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บทคดัย่อ
 กำรวจิยัเรือ่ง กำรศึกษำรปูแบบถงัขยะทีเ่หมำะสมในกำรคดัแยกขยะของคณะศลิปศำสตร์ มหำวทิยำลยัพะเยำ 

มีวัตถปุระสงค์ 2 ประกำร คือ 1) เพือ่นสำผลสสำรวจท่ีได้มำเป็นแนวทำงกำรออกแบบถงัขยะท่ีเหมำะสมต่อปรมิำณและ

ประเภทของขยะของคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 2) เพื่อนสำผลสสำรวจที่ได้มำจัดหำสถำนที่ที่เหมำะสมใน

กำรจัดวำงถังขยะภำยในคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ กำรศึกษำนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ ประชำกรที่

ศึกษำ คือ นิสิตทุกชั้นปีของมหำวิทยำลัยพะเยำที่มำใช้ห้องเรียนอำคำรเรียนรวม คณะศิลปศำสตร์ เก็บขนำดตัวอย่ำง

มำ 100 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ตำรำงแจกแจงควำมถี่และค่ำเฉลี่ย

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปริมำณและประเภทของขยะ ส่วนมำกเป็นขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลำสติก กระดำษ เศษ

อำหำร และอื่น ๆ รองลงมำเป็นขวดพลำสติก ส่วนสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรจัดวำงถังขยะ อันดับ 1 คือ ข้ำงบันได

ขึ้นลงอำคำร รองลงมำ คือ ที่รอรถเมล์ ข้อเสนอแนะของกำรศึกษำ ได้แก่ ควรจัดที่ทิ้งขยะทั่วไปให้ใหญ่ขึ้น, วำงถัง

ขยะที่ทำงขึ้นลงอำคำร และจัดกำรอบรมให้แก่นิสิตเรื่องกำรจัดกำรขยะ ตำมหลัก 3R (Reduce , Reuse , Recycle)

ค�าส�าคญั: รูปแบบถังขยะที่เหมำะสม กำรคัดแยกขยะ
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Abstract
 The objectives of this research “The Study of Suitable Waste Bin Model for Waste Separation of School 

of Liberal Arts, University of Phayao” were 1) to use the survey results as a guideline for designing waste bins 

appropriate for the amount and types of waste at School of Liberal Arts, University of Phayao 2) to use the survey 

results to find a suitable location at School of Liberal Arts, University of Phayao. The quantitative approach was 

employed to this research. The population in this research were all year students who was randomly selected 100 

persons coming to study in Liberal Art building. The data were collected by using questionnaires and analyzed by 

using frequency and mean distribution table.

 The results showed that the amounts and the types of garbage are mostly plastic bags, paper, food scarps 

and others while plastic bottles were secondly found. The best place for installing bins was beside the stairs, fol-

lowed by bus stop points. The suggestions of this research were to make the general dumpster bigger, place the 

rubbish at the entrance to the building and provide training to students on waste management in accordance with 

the 3R principles (Reduce, Reuse, Recycle).

Keywords: Suitable Waste Bin Waste Separation

บทน�า
 ปัจจุบันปัญหำเรื่องขยะเป็นปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อมที่มีควำมสสำคัญระดับชำติ เน่ืองจำกจสำนวนประชำกรที่

เพิ่มมำกข้ึน ทสำให้สิ่งที่เกิดข้ึนตำมมำจึงเป็นจสำนวนขยะที่มีเพิ่มมำกข้ึนตำมไปด้วย ดังน้ันกรมส่งเสริมคุณภำพส่ิง

แวดล้อม[1] จึงได้มีแผนแม่บทกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศซ่ึงเป็นแผนหลักระดับชำติมีกสำหนดระยะเวลำ

ในกำรดสำเนินกำร 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นกรอบและทิศทำงกำรดสำเนินกำรแก้ไข

ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยของประเทศและ 2) มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและ

ของเสยีอนัตรำยในภำพรวมของประเทศและบรูณำกำรกำรดสำเนนิงำนร่วมกนัของหน่วยงำนภำครฐั ภำคเอกชน และ

ภำคประชำชน 

 จำกวตัถปุระสงค์ทัง้ 2 ประกำรของแผนแม่บทกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศส่งผลให้จงัหวดัและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดสำเนินกำรจัดทสำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภำพ

ปัญหำและสำมำรถดสำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกรอบแนวคิดที่สสำคัญ คือ หลักกำร 

3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดกำรใช้น้อย กำรใช้ซส้ำ และกำรนสำกลับมำใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 

ณ แหล่งกสำเนิด ทั้งนี้กำรดสำเนินงำนตำมแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559–2564 เป็น

เรือ่งทีป่ระชำชนคนไทยทกุคนควรตระหนกัในควำมสสำคญัและให้ควำมร่วมมอืในกำรดสำเนนิงำน โดยเริม่ทีก่ำรปรบั

เปล่ียนทัศนคติของตัวเอง ในกำรที่จะลดกำรเกิดขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทำงหรือแหล่งกสำเนิด

เพรำะจุดเริ่มต้นกำรลดจสำนวนขยะจำกประชำชนทุกคนคือกำรลดภำระกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ 

ซึ่งจะนสำพำสังคมไทยไปสู่กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงยั่งยืนได้ในที่สุด [1]

 เนื่องด้วยพฤติกรรมกำรอุปโภคบริโภคของคนในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไป จำกอดีตท่ีเคยใช้ตะกร้ำ

ไปจ่ำยตลำด ใช้ปิ่นโตในกำรใส่อำหำร ใช้วัสดุที่ย่อยสลำยง่ำยในกำรห่ออำหำร เช่น ใบตอง ใบบัว เป็นต้น แต่ใน

ปัจจุบันกลับมีกำรใช้สินค้ำบรรจุภัณฑ์จสำพวกพลำสติก โฟม มำใช้แทนวัสดุท่ีย่อยสลำยได้ง่ำย อำจเพรำะว่ำบรรจุ

ภัณฑ์จสำพวกพลำสติก โฟม มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใช้งำน หำซื้อได้ง่ำย จึงทสำให้คนหันมำใช้จสำนวนเพิ่มมำก
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ขึ้นเรื่อย ๆ  แต่กำรหันมำใช้บรรจุภัณฑ์จสำพวกพลำสติก โฟม ทสำให้เกิดขยะเพิ่มสูงขึ้นและยำกต่อกำรกสำจัด เนื่องจำก

บรรจุภัณฑ์จสำพวกพลำสติก โฟม ใช้เวลำนำนในกำรย่อยสลำย อีกทั้งยังส่งผลกระทบทีม่ีทั้งควำมสญูเสียทำงด้ำนสิ่ง

แวดล้อม ก่อให้เกดิมลพษิทำงนสำ้ ดนิเสือ่มสภำพ กำรลดจสำนวนขยะและกำรคัดแยกขยะสำมำรถทสำได้ง่ำย ๆ  เริม่ต้นที่

ตัวเองจำกกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เนื่องด้วยกำรคัดแยกขยะจะช่วยให้ขยะแต่ละประเภทที่แตกต่ำงกัน เช่น พลำสติก 

โฟม แก้ว โลหะ อลมูเินียม ถูกแยกเป็นแต่ละประเภท ทสำให้ง่ำยต่อกำรนสำไปกสำจัดตำมแต่ละประเภท อกีทั้งยังง่ำยต่อ

กำรนสำขยะกลับนสำมำใช้ใหม่ หรือกำร Recycle และยังเป็นส่วนในกำรช่วยลดกำรเกิดขยะที่ต้นทำงได้เป็นอย่ำงดี

 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ[2] ได้ทสำโครงกำร UP GREEN คณะศิลปะศำสตร์ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อให้ทุก

คนในสสำนักงำนได้ร่วมตระหนกัและเลง็เห็นควำมสสำคญัของกำรจัดกำรสิง่แวดล้อมท่ีดี โดยมีหลกัสสำคญัของกำรเป็น

สสำนักงำนสีเขียว คือกำรเปลี่ยนพฤติกรรมในสสำนักงำน เพื่อลดกำรใช้พลังงำน และริเริ่มกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิง

แวดล้อม เช่น ลดปริมำณขยะโดยกำรลดกำรใช้ กำรใช้ซส้ำ กำรนสำกลับมำใช้ใหม่ กำรลดและเลิกใช้สำรเคมีอันตรำย 

รองรับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Procurement) เป็นต้น ซ่ึงกำรดสำเนิน

โครงกำรทสำให้ทุกคนในสสำนักงำนได้ตระหนักถึงกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจำก

กำรดสำเนินโครงกำรดังกล่ำวจึงอยำกพัฒนำส่งผลไปถึงกำรปลูกฝังกำรลดปริมำณกำรเกิดขยะ กำรนสำไปใช้ซส้ำ และ

กำรนสำกลับมำใช้ใหม่ ให้แก่นิสิต โดยเริ่มจำกกำรให้ควำมรู้ในกำรคัดแยกขยะก่อนท้ิงเพื่อให้ง่ำยต่อกำรนสำขยะไป

ทสำลำยหรือนสำกลับมำใช้ประโยชน์ต่อในอนำคต ด้วยพื้นที่ของตึกคณะศิลปศำสตร์ที่มีที่รอรถเมล์ของมหำวิทยำลัย

อยู่บริเวณหน้ำตึกคณะ อีกทั้งยังเป็นทำงผ่ำนของนิสิตที่เดินทำงมำใช้ห้องเรียนของอำคำรเรียนรวมและห้องเรียน

ของตึกคณะศิลปศำสตร์ ดังนั้นจึงทสำให้คณะศิลปศำสตร์เป็นพื้นท่ีที่น่ำสนใจต่อกำรศึกษำกระบวนกำรคัดแยกขยะ

ของนิสิตที่ศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยพะเยำ เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้งและตระหนักถึงกำรเลือก

ใช้วสัดุท่ีจะกลำยเป็นขยะในอนำคต ด้วยเหตุนีผู้ว้จิยัจงึสนใจศึกษำรปูแบบถงัขยะท่ีเหมำะสมในกำรคดัแยกขยะของ

คณะศลิปศำสตร์ มหำวทิยำลยัพะเยำ เพือ่ใช้เป็นแนวทำงกำรออกแบบถงัขยะทีเ่หมำะสมต่อปรมิำณและประเภทของ

ขยะและจัดหำสถำนที่กำรจัดวำงถังขยะที่เหมำะสมภำยในคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพือ่นสำผลสสำรวจท่ีได้มำเป็นแนวทำงกำรออกแบบถังขยะท่ีเหมำะสมต่อปรมิำณและประเภทของขยะ ของ

คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

 2. เพือ่นสำผลสสำรวจท่ีได้มำจัดหำสถำนท่ีท่ีเหมำะสมในกำรจัดวำงถงัขยะภำยในคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลยั

พะเยำ

วธีิด�าเนินการวจิยั
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ประชำกรท่ีใช้ศึกษำ คอื นสิิตทีศึ่กษำอยูใ่นคณะต่ำง ๆ  ของมหำวทิยำลยัพะเยำทีไ่ด้มำใช้ห้องเรยีนของอำคำร

เรียนรวมและตึกคณะศิลปศำสตร์ โดยผู้วิจัยกสำหนดขนำดของกลุ่มตัวอยำ่งโดยใช้สูตรคสำนวณจำกควำมน่ำจะเป็น 

โดยกำรใช้สูตรมีเงื่อนไขอยู่ว่ำ ลักษณะของตัวอย่ำงจะต้องมีกำรกระจำยแบบโค้งปกติ (normal distribution) และ

กำรสุ่มแล้วไม่แทนที่ ได้มำจสำนวน 96 คน แต่ผู้วิจัยจะเก็บตัวอย่ำงเป็นจสำนวน 100 คน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถำมแบบปลำยปิด ใช้สถติเิชงิพรรณนำวเิครำะห์ข้อมลูเชงิปรมิำณหำร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน 

โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สสำเร็จรูปเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ โดยกสำหนดระดับนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
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 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

 ผูวิ้จยัใช้วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูกำรวจิยัเชงิปรมิำณ (Quantitative Research) ในครัง้นี ้โดยใช้แบบสอบถำม

เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรทสำวิจัยนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ

 1. วธิกีำรเกบ็รวบรวมข้อมลูจำกนสิติทีศ่กึษำอยูใ่นคณะต่ำง ๆ  ของมหำวทิยำลยัพะเยำได้มำใช้ห้องเรยีนของ

อำคำรเรยีนรวมและตกึคณะศลิปศำสตร์ ผูว้จิยักสำหนดขนำดของกลุม่ตวัอย่ำงโดยใช้สตูรคสำนวณจำกควำมน่ำจะเป็น 

โดยกำรใช้สตูรมีเงือ่นไขอยูว่่ำ ลกัษณะของตัวอย่ำงจะต้องมีกำรกระจำยแบบโค้งปกติ (normal distribution) และกำร

สุ่มแล้วไม่แทนที่ ได้มำจสำนวน 96 คน แต่ผู้วิจัยจะเก็บตัวอย่ำงเป็นจสำนวน 100 คน โดยใช้วิธีกำรตอบแบบสอบถำม

 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยและขอควำมร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 1. นสำแบบสอบถำมที่ได้รับคืนมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ เพื่อเตรียมกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 2. กำรวเิครำะห์ข้อมูลในกำรวจัิยครัง้นี ้ผูศึ้กษำได้ทสำกำรวเิครำะห์ข้อมูล ขัน้แรกโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

สสำเร็จรูปหำค่ำสถิติเชิงพรรณนำวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณหำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน

 3. กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของข้อมูลเชิงปริมำณ โดยใช้ค่ำเฉลี่ยมำเป็นกำรวัด ซ่ึงค่ำเฉลี่ยจะแบ่งกำรจัด

ออกเป็น 3 ระดับ คือ มำก ปำนกลำง และน้อย

สรุปผลการวจิยั
 กำรวจิยัเรือ่ง กำรศึกษำรปูแบบถงัขยะทีเ่หมำะสมในกำรคดัแยกขยะของคณะศลิปศำสตร์ มหำวทิยำลยัพะเยำ 

มีวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั 2 ประกำร คือ 1. เพือ่นสำผลสสำรวจทีไ่ด้มำเป็นแนวทำงกำรออกแบบถงัขยะทีเ่หมำะสมต่อ

ปริมำณและประเภทของขยะ ของคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำและ 2. เพื่อนสำผลสสำรวจที่ได้มำจัดหำสถำนที่

ที่เหมำะสมในกำรจัดวำงถังขยะภำยในคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

 กำรวิจัยนี้เป็นงำนวิจัยเชิงปริมำณ โดยใช้วิธีกำรตอบแบบสอบถำมและวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยโดยใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอรส์สำเรจ็รปูหำค่ำสถติิเชงิพรรณนำ วเิครำะห์ข้อมลูเชิงปรมิำณหำ รอ้ยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน

มำตรฐำน

 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม จสำนวน 100 คน ส่วนมำกเป็นเพศหญิงซึ่งมีจสำนวน 66 คน เพศ

ชำย 34 คน อำยุเฉลี่ยของผู้ตอบคือ อำยุ19 ปี จสำแนกเป็นอำยุ 18 ปี 9 คน, อำยุ 19 ปี 19 คน, อำยุ 20 ปี 32 คน, อำยุ 21 

ปี 20 คน, อำยุ 22 ปี14 คน และอำยุ 23 ปี 6 คน ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นนิสิตที่อยู่ในคณะต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 

และได้มำใช้ห้องเรยีนของอำคำรเรยีนรวมและตึกคณะศิลปศำสตร์ส่วนมำกเป็นนิสิตท่ีอยูใ่นช้ันปีท่ี 2 จสำนวน 33 คน 

รองลงมำชั้นปีที่ 3 จสำนวน 27 คน ชั้นปีที่ 1 จสำนวน 21 คน และชั้นปีที่ 4 จสำนวน 19 คน

 จำกวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำข้อ 1 เพื่อนสำผลสสำรวจท่ีได้มำเป็นแนวกำรออกแบบถังขยะท่ีเหมำะสมต่อ

ปรมิำณและประเภทของขยะ ของคณะศิลปศำสตร์ มหำวทิยำลยัพะเยำ จำกผลสสำรวจพบว่ำ ขยะประเภทต่ำง ๆ  ได้แก่ 

ขวดแก้ว ขวดพลำสติก กระป๋องโลหะ และขยะทั่วไป ได้แก่ขยะที่นอกเหนือจำก 3 อย่ำงข้ำงต้น ได้แก่ ถุงพลำสติก 

กระดำษ เศษอำหำร และอืน่ ๆ  ปรมิำณกำรทิง้ขยะเหล่ำนีโ้ดยเฉลีย่ซ่ึงนับเป็นจสำนวนชิน้และปัดเศษขึน้เป็นจสำนวนเต็ม 

พบว่ำปริมำณขยะแต่ละประเภทมีดังนี้ ขวดแก้ว 2 ชิ้น ขวดพลำสติก 3 ชิ้น กระป๋องโลหะ 2 ชิ้น และขยะทั่วไป 3 

ชิ้นเมื่อจสำแนกประเภทของขยะที่มีกำรทิ้งในแต่ละครั้งพบว่ำส่วนมำกร้อยละ 93 เป็นขยะทั่วไป จสำแนกปริมำณขยะ
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ทั่วไปที่ทิ้งจำกมำกไปน้อย คือ 2 ชิ้น (ร้อยละ 33) 1 ชิ้น (ร้อยละ 30) 3 ชิ้น (ร้อยละ 17) รองลงมำร้อยละ 87 เป็นขวด

พลำสติก จสำแนกปริมำณขวดที่ทิ้งจำกมำกไปน้อย คือ 1 ขวด (ร้อยละ 47) 2 ขวด (ร้อยละ 34) 3 ขวด (ร้อยละ 6) ตำม

ลสำดับ ประเภทขยะที่เป็นกระป๋องโลหะมีมำกเป็นอันดับที่ 3 คือ ร้อยละ 44 ซึ่งมีปริมำณกำรทิ้งจำกมำกไปน้อยคือ 1 

ชิ้น(ร้อยละ 28) 2 ชิ้น (ร้อยละ 15) และ 3 ชิ้น (ร้อยละ 1) ตำมลสำดับ ส่วนขยะประเภทขวดแก้วมีมำกเป็นอันดับที่ 4 

ร้อยละ 25 ซึ่งมีปริมำณกำรทิ้งคือ 1 ชิ้น จะเห็นได้ว่ำขยะส่วนใหญ่ที่มีกำรทิ้งจะเป็นขยะทั่วไปถึงร้อยละ 93 ดังนั้น

ทำงคณะศิลปศำสตร์จงึควรต้องออกแบบถงัขยะท่ัวไปให้มขีนำดใหญ่กว่ำถงัขยะประเภทอืน่ เพือ่รองรบัจสำนวนขยะ

ทั่วไปที่มีปริมำณมำก ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำงำนวิจัยของ นเรศ คงโต[3] ว่ำกำรให้ควำมรู้จะช่วยลดปริมำณ

ของขยะลง เน่ืองจำกกำรมีควำมรูต้ั้งแต่กำรคัดแยกขยะจะช่วยลดปรมิำณขยะต้ังแต่ต้นทำงได้ นอกจำกนีย้งัสอดคล้อง

กับงำนวิจัยของวชิรำภรณ์ ขุนจันทร์ และคณะ[4] ว่ำกำรประชุมระดมสมองในกำรจัดทสำบันทึกข้อตกลงทสำให้กำร

จัดกำรปัญหำขยะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อำรีย์ พลภูเมือง 

และคณะ[5] ว่ำประเภทของขยะมูลฝอยในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นประเภทเศษอำหำร ผัก ผลไม้ ซึ่งประชำชนเห็น

ว่ำกำรคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนสำไปกสำจัดมีควำมจสำเป็น

 จำกวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ข้อ 2 เพื่อนสำผลสสำรวจที่ได้มำจัดหำสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรจัดวำงถังขยะ

ภำยในคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ 

 1. สถำนที่จัดวำงถังขยะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตำมสถำนที่ต่ำง ๆ นั้น มีควำมเหมำะสมดีหรือไม่ พบว่ำ ส่วน

มำก (ร้อยละ 79) เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมดี แต่ร้อยละ 21 เห็นว่ำยังไม่เหมำะสม โดยมีควำมเห็นว่ำกำรจัดวำงถังขยะ

ที่มีควำมเหมำะสมควรอยู่ในที่ดังต่อไปนี้ โดยเรียงลสำดับจำกควำมเหมำะสมมำกไปหำน้อยได้ดังนี้คือ อันดับ 1 ข้ำง

บันไดทำงขึ้นอำคำร ร้อยละ 33 อันดับ 2 ที่รอรถเมล์ ร้อยละ 31 อันดับ 3 หน้ำห้องนส้ำ ร้อยละ 20 อันดับ 4 ทำงเดิน

เชื่อมระหว่ำงอำคำร ร้อยละ 16 เนื่องจำกกำรวำงถังขยะไว้บริเวณข้ำงบันไดทำงขึ้นอำคำรมีควำมสะดวกต่อกำรทิ้ง

ขยะเพรำะเป็นจุดที่มีผู้คนสัญจรผ่ำนบริเวณเป็นจสำนวนมำก

 2. ควำมคิดเห็นเก่ียวกับขนำดของป้ำยสัญลักษณ์บอกประเภทของขยะท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่ำ ส่วนมำก

ร้อยละ 78 เห็นว่ำควรมีขนำดใหญ่กว่ำนี้ เพรำะกำรมีป้ำยสัญลักษณ์บอกประเภทของขยะที่มีขนำดใหญ่จะมีกำร

ดึงดูดให้มีผู้คนสนใจและมีกำรทิ้งขยะที่ถูกถังของแต่ละประเภท

 3. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรำยละเอียดของข้อมูลบนป้ำยสัญลักษณ์บอกประเภทของขยะท่ีจะท้ิงในแต่ละถัง

นั้นพบว่ำ ส่วนมำกร้อยละ 56 เห็นว่ำมีรำยละเอียดชัดเจนดี ร้อยละ 35 เห็นว่ำมีรำยละเอียดเพียงเล็กน้อย ข้อมูลรำย

ละเอยีดบนป้ำยสัญลกัษณ์บอกประเภทของขยะทีจ่ะทิง้มีควำมสสำคัญสสำหรบักำรคัดแยกขยะเพรำะเป็นกำรให้ควำมรูผู้้

ท่ีจะทิง้ขยะลงถงัขยะแต่ละประเภทและทสำให้ง่ำยต่อกำรคดัแยกประเภทของขยะและกำรทีจ่ะนสำขยะไปใช้ประโยชน์

ต่อในอนำคต

 4. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับจสำนวนถังขยะที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนมำกร้อยละ 77 มีมำกเพียงพอ ประเภทของขยะ

ที่ต้องกำรทิ้งในขณะนี้ได้จัดถังขยะสสำหรับรองรับขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขวดแก้ว ขวดพลำสติก กระป๋อง

โลหะ และขยะทั่วไป พบว่ำ ส่วนมำกร้อยละ 75 เห็นว่ำมีถังรองรับขยะ 4 ประเภทนี้เพียงพอแล้ว ส่วนประเภทที่

ต้องกำรให้เพิ่ม คือ ที่ทิ้งกระดำษ ร้อยละ 17 และขยะอันตรำย ร้อยละ 8

 จำกผลกำรศึกษำสถำนที่ที่เหมำะสมต่อกำรวำงถังขยะซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของหัทญำ เนตยำรักษ์[6] 

ว่ำกำรจัดถังขยะให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรทิ้งขยะ นอกจำกน้ียังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ นิตยำ โพธ์ิกลำง

และคณะ[7] ว่ำกำรจัดกำรขยะต้องเลือกใช้วิธีที่เหมำะสมกับประเภทของขยะแต่ละชนิดและต้องให้ผู้สร้ำงขยะเข้ำ

มำมีส่วนร่วม และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของอภิชำติ ตั้งปรัชญำกูล [8] ว่ำเกิดกำรใช้รูปแบบของกำรจัดกำรขยะ

มูลฝอยแบบมีส่วนร่วมและเกิดกำรใช้ประโยชน์จำกขยะมูลฝอยในชุมชน 
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 จำกกำรสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับควำมรู้ของ 3R พบว่ำ ควำมรู้และควำมเข้ำใจตำมหลัก 3R ที่มีอยู่ 3 

ด้ำนคอื 1) ด้ำนกำรลดปรมิำณขยะ (Reduce) ได้แก่ กำรใชก้ลอ่งอำหำรไปซือ้อำหำรทีร้่ำนค้ำแทนถงุพลำสตกิ กำรใช้

สินค้ำชนิดเติม เช่น ผงซักฟอก นส้ำยำปรับผ้ำนุ่ม นส้ำยำล้ำงจำน เป็นต้น กำรใช้ถุงผ้ำแทนถุงพลำสติก และกำรใช้แก้ว

นส้ำแบบเติมแทนแก้วนส้ำพลำสติกที่ใช้แล้วทิ้ง 2) ด้ำนกำรนสำวัสดุกลับมำใช้ซส้ำ (Reuse) ได้แก่ กำรนสำถุงพลำสติกที่ใช้

แล้วกลับมำใส่ขยะมูลฝอย กำรนสำขวดนส้ำดื่มกลับมำใส่นส้ำดื่มอีกครั้ง และกำรใช้กระดำษทั้งสองหน้ำ 3) ด้ำนกำรนสำ

วัสดุหมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) ได้แก่ กำรใช้วัสดุที่สำมำรถนสำกลับมำใช้ใหม่ได้ กำรคัดแยกขวดพลำสติก

และขวดแก้วนสำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่หรือนสำไปขำย และกำรนสำกล่องกระดำษหรือกระดำษหนังสือพิมพ์กลับ

มำใช้ประโยชน์ใหม่หรือนสำไปขำย ทุกข้ออยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งกำรคัดแยกขยะตำมหลัก 3R สอดคล้องกับงำน

วิจัยของสุพัตรำ จันทร์ศิริโพธำ [9] ว่ำกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง 3R จะช่วยลดปริมำณขยะที่ต้นทำง (ครัวเรือน) ซึ่ง

จะทสำให้ขยะของชุมชนลดน้อยตำมไปด้วย นอกจำกน้ียังสอดคล้องกับงำนวิจัยของไพบูลย์ แจ่มพงษ์ [10] ว่ำกำร

ให้ควำมรู้และข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะทสำให้ประชำชนกลุ่มทดลองมีประสิทธิภำพในกำรคัดแยก

ขยะมำกขึ้น และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของภัทรมำศ เทียมเงิน [11] ว่ำกำรได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำร

ขยะมูลฝอยทสำให้พฤติกรรมในกำรจัดกำรขยะมีกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยใช้หลักของ Reuse ทสำให้ขยะที่ต้นทำง

ลดน้อยลง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของเรืองฤทธิ์ กิตติวิทยำพงศ์ และคณะ [12] ว่ำประชำชนในท้องถิ่นเข้ำ

มำมีส่วนร่วมในกำรนสำขยะมูลฝอยมำใช้ประโยชน์ในส่วนของกำรลดปริมำณกำรเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) กำรคัด

แยกขยะมูลฝอย (Reuse) และกำรนสำขยะมูลฝอยกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) นอกจำกนี้ผลกำรศึกษำยังได้พัฒนำรูป

แบบกำรสื่อสำรรณรงค์หลักปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยชุมชน (3Rs-CSM Model) กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

(Community Participation) กำรเลือกเปิดรับข่ำวสำร (Selective exposure) และกำรจัดกำรตำมวัตถุประสงค์ ดังนั้น

จำกผลกำรวิจัยจะเห็นได้วำ่กำรให้ควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในกำรคัดแยกขยะเป็นสิ่งจสำเป็นอย่ำงยิ่งของกำรลดจสำนวน

ขยะที่เกิดขึ้น เนื่องจำกถ้ำผู้ทิ้งขยะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจจะทสำให้สำมำรถแยกขยะก่อนทิ้งได้ตั้งแต่ต้นทำง ทสำให้ขยะที่

แยกแล้วสำมำรถนสำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตำมชนิดประเภทของขยะได้อย่ำงเต็มที่

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรจัดที่ทิ้งขยะทั่วไปให้มีขนำดใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับปริมำณขยะประเภทนี้ที่มีจสำนวนมำก

 2. ควรมีถังขยะประเภทกระดำษ

 3. ควรมีถังขยะไว้ที่ชั้น 2 ทำงขึ้นลงอำคำร ตำมควำมต้องกำรของกลุ่มตัวอย่ำง

 4. ควรให้ควำมรู้แก่นิสิตคณะต่ำง ๆ ให้เข้ำใจหลัก 3R

 5. ควรให้นสำกำรศึกษำรูปแบบถังขยะที่เหมำะสมในกำรคัดแยกขยะของคณะศิลปะศำสตร์มำนสำไปปรับใช้

ในคณะอื่น ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ
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