การจับตัวดีข้ึน เช่น ซีเมนต์ ดินเหนียว แป้งเปียก 

(3) การท าถ่านอัดแท่งด้วยมือ คือการน าเศษชีวมวล เช่น ซังข้าวโพด กะลามะพร้าว ซึ่งใน

การท าการทดลองใน ครั้งนี้ใช้ก้านมะพร้าวแห้ง (ส่วนของใบท้ังหมด) มาเผ่าและบดละเอียดผสมกับ

ถ่านปูน โดยมีแป้งมัน และกากน้ าตาลเป็นตัว ประสาน เพื่อให้ถ่านจับตัวได้ดี แล้วน าไปใส่ลงใน

กระบอกแม่แบบ ซึ่งอาจจะท ามาจากกระบอกท่อเหล็ก ท่อ PVC เส้นผ่าน  
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ศูนย์กลางประมาณ 3-4 เซนติเมตร ใช้เหล็กกระทุงซึ่งเป็นเหล็กกลมปลายทู่ ยาวกว่า

กระบอกแม่แบบนั้น หรือกระแทกพื้น จากนั้นก็คว่ าแม่แบบดันถ่านออกมาแล้วน าไปท าให้แห้ง โดย

การน าไปตากแดด หรือใช้ความร้อนเป็นเช้ือเพลิงในการท าให้แห้ง 

เครื่องอัดแท่งเช้ือเพลิงสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 

(1) เครื่องอัดแบบลูกสูบ (Piston press) ประกอบด้วยลูกลูบชัก (Reciprocating piston) 
เพื่อดันวัตถุดิบท่ีมา จากช่อง ป้อนเข้าไปในกระบอกอัดรูปเรียว (Tapered die) หลักการทางานคือ 
ลูกสูบอัดวัสดุเข้าไปในปลายท่อ (Barrel) หรือ กระบอกอัด ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวรีดรูปกรวย (Conical 
chock) หรือรูปเรียวจะท าหน้าท่ีต้านการเคล่ือนท่ีของวัสดุผลจากการต้านนี้รวมท้ังการขัดสีวัสดุกับ
ผนังท่อท าให้เกิดความร้อนท่ีอุณหภูมิในช่วง 150-300 องศาเซลเซียส และได้ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกอัด แท่ง
ออกมาเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50-100 มิลลิเมตร เครื่องอัดแบบนี้มีความสามารถ
ในการผลิตได้ 40- 1000 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง และมีปัญหาท่ีพบโดยท่ัวไปคือ การขัดสีของกระบอกอัด
และการแตกของลูกสูบ (ทองทิพย์ พูลเกษม, 2542) 

(2) เครื่องอัดแบบเกลียว (Screw press) ในเครื่องอัดแบบเกลียว วัตถุดิบท่ีใช้อัดจากช่อง
ป้อน (Feed hopper) ถูกส่งผ่านและ อัดด้วยเกลียว แบ่งเครื่องอัดแบบนี้ได้เป็น 3 ประเภท คือ  

(2.1) เครื่องอัดแบบเกลียวรูปกรวย (Conical screw press) มีหลักการท างานคือเกรียวรูป
กรวยจะดันให้วัสดุ เคล่ือนตัวไปข้างหน้า เมื่อพ้นเกลียวไปวัสดุถูกดันผ่านกระบอกอัดขนาด 25 
มิลลิเมตร การไหลผ่านของวัสดุเข้าไปในกระบอกอัดเพิ่มขึ้นพร้อมกับแรงเสียดทานท่ีมากขึ้น ท าให้
อุณหภูมิสูงขึ้นระหว่าง 100-200 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ลินินหลอมละลายท าหน้าท่ีเป็นตัวประสาน 
หลังจากระบายความร้อนจะได้แท่งเช้ือเพลิงอัด ก าลังในการผลิตของเครื่องอัดแท่งแบบนี้อยู่ในช่าง 
500- 1000 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง อัตราก าลังของมอเตอร์ท่ีใช้ขับเคล่ือนอัดอยู่ระหว่าง 35-75 กิโลวัตต์ 
วัสดุท่ีใช้ท าการอัดควรมีลักษณะ เป็นเม็ดละเอียดและมีความช้ืนร้อยละ 8-10 (ทองทิพย์ พูลเกษม, 
2542) 

(2.2) เครื่องอัดแบบเกลียวพร้อมด้วยขดลวดความร้อนท่ีกระบอกอัด (Screw press with a 
heated die) คือ วัสดุถูกดันโดยเกลียวท่ีมีลักษณะเป็นทรงกระบอกหรือรูปกรวยเล็กน้อย ผ่านเข้าไป
ในท่อ (Barrel) หรือกระบอกอัดท่ีมีอุณหภูมิ จากขดลวดความร้อนระหว่าง 200-350 องศาเซลเซียส 
ความร้อนนี้ท าให้วัสดุท่ีสัมผัสกับท่อเกิดการเผาไหม้และได้ผลิตภัณฑ์ท่ี ถูกยึดตัวกันดี ลักษณะเป็นท่อ
ทรงกระบอกหกเหล่ียมขนาดประมาณ 50 มิลลิเมตร โดยเฉพาะการออกแบบของหัวเกลียวท าให้ ได้
เช้ือเพลิงอัดแท่งท่ีมีรูกลวงตรงกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 มิลลิเมตร เพื่อเป็นช่องให้
ก๊าซหรือควันท่ีเกิดใน ระหว่างการอัดถ่ายเทออกมา ก าลังในการผลิตของเครื่องอัดแบบนี้อยู่ในช่วง 
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50-500 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง วัสดุท่ีใช้มีลักษณะเม็ด ละเอียดและมีปริมาณความช้ืนในช่วงร้อยละ 8-12 
ปัญหาใหญ่ของเครื่องอัดแบบนี้คือ การขัดสีของเกลียวและกระบอกอัด (ทอง ทิพย์ พูลเกษม ,2542) 

(2.3) เครื่องอัดแบบเกลียวคู่ (Twin-screw press) เครื่องอัดแบบนี้มีเกลียวอัด 2 อันต่อกับท่ี
สวมเข้ากับ ช้ินส่วนของเกลียว (Screw parts) ท่ีเปล่ียนความเร็วในการหมุนได้ เนื่องจากแรงอัดและ
แรงเสียดสูง ท าให้อุณหภูมิของวัตถุดิบ สูงถึง 250 องศาเซลเซียส จึงต้องมีส่วนหล่อเย็นที่กระบอกอัด 
ส าหรับวัตถุดิบท่ีใช้อัดควรมีขนาด 30-80 มิลลิเมตร และวัตถุดิบท่ี มีปริมาณความช้ืนร้อยละ 25 ขึ้น
ไปจึงจะสามารถท าการอัด 

ได้ โดยไม่ต้องท าให้แห้งเสียก่อน ก าลังการผลิตของเครื่องนี้อยู่ในช่วง 2800-3600 กิโลกรัม
ต่อช่ัวโมงขึ้นอยู่กับส่วนผสมของวัตถุดิบท่ีใช้ 

(3) เครื่องอัดแบบลูกกล้ิง (Roll press) เครื่องอัดแบบลูกกล้ิงนี้ มีการท างานโดยจะเริ่ม
ท างานอัดวัตถุดิบท่ี ตกลงมาในระหว่างลูกกล้ิงท้ังสองท่ีหมุนทิศทางตรงกันข้าม ท าให้วัตถุดิบถูกอัดแน่
เข้าไปในตัวรองรับแท่นอัด (Pilloe-shaped briquetted) การอัดแท่งแบบนี้ต้องการวัสดุท่ีมีขนาด
เล็กกว่าการอัดแบบอื่น และแท่งอัดท่ีได้มีความทนทานน้อยกว่าแท่งอัดท่ี ได้จากการอัดแบบอื่น
เนื่องจากช่วงเวลาในการอัดส้ัน ท าให้ยากต่อการสร้างสภาวะของอุณหภูมิแรงอัดในการหลอมละลาย
ลินิน ได้อย่างเต็มท่ี ดังนั้นการอัดแท่งด้วยวิธีนี้จะได้ผลส าเร็จดีจ าเป็นต้องใช้ตัวประสานเข้าช่วย ท่ีท า
ให้วัสดุเกาะติดกันดี (ทองทิพย์ พูลเกษม, 2542) 

(4) เครื่องอัดเม็ดหรืออัดเป็นแท่งเล็กๆ (Pelletizing press) เครื่องอัดแบบนี้ประกอบด้วย
แม่พิมพ์ (Matrix) และลูกกล้ิง (Roller) ซึ่งแรงอัดระหว่างแม่พิมพ์กับลูกกล้ิงท าให้เกิดความร้อนจาก
แรงเสียดสีและท าการอัดวัตถุดิบผ่านแม่พิมพ์ท่ี เจาะเป็นรูซึ่งมี 2 แบบคือ เครื่องอัดแบบแม่พิมพ์แผ่น
กลม (Disk matrix press) และเครื่องอัดแม่พิมพ์วงแหวน (Ring matrix press) แท่งอัดเม็ดท่ีถูกอัด
ออกมาแล้วจะถูกตัดด้วยใบมีดตามขนาดความยาวท่ีก าหนดให้ ซึ่งปกติจะมีความยาวน้อยกว่า 30 
มิลลิเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-15 มิลลิเมตร ถ้าแท่งอัดมีขนาดใหญ่กว่านี้แล้วจะใช้การอัดเป็น
ลูกบาศก์ (Cubing) แทนการ อัดเม็ด (ทองทิพย์ พูลเกษม, 2542) 

เทคโนโลยพีลงังานชวีมวล 

  การสันดาป (Combustion Technology) การสันดาปเป็นปฏิกิริยาการรวมตัวกันของ
เช้ือเพลิงกับออกซิเจน อย่างรวดเร็วพร้อมเกิดการลุกไหม้และคายความร้อน ในการเผาไหม้ ส่วนใหญ่
จะไม่ใช้ออกซิเจนล้วน ๆ แต่จะใช้อากาศแทน เนื่องจากอากาศมีออกซิเจนอยู่ 21% โดยปริมาณ หรือ 
23% โดยน้ าหนัก 
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เตาแก๊สชีวมวล เตาแก๊สชีวมวลเป็นเตาท่ีจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ส าหรับการหุงต้มอาหารใน
ครัวเรือน โดยใช้เศษไม้ และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเช้ือเพลิง โดยมีหลักการท างานแบบ
การผลิตแก๊สเช้ือเพลิงจากชีวมวล (Gasifier) แบบ อากาศไหลขึ้น (Updraf Gasifier) เป็นการเผาไหม้
เช้ือเพลิงในท่ีท่ีจ ากัดปริมาณอากาศให้เกิดความร้อนบางส่วนแล้วไปเร่ง ปฎิกริยาต่อเนื่องอื่นๆ เพื่อ
เปล่ียนเช้ือเพลิงแข็งให้เป็นแก๊สเช้ือเพลิง ท่ีสามารถติดไฟได้ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 2555.)  

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

วานิช โสภาสพ (2550) ได้วิจัยการผลิตถ่านอัดแท่งด้วยเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นพลังงาน

ทดแทน ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนา เพื่อวัตถุประสงค์ศึกษาคุณภาพศักยภาพ และประสิทธิภาพ

ตลอด จนการน าไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้จากการ

เกษตรกรรม ประเภทเปลือกถัวลิสง เปลือกเมล็ดทานตะวัน และเปลือกถั่วลิสงผสมเปลือกเมล็ด

ทานตะวัน การด าเนินการวิจัย โดยการน าเศษวัสดุเหลือใช้จากเปลือกถั่วลิสง เปลือกเมล็ด ทานตะวัน 

และเปลือกถัวลิสงผสมเปลือกเมล็ดทานตะวัน เบื้องต้นท าการวิจัยศึกษาวิเคราะห์ลักษณะสภาพทาง

พฤกษศาสตร์ ของพืชถัวลิสง สภาพทางพฤกษศาสตร์ของพืชทานตะวัน เมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต

ถ่านอัดแท่ง ด้วยเครื่องอัดแท่งด้วยขดลวด แบบเกลียวความร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิท่ีกระบอกอัดแท่ง 

ประมาณ 350 องศาเซลเซียส เข้าสู่ขั้นตอนวิธีการหาอัตรา ส่วนท่ี เหมาะสม ตรวจวัดค่าและทดสอบ

หาคุณภาพของเช้ือเพลิงอัดแท่ง 

Suttibak และ Nitivattananon (2008) ไ ด้ ศึกษาเรื่ องการประเมินปัจ จัย ท่ีมีผลต่อ 

ประสิทธิภาพในโครงการขยะรีไซเคิล โดยศึกษาจากโครงการขยะรีไซเคิลจ านวน 120 โครงการในเขต 

ชุมชนเมืองต่างๆของประเทศไทย เช่น โครงการธนาคารขยะโรงเรียน ธนาคารขยะชุมชน และ โรง

หมักขยะ เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า วิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ได้แก่ แรงจูงใจทาง 

การเงิน เช่น ดอกเบี้ย หรือการน าค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลไปลดภาษี, สินค้าตอบแทนส าหรับสมาชิก 

วางแผนการทดลองแบบFactorial in RCB มี 2 ซ้ า โดยมี Main plot คือ พันธุ์อ้อยอู่ ทอง 3 และ 

94-2-483 Sub plot มี 4กรรมวิธี คือ การตัดอ้อยทุก 4 เดือน ตัดอ้อยทุก 6 เดือน ตัด อ้อยทุก 8

เดือน และการตัดอ้อย ปกติท่ี 12 เดือน ท าการปลูกอ้อยในวันท่ี 23กุมภาพันธ์ 2549 ผลการทดลอง

สรุปว่า การตัดอ้อน และการตัดอ้อยปกติ 12 เดือน ให้ชีวมวล รวมของ อ้อยไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

โดยการตัดทุก 8 เดือนให้ชีวมวลรวมท้ัง 3 ครั้ง 38.07 ตันต่อไร่ในขณะท่ีการตัดทุก 12 เดือน ให้ชีว 

มวล 2 ครั้ง 39.62 ตันต่อไร่แต่แตกต่างทางสถิติกับ การตัดอ้อยทุก 4 เดือน และ 6 เดือน การตัดอ้อย
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ทุก 4 เดือน ให้ ชีวมวลรวม 29.50 ตันต่อไร่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการตัดอ้อยทุก 6 เดือน ท่ีให้ชีว

มวลรวม 29.97 ตันต่อไร่ นอกจากนี้ พันธุ์อ้อย 94-2-483 ให้ชีวมวลรวมสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ถึง 31% 

โดยอ้อยพันธุ์อู่ทอง 3 ให้ชีวมวล 

ทองทิพย์ พูลเกษม (2542) ศึกษาการผลิตเช้ือเพลิงอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนเพื่อทดแทนฟืน

และถ่านในการหุงต้มในครัวเรือนศึกษาความเป็นไปได้ในการน าเอาเปลือกทุเรียนเหลือท้ิงมาผลิตเป็น

เช้ือเพลิงอัดแท่งด้วยวิธีการอัดแบบร้อนและ เย็น เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางด้านเช้ือเพลิงและ

การส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในการอัด การทดลองได้น าเปลือกทุเรียน 2 พันธุ์ คือ หมอนทองและ

ชะนี ท่ีมีความช้ืนร้อยละ 75 – 80 สับเป็นช้ินเล็ก ๆตากแดดให้เหลือความช้ืนเฉล่ีย ร้อยละ 45 

จากนั้นน ามาอัดแท่งเป็นเช้ือเพลิง ในเครื่องอัดแท่งแบบเกลียวซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือแบบอัดร้อนและ

แบบอัดเย็น 2 วิธีผลการทดลองพบว่าความสามารถอัดเป็นแท่งและ คุณภาพเช้ือเพลิงของเปลือก

ทุเรียนท้ังสองพันธุ์ไม่แตกต่างกัน เช้ือเพลิงท่ีผ่านการอัดแท่งแบบเย็นให้ค่าความร้อนท่ีใกล้เคียงกัน ท้ัง

แบบอัดโดยใช้ตัวประสานและไม่ใช้ตัวประสานให้ค่าความร้อน 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่3 

วธิดี าเนนิงานวจิยั 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูป

เป็นพลังงานชีวมวลของนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการส ารวจ 

(survey research) ด าเนินการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์และแปรผลเพื่อจะหาข้อสรุปให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

นักศึกษาโดยมีรายละเอียดของการด าเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

 (1) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 (2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 (4) การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 

 1.ประชากร 

       ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เป็นนักศึกษาจ านวน 2,197 คน และเจ้าหน้าท่ี 28 คน เป็นจ านวนท้ังหมด 2,225 คน 

        2.กลุม่ตวัอย่าง 

             (1) การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ตามแนวทางของ ทาโร ยามาเน่ ( Yamane , 1967 ) ได้สมการท่ี (3.1) 

                    n = 
N

1+Ne2  .                                                                                                   …(3.1) 

                    เมื่อ  n  คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
                           N  คือ ขนาดของประชากรท้ังหมด 
                           e  คือ ความคลาดเคล่ือนของค่าประมาณท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 
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                                  แทนค่า          n =   
2,225

1+2,225(0.05)2
 

 n = 339.04 

     = 340 คน 

                       ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างของนกัศึกษาและบุคลากรในการเป็นตัวแทนประชากรท่ี

ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 340 คน 

                (2) การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (stratified sampling) 

                    (2.1) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ท่ีเป็นนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีใน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นจ านวนท้ังหมด 2,225 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 340 คน 

                    (2.2) จ าแนกกลุ่มตัวอย่างได้เป็นกลุ่มๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 17 กลุ่ม ดังตาราง 

                    (2.3) แบ่งจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ โดยแบ่งตามสัดส่วนของ

ประชากรท่ีเป็นนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ได้จ านวนสัดส่วน

ของ 17 กลุ่มท่ีจะศึกษาใน 2,225 คน เพื่อให้ได้จ านวน ตัวอย่างในแต่ละกลุ่มเพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง

กระจายคลอบคลุมประชากรท้ังหมดทุกระดับช้ัน ผู้วิจัยจึงเปรียบ สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกระจายตาม

ระดับช้ันได้ดังนี้ ตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1 กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดของนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

               กลุม่ตวัอยา่ง                        จ านวนประชากร(คน)           จ านวนตวัอยา่ง(คน) 
          วิทยาการคอมพิวเตอร์                           313                                 47 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ                           329                                 44 
          คหกรรมศาสตร์                                393                                 37 
วิทยาศาสตร์และเทคโนการอาหาร                    140                                 8 
                  เคมี                                       69                                  27 
      วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                          112                                 49 
       คณิตศาสตร์สารสนเทศ                           23                                  15 
          เทคโนโลยีชีวภาพ                              14                                   1 
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ตารางที่ 2.1 กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดของนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        กลุม่ตวัอยา่ง                        จ านวนประชากร(คน)                จ านวนตวัอยา่ง(คน) 
            สถิติประยุกต์                                  23                                      14 
           ชีววิทยา                                     68                                      18 
  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                           54                                      19 
       ฟิสิกส์ประยุกต์                                 20                                       6 
       นิติวิทยาศาสตร์                                143                                     12 
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหาร                     17                                       5 
        และนวัตกรรม       
    ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม                               39                                      17 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ                   440                                     17 
     บุคลากร/เจ้าหน้าท่ี                               28                                      17 

              รวม                                      2225                                    340 
                                                                                                           

          (3) ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่ละระดับช้ันด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (accidental 

sampling) 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

เครือ่งมอืในการวจิยั 

             1.การสร้างเครือ่งมอื 

               การศึกษาใช้เครื่องมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ แบบสอบถาม (questionnaire)  
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการออกแบบสอบถามซึ่งเป็นตัวช้ีวัดระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ

ไปเป็นพลังงานชีวมวลให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 

3 ส่วน 

               ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุระดับช้ันท่ีศึกษาใน

ปัจจุบัน และความรู้ท่ัวไปของการจัดการขยะด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล (แบบเลือกตอบ) 

                   ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเพื่อวัดความต้องการจัดการขยะโดยการแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล

ของนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน (rating scale) เกี่ยวกับความต้องการการจัดการขยะโดยการแปรรูปเป็น

พลังงานชีวมวล เพื่อประเมินความต้องการจัดการขยะของบุคลากรโดยการแปรรูปเป็นพลังงานชีว

มวลมีเกณฑ์การให้คะแนนในความคิดเห็นดังนี้ 

                   ลักษณะของค าตอบเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert scale) 
(ไพฑูรย์โพธิ ์สว่าง, 2556) ก าหนดค่าดังนี้ 
                  ระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล มากท่ีสุดให้ 5 คะแนน 
                  ระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล มากให้ 4 คะแนน 
                  ระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ปานกลางให้ 3 คะแนน 
                  ระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล น้อยให้ 2 คะแนน 
                  ระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล น้อยท่ีสุดให้ 1 คะแนน 
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           น าข้อมูลมาแปลค่าเฉล่ียระดับความต้องการของตัวแปรต่าง ๆ ท่ีมีต่อระดับความคิดเห็น

ออกเป็น 5 ระดับโดยการหาความกว้างของอันตรภาคช้ันดังนี้ (ไพฑูรย์ โพธิสว่าง, 2556)   

 ช่องกว้างของอันตรภาคช้ัน = 
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

     =
5 − 1

5
 

                                                                 = 0.80 

                    คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 บุคลากรมีระดับต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรแปร
รูปเป็นพลังงานชีวมวลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
             คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 บุคลากรมีระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของ
บุคลากรแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลอยู่ในระดับมาก 
             คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 บุคลากรมีระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของ
บุคลากรแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลอยู่ในระดับปานกลาง 
             คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 บุคลากรมีระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของ
บุคลากรแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลอยู่ในระดับนอ้ย 
             คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 บุคลากรมีระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของ
บุคลากรแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลอยู่ในระดับนอ้ยท่ีสุด 
             ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเป็นค าถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะแนวคิดในเรื่อง 
ความต้องการการจัดการขยะของบุคลากรแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ได้อย่างอิสระ 
              

 

 

 

 

 

 

 



28 

             2. การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื 

              2.1 ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา (content validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้าง

ไว้ไปให้ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาให้ครอบคลุมแต่ละด้านและ

ครอบคลุม ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนั้นน าไปประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC โดยใช้

สูตร (ธีรดา ภิญโญ และอดิศัย โทวิชา, 2552) สมการท่ี (3.2) 

                                      IOC =
ƩR

N
                                                    …(3.2) 

เมื่อ IOC คือค่าดัชนีความสอดคล้อง 

N คือจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 

               R คือค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

                  โดยท่ี     +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อ ค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการวัด 

                               0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการวัดหรือไม 

                   -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการวัด 

                        หลังจากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามโดยเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า 
    ดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ 
              2.2 การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไป

ทดสอบ (try out) กับนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีจะศึกษาจ านวน 30 ราย 

จากนั้นน ามาวิเคราะห์ 

                    หาค่าความเช่ือมั่นของแบบอบถามท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการจัดการ ขยะมูล

ฝอย ด้วยวิธี สัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’Alpha Method) (Cronbach , 1951) 

ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.89 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 0.07 จึงถือได้ว่าเป็นแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพสามารถ

น าไปใช้เก็บข้อมูลได้ 
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การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

             การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. การรวบรวมขอ้มลูทตุยิภูม ิ 

                   ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยในแห่งข้อมูลต่างๆ

ท้ังการ สืบค้นข้อมูลจากหนังสือและงานวิจัยจากเว็บไซต์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย

แล้วน ามา วิเคราะห์สังเคราะห์รวบรวมประเด็นเนื้อหาท่ีถูกต้องสมบูรณ์ 

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภมู 

                    การวิจัยจากการส ารวจแบบสอบถามขี้แจงวัตถุประสงค์วิธีการด าเนินการวิจัยการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมของบุคลากร ข้อมูลวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม

จ านวน 340 ฉบับเมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วน าแบบสอบถามท่ีได้ครบจ านวน 340 ฉบับมาจัดท า

แล้ว วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวเิคราะหข์อ้มลู  

          เมื่อได้แบบสอบถามจากภาคสนามแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อสร้างเครื่องมือลง

รหัส จากนั้นน าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วมาท าการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป ทางสังคมศาสตร์ (statistical package for the social science; SPSS) โดยใช้หลักสถิติ

ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

           (1) สถิติพรรณนา ใช้ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean :  

𝑥̅ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิบายเชิงพรรณนาข้อมูลด้านปัจจัย

ส่วนบุคคลและความต้องการ 

                 (2) สถิติเชิงอนุมาน เปรียบเทียบระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากร
แปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลของ นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกันโดยการ  
ทดสอบค่าที (t-Test) ท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยมีสมมุติฐานทางสถิติ คือ 
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                 H0 : ความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็น พลังงานชีวมวลของ
นักศึกษาและเจ้าหน้าในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ความแตกต่างกัน 
                        H0:μ1=μ2 

                 H1 : ความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็น พลังงานชีวมวลของ
นักศึกษาและเจ้าหน้าในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความแตกต่างกัน 
                         H1:μ1≠μ2 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการวจิัย 

          การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล 

ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ซึ่งมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ตามล าดับ คือ 

      (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

      (2) ระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล 

      (3) เปรียบเทียบระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลระหว่างนักศีกษา 

กับเจ้าหน้าท่ี 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

      จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของ

บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็น

พลังงานชีวมวลจ านวน 340 คน กลุ่มประชากรมีข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

          (1) เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างบุคลากรท้ังหมดเป็นเพศชาย จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

และเพศหญิง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 

ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรท้ังหมดจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวนประชากร(คน)       รอ้ยละ 

ชาย       136          40 

                     หญิง                             204                                  63 

                    รวม                            340                                 100 
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          พบว่ากลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าท่ีเป็นเพศชาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 และเพศหญิง 

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 

ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวนประชากร(คน)       รอ้ยละ 

ชาย          7        41.2 

                     หญิง                               10                               58.8 

                    รวม                               17                               100 

 

          เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาเป็นเพศชาย จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 และเพศ

หญิง จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 

ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาท้ังหมดจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวนประชากร(คน)       รอ้ยละ 

ชาย         129         39.9                   

                     หญิง                               183                              60.1                   

                   รวม                                323                              100 
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          (2) อายุ พบว่าจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 340 คน บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-

21  ปีมีจ านวน 244 คนคิดเป็นร้อยละ 71.8 ในช่วง 22-25 ปี มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 

ในช่วง 26-35 ปีมีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ในช่วง 36-60 ปีมีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.8 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.4 

ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรท้ังหมดจ าแนกตามอายุ 

ชว่งอาย ุ จ านวนประชากร(คน)         รอ้ยละ 

                  นักศึกษา 

                  18 - 21  

          

        244 

         

         71.8 

                   22 - 25                              79                                 23.2 

                  เจ้าหน้าท่ี 

                   26 - 35                              11                                 3.2 

                   36 - 60                               6                                  1.8 

                    รวม                               340                               100 
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ระดบัความตอ้งการการจดัการขยะมลูฝอย 

1.  ระดบัความตอ้งการการจดัการขยะมลูฝอยส าหรบัแปรรปูเปน็พลังงานชวีมวล   

            จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอย

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล มีกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน  340 คน จากค าถาม ท้ังหมด 15 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ ด้านการคัดแยกขยะ

มูลฝอยจ านวน    5 ข้อ ด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย จ านวน 5 ข้อ และด้านการแปรรูปขยะมูล

ฝอยจ านวน 5 ข้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากสุด (𝑥̅ = 4.33, S.D. = 0.45) เมื่อน ามาพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ

ต้องการอยู่ในระดับมากสุด    (𝑥̅ = 4.40, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มี

ความต้องการการจัดการขยะอยู่ในระดับมากสุด (𝑥̅  = 4.34, S.D. = 0.52) และการแปรรูปขยะมูล

ฝอย มีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (𝑥̅ = 4.26, S.D. = 0.45) ตามล าดับ จากผลการวิเคราะห์

สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.5  

ตารางที ่4.5   ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรต่อระดับความ 
        ต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลในภาพรวม 
 

การจดัการขยะมลูฝอย

ส าหรบัแปรรปูเปน็

พลงังานชวีมวลใน

ภาพรวม 

จ านวนประชากร

(คน) 

 

𝑥̅  

 

S.D. ระดบัความ

ตอ้งการ 

      การคัดแยกขยะมูลฝอย         340                 4.40             0.51              มากท่ีสุด 

      การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย   340                 4.34             0.52              มากท่ีสุด 

      การแปรรูปขยะมูลฝอย         340                 4.26             0.53              มากท่ีสุด 

            รวม                      340                 4.33             0.45              มากทีสุ่ด 

          ระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล 3 ด้าน ของ
บุคลากร 

 



35 

ตารางที ่4.6  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าท่ีต่อความต้องการ             
       การจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลในภาพรวม 
 

การจดัการขยะมลูฝอย
ส าหรบัแปรรปูเปน็
พลงังานชวีมวลใน

ภาพรวม 

จ านวนประชากร
(คน) 

 

𝑥̅  

 

S.D. ระดบัความ
ตอ้งการ 

  การคัดแยกขยะมูลฝอย            17                 4.56               0.47              มากท่ีสุด 

  การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย      17                 4.41               0.51              มากท่ีสุด 

  การแปรรูปขยะมูลฝอย            17                 4.37               0.38              มากท่ีสุด 

             รวม                      17                 4.45               0.39             มากที่สดุ 

          ระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล 3 ด้าน ของ
นักศึกษา 

ตารางที ่4.7   ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาต่อความต้องการ 
        การจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลในภาพรวม 
 

การจดัการขยะมลูฝอย
ส าหรบัแปรรปูเปน็
พลงังานชวีมวลใน

ภาพรวม 

จ านวนประชากร
(คน) 

 

𝑥̅  

 

S.D. ระดบัความ
ตอ้งการ 

   การคัดแยกขยะมูลฝอย         323                 4.39              0.51               มากท่ีสุด 

  การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย    323                 4.34              0.53               มากท่ีสุด 

  การแปรรูปขยะมูลฝอย          323                 4.25              0.53               มากท่ีสุด 

             รวม                     323                4.33              0.45              มากทีสุ่ด 
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2. ด้านการคดัแยกขยะมลูฝอย 

     กลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมากสุด (𝑥̅  = 4.40, 

S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่านต้องการให้มีการคัดแยกขยะ

มูลฝอยจัดเป็นความต้องการอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.51, S.D. = 0.61) รองลงมา คือ ท่านต้องการ

การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างมากในหมาลัยอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.43, S.D. = 0.63) 

ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.8  

ตารางที ่4.8   ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจ าแนกกลุ่มตัวอย่างบุคลากรต่อความ 
                 ต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลด้านการคัดแยก     

       ขยะมูลฝอย 
 

        ด้านการคดัแยกขยะมลูฝอย                                         �̅�̅             S.D.     ระดบัความตอ้งการ 

1. ท่านต้องการให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย                  4.51         0.61            มากท่ีสุด 

2. ท่านมีความต้องการให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย         4.43         0.63             มากท่ีสุด                      

อย่างมากในมหาวิทยาลัย 

3.ท่านต้องการการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน า                4.35         0.75            มากท่ีสุด                          

ขยะบางประเภทไปใช้ประโยชน์ 

4. ท่านมีความต้องการให้มีการคัดแยกขยะไปเป็น          4.33          0.68            มากท่ีสุด                    

พลังงานชีวมวล 

5. ท่านต้องการให้มีการสนับสนุนแนวคิดหลัก 3R มาใช้   4.36         0.72            มากท่ีสุด                          

ในการคัดแยกขยะเพื่อน าไปแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล 

                         รวม                                      4.40         0.51             มากที่สดุ 
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3. ด้านการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย 

     กลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑥̅  

=4.34, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่านต้องการให้มีการ

จัดต้ังจุดรวบรวมขยะมูลฝอยไว้ในท่ีก าหนดไว้ในแต่ละจุด อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.43, S.D. = 0.69)  

ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.9  

ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจ าแนกกลุ่มตัวอย่างบุคลากรต่อความ  
                ต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลด้านการเก็บ              
                รวบรวมขยะมูลฝอย  
 
ด้านการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย                                  �̅�̅             S.D.            ระดบัความตอ้งการ 

6. ท่านต้องการให้มีการเก็บ                          4.40          0.65                  มากท่ีสุด                 

รวบรวมขยะมูลฝอยแยกตามประเภท   

7. ท่านต้องการให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอย        4.27          0.74                  มากท่ีสุด                      

ให้หมดทุกวัน 

8.ท่านต้องการให้มีการเก็บรวบรวมขยะมูล        4.28          0.74                  มากท่ีสุด             

 ขยะมูลฝอยเป็นประจ าทุกวัน 

9. ท่านต้องการให้มีการจัดต้ังจุด                    4.43          0.69                  มากท่ีสุด                 

รวบรวมขยะมูลฝอยไว้ในท่ีก าหนดไว้ในแต่ละจุด 

10. ท่านต้องการเก็บรวมรวบขยะมูลฝอย          4.34          0.69                 มากท่ีสุด                

เพื่อน าไปแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล 

                รวม                                     4.34         0.52                  มากทีสุ่ด 
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4. ด้านการแปรรปูขยะมลูฝอย 

     กลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการด้านการแปรรูปขยะมูลฝอย (𝑥̅  =4.26, S.D. = 0.53) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่านต้องการให้มีการท าเช้ือเพลิงอัดแท่งจากขยะ
มูลฝอยเพื่อใช้เป็นพลังงานเช้ือเพลิงอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.40, S.D. = 0.62) ดังแสดง 

ในตารางท่ี 4.10  

ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจ าแนกกลุ่มตัวอย่างบุคลากรต่อความ   
                  ต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลด้านการแปรรูป 
                  ขยะมูลฝอย 
 
        ด้านการแปรรปูขยะมูลฝอย                         �̅�̅               S.D.      ระดบัความตอ้งการ 

11. ท่านต้องการใหม้ีการขายตรงจากขยะมูลฝอย     3.93            0.93             มากท่ีสุด          

โดยไม่ผ่านการแปรรูป   

12. ท่านต้องการให้มีการน าขยะมูลฝอยไปแปรรูป    4.33            0.73              มากท่ีสุด     

เช้ือเพลิงชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงาน 

13.ท่านต้องการให้มีการน าขยะมูลฝอยไป              4.32            0.69             มากท่ีสุด        

ผลิตแก๊สเป็นเช้ือเพลิง                              

14. ท่านต้องการแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงาน   4.30            0.68             มากท่ีสุด                              

ความร้อน 

15. ท่านต้องการให้มีการท าเช้ือเพลิงอัดแท่งจาก      4.40            0.62              มากท่ีสุด                                                 

ขยะมูลฝอยเพื่อใช้เป็นพลังงานเช้ือเพลิง 

                     รวม                                      4.26            0.53             มากที่สดุ                                  
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การเปรยีบเทยีบความตอ้งการการจดัการขยะมูลฝอยของบคุลากร 

     1. การเปรยีบเทยีบประเดน็ความตอ้งการการจดัการขยะมลูฝอยของบคุลากร  

          ผลเปรียบเทียบระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษากับ

เจ้าหน้าท่ี โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test independent) พบว่า ระดับความต้องการท้ัง 3 ด้าน

ของนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีมีค่า P-Value = 0.289 ซึ่งมากกว่า 0.01 จึงยอมรับ H0 นั่น คือความ

ต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็น   

พลังงานชีวมวล 3 ด้าน ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 

ตารางที ่4.11  ผลการศึกษาระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
                  ราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล 3 ด้าน   
 

บุคลากร 
ประเดน็ความตอ้งการทัง้ 3 ด้าน 

จ านวน(คน) 𝑥̅  S.D. t P-Value 

      นักศึกษา               323               4.33            0.45              -1.06           0.289 

      บุคลากร                17                 4.45            0.39                
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     2. การเปรยีบเทยีบประเดน็ความตอ้งการการจดัการขยะมลูฝอยของบคุลากรด้านการ

คัดแยกขยะมลูฝอย 

          ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษากับ

เจ้าหน้าท่ี โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test independent) พบว่า ระดับความต้องการด้านการคัด

แยกขยะมูลฝอยของนักศึกษาและบุคลากร  มีค่า P-Value = 0.183 ซึ่งมากกว่า 0.01 จึงยอมรับ H0 

นั่น คือความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับ

แปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ดังแสดง

ในตารางท่ี 4.12        

ตารางที ่4.12  ผลการศึกษาระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
                  ราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

บุคลากร 
ประเดน็ความตอ้งการดา้นการคัดแยกขยะมูลฝอย 

จ านวน(คน) 𝑥̅  S.D. t P-Value 

      นักศึกษา               323               4.39           0.51               -1.33          0.183 

      บุคลากร                17                 4.56           0.47                
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     3. การเปรยีบเทยีบประเดน็ความตอ้งการการจดัการขยะมลูฝอยของบคุลากร ดา้น

การเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย 

          ผลเปรียบเทียบระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษากับ

เจ้าหน้าท่ี โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test independent) พบว่า ระดับความต้องการด้านการ

เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของนักศึกษาและบุคลากร  มีค่า P-Value = 0.619 ซึ่งมากกว่า 0.01 จึง

ยอมรับ H0 นั่น คือความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกันท่ีระดับ

นัยส าคัญ 0.01 ดังแสดงใน ตารางท่ี 4.13 

ตารางที ่4.13 ผลการศึกษาระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
                 ราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
 

บุคลากร 
ประเดน็ความตอ้งการดา้นการเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย 

จ านวน(คน) 𝑥̅  S.D. t P-Value 

      นักศึกษา               323               4.34              0.53             -0.49          0.619 

      บุคลากร                17                 4.41             0.51                
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     4. การเปรยีบเทยีบประเดน็ความตอ้งการการจดัการขยะมลูฝอยของบคุลากร ดา้น

การแปรรปูขยะมลูฝอย 

          ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษากับ

เจ้าหน้าท่ี โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test independent) พบว่า ระดับความต้องการด้านการ

แปรรูปขยะมูลฝอยของนักศึกษาและบุคลากร  มีค่า P-Value = 0.364 ซึ่งมากกว่า 0.01 จึงยอมรับ 

H0นั่น คือความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ด้านการแปรรูปขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 

ดังแสดงในตารางท่ี 4.14 

ตารางที ่4.14  ผลการศึกษาระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
                  ราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลด้านการแปรรูปขยะมูลฝอย 
 

บุคลากร 
ประเดน็ความตอ้งด้านการแปรรปูขยะมลูฝอย 

จ านวน(คน) 𝑥̅  S.D. t P-Value 

      นักศึกษา               323                4.25             0.53             -0.90           0.364 

      บุคลากร                17                 4.37             0.38                

 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรปุผลการวจิัย 

             จากการศึกษาเรื่อง ความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 2 ประการคือ 

(1) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ของนักศึกษากับบุคลากร 

(2) ความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลใมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

       การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  

(questionnaire) โดยมุ่งเน้นการศึกษา ความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม 

ได้น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยใช้สถิติพรรณนา คือ 

ค่าร้อยละ ( percentage) ค่าความถ่ี (frequency) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) เพื่ออธิบายเชิง พรรณนาข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม ใน

ส่วนของสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความ แตกต่างของค่าเฉล่ีย (t –Test)  

สรปุผลการวจิยั 

(1) กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 40 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60 อายุ 
ส่วนมากอยู่ท่ี 18-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.8 เป็นนักศึกษาร้อยละ 95 และเจ้าหน้าท่ีร้อยละ 5 

(2) การศึกษาความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล พบว่าระดับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล อยู่ในระดับมากท่ีสุด
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับมีความต้องการจัดการ
ขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ด้านการคัดแยกอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.40 มีความต้องการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ด้านการเก็บรวบรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.34 มีความต้องการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงาน     
ชีวมวล ด้านการแปรรูปขยะอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.26  
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(3) การเปรียบเทียบความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล พบว่า ความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของ

นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ี ด้านการคัดแยก ด้านการเก็บรวบรวมและด้านการแปรรูปขยะชีวมวลมีระดับ

ความต้องการท่ีไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาท้ัง 3 ด้าน พบว่านักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีมีระดับความ

ต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ไม่แตกต่างกันท่ีระดับ 0.05          

ขอ้เสนอแนะ     

(1) ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานชีวมวลก่อนท าแบบสอบถามของ 
บุคลากร เพื่อความเข้าใจในการ แปรรูปขยะมูลฝอยด้วยพลังงานทดแทน เนื่องจากแบบสอบถามใช้
ความรู้เรื่องพลังงานชีวมวลในการตอบแบบสอบถาม 

(2) การศึกษาพลังงานชีวมวลในการจัดการขยะเพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกในการตอแบบสอบถาม 
ต่อความต้องการการจัดการขยะด้วยพลังงานชีวมวลต่องานวิจัยท่ีมากขึ้น 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถาม 

เรือ่ง ศกึษาความตอ้งการการจดัการขยะมลูฝอยของบคุลากร 

ในคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีส าหรบัแปรรปูเปน็พลงังานชวีมวล 

ค าชี้แจงเกีย่วกบัแบบสอบถาม 

     แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน คือ 

                ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                ตอนท่ี 2 ความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล  

                 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

     แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรในคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามนี้

จะน าไปเพื่อใช้ประกอบการท าวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีในการ

ตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและตรงตามความเป็นจริง 

     ผู้วิจัยขอขอบคุณนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 

                   

วรัญญา   สุขแสน 

   สิรวิชญ์   ด ารงรักษ์ 

                                                                                                 

ผู้วิจัย 
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แบบสอบถาม  

เรือ่ง ความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล 

ค าอธบิาย แบบสอบท้ังหมดมีท้ังหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบท้ัง 3 ตอน เพื่อ

น าไป   พัฒนาในการน าเสนอครั้งต่อไป 

สว่นที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ หน้าข้อความ 

1.เพศ □ หญิง □ ชาย 

2.อายุ ………ปี 

3.สถานะ 

นกัศกึษาสาขา  

□ วิทยาการคอมพิวเตอร์                       □ สถิติประยุกต์ 

□ วิทยาศาสตร์และเทคโนการอาหาร        □ ชีววิทยา 

□ เทคโนโลยีสารสนเทศ                        □ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

□ คหกรรมศาสตร์                               □ ฟิสิกส์ประยุกต์ 

□ เคม ี                                            □ นิติวิทยาศาสตร์ 

□ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                     □ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรม  

                                                          ชีวภาพ 

□ คณิตศาสตร์สารสนเทศ                      □ ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 

□ เทคโนโลยีชีวภาพ                       □ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

บุคลากร 

□ เจ้าหน้าท่ี 
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สว่นที ่2 ความต้องการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความต้องการการจัดการขยะของท่านในคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ค่าคะแนนในแต่ละช่วงมีความหมาย

ดังนี ้

          มากท่ีสุด หมายถึง ความต้องการอย่างมาก                                     ให้ 5 คะแนน 

          มาก หมายถึง ความต้องการมาก                                                 ให้ 4 คะแนน 

          ปานกลาง หมายถึง ความต้องการปานกลาง                                    ให้ 3 คะแนน 

          น้อย หมายถึง ความต้องการน้อย                                                ให้ 2 คะแนน 

          น้อยท่ีสุด หมายถึง ไม่ต้องการหัวข้อนี้                                           ให้ 1 คะแนน 

 

 

ประเดน็ความตอ้งการ 

 

 

คะแนนความตอ้งการ 

5 4 3 2 1 

ด้านการคดัแยกขยะมลูฝอย 

1 ท่านต้องการให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย       

2 ท่านมีความต้องการให้มีการคัดแยกขยะมูล

ฝอยอย่างมากในมหาวิทยาลัย 

     

3 ท่านต้องการการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน า

ขยะบางประเภทไปใช้ประโยชน์ 

     

4 ท่านมีความต้องการให้มีการคัดแยกขยะไป

เป็นพลังงานชีวมวล 

     

5 ท่านต้องการให้มีการสนับสนุนแนวคิดหลัก 

3R มาใช้ในการคัดแยกขยะเพื่อน าไปแปรรูป

เป็นพลังงานชีวมวล 
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ประเดน็ความตอ้งการ 

 

 

คะแนนความตอ้งการ 

5 4 3 2 1 

ด้านการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย 

6 ท่านต้องการให้มีการเก็บรวบรวมขยะมูล

ฝอยแยกตามประเภท 

     

7    ท่านต้องการให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้

หมดทุกวัน 

     

8 ท่านต้องการให้มีการเก็บรวบรวมขยะมูล

ฝอยเป็นประจ าทุกวัน 

     

9 ท่านต้องการให้มีการจัดต้ังจุดรวบรวมขยะมูล

ฝอยไว้ในท่ีก าหนดไว้ในแต่ละจุด 

     

10   ท่านต้องการเก็บรวมรวบขยะมูลฝอยเพื่อ

น าไปแปรรูปเป็น  พลังงานชีวมวล 

     

ด้านการแปรรปูขยะมลูฝอย 

8 

11 

ท่านต้องการให้มีการขายตรงจากขยะมูลฝอย

โดยไม่ผ่านการแปรรูป 

     

 

12 

ท่านต้องการให้มีการน าขยะมูลฝอยไปแปร

รูปเช้ือเพลิงชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงาน

เช้ือเพลิง 

     

 

13 

ท่านต้องการให้มีการน าขยะมูลฝอยไปผลิต

แก๊สเป็นเช้ือเพลิง 
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ประเดน็ความตอ้งการ 

 

 

คะแนนความตอ้งการ 

5 4 3 2 1 

ด้านการแปรรปูขยะมลูฝอย 

14 ท่านต้องการแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็น

พลังงานความร้อน 

     

15 ท่านต้องการให้มีการท าเช้ือเพลิงอัดแท่ง

จากขยะมูลฝอยเพื่อใช้เป็นพลังงาน

เช้ือเพลิง 

     

 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายชือ่ผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
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รายชือ่ผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

1. ผู้ทรงคุณวฒุทิี ่1 

          รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ 

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

2. ทรงคุณวฒุทิี ่2 

          รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ 

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

3. ทรงคุณวฒุทิี ่3 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุวรรณ เกษมสวัสด์ิ 

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

คา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) 
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การค านวณและแปลผลค่าIOC 

ค่าดัชนคีวามสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งเนือ้หากับแบบสอบถามทีใ่ชใ้นงานวจิยั 

ขอ้ที ่

คะแนนความเหน็ของ

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ รวม 
ค่า 

IOC 

สรุปผล 

(ข้อเสนอแนะ) 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ด้านการคดัแยกขยะมลูฝอย 

1.ท่านต้องการให้มีการ
คัดแยกขยะมูลฝอย 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.ท่านมีความต้องการให้
มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
อย่างมากใน
มหาวิทยาลัย 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.ท่านต้องการการคัด
แยกขยะมูลฝอย อยู่ใน
ระดับไหน 

+1 +1 -1 1 0.40 ท่านต้องการการ

คัดแยกขยะมูล

ฝอยเพื่อน าขยะ

บางประเภทไปใช้

ประโยชน์ 

4.ท่านมีความต้องการให้

มีการคัดแยกขยะไปเป็น

พลังงานชีวมวล 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

5.ท่านต้องการให้มีการ
สนับสนุนแนวคิดหลัก 
3R มาใช้ในการคัดแยก
ขยะเพื่อน าไปแปรรูป
เป็นพลังงานชีวมวล 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ขอ้ที ่

คะแนนความเหน็ของ

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ รวม ค่า IOC 
สรุปผล 

(ข้อเสนอแนะ) 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ด้านการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย 

1.ท่านต้องการให้มีการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
แยกตาประเภท 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.ท่านต้องการให้มีการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยให้หมด
ทุกวัน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.ท่านต้องการให้มีการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
เป็นประจ าทุกวัน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4.ท่านต้องการให้มีการ

จัดต้ังจุดรวบรวมขยะมูล

ฝอยไว้ในท่ีก าหนดไว้ในแต่

ละจุด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

5.ท่านต้องการเก็บรวม

รวบขยะมูลฝอยเพื่อน าไป

แปรรูปเป็น พลังงานชีว

มวล 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ขอ้ที ่

คะแนนความเหน็ของ

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ รวม 
ค่า 

IOC 

สรุปผล 

(ข้อเสนอแนะ) 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ด้านการแปรรปูขยะมลูฝอย 

1.ท่านต้องการให้มีการ
ขายตรงจากขยะมูลฝอย
โดยไม่ผ่านการแปรรูป 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.ท่านต้องการให้มีการ
น าไปท าเช้ือเพลิงแข็งจาก
ขยะมูลฝอย เพื่อใช้เป็น
พลังงานเช้ือเพลิง 

+1 +1 -1 1 0.40 ท่านต้องการให้มี

การน าขยะมูล

ฝอยไปแปรรูป

เช้ือเพลิงชีวภาพ

เพิ่อใช้เป็น

พลังงานเช้ือเพลิง 

3.ท่านต้องการให้มีการ
น าไปเปล่ียนเป็นแก๊สจาก
ขยะมูลฝอย เพื่อ
เปล่ียนเป็นพลังงาน 

+1 +1 -1 1 0.40 ท่านต้องการให้มี

การน าขยะมูล

ฝอยไปผลิตแก๊ส

เป็นเช้ือเพลิง 

4.ท่านต้องการให้มีการเผา

ไหม้เป็นพลังงานจากขยะ

มูลฝอย ในการก าจัดขยะ 

+1 +1 -1 1 0.40 ท่านต้องการแปร

รูปขยะมูลฝอยไป

เป็นพลังงาน

ความร้อน 

5.ท่านต้องการให้มีการท า

เช้ือเพลิงอัดแท่งจากขยะ

มูลฝอยเพื่อใช้เป็นพลังงาน

เช้ือเพลิง 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คา่ความเชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

1. ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากร

ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล โดยสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาคโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการค านวณ มีค่าเท่ากับ 0.888 

ดังตารางท่ี 0.1 – 0.2 

ตารางที ่0.1 จ านวนตัวอย่างของผู้ท าแบบสอบถามเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น 

          N          % 

Cases             Valid                                      30         100.0                   

                             Excluded                  0                                 .0         

                              Total                   30                               100.0 

 

ตารางที ่0.2 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

Cronbach’s Alpha 
Cronbach’s Alpha Based 

on Standardized Items 
         N of Items 

              .877                                 .888                                  15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประมวลภาพด าเนนิงานวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
ภาพที ่จ-1 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษา 

 
ภาพที ่จ-2 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษา 

 
ภาพที ่จ-3 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษา 
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ภาพที ่จ-4 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษา 

 
ภาพที ่จ-5 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษา 

 
ภาพที ่จ-6 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษา 
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ภาพที ่จ-7 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษา 

 
ภาพที ่จ-8 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษา 

 
ภาพที ่จ-9 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษา 
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ภาพที ่จ-10 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเจ้าหน้าท่ี 

 

ภาพที ่จ-11 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเจ้าหน้าท่ี 

 

ภาพที ่จ-12 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเจ้าหน้าท่ี 
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ภาพที ่จ-13 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเจ้าหน้าท่ี 

 

ภาพที ่จ-14 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเจ้าหน้าท่ี 

 

   ภาพที ่จ-15 ภาพการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเจ้าหน้าท่ี 


