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ช่ือเร่ือง   ศึกษาการวางแผนการจดัการระบบขยะ ภายในวทิยาลยัเทคโนโลยชียัภูมิบริหารธุรกิจ 
ช่ือผูว้จิยั   นางสาวสุภทัชา  ศรีนาคสุข 
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รหสัวชิา  2201-2008 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา  2559 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนนักเรียน นักศึกษา                 

มีโรงอาหารท่ีคอยจ าหน่าย อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนม ฯ ให้แก่นกัเรียน นกัศึกษาในเวลาพกักลางวนัและเวลา

วา่งต่างๆ ท าใหป้ริมาณการใชถุ้งพลาสติกของนกัเรียน นกัศึกษา มีเพิ่มข้ึนในแต่ละวนั ก่อให้เกิดพฤติกรรมการ

ทิ้งขยะของนกัเรียน นกัศึกษา ภายในวิทยาลยัฯ ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะในวิทยาลยัฯ มีเพิ่มมากข้ึนหากขยะใน

โรงเรียนมีในปริมาณท่ีมากอาจเกิดการทบัถมและเกิดเช้ือโรคส่งกล่ินอนัไม่พึงประสงคท์  าให้บุคคลท่ีอาศยัอยู่

ภายในวิทยาลยัฯ อาจป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจและโรคอ่ืนๆตามมาได้อย่างคาดไม่ถึง จากสภาพปัญหา

ดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของนกัเรียน นกัศึกษา เพื่อวางแผนการจดัการระบบ

ขยะภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีชยัภูมิบริหารธุรกิจ ซ่ึงผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในดา้น

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการทิ้งขยะของนกัเรียน นกัศึกษาอย่างแทจ้ริงแลว้การจดัการระบบขยะภายใน

วทิยาลยัฯ ต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
2.1 เพื่อศึกษาสถานท่ีและการจัดการระบบขยะของวิทยาลัย เทคโนโลยีชัย ภูมิบริหารธุรกิจ              

จงัหวดัชัยภูมิ ซ่ึงประกอบด้วยรูปแบบการจดัการขยะ การพฒันาการบริหารจดัการขยะ พฤติกรรมการมี        
ส่วนร่วม ในการจดัการขยะ การมีจิตส านึกในการจดัการขยะ และการเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการขยะ  
 2.2 เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณขยะท่ีแหล่งก าเนิด และการเพิ่มประสิทธิภาพการน าขยะกลบัมาใช้
ใหม ่และเสริมสร้างรายได ้
 
 



3. วธีิการด าเนินการวจัิย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการคดักรองขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร คณะครูบุคลากรและนกัการ ใชว้ิธีการ

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง รวมทั้งหมด 30 คน 
 3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ ในการวจัิย 
     แบบสอบถาม การจดัการระบบขยะของผูบ้ริหาร คณะครูบุคลากรและนักการ วิทยาลยัเทคโนโลยี
ชยัภูมิบริหารธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปในการส ารวจพฤติกรรมการจดัการขยะของผูบ้ริหาร 
คณะครูบุคลากรและนักการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ         
ระดบัการศึกษา และรายได ้    

ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักการ ในการจัดการระบบขยะ               
  ลกัษณะค าถามเป็นขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบให้ตรงกบัท่ีปฏิบติั
จริงมากท่ีสุด 
 3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  3.3.1 เตรียมเอกสารขอ้มูลต่างๆ ส าหรับการสร้างแบบสอบถามและตรวจความถูกตอ้ง 
  3.3.2 น าแบบสอบถามแจกใหค้ณะครู บุคลากร และนกัการ กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 50 ชุด 
  3.3.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาจาก ผูบ้ริหาร คณะครูบุคลากร 
                                    และนกัการ เพื่อด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล/สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี โดยการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ 
4. ผลการวจัิย/อภิปรายผล 

4.1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดส่้วนตวั
เฉล่ียต่อเดือนโดยแจกแจงความถ่ีเป็นค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบความเรียงดงัน้ี 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 8 26.67 
หญิง 22 73.33 
รวม 30 100 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่คระครูบุคลากรภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีชยัภูมิบริหารธุรกิจท่ีตอบแบบสอบถามมี
จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่เห็นเพศหญิงจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.34 รองลงมาเป็นเพศชาย 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.66 



จ านวนและร้อยละขอบผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

20  - 30 ปี 5 16.66 

31 - 40 ปี 11 36.67 

41 - 50 ปี 8 26.67 

51 – 60 ปี 6 20 

รวม 30 100 

คณะครูบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 

31 – 40 ปี  จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.69 รองลงมามีอายุ 41-50  ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 
อาย ุ51 – 60 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และอาย ุ20 – 30 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 

 

จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวนตามระดับการศึกษา 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษา 2 6.67 

ปวช./ปวส. 3 10 

ปริญญาตรี 18 60 

อืน่ๆ (ระบุ) 7   ( ป.โท ) 23.33 

รวม 30 100 

แสดงระดบัการศึกษาของคณะครูบุคลากรผูต้อบแบบสอบถาม คณะครูบุคลากรส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นอ่ืนๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 
ปวช./ปวส. จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และ ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 

จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบคิดรวม จ านวนระดับรายได้ 

รายได้ จ านวน ( คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 5,000 บาท - 0 

5,001 – 10,000 บาท 7 23.33 

10,001 – 15,000 บาท 8 26.69 

มากกว่า 15,000 บาท 15 50 

รวม 30 100 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 15,000 บาทข้ึนไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา
มีรายได ้10,001 – 15,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.69 และมารายได ้15,001 – 10,000บาท จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 



 

สถานภาพ ของคณะครูบุคลากรทีต่อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 15 50 

สมรส 15 50 

หย่า/ม่าย - 0 

รวม 30 100 
 
4.2 การปฏิบัติตัวในการจัดการระบบขยะ ภายในวทิยาลยัเทคโนโลยชียัภูมิบริหารธุรกิจ โดยแจกแจง
ความถ่ีเป็นค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบความเรียงผูต้อบแบบสอบถาม ไดใ้ส่เคร่ืองหมายในขอ้ท่ี
คิดวา่ถูกตอ้งท่ีสุดดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 1.  ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เลือกวธีิการก าจดัเองและใหเ้ทศบาลฯ       
             ก าจดัให ้

ขอ้ท่ี 2. ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 เลือกวิธีใส่ภาชนะท่ีวิทยาลยัฯจดัเตรียม
  ให ้

ขอ้ท่ี 3. ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 เลือกวิธีมีการคดัแยกเพื่อน าไปขายสร้าง
  รายไดแ้ละอีก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 เลือกวธีิไม่มีการคดัแยก 

ขอ้ท่ี 4. ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.69 เ ลือกทุกคนภายในวิทยาลยัฯ เป็นผูค้ดั
   แยกขยะภายในวิทยาลยัฯ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 เลือกนักการเป็นผูค้ดัแยกขยะภายใน
  วทิยาลยัฯ 

ขอ้ท่ี 5. ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เลือก เคยแนะน านักเรียนนักศึกษาหรือ
  ผูเ้ก่ียวขอ้งในวทิยาลยัฯ ใหค้ดัแยกขยะ 

5. ข้อเสนอแนะ 
 วทิยาลยัเทคโนโลยีชยัภูมิบริหารธุรกิจ ควรบรรจุแผนการจดัการระบบขยะไวใ้นแผนพฒันาวิทยาลยัฯ 
เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการลดปริมาณขยะภายในวิทยาลยัฯ ดว้ยวิธีการคดัแยกขยะ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าขยะให้เกิด
รายได ้ และควรมีการน าขยะท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิลจดัท าเป็นช้ินงานใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 


