
ลดปริมาณเศษอาหารเหลือทิง้
ภายในโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

หน่วยงานการเงนิ การคลงัและพสัดุ 703441Business Quality Management



ปัญหาคือความท้าทาย แก้ไขได้ด้วย QCC



Dream Team Group

น.ส.อภิลดา ชูสุวรรณ
571512171

น.ส.พรณภสั แตป้ระจิตร
571512098

น.ส.พราวพร จ ารูญวรกลุ
571512101

น.ส. ณฐัพร ธุระยศ
5715121058

น.ส. พกัตร์ชนก ฝึกฝน
571512101

น.ส. สุธิมา กลีบใบ
571512159

น.ส.สุรารักษ ์สุจริตเจริญชยั
571512165

น.ส.สุภาภรณ์ จนัทร์ดว้ง
571512164

น.ส.ชนิดา อินทะไชย
571512028

703441Business Quality Management



นางสาวพิมลพรรณ จนัทร์หอม
พนกังานปฏิบติังานหน่วยพสัดุ

บุคลากรหน่วยงานการเงนิ การคลงั และพสัดุ

นางสาวศิริรัตน์ แดงสด
พนงังานการเงินและบญัชี

นายพาลาดอน การะภกัดี
พนกังานปฏิบติังานหน่วยพสัดุ

703441Business Quality Management

นายนิรันดร์  บรรณศรี
หวัหนา้การเงิน การคลงั และพสัดุ



หน่วยงานการเงิน การคลงั และพสัดุ

แผนกการเงิน การคลงัและพสัดุ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ไดแ้ก่ 

➢ ดูแลดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุครุภณัฑส์ านกังานทั้งหมด 

➢ ดูแลดา้นการซ่อมบ ารุงครุภณัฑ ์

➢ ดูแลดา้นการติดต่อผูรั้บเหมาต่างๆของคณะบริหารธุรกิจ

➢ ดูแลดา้นสาธารณูปโภค ค่าน ้ า ค่าไฟ และกลอ้งวงจรปิด 

➢ ดูแลโรงอาหารและการท าสัญญากบัผูเ้ช่าสถานท่ีร้านอาหารภายในคณะบริหารธุรกิจ 

➢ ดูแลดา้นเศษอาหารเหลือของคณะบริหารธุรกิจโดยการติดต่อสถาบนัพลงังานเพ่ือมารับ

เศษอาหารเหลือไปก าจดัท้ิง
703441Business Quality Management



การค้นหาปัญหาและคดัเลือกหัวข้อ

703441Business Quality Management



การประชุมเพื่อคน้หาปัญหา

วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561

703441Business Quality Management



การค้นหาปัญหาและคัดเลือกหวัข้อ

สภาพปัจจุบัน ความรุนแรง ความถี่ ความเป็นไปได้ รวม

1.การใชไ้ฟฟ้าภายในคณะบริหารธุรกิจโดยส้ินเปลือง 4 2 1 8

2.การคดัแยกขยะในบริเวณคณะบริหารธุรกิจ 3 3 2 18

3.ปริมาณเศษอาหารเหลือในบริเวณโรงอาหารคณะ
บริหารธุรกิจ

4 4 3 48

4. การใชน้ ้าภายในคณะบริหารธุรกิจอยา่งส้ินเปลือง 3 2 1 6

5.ครุภณัฑภ์ายในคณะบริหารธุรกิจช ารุด 2 2 2 8



มูลเหตุและแรงจูงใจ

➢ เพื่อลดปริมาณเศษอาหารเหลือท้ิงภายใน
โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจใหน้อ้ยลง

➢ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบ
ของเศษอาหารเหลือท้ิงและแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั

➢ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการท า
กิจกรรม QCC

➢ เพื่อตอบสนองนโยบายการลดปริมาณเศษ
อาหารเหลือท้ิงของคณะบริหารธุรกิจ และ
ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่



การส ารวจสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย



การส ารวจสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย



แม่บ่านจะท าการเก็บ
เศษอาหารทุกครั้งที่เต็ม

จากถังสีด า

ท าการแยกเศษอาหาร
กับน้ าออกจากกัน และ
น าเศษอาหารที่แยกน้ า
แล่วไปใส่ในถังสีขาว

น าถังสีขาวที่มีเศษ
อาหารไปชั่ง

รอสถาบนัพลงังานมา
รบัเศษอาหารทกุวนั
และรบัไขมนัทกุ

อาทิตย์

เศษอาหารน าไปเป็น
อาหารสตัวส์ว่นไขมนั
จะน าไปผลิตเป็น
น า้มนัไบโอดีเซล



Check Sheet (28/01/61-03/02/61)

DAY จ านวนปริมาณอาหารเหลือ(1 ถัง = 10 กก.) รวม(กก.)

MON 73.3
TUE 68.5
WED 42.75
THU 69.3
FRI 58.4
SAT 47.8
SUN 33.7

รวมเศษอาหารเหลือ 393.75



Check Sheet (04/02/61-10/02/61)

DAY จ านวนปริมาณอาหารเหลือ(1 ถัง = 10 กก.) รวม(กก.)

MON 57.9

TUE 78.9

WED 39.2

THU 69.4

FRI 68.6

SAT 51.4

SUN 35.2

รวมเศษอาหารเหลือ 400.6



0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

แผนภูมพิาเรโต
แสดงปริมาณเศษอาหารเหลือ

%สะสม 18.6

วนัองัคาร วนัพฤหสับดี วนัจนัทร์ วนัพุธวนัเสาร์วนัศุกร์ วนัอาทิตย์



หมายเหตุ :
สัปดาห์ท่ี 1 :วนัท่ี 28/01/61-03/02/61 
สัปดาห์ท่ี 2 :วนัท่ี 04/02/61-10/02/61

393.75 400.6
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ปริมาณเศษอาหารเหลือ (กก.)

เฉล่ีย 397.18
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ก่อนการด าเนินงาน หลงัการด าเนินงาน

397.18

278.03

ปริมาณเศษอาหารเหลือ (kg)

30 %

119.15 kg.



การวางแผนกจิกรรม



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ค้นหาป้ญหาและคัดเลือกหัวข้อ

2 ส ารวจสภาพป้จจุบันและต้ังเป้าหมาย

3 วางแผนกิจกรรม

4 วิเคราะห้สาเหตุของป้ญหา

5 หาวิธีในการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขป้ญหา

5.1 ประชุมเพ่ือค้นหาสาเหตุของป้ญหา และ

จัดท าแผนผังก้างปลา

5.2 พูดคุยกับทางผู้ประกอบการร้านค้าเพ่ือหา

แนวทางในการแก้ไขป้ญหาร้วมกัน

6 ก าหนดมาตราการแก้ไขและการปฏิบัติ

6.1 ประชาสัมพันธ้ จัดท าป้ายไวนิล ติดป้ายหน้า

ร้าน ป้ายต้ังโต้ะ รณรงค้ส่ังข้าวแต้พอทาน

6.2 ชูป้ายรณรงค้การทานข้าวหมดจาน ณ โรง

อาหาร คณะบริหารธุรกิจ

6.3 เป้ดวิดีโอแสดงผลกระทบการทานเศษอาหาร

เหลือ ณ บริเวณต้างๆภายในคณะบริหารธุรกิจ

6.4 จัดท าบอร้ดแสดงสถิติปริมาณเศษอาหารเหลือ

6.5 ท าแคมเปญ "ทานหมดจาน ลดเศษอาหาร

เหลือท้ิง" เพ่ือลุ้นรางวัลบัตรทานฟรี ร้านหมูสองช้ัน

6.6 ชูป้ายรณรงค้การทานข้าวหมดจานภายใน

ห้องเรียน คณะบริหารธุรกิจ

7 ประเมิณผลการแก้ไขป้ญหา

8 สรุปผลและท ารายงาน

เดือนเม.ย.

ระยะเวลาในการท ากิจกรรม

ล าดับท่ี เดือน ม.ค. เดือน ก.พ. เดือน มี.ค.



การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา



ประชุมเพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหา และจัดท าแผนผงัก้างปลา
วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2561



ปริมาณเศษ
อาหารเหลือทิง้

ผู้บริโภคความเคยชิน

ขาดความรู้

ไม่ตระหนักถงึ
คุณค่าของอาหาร

ไม่ชอบทานผกั/เน้ือ

ส่ังอาหารมากกว่าที่ทานหมด

อาหารไม่อร่อย
ไม่ถูกใจ

โมโหหิว

ใชอ้ารมณ์ในการสั่ง
เวลาน้อย เร่งรีบ

ทานน้อย

ขาดการรับรู้ผลที่เกดิจากอาหารเหลือ

กลวัอ้วน

ไม่ทราบผลกระทบ
(เกิดก๊าซมีเทนจากการฝ่ังกลบเศษอาหาร)

ไม่ทราบวธีิการก าจดั

ไม่ทราบค่าใชจ่้ายในการก าจดัเศษอาหาร

รักษาสุขภาพ กลวัไม่สวย

อ่ิม

มีเรียนต่อ

ผู้ประกอบการ

ให้อาหารปริมาณมากเกนิไป
มีส่ิงแปลกปลอมในอาหาร

ให้ข้าวเยอะกบัข้าวน้อย

ไม่มีมาตรฐานในการตกั

แถมอาหาร
ถูกใจคนซ้ือ

ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ถุงมือ

ไม่ระมดัระวงั

วธีิการท าอาหาร

ใช้วตัถุดบิที่ไม่จ าเป็น

วตัถุดบิไม่สะอาด

วตัถุดบิไม่สดใหม่

วตัถุดบิรับประทานไม่ได้ ความผดิพลาดในการท า
(ไข่ไหม้,ข้าวไหม้)

รสชาตไิม่คงที่

ใชข้องเก่าปนกบัของใหม่วตัถุดิบแขง็

ไม่มีประโยชน์

ขั้นตอนการท าไม่สะอาด
ไม่มีการชัง่ตวง
เคร่ืองปรุง

ใชข้องเหลือ

ผูป้รุงอาหารมีหลายคน

ใหบ้ริการไม่ทนั



พูดคุยกบัทางผู้ประกอบการร้านค้าในคณะบริหารธุรกจิ
วนัที่ 8 มีนาคม 2561



การก าหนดมาตรการแก้ไขและการปฏิบัติ



มนีาคมกมุภาพนัธ์

คน้หาสาเหตุ
ของปัญหา

เกบ็ขอ้มูลปริมาณ
เศษอาหาร

คน้หา
ปัญหา

พดูคุยกบั
ผูป้ระกอบการ

จดัท าป้ายตั้งโตะ๊

จดัท าป้ายไวนิล 
ติดป้ายรณรงคห์นา้ร้านคา้ 

รณรงค์
ภายในโรงอาหาร

จดักิจกรรม
เพื่อลุน้รางวลั

เปิดคลิป
วิดีโอ
รณรงค์

จดัท าบอร์ดแสดง
สถิติปริมาณ

เศษอาหารเหลือ

ประกาศผูช้นะ
ในการจดั
กิจกรรม 

รณรงค์
ภายใน
หอ้งเรียน

เมษายน

การด าเนินกิจกรรม

วนัท่ี 1

วนัท่ี 19

วนัท่ี 28

วนัท่ี 8

วนัท่ี 22

วนัท่ี 28

วนัท่ี 30

วนัท่ี 2

วนัท่ี 3

วนัท่ี 5

วนัท่ี 9





จัดท าป้ายตั้งโต๊ะ
วนัที่ 22 มีนาคม 2561



จัดท าป้ายไวนิล 
วนัที ่22 มีนาคม 2561



ติดป้ายรณรงค์บริเวณด้านหน้าของร้านค้า 
วนัที่ 22 มีนาคม 2561



➢ มีการแชร่ลงโซเชียล และพูดถึงการรณรงค่ที่ได่จัดท าขึ้น
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ก่อนการด าเนินงาน หลงัการด าเนินงาน

ปริมาณเศษอาหารเหลือ
(กก.)





รณรงค์การทานข้าวให้หมดจาน ณ โรงอาหารคณะบริหารธุรกจิ
วนัที ่28 มีนาคม – 5 เมษายน 2561





จัดกจิกรรม เพ่ือลุ้นรางวลัทานฟรีหมูจุ่ม  ร้านหมูสองช้ัน จ านวน 2 รางวลั
วนัที่ 30 มีนาคม 2561





ประกาศผลรางวลั ผู้ชนะในการจดักจิกรรม
วนัที ่5 เมษายน 2561



เปิดคลปิวดีโีอรณรงค์ ณ บริเวณต่างๆ ภายในคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
วนัที ่2 เมษายน 2561



จดัท าบอร์ดแสดงสถติปิริมาณเศษอาหารเหลือ ภายในคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
วนัที่ 3 เมษายน 2561



รณรงค์การทานข้าวให้หมดจาน ภายในห้องเรียน คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
วนัที ่9 เมษายน 2561
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การตรวจสอบผล



397.18

376.65
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ก่อนการด าเนินงาน ระหวา่งการด าเนินงาน หลงัการด าเนินงาน

ปริมาณเศษอาหารเหลือ (กก.)

5.17%

18.8%



ผลท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม
ผลทางตรง
➢ป ริ ม าณ เ ศ ษ อ า ห า ร เ ห ลื อ ท้ิ ง ข อ ง คณ ะ

บริหารธุรกิจ ลดลง 74.68 กิโลกรัม หรือคิด
เป็น 18.8 %

➢นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะอ่ืน ๆ ได้
ตระหนัก ถึงความส าคัญของอาหารและ
ผลกระทบจากเศษอาหารเหลือท้ิง           

➢นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะอ่ืน ๆ ไดมี้
ส่วนร่วมในกิจกรรม “ทานหมดจาน ลดเศษ
อาหารเหลือท้ิง”



ผลท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม
ผลทางออ้ม
➢ สมาชิกมีความรู้เก่ียวกับการท ากิจกรรม QCC 

เพิ่มข้ึน  
➢ สมาชิกรู้จกัการใช้เหตุและผลในการวิเคราะห์

แกไ้ขปัญหา        
➢ สมาชิกรู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
➢ สมาชิกรู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นมากข้ึน
➢ สมา ชิก มีทักษะในการท า ง านอย่ า ง เ ป็ น

กระบวนการเพิ่มข้ึน    



การก าหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน
และจดัตั้งการควบคุม



➢ จดัท าป้ายรณรงคก์ารรับประทานอาหารใหห้มดจาน 

➢ จดัท าวิดีโอเก่ียวกบัผลกระทบจากเศษอาหารเหลือท้ิง

➢ จดัท าป้ายแสดงสถิติปริมาณเศษอาหารเหลือท้ิงของแต่ละวนั

➢ จดักิจกรรมเพื่อรณรงคล์ดปริมาณเศษอาหารเหลือท้ิงทุก ๆ ช่วงพกักลางวนั

➢ จดักิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวลั โดยมีของรางวลัเป็นแรงจูงใจ 

➢ ใหร้้านคา้สอบถามปริมาณอาหารท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการทุกคร้ัง



แผนในอนาคต

• รณรงคก์ารลดเศษอาหารเหลือท้ิงไปยงัคณะอ่ืน ๆ 
• รณรงคเ์ม่ือมีการจดักิจกรรมข้ึน ทั้งกิจกรรมของคณะและกิจกรรมของมหาวิทยาลยั
• ประชาสมัพนัธ์ตามสถานท่ีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
• ประสานงานกบัร้านคา้ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในการควบคุมปริมาณการใหอ้าหาร
• ประสานงานกบัร้านคา้ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในเร่ืองการไม่ใส่วตัถุดิบท่ีไม่จ าเป็นลงใน

อาหาร
• ปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรับประทานอาหารใหห้มดจานใหก้บันกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

ตั้งแต่นกัศึกษาเร่ิมเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่




