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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาเร่ืองการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยั เชียงใหม่ 
ก าหนดวตัถุประสงค์ไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ศึกษาบริบทการจดัการขยะภายในชุมชนมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการขยะในชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่และปัจจยัท่ีเป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะของชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ3) เสนอแนะแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะฯ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเกต และเอกสารประกอบการประชุมฯ คณะกรรมการบริหาร
จดัการขยะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใชศึ้กษาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ บุคลากร
ผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นการจดัการขยะของมหาวิทยาลยั สภานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จ  านวน 410 คน พื้นท่ีศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ       
เชิงพรรณนา ประกอบด้วยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด 
ค่าสูงสุด และการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ 
 สรุปผลการศึกษาได้ดงัน้ี  บริบทการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ังสวนสัก  
คณะ/ส่วนงานส่วนใหญ่ยงัขาดระบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเอ้ือต่อการคดัแยกขยะ ทั้งภายในอาคาร
และภายนอกอาคารมีการทิ้งขยะปะปนกนั พบปัญหาเร่ืองการจดัวางถงัขยะบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของนักศึกษา ขยะอินทรียจ์ากโรงอาหารมีการคดัแยกด้วยการน าไปเป็น
อาหารสัตว์ และมีโรงอาหาร 1 โรง คือตลาดร่มสัก มีการน าขยะอินทรีย์ไปแปรรูปเป็นพลังงาน     
ก๊าซชีวภาพ การก าจดัขยะคราบไขมนัจากโรงอาหารไม่เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล แต่
มหาวิทยาลยัใช้วิธีแกไ้ขปัญหาดว้ยการน าไปแปรรูปเป็นพลงังานไบโอดีเซล และจุดพกัขยะยงัไม่มี
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รูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานและถูกสุขลกัษณะ และยงัพบว่าบางพื้นท่ีพบปัญหาจุดพกัขยะส่งกล่ินเหม็น 
และไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ และปัญหาด้าน
ทศันียภาพ ไม่พบปัญหาการขนส่งขยะไปก าจดัภายนอกมหาวทิยาลยั  
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงให้
ความส าคญัต่อการบริหารจดัการขยะโดยการก าหนดนโยบายการด าเนินงานดา้นบริหารจดัการขยะ
แบบครบวงจร โดยมีการวางแผนจดัตั้งศูนยแ์ปรรูปขยะ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการ
พฒันามหาวิทยาลยัสู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งความย ัง่ยืน แมจ้ะมีปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัการขยะของชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นงบประมาณท่ีท าให้ไม่สามารถจดัตั้ง
ศูนยแ์ปรรูปขยะฯ ได้ตามเวลาท่ีก าหนด อย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งงบประมาณจากภายนอกมหาวิทยาลยั แต่มหาวิทยาลยัยงัมีศกัยภาพในการหาแหล่งทุนจาก
แหล่งอ่ืนมาสนบัสนุน โดยในระหวา่งรอแหล่งทุนอ่ืนๆ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะควรเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ในการจดัการขยะแบบผสมผสาน ปัจจยัเก่ียวกบัสภานกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ท่ีมีความคิดเห็นท่ี
สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารจดัการขยะของมหาวิทยาลัย เป็นตวัก าหนดบทบาทส าคญั    
ของสภานกัศึกษา คือ การรณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มในการจดัการขยะใหแ้ก่นกัศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างนความตระหนักกบัจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อมต่อการจัดการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พบว่า นักศึกษากลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีระดบัความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ต่อการจดัการขยะในระดบัมากท่ีสุด และมีระดบั
จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อนการจดัการขยะในระดบัมาก และความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกั
กับจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมในการจัดการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยการ
เปรียบเทียบสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีความ
ตระหนักซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก กบัจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมต่อการจดัการขยะ โดยจะ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 29.4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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Abstract 
 

This study on the efficiency enhancement of waste management in Chiang Mai University 
community has three objectives: 1) studying the context of waste management within this 
community 2) studying the factors that influence waste management 3) suggesting the ways to 
increase efficiency. 

The study applied both qualitative and quantitative methods. Data were collected from 
interviews, observations and documents of Chiang Mai University’s Waste Management Committee 
meeting. The population of the studies were the administrators of the university, the waste 
management staffs of the university, the student council and 410 students. The studied area was 
Suan Sak campus, Chiang Mai University. The data analysis was based on the statistical methods, 
including frequency, percentage, standard deviation, minimum and maximum values and 
comparison between the environmental awareness and the environmental consciousness of waste 
management. The results of the study was as follows. 
 The context of waste management in Chiang Mai University found the majority of Chiang 
Mai University’s faculties and departments lacked of system in waste sorting. Overall, both inside 
and outside buildings, waste is mixed. The study discovered problems of insufficient bins in public 
areas. Organic waste from the cafeteria is separated and used as animal feed. But the organic waste 
from one cafeteria, Romsak market is recycled to renewable energy as biogas. However, the 
management of grease waste from all cafeterias was not under the sanitary standards but the 
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problem was solved by recycling to renewable energy as biodiesel. Some of waste storage areas are 
not well organized and not enough hygienic. The problem of garbage smell could be observed in 
some storage areas. This problem has an impact on health and atmosphere. There is not enough 
storage to accommodate the amount of waste that has been produced. The problem of waste 
transportation to be treated outside the university was not found. 
 The administrators in the university has a strong focus on waste management policy. They 
planned to establish Chiang Mai University Recycling Center, which contributes to the university’s 
objective of sustainability. Due to the budgetary factors, it was impossible to establish recycling 
center as scheduled. In addition, the university does not currently receive any funding from external 
sources. However, the university tends to have the potential to search for funding from other 
sources. In the meantime, the university could apply the combination of technologies in waste 
management. The student council also has an important role of supporting a campaign to 
continuously raise environmental awareness. 
 Finally, the study has elaborated the comparative studies on the awareness and 
consciousness level, which showed the following results. The students in the field of health 
sciences, sciences and technologies, humanities and social sciences have the environmental 
awareness on the waste management subject at the highest level. Also, their level on the 
environmental consciousness on this subject is high. The comparative studies of relationships 
between the awareness and consciousness according to Pearson Correlation indicated that the 
Chiang Mai University students had the awareness of waste management in highest level of these 
relationships in a positive way. Their consciousness of waste management will increase 29.4 percent 
by statistical significance at the level of 0.01. 


