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โดย หน่วยงานบริหารทั่วไป



ขยะแต่ละชิ้น จะน ำไปทิ้งที่ไหนดีนะ ?



หน่วยอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานหนึ่งในแผนกงานบริหารทั่วไป ซึ่งดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด  
สุขอนามัย การจัดการอาคาร รวมถึงการจัดการขยะของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางบุปผา ญาณะตาล 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สังกัด งานบริหารทั่วไป

นางสาวชลิดา ใจมณี
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด หน่วยอาคารสถานที่

แผนกงานบริหารทั่วไป หน่วยอาคารสถานที่

นายพัทธดล ประทุม
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายจ าเริญฤทธิ์ เมืองมา
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ



กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ

การค้นหาปัญหา และคัดเลือกหัวข้อ ( Select Topic )



สาเหตุและแรงจูงใจในการท ากิจกรรม (Reason of choosing this topic)

• Check sheet 
จ านวนการแยกขยะผิดมำกถึง 1,927 ชิ้นต่อสัปดำห์
หากประมาณเป็น เดือน      7,708 ชิ้นต่อเดือน      92,496 ชิ้นต่อปี 

• ประโยชน์ของการแยกขยะ • ข้อเสียของการไม่แยกขยะ

• เสริมสร้างประสบการณ์ใน
การท ากิจกรรม QCC

• ปลูกฝังจิตส านึกในการแยกขยะ
- ลดปริมาณขยะ Reuse/Recycle
- รายได้จากขยะ
- รักษาสิ่งแวดล้อม

- แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
- ส่งกลิ่นเน่าเหม็น
- เปลืองงบประมาณในการก าจัดขยะ



คน (นักศึกษำ มช.)

ถังขยะ

สิ่งแวดล้อม

ขำดควำมรู้เร่ืองกำรแยกขยะ

ขำดจิตส ำนึก

ขำดกำรปลูกฝังอย่ำงถูกวิธี

บ่งบอกประเภทขยะไม่ชัดเจน
รูปแบบของถังขยะแยกไม่ดึงดูดให้แยกขยะถังขยะแบบแยกมีไม่เพียงพอ

นักศึกษำจ ำนวนมำก ขยะจึงมีมำก

ควำมผิดพลำด
ในกำรแยกขยะ

Fish Bone Diagram

วิเคราะห์หาสาเหตุ (Cause Effect Diagram)



เป้าหมาย (Target)

จ านวน (ชิ้น)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

สัปดาห์แรก สัปดาห์สุดท์าย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนความผิดพลาดในการแยกขยะ

ขยะท่ีแยกผิด

30 %

ลดจ ำนวนควำมผิดพลำดในกำรแยกขยะจำก 1,927 ชิ้นในสัปดำห์แรก ให้เหลือ 1,349 ชิ้นในสัปดำห์สุดท้ำย หรือลดลง 30%

1,927 ชิ้น

1,349 ชิ้น



แผนการด าเนินกิจกรรม Gantt Chart



Gantt Chart



ตารางแสดงปริมาณความผิดพลาดในการแยกขยะทุกจุดแยกขยะ
(ระหว่างวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2561)

จุดที่ 1 บริเวณทางเดินเข้าคณะจากลานจอดรถจักรยานยนต์
จุดที่ 2 บริเวณจุดทิ้งขยะหน้าห้อง ITSC คณะบริหารธุรกิจ
จุดที่ 3 บริเวณโรงอาหาร จุดทิ้งขยะข้างร้านถ่ายเอกสาร

จุดที่ 4 บริเวณโรงอาหาร จุดทิ้งขยะด้านข้างลานกิจกรรม D
จุดที่ 5 บริเวณอาคารเรียนใหม่ BAB2 ชั้น 1



แผนภูมิแสดงความผิดพลาดในการแยกขยะของแต่ละจุดทิ้งขยะ
(ระหว่างวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2561)

จุดที่ 1 บริเวณทำงเดินไปลำนจอด
รถจักรยำนยนต์ ผิดพลำดมำกที่สุด
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จุดที่ 1 บริเวณทางเดินเข้าคณะจากลานจอดรถจักรยานยนต์
จุดที่ 2 บริเวณจุดทิ้งขยะหน้าห้อง ITSC คณะบริหารธุรกิจ
จุดที่ 3 บริเวณโรงอาหาร จุดทิ้งขยะข้างร้านถ่ายเอกสาร
จุดที่ 4 บริเวณโรงอาหาร จุดทิ้งขยะด้านข้างลานกิจกรรม D
จุดที่ 5 บริเวณอาคารเรียนใหม่ BAB2 ชั้น 1

500 ชิ้น

213 ชิ้น

350 ชิ้น
302 ชิ้น

562 ชิ้น

จ านวนขยะที่ทิ้งผิดพลาด จุดที่ 1
จ านวนขยะที่ทิ้งผิดพลาด จุดที่ 2
จ านวนขยะที่ทิ้งผิดพลาด จุดที่ 3
จ านวนขยะที่ทิ้งผิดพลาด จุดที่ 4
จ านวนขยะที่ทิ้งผิดพลาด จุดที่ 5



แผนภูมิแสดงจ านวนความผิดพลาดทั้งหมดในการแยกขยะทุกจุดใน 1 สัปดาห์
(ระหว่างวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2561)



Pareto Diagram 



แผนภูมิแสดงประเภทขยะที่แยกผิดพลาดในถังขยะเปียก
(ระหว่างวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2561)



มาตรการการแก้ไขปัญหา 
(Countermeasure)



ปัญหำถังขยะ

• รูปแบบของถังขยะแยกไม่ดึงดูดให้แยกขยะ 
ˉ สีถังขยะทึบ
ˉ ฝาถังขยะสกปรก
ˉ ไม่มีที่เทน้ าแข็งในแต่ละจุด



รูปแบบถังขยะแบบใหม่ที่มีการน าเสนอให้กับคณะบริหารธุรกิจ

แบบถังขยะภายในอาคาร แบบถังขยะภายนอกอาคาร

มาตรการตอบโต้ปัญหา

รำคำ 3,300บำท / ถัง



จัดซื้อถังขยะ ส าหรับเทน้ า และน้ าแข็ง วันที่ 27 มีนาคม - ปัจจุบัน

มาตรการตอบโต้ปัญหา



• บ่งบอกประเภทขยะไม่ชัดเจน ณ บริเวณจุดที่ทิ้งถังขยะ 
ˉ ค าอธิบายสังเกตได้ยาก 
ˉ ตัวหนังสือเล็ก 
ˉ เนื้อหาไม่ครอบคลุม 

ปัญหำถังขยะ



มำตรกำรตอบโตป้ัญหำ ออกแบบป้ายให้ความรู้ในการแยกขยะแต่ละประเภท ท าให้ป้ายใหญ่ขึ้น 
ตัวหนังสือใหญ่ชัดเจน อ่านง่าย และบอกชนิดของขยะแต่ละประเภทให้ครอบคลุม พร้อมภาพประกอบ
เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและน่าสนใจ

มาตรการตอบโต้ปัญหา



ป้ำยขยะที่นักศึกษำมักจะทิ้งผิดประเภท



ติดป้ายให้ความรู้ในการแยกขยะให้ถูกประเภท

บริเวณผนังเหนือถังขยะ ณ จุดแยกขยะ 5 จุด 
ตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม - ปัจจุบัน

- บริเวณทางเดินเข้าคณะจากลานจอดรถจักรยานยนต์
- บริเวณโรงอาหาร จุดทิ้งขยะข้างร้านถ่ายเอกสาร 
- บริเวณโรงอาหาร จุดทิ้งขยะด้านข้างลานกิจกรรม D
- บริเวณจุดทิ้งขยะหน้าห้อง ITSC คณะบริหารธุรกิจ 
- บริเวณอาคารเรียนใหม่ ชั้น 1



ผลจากการติดป้ายความรู้ในการแยกขยะให้ถูกต้อง
กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนก่อนมีการติดต้ังป้ายท่านแยกขยะหรือไม่

กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนการอ่านป้ายก่อนทิ้งขยะของนักศึกษา

หลังจากอ่านป้ายท่านแยกขยะถูกประเภทในระดับใด ?

ไม่แยก 
50%

แยก 
50%

อ่ำน
77%

ไม่อ่ำน
23%

จากการท าแบบสอบถามนักศึกษา จ านวน 81 คน

• ตัวหนังสือเล็กไป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม



ปัญหำด้ำนคน (นักศึกษำ มช.)
• ขาดความรู้เรื่องการแยกขยะ

ˉ เข้าใจผิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลได้
ˉ เข้าใจผิดว่าขยะที่มีของเหลวคือขยะเปียก

มาตรการตอบโต้ปัญหา
- จัดบอร์ดความรู้ บริเวณบันไดชั้น 1 อาคารเรียน 1

วันที่ 20 มีนาคม - ปัจจุบัน

- ติดสติ๊กเกอร์ให้ความรู้ใน
การแยกขยะบนโต๊ะอาหาร 
บริเวณโรงอาหาร คณะ
บริหารธุรกิจ
วันที่ 19 มีนาคม - ปัจจุบัน



จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ให้แยกขยะอย่างถูกต้อง
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11.00-14.00 น.
ณ ลานกิจกรรมรูปตัว D คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่



กรำฟวงกลมแสดงสัดส่วนว่ำหลังจำกนี้จะแยกขยะให้ถูกประเภท

(จำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 101 คน)

ไม์แยกขยะ แยกขยะ

21 %
79 %

แยก ไม์แยก

กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนโดยปรกติแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งหรือไม่

98 %

2 %

ผลจำกกำรจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมให้ควำมรู้และรณรงค์ให้แยกขยะอย่ำงถูกต้อง

ดังนั้น จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จะแยกขยะเพิ่มขึ้น 19%



ปัญหำคน (นักศึกษำ มช.)

• ขาดจิตส านึก 
ˉ ไม่ตระหนักปัญหาขยะ
ˉ มักง่าย 
ˉ คิดว่าเป็นปัญหาของคนอ่ืน 

• ขาดการปลูกฝังอย่างถูกวิธี
ˉ ครอบครัวไม่ได้ปลูกฝังเรื่องการแยกขยะ 
ˉ กฎหมายไม่เคร่งครัด 

มาตรการตอบโต้ปัญหา
• ป้ายรณรงค์ 



ผลจากการติดป้ายรณรงค์
กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนก่อนมีการติดต้ังป้ายท่านแยกขยะหรือไม่

กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนการอ่านป้ายรณรงค์ของนักศึกษา

ไม่แยก 
50%

แยก 
50%

อ่ำน
69%

ไม่อ่ำน
31% จากการท าแบบสอบถามนักศึกษา จ านวน 81 คน

• ตัวหนังสือเล็กไป

กรำฟวงกลมแสดงสัดส่วนว่ำหลังจำกอ่ำนป้ำยจะแยกขยะก่อนทิ้ง

แยก ไม์แยก

ไม่แยก 
7%

แยก 
93%



• เปิดวิดีโอรณรงค์เชิญชวนแยกขยะให้ถูกต้องก่อนทิ้ง 
บนจอขนาดใหญ่ บริเวณลานกิจกรรม D และบนจอบริเวณ
ทางขึ้นบันได (วันที่ 11-26 เมษายน 2561) 



ผลเปิดวิดีโอรณรงค์เชิญชวนแยกขยะให้ถูกต้อง

กรำฟวงกลมแสดงสัดส่วนท่ำนเคยเห็นวิดีเชิญชวนแยกขยะหรือไม่

เคย

ไม่เคย

กรำฟวงกลมแสดงกำรตระหนักถึงผลกระทบจำกกำรไม่แยกขยะ

จากการท าแบบสอบถามนักศึกษา จ านวน 63 คน

ตระหนัก



มาตรการตอบโต์ป์ญหา

• รณรงค์เชิญชวนให้นักศึกษาแยกขยะก่อนทิ้ง และใหต้ระหนัก
ถึงผลเสียของการไม่แยกขยะให้ถูกต้อง และผลดีหากร่วมใจ
กันแยกขยะ ณ บริเวณโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ   
(วันที่ 3-5 เมษายน 2561 เวลา 12:30 น.)



ผลจากการรณรงค์เชิญชวนให้นักศึกษาแยกขยะก่อนทิ้ง

กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนโดยปรกติแยกขยะหรือไม่

แยก

ไม่แยก
กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนผู้ที่เคยเห็นหรือฟัง

การพูดรณรงค์แยกขยะ ณ โรงอาหาร

เคย

ไม่เคย

กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมรณรงค์

น้อยที่สุด

มำกปำนกลำง มำกที่สุด

จากการท าแบบสอบถามนักศึกษา จ านวน 81 คน



มาตรการตอบโต้ปัญหา

• ยืนแนะน า และเชิญชวนท้ิงขยะให้ถูกต้อง ณ จุดถังขยะแยกประเภท
วันที่ 18-20 เมษายน 2561 เวลา 11:00-13:00น.
และ วันที่ 23-24 เมษายน 2561 เวลา 12:00-13:00น.



ผลจากการยืนแนะน า และเชิญชวนทิ้งขยะให้ถูกต้อง ณ จุดถังขยะแยกประเภท

ตระหนัก

กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนโดยปรกติแยกขยะหรือไม่

ไม่แยก

แยก

ตั้งใจ

กราฟวงกลมแสดงความตั้งใจที่จะแยกขยะให้ถูกต้อง

กราฟวงกลมแสดงการยืนให้ความรู้ท าให้
ท่านตระหนักถึงการแยกขยะหรือไม่

จากการท าแบบสอบถามนักศึกษา จ านวน 70 คน



ประเมินผล ( Result )

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจ านวนความผิดพลาดในการแยกขยะทุกจุดทิ้งขยะ
ระหว่างวันที่ 6 -12 กุมภาพันธ์ 2561 และ ระหว่างวันที่ 18- 24 เมษายน 2561
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แผนภูมิแท่งแสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนควำมผิดพลำดในกำรแยกขยะของแต่ละจุดทิ้งขยะ
ระหว่ำงวันที่ 6 -12 กุมภำพันธ์ 2561 และ ระหว่ำงวันที่ 18- 24 เมษำยน 2561
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จุดที่ 1 บริเวณทางเดินไปลานจอดรถจักรยานยนต์      จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้อง ITSC คณะบริหารธุรกิจ     จุดที่ 3 บริเวณโรงอาหารข้างร้านถ่ายเอกสาร              
จุดที่ 4 บริเวณโรงอาหารข้างเวที                           จุดที่ 5 บริเวณตึก BAB2 คณะบริหารธุรกิจ



แผนภูมิแท่งแสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนควำมผิดพลำดในกำรแยกขยะของแต่ละประเภทถังขยะ
ระหว่ำงวันที่ 6 -12 กุมภำพันธ์ 2561 และ ระหว่ำงวันที่ 18- 24 เมษำยน 2561
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แผนภูมิแท่งแสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนควำมผิดพลำดในกำรแยกขยะ
ระหว่ำงวันที่ 6 -12 กุมภำพันธ์ 2561 และ ระหว่ำงวันที่ 18- 24 เมษำยน 2561

จ านวน (ชิ้น)

วันที่ 6 -12 ก.พ. 61 วันที่ 18-24 เม.ย. 61

1,927

774

ลดลงไป 1,153 ชิ้น
59.83 %



มาตรฐาน (Standardization)

➢ สอดแทรกวัฒนธรรมการแยกขยะให้เป็นวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

- ให้ความรู้และรณรงค์ให้นักศึกษาตระหนักถึงการแยกขยะในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- เน้นย้ านักศึกษาทุกชั้นปี ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้ใส่ใจ และแยกขยะทุกครั้ง

➢ จัดตั้งมาตรฐานในการแยกขยะแต่ละประเภทให้ชัดเจน ถูกต้อง ซึ่งแบ่งถังขยะออกเป็น 4 ประเภท 
คือ ถังขยะทั่วไป ถังขยะเปียก ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย



ˉ ถังขยะแบบแยกประเภทมีเพียง 5 จุด

ˉ จ านวนถังขยะแบบทิ้งรวมทุกประเภทมีจ านวน   
มากถึง 20 จุด

➢ เสนอจัดตั้งให้มีจุดทิ้งขยะแยกประเภทเพิ่มเติม
- ในอาคารเรียน BAB1 ชั้นเรียนละ 1 จุด 

ซึ่งเดิมไม่มีถังขยะแบบแยกประเภท และจะ  
จัดตั้งให้ มีถังขยะเพียงจุดเดียวในแต่ละชั้น 
เพื่อให้รวมทิ้งจุดเดียว

➢ เพิ่มการวางถังแยกขยะ ณ ตึก BAB2 
ชั้น 3,4,5,6 บริเวณหน้าห้องเรียน

➢ ลดจ านวนถังขยะแบบทิ้งรวมทุกประเภท  
บริเวณโรงอาหาร ณ จุดเทเศษอาหาร
- ให้นักศึกษาทิ้งขยะ ณ บริเวณ 

ที่มีถังขยะแยกประเภทเท่านั้น ซึ่งคือ 
จุดทิ้งขยะข้างร้านถ่ายเอกสาร 

ข้อเสนอแนะ
แผนการในอนาคต (Future Plan)

ปัจจุบัน



กำรวำงถังแยกขยะแบบใหม่ ณ บริเวณตึก BAB1 ชั้น 2 กำรวำงถังแยกขยะแบบใหม่ ณ บริเวณตึก BAB1 ชั้น 3

➢ จัดวางถังแยกขยะ ณ ตึก BAB1 ชั้น 2 บริเวณข้างบันไดตรงข้ามห้องน้ าหญิง 
และชั้น 3 บริเวณหน้าห้องประชุม ใหญ่ (ห้อง Slope) 
(จัดตั้งให้มีเพียงจุดเดียวในแต่ละชั้น เพื่อให้ทิ้งที่จุดเดียวของชั้น)



THANK YOU


