
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข* 
Personnel participation in reducing and the separation of solid waste for Office of 

Permanent Secretary Ministry of Public Health 
 

เจษฎา บริบูรณ*์* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากร และข้อเสนอแนะในแนวทางการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและ    
วิจัยสนาม ในส่วนของวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 17 คน 
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
คือ การให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือให้กับบุคลากร และการปลูกฝังให้บุคลากรในหน่วยงาน      
เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าจากการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร คือ ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงพฤติกรรมของบุคคล ปัจจัยด้านพ้ืนฐานส่วน
บุคคล และปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และข้อเสนอแนะ       
ในแนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ หน่วยงานควรสนับสนุนด้านอุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับรู้ 
เข้าใจ รณรงค์สร้างจิตส านึกให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค และมีการน า
ผลลัพธ์ข้อมูลเผยแพร่ให้บุคลากรทุกหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบ เพื่อน าไปเป็น
แนวทางปฏิบัติต่อการส่งเสริมการจัดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในพื้นที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม บุคลากร การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นและรวดเร็ว มีจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการ

ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการกระจายความเจริญสู่ภาคชนบทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้นับเป็นสาเหตุ
ท าให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ผลิต เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดเศษสิ่งของเหลือใช้จากการ
ใช้ทรัพยากรดังกล่าว จึงก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น อันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัย 
ทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อม 

สภาพในปัจจุบัน ขยะมูลฝอยยังคงเป็นตัวการที่ส าคัญท าให้เกิดความสกปรกและคว ามไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากการใช้ชีวิตประจ าวันของคนเราเอง ยิ่งมีการใช้ทรัพยากรจ านวนมาก
เท่าใด ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยก็จะยิ่งเพิ่มจ านวนมากขึ้นตาม และการก าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ถูกต้องตาม 
 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ :           
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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หลักวิชาการ หรือมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนในการจัดการอย่าง
ละเอียดรัดกุม ดังนั้นการเกิดขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณ เพิ่มมากขึ้นจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

จากรายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พบว่าปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 
27.8 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก สังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริโภค
ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2562, หน้า 38) 

แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้น ขยะมูลฝอย
ชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและท าปุ๋ยอินทรีย์ ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจ านวน 10.88 ล้านตัน 
(ร้อยละ 39) ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกก าจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 
27) แนวโน้มการจัดการขยะที่ดีขึ ้น เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ ่งสู ่การเป็นสังคมปลอดขยะ  (Zero 
Waste Society) บนแนวคิด 3R - ประชารัฐ มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง โดยการมีส่วนรวมของภาครัฐ
และประชาชน 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน คือการท าให้ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นน้อยที่สุด จึงจ าเป็นต้องให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการ
ขยะมูลฝอย สามารถลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยท่ีจะต้องน าไปก าจัด และสามารถน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ตามกระบวนการ 3R อันได้แก่ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) และใช้ซ้ า (Reuse) จนไม่สามารถน าไปใช้ซ้ าได้อีก 
กลายเป็นขยะมูลฝอย จากนั้นจึงน าไปคัดแยกเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยการรีไซเคิลหรือแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) 

ตามที่มติคณะรัฐมนตรี  วันที่  17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบตามที่ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ เห็นชอบให้ด าเนินโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”               
ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดเพิ่มเติมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และในฐานะที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนึ่งใน
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดการรับรู้และสร้างความตระหนักในการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 2) เพื่อให้ขยะมูลฝอย
ในพื้นที่อาคารส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลดลง 3) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามมาตรการลดและ  
คัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความสนใจที่จะวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรการในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งแนวทางเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร ถ้าหากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมี
พฤติกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง จะท าให้เกิดผลดีแก่บุคลากรให้มีระเบียบวินัยในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนน าไปทิ้ง อีกท้ังยังก่อให้เกิดผลดีต่อส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
1. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสัมภาษณ์     

แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured or formal interview) 
2. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ของการวิจัยนี้ ได้แก่ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทีเ่กี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เพื่อเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) จ านวน 17 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี ้
1) เป็นข้าราชการระดับช านาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองกลาง และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการลด และ

คัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งเป็นผู้ที่ร่วมกิจกรรม โครงการ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กลุ่มสวัสดิการ กลุ่มอาคาร
สถานท่ี และงานพัฒนาองค์กร ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 3 คน 

2) ข้าราชการระดับช านาญงาน ปฏิบัติหน้าท่ีในสังกัดกองกลาง และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย รวมทั้งเป็นผู้ที่ร่วมกิจกรรม โครงการ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กลุ่มอาคารสถานที่ กลุ่มสนับสนุน
ผู้บริหาร และงานยานพาหนะ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 3 คน 

3) ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองกลาง และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย รวมทั้งเป็นผู้ที่ร่วมกิจกรรม โครงการ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กลุ่มสนับสนุนผู้บริหาร งานพัฒนา
องค์กร กลุ่มสวัสดิการ และงานการเจ้าหน้าท่ี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 4 คน 

4) ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าท่ีในสังกัดกองกลาง และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย รวมทั้งเป็นผู้ที ่ร่วมกิจกรรม โครงการ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กลุ่มภารกิจอ านวยการ              
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 คน 

5) พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองกลาง และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
รวมทั้งเป็นผู้ที่ร่วมกิจกรรม โครงการ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กลุ่มภารกิจผู้บริหาร งานรักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม งานการเจ้าหน้าท่ี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 5 คน 

6) ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองกลาง และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
รวมทั้งเป็นผู้ที่ร่วมกิจกรรม โครงการ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กลุ่มสวัสดิการ ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 1 คน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัว
เพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวม

เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 

กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคลเพื่อ           

ขอนัดหมายวัน-เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็นของการสัมภาษณ์ให้ทราบอย่างคร่าว ๆ และ
ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณไ์ปใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงวิชาการเท่าน้ัน รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง และ
ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่าน้ัน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูล

ในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็น ๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยก 
ขยะมูลฝอยของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากร และข้อเสนอแนะ
ในแนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
จากค าจ ากัดความและแนวคิด สามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานร่วมกันกับ  

กลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วม ในด้านการตัดสินใจ การคิดริเริ่ม            
การพิจารณา รวมไปถึงการร่วมกันปฏิบัติและรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติร่วมกัน จึงถือได้ว่าการมีส่วนร่วม
เป็นหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความรู้สึกร่วมกันรับผิดชอบ 

เง่ือนไขพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้ ถวิลวดี บุรีกุล (อ้างถึงใน คนางค์ 
คันธมธุรพจน์, 2561, หน้า 29) 
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1. ผู้เข้าร่วมต้องมีอิสรภาพ หมายถึง ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้ แต่การ เข้าร่วมต้องมา
จากความสมัครใจ การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดจะไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. ผู้เข้าร่วมทุกคนมีความเสมอภาค หมายถึง ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ เข้าร่วม
คนอ่ืน ๆ เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและได้รับความเคารพในการแสดงความเห็น เรื่องนั้นอย่างเท่าเทียม 

3. ต้องมีความสามารถท่ีจะแสดงความเห็น หมายความว่า ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถ
พอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมการมีสว่นร่วมนั้น หากกิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความซบัซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย 
การมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ ผู้จัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องเสริมสร้างความสามารถของประชาชน
ให้มีความสามารถเข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริงได้ 

ลักษณะการมีส่วนร่วม จะพิจารณาได้จากประเด็นที่จะศึกษา ซึ่งประเด็นที่จะใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
การเน้นลักษณะของการมีส่วนร่วมในประเด็นที่เกิดจากกิจกรรม เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็นในประโยชน์สาธารณะ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมรณรงค์ เป็นต้น และเน้นการศึกษาในลักษณะของการบริหารที่เกิดจากการด าเนินนโยบาย           
การปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับประชาชน 

การมีส่วนร่วมและประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์การได้ดังนี้ Kahn (อ้างถึงใน 
เจษฎา นกน้อย, 2560, หน้า 181-182) 

1. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ : การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์การจะท าให้การบริหารงานขององค์การ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยองค์การสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายหรือการใช้ทรัพยากร          
ก็น้อยลง 

2. เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน : การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสในการแก้ปัญหาร่วมกันและท าให้
บุคลากรภายในองค์การยอมรับแนวทางในการแก้ปัญหามากข้ึน จึงท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

3. เป็นการกระจายอ านาจ : การที่บุคลากรในองค์การได้เข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นเหมือนการกระจายอ านาจ  
ท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในการควบคุมกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง 

4. เป็นการเพิ่มสัมพันธภาพในหน่วยงานระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน : การมีส่วนร่วมจะท าให้บุคลากร
ภายในองค์การมีความเต็มใจ และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนได้กระท า มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ อีกทั้งยังท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีหน้าที่หลักในการ
ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทุกด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและ     
มีมาตรฐาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
ซึ่งมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ “ท าความดี      
ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดเพิ่มเติมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และให้การด าเนินการตามตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเกิดผลส าเร็จ กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุข้ึน โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี ้
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1. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดการรับรู้และสร้างความตระหนักในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 

2. เพื่อให้ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีอาคารส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลดลง 
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการด าเนินการจัดกิจกรรม
รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ภายใต้แนวคิด “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข” โดยมีการประเมินผลคือ ร้อยละ 70 ของผู้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
มากขึ้น และผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 

1. บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) เกิดการรับรู้และสร้างความตระหนัก
ในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

2. ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีอาคารส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลดลง 
3. เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ยึดหลักตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการขยะมูลฝอย 2) สนับสนุนและขยายผลให้
บุคลากรลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากหน่วยงานโดยหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) 3) สร้าง
แรงจูงใจและพฤติกรรมในการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 4) ให้องค์ความรู้และปลูกจิตส านึกแก่
ผู้ประกอบการไม่น าวัสดุโฟมมาใช้ 5) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดให้มี
ระบบหรือสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 6) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการขยะมูลฝอย 7) สร้างความรู้ความ
เข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับปัญหาและความจ าเป็นในการด าเนินการจัดให้มีการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่ง
สาระส าคัญดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับนโยบาย และมีการประสานความร่วมมือกันระหว่าง ผู้ก าหนดนโยบาย 
เจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และบุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิผล 

จากการที่ได้มีการจัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น ดังนี ้

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย อีกทั้งยังรู้จักน าหลัก 3R อันได้แก่ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) และใช้ซ้ า 
(Reuse) จนไม่สามารถน าไปใช้ซ้ าได้อีก กลายเป็นขยะมูลฝอย จากนั้นจึงน าไปคัดแยกเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยการ    
รีไซเคิลหรือแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานได้อย่างถูกวิธีตามหลัก
วิชาการ 

“…ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการบริโภคของตัวบุคลากรเอง เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น ก็จะ
เกิดขยะมูลฝอยตามมา ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร ผัก หรือผลไม้ และบรรจุภัณฑ์ ที่ใส่อาหารและเครื่องดื่ม ส่วนขยะที่เกิด
จากภาระงานบางประเภท เช่น เศษกระดาษ พลาสติก ฟิวเจอร์บอร์ด เป็นต้น 

ส่วนวิธีการจัดการขยะมูลฝอย หน่วยงานได้มีคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง โดยขยะที่เป็นเศษอาหาร ผัก หรือ
ผลไม้ ก็จะมีการแยกทิ้งในถุงภาชนะแล้วมัด เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนกับขยะประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะสามารถน าไปรีไซเคิลได้ 
ส่วนขยะที่เกิดจากภาระงานบางประเภท ก็จะมีการคัดแยกก่อนทิ้ง โดยประเภทไหนที่สามารถรีไซเคิลได้ก็อาจจะน า
กลับมาใช้ใหม่ได้กรณีส าหรับเสร็จสิ้นภารกิจงาน ยกตัวอย่างเช่น แผ่นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมที่
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ใช้เพียงด้านเดียว หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการด าเนินงาน ก็สามารถน าไปรีไซเคิลเก็บไว้ใช้ในกิจกิจกรรมถัดไปได้ เพราะ
ยังเหลืออีกด้านที่ยังไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น (นายประดิษฐ สิทธิมณี, สัมภาษณ์ 2562) …” 

 
“…ในหน่วยงานที่ดิฉันปฏิบัติหน้าที่ ขยะมูลฝอยที่พบในหน่วยงานจะเป็นจ าพวกขยะรีไซเคิล เช่น            

ขวดพลาสติกน้ าดื่ม กล่องนม ขวดแก้วน้ าหวาน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะท าการคัดแยกใส่ถุงไว้ แล้วจึงน าไปทิ้งลงใน     
ถังขยะสีเหลืองรีไซเคิลในจุดที่ได้มีการตั้งไว้ ส่วนกล่องนมก็ได้ท าการตัด ล้างท าความสะอาด แล้วจึงน าไปใส่ในกล่องรับ
บริจาคโครงการหลังคาเขียว (นางสาวณปภัช สิริธรรม, สัมภาษณ์ 2562)…” 

“…ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในหน่วยงานส่วนมากจะเป็นจ าพวกกระดาษ เป็นส าเนาเอกสารที่พิมพ์เสีย เพราะ
ภารกิจงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเอกสารที่ต้องใช้กระดาษ แต่ก็จะมีขยะมูลฝอยที่พบในหน่วยงานจะเป็นจ าพวก    
ขวดพลาสติกน้ าดื่ม ซึ่งถ้าเป็นกระดาษใช้หน้าเดียวก็จะน ามา Reuse ส าหรับท าเอกสารร่าง และส่วนขยะจ าพวก      
ขวดพลาสติกน้ าดื่ม ก็จะท าการคัดแยกใส่ถุงไว้ แล้วจึงน าไปท้ิงลงในถังขยะสีเหลืองรีไซเคิลในจุดที่ได้มีการตั้งไว้ (นางสาว
นุสรา ปลื้มละมัย, สัมภาษณ์ 2562)…” 

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีความกระตือรือร้นมากขึ้น 
หลังจากท่ีได้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ท าให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคลากรงดรับถุงพลาสติกหูหิ้ว น าแก้วน้ าส่วนตัวมาใช้ในที่ท างาน น าปิ่นโตมาใช้ใส่อาหาร 

“…การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานในปัจจุบัน ได้ให้การตอบรับที่ดี 
สังเกตได้จากการที่น าแก้วน้ าส่วนตัว กล่องข้าว มาใช้ในหน่วยงาน อีกทั้งบุคลากรส่วนมากมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในกรณีที่ซื้อ
สินค้าแล้วไม่รับถุงพลาสตกิหูหิ้ว และจากการส ารวจ สอบถามร้านค้า พบว่าบุคลากรมีส่วนร่วมที่ดี งดรับถุงพลาสติกหูหิ้ว 
จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่พบในถังขยะจึงมีจ านวนลดลง (นายสันติพงษ์ อินจันทร์, สัมภาษณ์ 2562)…” 

“…การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานในปัจจุบัน ถือได้ว่าได้รับความ
ร่วมมือดีมาก เห็นได้จาก 1) บุคลากรส่วนใหญ่มีแก้วน้ าส่วนตัว ใช้ปิ่นโต หรือกล่องใช้ซ้ าได้เป็นภาชนะใส่อาหาร           
2) บุคลากรทุกคนใช้กระดาษพิมพ์เอกสารทั้ง 2 ด้าน 3) ร้านค้าให้การสนับสนุนโดยให้ส่วนลดส าหรับลูกค้าที่น าภาชนะ
มาใส่อาหารเอง 4) พนักงานท าความสะอาด (บุคลากรในก ากับ) ร่วมส ารวจ และคัดแยกขยะมูลฝอย (นางรุ่งทิวา 
วิจารณาญาณ, สัมภาษณ์ 2562)…” 

“…การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานมีการตอบรับค่อนข้างดีมาก โดย
สังเกตได้จากการที่บุคลากรให้ความร่วมมือในการน าแก้วน้ าส่วนตัว มาใช้ใส่เครื่องดื่มจากร้านค้า น ากล่อง/ปิ่นโตมาใส่
อาหารที่ซื้อจากร้านค้า และ น าถุงผ้ามาใช้ใส่สินค้าตามร้านค้าและตลาดนัด (นางนิรมล อนุเถกิงกุล, สัมภาษณ์ 2562)…” 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคร าะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
นนทบุรี ควรเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยภาครัฐสนับสนุนในด้านงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อรณรงค์จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งอธิบาย  
ให้ทราบถึงประโยชน์ท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับจากการที่บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือ และ
การสร้างความร่วมมือให้กับบุคลากร โดยมีการจัดกิจกรรมและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมติดตามประเมินผล อีกทั้งควรมีการปลูกฝังให้บุคลากร   
ในหน่วยงานเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าจากการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ส่งผลให้บุคลากรเกิดจิตส านึกที่ดีมีส่วนร่วม
ในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 
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2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ที่ส าคัญประกอบด้วย ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ถึงข้อมูล
ข่าวสาร พฤติกรรมของบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม รวมถึงปัจจัยด้านพื้นฐานส่วนบุคคล ความมีระเบียบวินัยของ 
แต่ละบุคคล การตัดสินใจของบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจการมีส่วนร่วม    
ในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีส าคัญได้แก่ ส่วนลดค่าอาหาร ส่วนลดค่าเครื่องดื่ม ส าหรับผู้ที่น าภาชนะส่วนตัวมาใส่
อาหารและเครื่องดื่ม แทนการรับถุงพลาสติก หรือแก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง ถือได้ว่าเป็นปัจจัยจูงใจที่สนับสนนุ
ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก 

3. ข้อเสนอแนะในแนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานควรให้การสนับสนุนด้านอุปกรณใ์นการจดัการขยะมูลฝอยให้แก่บุคลากร
อย่างเพียงพอต่อความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บและยังเป็น
การลดจ านวนปริมาณขยะมูลฝอยลงได้ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้รับรู้ เข้าใจ มีการรณรงค์
สร้างจิตส านึกให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อีกทั้งควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
ระหว่างกลุ่มบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  และ   
ที่ส าคัญคือมีการน าผลลัพธ์ข้อมูลของการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เผยแพร่ให้บุคลากรทุกหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ  
ต่อการส่งเสริมการจัดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในพื้นที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัดนนทบุรี มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนแสดงออกตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง            

ถึงการติดตามและประเมินผล โดยมีการเรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ      
ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนในความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายที่เข้าร่วม  สอดคล้องกับแนวคิดของ  
เสาวนีย์ เดือนเด่น และคณะ (2558) ได้กล่าวสรุปว่า การที่บุคคลหรือกลุ่มมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ร่วมคิด ร่วมมื อ    
ร่วมปฏิบัติ ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการด าเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเทคนิคอย่าง
หนึ่งของผู้บริหารที่ได้น ามาใช้เพื่อลดความขัดแย้ง บุคคลรู้สึกพึงพอใจ เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เกิดความมุ่งมั่นใน
การสร้างความส าเร็จให้กับองค์การ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและผูกพันกับองค์การ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายขององค์การ 
และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562) 
ได้กล่าวสรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานภายในองค์การและระหว่างองค์การ จะ
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ André (อ้างถึงใน คนางค์ คันธมธุรพจน์, 2561) 
ได้กล่าวสรุปว่า การด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. เริ่มต้นเร็วและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ ควรเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนตั้งแต่
ขั้นเริ่มต้น คือตั้งแต่ขั้นก าหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบ ซึ่งจะท าให้เจ้าของโครงการมีภาพลักษณ์ที่ดี และยังช่วยให้
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่พิจารณารายงานให้ความเห็นชอบต่อรายงานได้อย่างมั่นใจด้วย 

2. มีการเตรียมการที่ดีและมุ่งประเด็นที่สามารถต่อรองได้ ก่อนด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมใด ๆ ผู้จัดต้อง
เตรียมการให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ กระบวนการ กติกา และผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการมีส่วนร่วม    
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หากไม่สามารถหาฉันทามตไิด ้ควรมุ่งไปที่ประเด็นที่สามารถต่อรองได้ โดยเน้นการท าความเข้าใจคุณค่าและผลประโยชน์
ของผู้เข้าร่วมกระบวนการซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

3. ให้ความสนับสนุนผู้เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วม สนับสนุนผู้เข้าร่วมกระบวนการให้เข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการแสดงความคิดเห็น พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ 
และสร้างเสริมศักยภาพของกลุ่มที่ไม่มีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้สามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ 

4. การก าหนดกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ควรก าหนดการมีส่วนร่วมไว้
ในขั้นตอนท่ีเหมาะสมเป็นระยะ เช่น ข้ันการก าหนดนโยบาย ขั้นการวางแผน ขั้นการด าเนินโครงการ เป็นต้น เนื่องจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้ผู้มีส่วนได้เสยีตอ้งสละทั้งเวลาและเงินในการเข้าร่วม ดังนั้นการเลือกเวลาและสถานท่ีที่
เหมาะสมจึงมีผลต่อความพอใจในการเข้าร่วมของประชาชน 

5. ความเปิดเผยและโปร่งใส ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการหรือประชาชนที่สนใจโครงการ    
ทุกคนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกชาติพันธุ์ เพศ หรือรายได้ นอกจากนี้ ควรเปิด
โอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ ประเมินข้อเสนอโครงการผ่านกิจกรรมมีส่วนร่วมในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เช่น     
การจัดประชุม หรือการท าประชาพิจารณ์ เป็นต้น 

6. มุ่งเน้นบริบท เนื่องจากชุมชนแต่ละชุมชนมีกฎในการอยู่ร่วมกันและวิธีการจัดการความขัดแย้งของตนเอง 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังนั้น ควรจัดวิธีการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติที่ชุมชนยึดถือ ซึ่งเป็น   
การแสดงความเคารพในกฎของชุมชนและท าให้ผู้เข้าร่วมมีความมั่นใจในกระบวนการและผลลัพธ์ของกระบวนการ        
มีส่วนร่วมด้วย 

7. ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นย า การด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมต้องเป็นไปอย่างมีจริยธรรมและ
เป็นมืออาชีพ ผู้ด าเนินรายการต้องมีความเป็นกลางเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความเห็น และเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันเพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแย้ง ในบริบทท่ีสามารถด าเนินการอย่างเป็น
ทางการ ควรน าข้อปฏิบัติทางจริยธรรมมาใช้ 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาวรินท์ นาจ าปา (2557) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการวิจัยสรุปว่า ประชาชน     
ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วม     
ในการตัดสินใจ และอันดับสุดท้ายคือด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยชาติ 
ศิลปสุวรรณ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ขยะมูลฝอยชุมชน ปัญหาใหญ่ที่ประเทศก าลังเผชิญ ได้กล่าวสรุปว่า ปัญหา        
ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยเป็นปัญหาส าคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยและส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน 
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านการรับรู้ของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย หากบุคลากรมีการรับรู้ที่แตกต่างกันก็ย่อมจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ    
วันชัย มีชาติ (2556) ได้กล่าวสรุปว่า การรับรู้เป็นการอธิบายความรู้สึก ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ร อบตัวเรา      
การรับรู้ที่แต่ละคนแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับการเรียนรู้ สติปัญญา ทัศนคติ ค่านิยม และการกล่อมเกลาทางสังคม ดังนั้น
การรับรู้จึงถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการรับรู้จะกระตุ้นให้คนแสดงออกและหากการแสดงออกที่เกิดขึ้นมาจากการรับรู้      
ที่แตกต่างกันก็ย่อมจะมีผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์การได้เช่นเดียวกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วันชัย     
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มีชาติ (2556) ได้กล่าวสรุปว่า การรับรู้ปรากฏการณ์แต่ละเรื่องมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง และก็จะมี
ผลกระทบต่อการรับรู้ต่างกันออกไป ท าให้การรับรู้ของบางคนดีและบางคนรับรู้ไม่ดี หรือท าให้คนรับรู้ปรากฏการณ์
เดียวกันแตกต่างกัน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ ได้แก่ 

สถานการณ์ที่รับรู้ คือบรรยากาศหรือบริบทต่าง ๆ ที่เรารับรู้สถานการณ์ ซึ่งองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม
จะมีผลกระทบต่อการรับรู้ของคนมาก 

สิ่งที่เรารับรู้ ได้แก่ วัตถุที่เรารับรู้ ซึ่งจะมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลในการช่วยให้เรารับรู้ได้ดีและถูกต้อง 
ตัวผู้รับรู้ ถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญที่มีผลต่อการรับรู้ของบุคคลมาก เพราะในกระบวนการรับรู้ จะมีการตีความสิ่งที่

เราได้รับรู้มา ซึ่งการตีความนี้แต่ละคนก็อาจตีความแตกต่างกันออกไปและท าให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมาไม่
เหมือนกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ ทัศนคติ แรงจูงใจ ประสบการณ์ ความคาดหวัง ความสนใจ และผลประโยชน์ของผู้ที่รับรู้เองด้วย 

2. ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย มาใช้ในการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ พฤติกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคล ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักและรับรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561) ได้กล่าวสรุปว่า การเรียนรู้ หมายถึง   
การเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรทางพฤติกรรมของคน ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้จักประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้มีหลัก
อยู่ว่าโดยปกติแล้ว พฤติกรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผล เช่น คนที่เคยมีพฤติกรรมแบบหนึ่งแล้วท าให้เกิดผลดี คน ๆ นั้น    
ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561) ได้กล่าวสรุปว่า ทัศนคติ 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีคนมีต่อสิ่งของ คนหรือเหตุการณ์ เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ เช่น ทัศนคติ
เกี่ยวกับงาน ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความทุ่มเทในการท างานทัศนคติมีอิทธิพล        
ต่อพฤติกรรมของคน เช่น คนที่มีความพอใจในงานและไม่ลาออกหรือขาดงาน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ      
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี) ได้กล่าวสรุปว่า พฤติกรรม คือ การกระท าหรือกิริยา
อาการที่แสดงออกของบุคคล ทั้งนี้รวมทั้งการงดเว้นการกระท าด้วย รวมถึงกระบวนการภายในอื่น ๆ ได้แก่ ความคิด 
ความรู้สึก ทัศนคติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จอมจันทร์ นทีวัฒนา และวิชัย เทียนถาวร (2560) 
ได้ศึกษา ความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยสรุปว่า 
พฤติกรรมการลดขยะของชุมชน พฤติกรรมการลดขยะมีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องการลดการใช้ การซ่อมแซม และ
การปฏิเสธไม่ใช้ และมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ 

3. ปัจจัยด้านพื้นฐานส่วนบุคคล ที่เกิดการชักชวนจากเจ้าหน้าท่ี หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงข้อมูล
ข่าสารที่ได้รับ มีส่วนส าคัญต่อความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพาพร      
แก่นจันทร์ และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การชักชวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร และการได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมี     
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี 

4. ปัจจัยสนับสนุนด้านแรงจูงใจของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการการมีส่วนร่วมของบุคลากร แรงจูงใจเป็น
กระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าให้กระท าเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่ าง สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Herzberg (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2556) ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้คน
ทุ่มเทความพยายามในการท างาน ปัจจัยจูงใจจะเป็นแรงผลักดันให้คนท างานให้แก่องค์การ และยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ชลิดา ศรมณี (2561) ได้กล่าวสรุปว่า การจูงใจ หมายถึง การสร้างความปรารถนาในตัวคนที่ท าบางสิ่งบางอย่าง
เพื่อให้การกระท านั้นเป็นตัวสนองความต้องการของปัจเจกบุคคล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยชาติ    
ศิลปสุวรรณ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ขยะมูลฝอยชุมชน ปัญหาใหญ่ที่ประเทศก าลังเผชิญ ผลการวิสัยสรุปว่า จากปัญหา
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ขยะมูลฝอยชุมชนได้มีการใช้แนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาการด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญคือ การสร้าง
แรงจูงใจด้านรายได้ให้กับประชาชนในการร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่บ้านเรือน 

ข้อเสนอแนะในแนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1. หน่วยงานควรให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อความต้องการและความ
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน หลังจากท่ีได้มีนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยทางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์จัดการขยะมูลฝอยประเภทถังขยะแบบแยกประเภทเพ่ิมขึ้นตามจุดต่าง ๆ แต่ก็ยังมีจ านวน
ไม่เพียงพอให้ส าหรับทุกหน่วยงาน เนื่องจากจ านวนถังขยะเป็นแบบแยกประเภท มีจ านวน 4 ถัง ซึ่งเป็นจ านวนที่มากถ้า
จะแจกจ่ายให้ครบและเพียงพอส าหรบัทุกหน่วยงาน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะโดยให้ท าการส ารวจปรมิาณและประเภทของ     
ขยะมูลฝอยของแต่ละหน่วยงานในแต่ละวัน ท าข้อมูลบันทึกสถิติของประเภทขยะมูลฝอย ทั้งนี้เพื่อที่จ ะเพิ่มจ านวน     
ถังขยะมูลฝอยเฉพาะบางประเภท บางจุด ที่มีจ านวนไม่เพียงพอ และยังเป็นใช้งบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงหลักการจัดการขยะมูลฝอย    
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย แต่ภายหลัง 
จากที่บุคลากรได้รับการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ” บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก บุคลากรลดการ
ก่อขยะตามหลัก 3R อันได้แก่ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) และใช้ซ้ า (Reuse) จนไม่สามารถน าไปใช้ซ้ าได้อีก 
กลายเป็นขยะมูลฝอย จากนั้นจึงน าไปคัดแยกเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยการรีไซเคิลหรือแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้บุคลากรมสี่วนร่วมคือการให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย โดยควรมีการจัดกิจกรรม โครงการ อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จอมจันทร์ นทีวัฒนา และวิชัย เทียนถาวร (2560) ได้ศึกษา ความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยสรุปว่า ระดับความรู้ของชุมชนในการลดขยะตามหลัก 5R 
ได้แก่ การลดการใช้ การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ การซ่อมแซม การปฏิเสธไม่ใช้ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากชุมชน     
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดขยะ 

3. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านปัญหา อุปสรรคระหว่าง
บุคลากรในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นหลักการและแนวคิด 
โดยมีเครือข่ายความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกันคือลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย
ตามมา 

4. ด้านการน าผลลัพธ์ข้อมูลของการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยเผยแพร่ให้บุคลากรทุกหน่วยงานภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อการส่งเสริมการจัดการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย ในพื้นที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม     
ควรให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกคน ทุกหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการจัดการขยะมูลฝอยภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพิน      
ปิยะสกลุเกียรติ (2559) ได้ศึกษา เกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ ประชาชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค จังหวัดลพบุรี ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามา   
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งทางด้านการคัดแยกขยะ การน าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ และการลดจ านวนขยะ  
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ให้น้อยลง และน าผลการวิจัยเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรทุกหน่วยงานให้ทราบถึงการคัดแยกขยะมูลฝอย 

ก่อนน าไปทิ้งให้มากขึ้น อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนด้านอุปกรณ์ในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่บุคลากรอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บและยังเป็นการ
ลดจ านวนปริมาณขยะมูลฝอยลงได้ 

2. ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น   
การร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการวางแผนแก้ไขของการเกิดปัญหาขยะมูลฝอย เสนอแนวทางการพัฒนาร่วมกัน และ
ร่วมแก้ไขปัญหาในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการ
พิจารณา ก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของหน่วยงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคีภายในหน่วยงาน ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ในการลด การงด ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย โดยให้
ทุกหน่วยงานร่วมกันประเมินผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นกับหน่วยงานตนเองอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
เป็นต้น ถือได้ว่าการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีจิตส านึกต่อปัญหา 
ซึ่งการมีส่วนร่วมในการจัดการเป็นปัจจัยส าคัญ ถ้าหากบุคลากรทุกหน่วยงานมีโอการเข้าร่วมในทุกขั้นตอน ก็จะเกิดการ
สร้างพฤติกรรมกลุ่มที่สามารถร่วมกันพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ควรส่งเสริมด้านปลูกจิตส านึกให้บุคลากรทุกคน ทุกหน่วยงาน ที่เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้วัสดุต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มประมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ 

1) รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยทางหน่วยงานมีการสนับสนุน ให้มีการยืมถุงผ้า หรือแจกจ่าย  
ถุงผ้าให้กับบุคลากร หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว 

2) รณรงค์ให้ทางร้านค้าประกอบการ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ผู้ซื้อสินค้า จ านวน 1-2 ช้ิน หรือสินค้าที่มี
ขนาดพกพาหรือถือได้โดยที่ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

3) รณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง โดยให้ร้านค้าประกอบการประเภทเครื่องดื่มทุกร้าน
ภายในหน่วยงานร่วมรณรงค์และให้การสนับสนุน มีส่วนลดราคาเครื่องดื่มให้ส าหรับผู้ที่น าแก้วน้ าส่วนตัวมาใส่เครื่องดื่ม 
เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้แก้วน้ าส่วนตัวแบบพกพาใช้ซ้ าได้ 

4) รณรงค์ลดการใช้กล่องบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยให้ร้านค้าประกอบการประเภทอาหารทุก
ร้านภายในหน่วยงานร่วมรณรงค์และให้การสนับสนุน มีส่วนลดราคาอาหารให้ส าหรับผู้ที่น าภาชนะกล่องบรรจุอาหาร
แบบใช้ซ้ า ล้างท าความสะอาดได้ หรือปิ่นโตมาใส่อาหาร เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ภาชนะ
กล่องบรรจุอาหารแบบใช้ซ้ าหรือป่ินโต 

5) รณรงค์ให้บุคลากรงดใช้วัสดุประเภทโฟมทุกชนิด หรือน าวัสดุประเภทโฟมทุกชนิดจากภายนอก เข้ามา
ภายในหน่วยงาน โดยให้ถือเป็นนโยบายที่บุคลากรทุกคนต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การส่งเสริมด้านจิตส านึกให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีส่วนส าคัญ 
ต่อการลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย รวมทั้งยังเป็นการให้บุคลากรเกิดจิตส านึกที่ดี มีพฤติกรรมต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยเหล่านี้อย่างถูกวิธ ี
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ในการท าการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มาสนับสนุนข้อมูล

ขยะมูลฝอย เพื่อให้ทราบถึงจ านวนปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละประเภทที่ลดลง 
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