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การวิจัยนีจ้ัดท าขึน้เพื่อ (1) ศึกษาสภาพพืน้ฐานขององคก์าร ไดแ้ก่ สมรรถนะองคก์าร สมรรถนะบุคคล 

และทรพัยากรการบริหารของส านักงานเขตคลองสาน และ (2) ศึกษาแนวทางการจัดการขยะอนัตรายของส านักงานเขต
คลองสาน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยใชวิ้ธีการเชิงปริมาณดว้ยการศึกษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีส  านักงานเขต
คลองสาน โดยสุ่มตวัอย่างจ านวน 170 คน ใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ผลการวิจัยพบว่า (1) นโยบายจัดการขยะอันตรายของส านักงานเขตคลองสานมีความชัดเจนอย่างมาก  ทัง้การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายการปฏิบัติงาน  อีกทั้งส  านักงานเขตคลองสานมีสมรรถนะ
องคก์รและสมรรถนะบคุคลของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงานอยู่ในระดบัสงู มีการจดัสรรทพัยากรบริหารท่ีเพียงพอและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานตามนโยบาย (2) ในการน านโยบายจัดการขยะอันตรายไปปฏิบัติ  ส านักงานเขตคลองสานมีความ
ชดัเจนในการด าเนินงานในดา้นการวางแผนและดา้นการเก็บรวบรวมขยะอนัตรายมากท่ีสดุ โดยส านกังานเขตคลองสาน
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  น าเอานโยบายและวัตถุประสงค์ของนโยบายของกรุงเทพมหานคร  มาวางแผนจัด
ระบบงาน ก าหนดแผนด าเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา และพิจารณาไปถึงวางแผนการประเมินผล และส านักงานเขต
คลองสานด าเนินการเก็บรวบรวมขยะอนัตรายตามเกณฑท่ี์ก าหนดทัง้ดา้นปริมาณ  และความเหมาะสมของสถานท่ีพัก
รวมขยะอนัตราย จากผลการวิจัย มีขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ท่ีส  าคญัคือ (1) ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบัติงานไดม้ี
ส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการท างานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ (2) ควรมีการ
จัดฝึกอบรมใหค้วามรูใ้นการก าจัดขยะอันตรายอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการท างานให้กับเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบตัิงาน (3) ส านักงานเขตคลองควรใหค้วามส าคญักับการบริหารจัดการภายในองคก์ร รวมถึงการบริการจัดการใน
แต่ฝ่าย แต่ละแผนกใหม้ีความคล่องตัวเพิ่มมากขึน้ และควรรกัษาระดบัมาตรฐานการปฏิบตัิงาน โดยใชโ้ครงการนีเ้ป็น
โครงการตน้แบบเพื่อพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิงานในโครงการอื่น ๆ ของหน่วยงานต่อไป (4) กรุงเทพมหานครควรท า
ใหน้โยบายการจดัการขยะอนัตรายเป็นนโยบายท่ีมีความต่อเน่ือง (5) หน่วยงานทัง้ท่ีเป็นส่วนกลาง และส่วนทอ้งถิ่น และ
หน่วยงานย่อยในระดบัปฏิบตัิควรจัดสรรทรพัยากรการบริหาร  พฒันาสมรรถนะองคก์ารและสมรรถนะของบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจ หรือนโยบายท่ีมอบหมายทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพ และ (6) ในการด าเนินการจัดการขยะ
อนัตรายควรเนน้การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชน 
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The aim of this research is conducted as follows: (1) to study the basic state of the organization, 

i.e., organizational competence, human competence and the administrative resources of the Klongsan District 
Office, and (2) to study the hazardous waste management guidelines of the Klongsan District Office. This 
descriptive research used the quantitative method by studying the opinions of the Klongsan District Office 
staff. A total of 170 people were randomly sampled using descriptive statistics such as frequency, percentage, 
and standard deviation. The results of the research revealed the following: (1) the hazardous waste 
management policy of the Klongsan District Office was apparent and setting objectives for operational 
guidelines and operational goals. In addition, the Klongsan District Office had a high level of organizational 
and the human competency of the staff. Adequate management personnel were allocated and appropriate for 
the implementation of the policy; (2) in terms of implementing hazardous waste management policy, the 
Klongsan District Office had the most clarity in planning and collecting hazardous waste. The Khlong San 
District Office also had systematic planning in terms of the policies and objectives of these policies in Bangkok 
and planning, the Khlong San District Office collected hazardous waste according to the specified criteria in 
terms of quantity and the suitability of hazardous waste collection facilities, based on the research results. The 
important recommendations for operational guidelines are as follows: (1) allowing staff to express opinions as 
a guideline for developing a more efficient work system; (2) training should be provided on the disposal of 
hazardous waste regularly in order to enhance the working skills for the staff; (3) the Khlong District Office 
should pay attention to the management in the organization, including the fact that the management services 
in each department were more flexible and should maintain a standard of performance and use this project as 
a model to develop operational potential in future projects; and (4) the Bangkok Metropolitan Administration 
should make the hazardous waste management policy a continuity policy; and (5) both central agencies. 
Furthermore, local and sub-departments at the operational level should allocate administrative resources, to 
develop organizational competence and personnel competency by mission. Alternatively, the policies 
assigned in terms of quantity and quality; and (6) in implementing hazardous waste management should focus 
on educating the public. 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันขยะถือเป็นปัญหาที่มีความส าคัญมาก ประเทศต่าง ๆ ใหค้วามสนใจก าหนด

แนวทางในการแกไ้ขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาขยะเกิดจากจ านวนประชากรที่เพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็ว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้ับความนิยมจาก
ชาวต่างชาติ ซึ่งส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคที่มากขึน้ ประกอบกับพฤติกรรมการทิง้ขยะโดยไม่มี
การคดัแยกประเภท ประชาชนทิง้ขยะทกุประเภทลงในถงัขยะใบเดียวกนั ไม่มีการแบ่งแยกประเภท
ขยะ จนเป็นความเคยชิน ประกอบกับการบริหารจัดการต่าง ๆ ของภาครฐั ความสามารถของ
กระบวนการในการเก็บขนและจดัการขยะไม่เพียงพอต่อปรมิาณขยะที่เพิ่มขึน้ ก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น ความสกปรก มูลฝอยที่ตกคา้งส่งกลิ่นเหม็น รบกวนผูพ้ักอาศัย ใน
ชุมชนและเป็นแหล่งเพาะพนัธุเ์ชือ้โรค มลูฝอยประเภทเศษอาหารหรือมลูฝอยประเภทอินทรียว์ตัถุ
เป็นสาเหตทุ าใหน้ า้เน่าเสีย เนื่องจากจุลินทรียใ์ชอ้อกซิเจนในการย่อยสลาย ท าใหอ้อกซิเจนในน า้
ลดลง ประกอบกับในปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ท าใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์
เครื่องใชใ้นชีวิตประจ าวนัที่มีความทนัสมยั การท ากิจกรรมต่าง ๆ การใชอ้ปุกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ ท าให้เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แลว้หรือมีภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เลิกใช้แล้ว  ผลิตภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ เป็นตน้ สิ่งเหล่านีจ้ะกลายเป็นขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ซึ่งมีสารโลหะ
หนักเป็นส่วนประกอบ เมื่อเกิดการปนเป้ือนลงสู่ดินและแหล่งน า้จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดลอ้มและ
เป็นอนัตรายต่อสขุอนามยัของมนษุย ์ 

ขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม
มลพิษ, 2550) ไดแ้ก่ 

1) ขยะย่อยสลายได ้คือ ขยะอินทรียต่์าง ๆ เช่น เศษผกั เศษอาหาร ใบไม ้เป็นตน้  
2) ขยะรีไซเคิล คือ วสัดเุหลือใชห้รือบรรจภุณัฑ ์ซึ่งสามารถน าไปผ่านกระบวนการเพื่อน า

กลบัมาใชใ้หม่ได ้เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะต่าง ๆ แกว้ เป็นตน้ 
3) ขยะทั่วไป คือ ขยะที่มีลกัษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุม้ค่าส าหรบัการน ากลบัมาใช้

ประโยชนใ์หม่ เช่น ห่อพลาสติกใสข่นม ถงุพลาสติกหรือโฟมบรรจอุาหาร เป็นตน้  
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4) ขยะอนัตราย คือ ขยะมลูฝอยที่ปนเป้ือนหรือมีองคป์ระกอบของวัตถุต่อไปนี ้คือ วตัถุ
ระเบิดได ้วตัถุไวไฟ วตัถุมีพิษ วตัถุที่ท าใหเ้กิดโรค วตัถุกมัมนัตรงัสี วตัถุกดักร่อน วตัถุที่ก่อใหเ้กิดการ
ระคายเคือง วตัถุอย่างอ่ืนที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม หรือท าใหเ้กิดอนัตรายแก่
บคุคล สตัว ์พืช เช่น หลอดไฟประเภทต่าง ๆ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะที่ใชบ้รรจสุารเคมีก าจดัแมลง
หรือวชัพืชต่าง ๆ กระป๋องสเปรยบ์รรจสุารเคมีหรือสีต่าง ๆ เป็นตน้ 

ปัญหาขยะมลูฝอยก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นต่าง ๆ เช่น 
1. มลพิษทางอากาศ เกิดจากการเผาขยะในที่โล่ง ท าใหเ้กิดควันและสารพิษต่าง ๆ ใน

อากาศ  
2. มลพิษทางน า้ เมื่อฝนตกลงมา ขยะกองอยู่บนพืน้ไหลลงสู่แหล่งน า้ ท าใหเ้กิดน า้เสีย 

เน่าเหม็น รวมถึงสารพิษหรือโลหะหนักต่าง ๆ  ถูกชะลา้งหรือปนเป้ือนลงสู่แหล่งน า้ เป็นอันตรายต่อ
ระบบนิเวศ 

3. เป็นแหลง่พาหะน าโรค เกิดจากกองขยะหรือปล่อยปละละเลยท าใหม้ีขยะมลูฝอยเหลือ
ทิง้คา้งไวใ้นชุมชน เกิดแหล่งเพาะพนัธุ์ของพาหะน าโรคติดต่อต่าง ๆ  เช่น หนู แมลงสาบ และแมลงวนั 
เป็นตน้ ซึ่งเป็นสง่ผลเสียต่อสขุภาพอนามยัของประชาชน 

4. ทศันียภาพไม่สวยงาม กองขยะก่อใหเ้กิดภาพไม่สวยงามแก่บรเิวณที่อยู่โดยรอบ 
จากสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2562) พบว่า ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเกิดขึน้ประมาณ 
27.8  ล้านตัน  ของ เสียอันตรายจากชุมชน มีปริมาณ 638,000 ตัน  โดยร้อยละ  65  
เป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าและสินคา้อิเล็กทรอนิกส ์เช่น เครื่องซกัผา้ โทรทัศน ์ตูเ้ย็น เครื่องปรบัอากาศ 
เป็นตน้ และรอ้ยละ 35 เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืน ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ 
หลอดไฟ ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง สารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย ์โดยมีของเสียอันตรายจาก
ชุมชนไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้ง เพียงรอ้ยละ 13 หรือประมาณ 83,600 ตนั ปัญหาการจดัการ
ของเสียอนัตรายชมุชน เนื่องจากยงัไม่มีระบบคัดแยก เก็บและขนสง่ของเสียอนัตรายชมุชน หลาย
พืน้ที่ไม่มีสถานที่รวบรวมของเสียอนัตรายชุมชน เพื่อรอส่งไปก าจดัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  
รวมไปถึงประชาชนขาดจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการแยกของเสียอันตรายชุมชน ท าใหข้อง
เสียอนัตรายชมุชนถกูทิง้ปนกบัขยะมลูฝอยทั่วไป ขาดกฎหมายในการคดัแยกของเสียอนัตรายออก
จากขยะทั่วไป รวมถึงกฎหมายที่จะน ามาก ากับดูแลใหภ้าคเอกชนรบัผิดชอบในการจัดการซาก
ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์  
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การแก้ปัญหาในการจัดการขยะอันตรายที่ยั่งยืน คือ การสรา้งรูปแบบการจัดการขยะ
อนัตรายที่มีความเหมาะสม มีกฎระเบียบและมาตรการต่าง ๆ ร่วมกบัการสรา้งวินยัของประชาชน
ตัง้แต่ระดบัครวัเรือนและชมุชน มุ่งเนน้การมีสว่นรว่มของประชาชนในการจดัการขยะ การจดัระบบ
การเก็บรวบรวมและขนส่งใหร้องรบัขยะแบบแยกประเภท และการน าขยะบางส่วนมารีไซเคิลหรือ
ก าจัดได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย โดยแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ประกอบดว้ย ลดการเกิดขยะมลูฝอยหรือของเสียอนัตรายที่แหลง่ก าเนิด การน าของเสียกลบัมาใช้
ซ  า้และใชป้ระโยชนใ์หม่ ซึ่งจะช่วยลดตน้ทุนการผลิต ลดการเกิดขยะมลูฝอย ขยะมลูฝอยที่ไดจ้าก
การคัดแยกจะถูกน าไปใชป้ระโยชนใ์หม่ ส่วนที่เหลือจะน าไปก าจัดโดยวิธีการที่ถูกหลักวิชาการ 
เพื่อปอ้งกนัและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

กรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคัญกับการจัดการขยะอันตราย โดยใหบ้ริการเก็บขนขยะ
อนัตรายจากชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร แยกต่างหากจากขยะทั่ วไป เมื่อปี 2540 โดยชนิดของ
ขยะอันตรายจากบา้นเรือนที่กรุงเทพมหานครด าเนินการจัดเก็บ  ไดแ้ก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ 
หลอดไฟ กระป๋องสเปรย ์เครื่องส าอางหมดอายุ ยารกัษาโรคที่หมดอายุ ภาชนะ  บรรจุน า้ยาท า
ความสะอาดเครื่องสุขภณัฑ ์น า้มนัเครื่อง รวมทัง้ภาชนะบรรจุสารฆ่าแมลง สารก าจดัวชัพืช สาร
ฆ่าแมลง ภาชนะใสปุ่๋ ยเคมี และซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้  

ส าหรบัการจดัการขยะอนัตรายอย่างเป็นระบบ อยู่ภายใตแ้ผนใหญ่ของรฐับาล คือ แผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) มีการก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายแบบบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 

ภายใตแ้ผนแม่บทดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
จดัการขยะมลูฝอยในชุมชนใหส้อดคลอ้งกับสภาพปัญหาและเพื่อใหส้ามารถจัดการขยะมูลฝอย
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พรอ้มทัง้จดัท าแผนปฏิบติัการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จงัหวดัสะอาด” 
ประจ า ปี พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้จังหวัดและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งจุด
รวบรวมขยะอนัตรายชมุชนอย่างนอ้ย 1 จดุต่อชมุชน เปา้หมาย รอ้ยละ 100 ในปี 2561   
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ในการนี ้กรุงเทพมหานคร ไดร้บันโยบายและแผนงานดงักล่าวมาปฏิบติั โดยในปัจจุบนั
ตัง้จดุรวบรวมขยะอนัตรายในพืน้ที่ 50 เขตแลว้ จ านวน 2,065 แห่งส าหรบัการจดัเก็บขยะอนัตราย 
กรุงเทพมหานคร ไดม้ีนโยบายใหด้ าเนินการจดัเก็บ ทกุวนัที่ 1 และ 15 ของเดือน ขยะอนัตรายจาก
บา้นเรือนที่จดัเก็บ ไดท้ัง้หมดจะถูกส่งไปรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวมภายในสถานีขนถ่ายมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานคร จากนั้นส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องโดยผู้รับเหมาน าไปก าจัดของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบรษิัทที่ไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

อย่างไรก็ตาม เพื่อสง่เสรมิใหทุ้กหน่วยงานของกรุงเทพมหานครน านโยบายและแผนงาน
การจดัการขยะอนัตรายไปปฏิบติั และเพื่อสรา้งแรงจงูใจใหก้บัส านกังานเขตไดป้ฏิบติังานดา้นการ
จัดการมูลฝอยอันตรายอย่าง เ ป็น รูปธรรม ในปีงบประมาณ 2561 ส  านักสิ่ งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร ไดด้ าเนิน “โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากชุมชน” โดยจัด
ประกวดส านกังานเขตที่มีการจดัการขยะอนัตรายดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีใหก้บัส านกังานเขต
อ่ืน ๆ ใชใ้นการปฏิบติังาน รวมถึงเป็นการรณรงคใ์หทุ้กภาคส่วนเห็นความส าคัญในการคัดแยก 
ขยะอนัตรายออกจากขยะทั่วไป  

ในการประกวดส านักงานเขตตามโครงการดังกล่าว ผลการตรวจประเมินทั้ง 50 เขต 
คณะกรรมการตดัสินการประกวดส านกังานเขตที่มีการจดัการขยะอนัตรายดีเด่น และคณะท างาน
ตรวจประเมินส านกังานเขตที่มีการจดัการขยะอนัตรายดีเด่น ไดพ้ิจารณาคดัเลือกส านกังานเขตที่
มีการจัดการขยะอันตรายดีเด่น ผลปรากฏว่า ส านักงานเขตคลองสานไดร้บัรางวัลชนะเลิศ การ
แยกขยะอนัตรายดีเด่นของกรุงเทพมหานคร  

จากสภาพปัญหาขยะอันตราย และการจัดการขยะอันตรายดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงตอ้งการ
ศกึษาการด าเนินงานจดัการขยะอนัตรายของส านกังานเขตคลองสาน ซึ่งเป็นส านกังานเขตที่ไดร้บั
รางวัลชนะเลิศส านักงานเขตที่มีการจัดการขยะอันตรายดีเด่น ทั้งนี ้เพื่อสะท้อนแนวทางการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตใหเ้ห็นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน าผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินงานจดัการขยะอนัตรายใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจัดการขยะ
อนัตราย รวมทัง้เพื่อเป็นประโยชนต่์อการจดัการขยะอนัตรายต่อไป   
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1.2 ค าถามในการวิจัย 
ส านักงานเขตคลองสานมีแนวทางการจัดการขยะอันตรายในชุมชนอย่างไรบ้าง  

ให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน จนได้รับรางวัลชนะเลิศส านักงานเขตที่มีการจัดการ 
ขยะอนัตรายดีเด่น 

1.3 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาสมรรถนะการท างานของส านกังานเขตคลองสาน 
2. เพื่อศกึษาแนวทางสูค่วามส าเรจ็ในการจดัการขยะอนัตรายของส านกังานเขตคลองสาน 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื ้อหา คือ ศึกษาสมรรถนะการทางของส านักงานเขตคลองสาน 

ประกอบดว้ย การศึกษาถึงสมรรถนะองคก์าร สมรรถนะบุคลากร และทรพัยากรการบริหาร และ
ศกึษาการจดัการขยะอนัตรายของส านกังานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่ของส านักงานเขตที่ปฏิบติัหนา้ที่ดา้น

การก าจดัขยะมลูฝอย จ านวน 202 คน 
ขอบเขตดา้นพืน้ที่  

พืน้ที่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตดา้นเวลา 

การศกึษาครัง้นีศ้กึษาการด าเนินงานจดัการขยะอนัตรายของส านกังานเขตคลองสานที่ได้
ด าเนินการตาม “โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากชุมชน” ประจ าปีงบประมาณ 2561 
โดยใชร้ะยะเวลาในการส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มลู ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 
2564 

1.5 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ขยะอันตราย หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเป้ือนหรือมีส่วนประกอบของวัตถุที่ เป็น

อันตรายต่อบุคคล สัตว์ พืช เช่น หลอดไฟประเภทต่าง ๆ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี่ ภาชนะที่บรรจสุารก าจดัแมลงหรือวชัพืช กระป๋องสเปรยบ์รรจสุีหรือสารเคมีต่าง ๆ เป็นตน้ 

การด าเนินการ หมายถึง การกระท า หรือการปฏิบติัตามขัน้ตอนการด าเนินงานอนัจะท า
ใหเ้กิดผลลพัธอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง  
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การด าเนินการจดัการขยะอนัตราย หมายถึง การกระท า หรือการปฏิบติัตามขัน้ตอน ใน
การจัดการขยะอันนตราย ประกอบดว้ย การวางแผนด าเนินการ การประชาสัมพันธ์ การตั้งจุด
รองรบัขยะอนัตราย รวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนต่าง ๆ ในพืน้ที่เขตคลองสาน รวมถึงการด าเนินการอ่ืนที่เ ก่ียวขอ้ง คือการปรบัสมรรถนะ
ของหน่วยปฏิบติัเพื่อรองรบัภารกิจดว้ย 

1.6 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ไดท้ราบการด าเนินงานของส านักงานเขตคลองสาน และสมรรถนะองคก์ารโดยรวม

ของส านกังานเขตคลองสานในการน านโยบายการจดัการขยะอนัตรายไปปฏิบติัเพื่อน าไปปรบัปรุง
แกไ้ขและพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  

2. ท าให้รู ้สภาพที่แท้จริงในการน านโยบายการจัดการขยะอันตรายไปปฏิบัติของ
ส านกังานเขตคลองสาน เพื่อน าไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันานโยบายต่อไป 

3. เป็นขอ้มลูในการน าไปปรบัปรุงพฒันาและก าหนดแนวทางการท างานการด าเนินการ
ของส านกังานเขตคลองสาน  
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการศึกษาเรื่องแนวทางการด าเนินงานจัดการขยะอันตรายของส านักงานเขตคลอง
สาน ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบในการศกึษา ดงันี ้

1. แนวความคิดเก่ียวกบันโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบติั 
2. ปัจจยัที่สง่ผลต่อความส าเรจ็ของนโยบาย 
3. แนวคิดทรพัยากรในการบรหิาร (4M) 
4. แนวคิดสมรรถนะบคุคล และองคก์าร 
5. นโยบายการจดัการขยะอนัตรายและขยะอนัตราย 
6. ขอ้มลูทั่วไปของเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
8. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
9. สมมติฐานการวิจยั 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
2.1.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะ มีนกัวิชาการใหค้วาหมายไวห้ลากหลาย เช่น 
Dye (1984)ใหค้วามหมายว่า นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมใด ๆ  ก็ตามที่ภาครฐัเลือกที่

จะกระท าหรือไม่กระท า 
Sharkansky (1970) ใหค้วามหมายว่า นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่ภาครฐัท าขึน้ เชน่ 

การจดัการศกึษา การจดัสวสัดิการ การใหบ้รกิารสาธารณะ รวมทัง้ขอ้ก าหนดและระเบียบ ตลอดจนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การควบคมุราคาสินคา้อปุโภคบรโิภค การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยของเจา้หนา้ที่
ต  ารวจ เป็นตน้ 

Prewith และ Verba (1983) ใหค้วามหมายว่า นโยบายสาธารณะ คือ ค ามั่นสัญญาใน
ระยะยาวในการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นแบบแผนของรฐับาล โดยมุ่งถึงสิ่งที่รฐับาลปฏิบติั 

เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2550) ใหค้วามหมายว่า นโยบายสาธารณะ คือ การน าความรู ้
ความคิด ที่มีเหตผุลและตัง้ใจเพื่อน าไปแกไ้ขปัญหา เป็นการก าหนดกฎเกณฑเ์พื่อการปฏิบติัของรฐับาล 
เป็นการก าหนดแนวทางในอนาคต เนน้เป้าหมาย วตัถุประสงค ์เงื่อนไข ผลลพัธ ์และเป็นความพยายาม
ที่จะกระท าเพื่อใหบ้รรลผุลประโยชนส์าธารณะ 
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ทศพร ศิริสมัพนัธ ์(2539) ใหค้วามหมายว่า นโยบายสาธารณะ คือ นโยบายที่ถูกก าหนด
ขึน้โดยรฐับาล ซึ่งอาจจะเป็นการตดัสินใจของรฐับาลในการจดัสรรสิ่งต่าง ๆ ในสงัคม กิจกรรมหรือการ
กระท าต่าง ๆ  ของรฐับาล รวมถึงผลผลิตหรือผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ที่เกิดขึน้ตามมาจากการด าเนินงานของ
รฐับาล 

สรุป นโยบายเป็นสิ่งที่ร ัฐ หรือองค์กรของรัฐไม่ว่าจะในระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น 
กระท าหรือไม่กระท า โดยมีรูปลักษณะเป็นกิจกรรมต่าง ๆ เป็นความพยายามที่จะกระท าเพื่อบรรลุ
เปา้หมายคือผลประโยชนส์าธารณะ 

1.2 การน านโยบายไปปฏิบัติ 
ค าว่า “การน านโยบายไปปฏิบติั” (Policy Implementation) นักวิชาการต่างประเทศได้

ใหค้วามหมายไว ้เช่น 
Pressman และ Wildavsky (1973) ให้ความหมายว่า “กระบวนการของปฏิสัมพันธ์

ระหว่างเป้าหมายหรือวัตถุประสงคท์ี่มีการก าหนดไวก้่อนหน้านั้นแลว้กับการกระท าหรือปฏิบัติการ
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น คือ ความสามารถในการจัดการและประสานสิ่งที่จะกระท าให้บังเกิดผล 
เพื่อใหผ้ลลพัธท์ี่จะเกิดขึน้จากการกระท าเป็นไปตามที่มุ่งหวงัเอาไว”้ 

Van Horn และ Van Meter (1976) ใหค้วามหมายว่า “การน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึง 
“การด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมุ่ งที่จะ
ก่อใหเ้กิดความส าเรจ็โดยตรงตามวตัถปุระสงคข์องนโยบายที่ไดต้ดัสินอาจจกระท าไวก้่อนหนา้นัน้แลว้” 

Mazmanian และ Sabatier (1989) ใหค้วามหมายว่า “การน าเอานโยบายพืน้ฐานทั่วไปมา
ด าเนินการใหลุ้ล่วงไป นโยบายพืน้ฐานอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ค าสั่งของรฐับาล มติคณะรฐัมนตรี 
หรือค าพิพากษาของศาล” 

วรเดช จันทรศร (2554) ให้ความหมายว่า “การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของ
การศึกษาว่า องคก์รที่รบัผิดชอบสามารถน าและกระตุน้ใหท้รพัยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกที่
ส  าคัญทั้งหมดสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่แค่ไหน เพี ยงใด 
กล่าวคือในส่วนนี ้จะเป็นเรื่องที่นักวิเคราะหน์โยบายสาธารณะมุ่งใหค้วามสนใจไปที่ปัญหา หรือสิ่งที่
เชื่อมโยงระหว่างความส าเรจ็ และความลม้เหลวของการน านโยบาย แผนงาน และโครงการใหล้กึซึง้และ
ถ่องแทย้ิ่งขึน้”  
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จุมพล หนิมพานิช (2547) ใหค้วามหมายว่า “การบริหารนโยบายท่ีครอบคลุมถึงการ
วิเคราะหพ์ฤติกรรมองคก์าร ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล สมรรถนะ และความร่วมมือของ
พนักงานภาครัฐภาคเอกชน สภาพแวดลอ้มของระบบ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
เปา้หมายของนโยบาย” 

เรืองวิทย ์เกษสวุรรณ (2551) ใหค้วามหมายว่า เป็นกระบวนการที่กฎหมายผ่านสภา หรือ
นโยบายไดร้บัการอนุมัติ เป็นกิจกรรมของการน านโยบายที่อยู่ในรูปของกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ
ค าสั่ง หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ ไปปฏิบติั 

โดยสรุป การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อใหน้โยบายที่อยู่ใน
รูปแบบต่าง ๆ บรรลวุตัถปุระสงคต์ามเปา้หมายที่ก าหนดไว ้

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จของนโยบาย 
2.2.1 ความชัดเจนของนโยบาย 

Rein (1983) ไดก้ลา่วว่า ความชดัเจนของนโยบายเป็นสว่นที่ส  าคญัที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ  สามารถจ าแนกองค์ประกอบส าคัญของนโยบาย
ออกเป็น 2 ประการ ดงัต่อไปนี ้

2.1.1 ความสอดคลอ้งของนโยบายต่อสภาพปัญหา การก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพปัญหานั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใชใ้นการวิเคราะห์อย่าง
ถกูตอ้ง โดยการก าหนดสาเหตแุละแนวทางแกปั้ญหาอนัจะน าไปสูแ่นวทางที่จะช่วยใหแ้กปั้ญหานัน้ตรง
ประเด็นและมีความถกูตอ้งมากที่สดุ การก าหนดนโยบายแต่ละครัง้จึงจ าเป็นตอ้งมีระยะเวลาที่เพียงพอ
ในการดคูวามสอดคลอ้งของปัญหาและความสามารถในการน านโยบายไปปฏิบติัไดจ้รงิ 

2.1.2 ความชดัเจนดา้นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย นโยบายจะตอ้งมีความชดัเจนในดา้น
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย จึงจะสามารถน าไปปฏิบติัในระดบัพืน้ที่หรือกลุ่มเป้าหมายได ้ซึ่งพิจารณา
จากองคป์ระกอบส าคญั 6 ประการ ดงันี ้

2.1.2.1 มีการจดัล าดบัวตัถปุระสงคอ์ย่างชดัเจน 
2.1.2.2 มีทรัพยากรที่เพียงพอให้กับทีมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและ

ติดตามงานในพืน้ที่หรือกลุม่เปา้หมายไดต้ามวตัถุประสงค ์
2.1.2.3 การก าหนดมอบหมายงานใหก้ับหน่วยงาน โดยจะตอ้งมีความพรอ้มใน

การน านโยบายไปปฏิบติั 
2.1.2.4 มีการแบ่งงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การประสานงานภายใน

หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
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2.1.2.5 มีการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุผลตาม
เปา้หมายของนโยบาย 

2.1.2.6 เปิดโอกาสใหก้ลุม่ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบายไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในการ
ประเมินผลกลุม่เปา้หมายนโยบาย และประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานดว้ย 

2.2.2 ลักษณะของหน่วยงานทีน่ านโยบายไปปฏิบัติ 
การน านโยบายไปปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้จะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกับหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง  
3 ประการ ไดแ้ก่ 

2.2.1 การพึ่งพิงระหว่างหน่วยงาน (Interdependence) (Katz and Kahn, 1978, อา้งถึงใน 
ปนิสา วงศเ์หลา, 2539) ไดก้ล่าวว่า การพึ่งพิงระหว่างหน่วยงาน เกิดจากแนวคิดทฤษฎีในเรื่องของ
องค์การระบบเปิด (Open System) ซึ่งเน้นว่าหน่วยงานจะต้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ภายนอก ท าใหอ้งคก์ารตอ้งมีการพึ่งพิงกนั เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งทรพัยากรที่จ  าเป็นส าหรบัความอยู่รอดของ
หน่วยงาน ซึ่ง ไอเคจและเฮจ (Aiken and Hage, 1968, อา้งถึงใน ปนิสา วงศเ์หลา, 2539) ไดก้ลา่วถึงการ
พึ่งพิงระหว่างหน่วยงาน พิจารณาได ้4 รูปแบบ คือ 

2.2.1.1 การพึ่งพิงดา้นงบประมาณ 
2.2.1.2 การพึ่งพิงดา้นบคุลากร 
2.2.1.3 การแลกเปลี่ยนโดยส่งกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ เป็นคนไข้หรือ

ผูร้บับรกิารใหก้นัระหว่างหน่วยงาน 
2.2.1.4 การมีนโยบายท่ีท ารว่มกนั 
การพึ่งพิงระหว่างหน่วยงานเช่นนีจ้ึงมีลกัษณะที่เรียกว่าการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน 

นั่นก็คือ หน่วยงานต่าง ๆ ใหค้วามช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายตามที่ตอ้งการ ซึ่ง
จะมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติัของหน่วยงาน ท าใหเ้ปา้หมายของนโยบายบรรลผุลไดต่้อไป  
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2.2.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงาน (Coordination) เน้นถึงความร่วมมือของ
หน่วยงานในการด าเนินการร่วมกนั จะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปไม่ได ้โดยค่อนขา้งจะมุ่งในเชิงพฤติกรรม
มากกว่าจะมุ่งที่ผลลพัธ ์จากการศกึษาของลิทแวคและฮิลตนั (Litwak and Hylton, 1962, อา้งถึงใน ปนิ
สา วงศเ์หลา, 2539) พบว่า การประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานมีรากฐานมาจาก 4 ปัจจยัส าคญั คือ 

2.2.2.1 ระดบัการพึ่งพิงระหว่างหน่วยงานว่ามีหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 
2.2.2.2 ระดบัความตระหนกัรูใ้นปัญหาของหน่วยงาน 
2.2.2.3 การก าหนดมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของ

หน่วยงาน 
2.2.2.4 จ านวนของหน่วยงาน 

2.2.3 การสนับสนุนจากหน่วยงานระดับเหนือ Rein (1983) การไดร้บัการสนับสนุนจาก
หน่วยงานระดับเหนือ จะท าใหก้ารน านโยบายไปปฏิบัติมีความราบรื่นมากขึน้ เช่น การฝึกอบรมให้
ความรู ้ทัง้ในภาคทฤษฎีและปฏิบติั แต่บางครัง้หน่วยงานระดบัเหนืออาจไม่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการน า
นโยบายไปปฏิบติัอย่างเพียงพอ อนัเนื่องมาจากความขดัแยง้เรื่องอ านาจและผลประโยชน ์น าไปสูค่วาม
ลม้เหลวของนโยบายไดใ้นที่สดุ 

สรุป ปัจจัยดา้นลกัษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบติั มีผลต่อความส าเร็จและ
ความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติั 

2.2.3 ลักษณะผู้ปฏิบัติ 
ผู้ปฏิบัติเป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งในที่นี ้คือ ความรู ้

ความสามารถ ความตัง้ใจจริง และการปรบัตัวของผูป้ฏิบติั ผูป้ฏิบติัตามทัศนะของ ไบรอันท ์และไวท ์
(Bryant & White, 1982) นัน้ จะปฏิบติังานอยู่ในระดบัพืน้ที่ใกลช้ิดกบักลุ่มเป้าหมายนโยบายมากที่สดุ 
ซึ่งปัญหาที่เกิดกบัผูป้ฏิบติัในการน านโยบายไปปฏิบติั มีดงัต่อไปนี ้

2.3.1 ทรพัยากรไม่เหมาะสม ไม่สอดคลอ้งกบังานที่รบัผิดชอบ 
2.3.2 ตอ้งเผชิญกับความตอ้งการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อบริการของ

ภาครฐัที่มีมากขึน้เรื่อย ๆ 
2.3.3 เป้าหมายของหน่วยงานที่สงักดันัน้อาจจะมีหลายอย่างหรืออาจไม่มีความ

ชดัเจน ซึ่งก่อใหเ้กิดความสบัสนในการปฏิบติังาน 
2.3.4 การปฏิบติังานบางครัง้ แมจ้ะบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการ แต่วดัออกมาให้

เห็นเป็นรูปธรรมไดย้าก 
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2.3.5 ความร่วมมือของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการปฏิบัติงาน  ในการ
ปฏิบัติงานจริง มักจะเกิดขึน้ไดย้าก ผูป้ฏิบัติตอ้งเผชิญกับเงื่อนไขหลายประการ คือ ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของหน่วยงาน และตัวของผู้ปฏิบัติงานเอง ต้องอาศัยคุณสมบัติทั้ง 3 
ประการ คือ ความรูค้วามสามารถ ความตัง้ใจจรงิ การปรบัตวัอย่างเหมาะสม ดงันี ้

1) ดา้นความรูค้วามสามารถที่ผูป้ฏิบติัพงึมี ประกอบดว้ย 8 ประการ (Lippitt, 
1958, อา้งถึงใน อาคม ใจแกว้, 2533) คือ 

1.1) ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการ
สอบถามหรือการสงัเกตในขณะที่ปฏิบติังานของบุคคลในแต่ละกลุม่ 

1.2) ความรูด้้านทฤษฎี และการประยุกต์ คือ มีความสามารถในการ
ประยกุตท์ฤษฎีต่าง ๆ ไปใช ้

1.3) ความรูด้า้นจริยธรรม จะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในดา้นจริยธรรม 
และค่านิยมของสงัคมดว้ย 

1.4) ความสามารถในการใหค้ าแนะน าในการแกไ้ขปัญหา 
1.5) ความสามารถในการปฏิบติั มีการเชื่อมโยงความรูใ้นดา้นวิชาการ

มาสูก่ารปฏิบติังานจรงิ 
1.6) ความรูค้วามเขา้ใจดา้นมนษุยแ์ละสงัคม 
1.7) ความพรอ้มที่จะปฏิบติังานท่ามกลางกลุม่บคุคลหลาย ๆ ลกัษณะ 
1.8) ความรูค้วามเขา้ใจในวัตถุประสงคข์องนโยบาย ถา้ผูร้บัผิดชอบใน

ระดบัปฏิบติัมีความเขา้ใจที่แตกต่างกัน อาจจะโดยทัศนะหรือความคิดใด ๆ ก็ตาม ย่อมจะท าให้
เกิดผล 3 ประการ คือ 

ประการที่ 1 ความเขา้ใจในนโยบายที่แตกต่างกนัระหว่างผูป้ฏิบติั จน
ท าใหส้บัสนในวตัถปุระสงคข์องนโยบาย 

ประการที่ 2 ผูป้ฏิบติัจะปฏิบติังานไปตามความพอใจของตน 
ประการที่ 3 ความลม้เหลวของนโยบายจะเกิดขึน้  
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2) ความตัง้ใจ พิจารณาไดจ้ากพฤติกรรมการท างาน เช่น 
2.1) การปฏิบัติงานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ตั้งใจในการ

ใหบ้รกิาร 
2.2) การไม่มีอคติต่อประชาชน ไม่มีการเลือกปฏิบติั ใหบ้ริการประชาชน

ทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั  
3) การปรบัตัวของผูป้ฏิบติั ลิปสกี ้(Lipsky, 1980, อา้งถึงใน อาคม ใจแกว้, 

2533) ไดก้ลา่วว่า การปรบัตวัของผูป้ฏิบติันัน้ จะตอ้งมีดงันี ้
3.1 ผู้ปฏิบัติจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณต์ลอดเวลา 
3.2 การใหบ้ริการในลักษณะต่าง ๆ ปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับความ

ตอ้งการของประชาชน ยืดหยุ่นตามสภาวะแวดลอ้มที่แตกต่างกนัออกไป 
3.3 การสรา้งความเชื่อถือใหเ้กิดขึน้กบัประชาชนกลุม่เป้าหมาย 

สรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นหน่วยงานเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อผูป้ฏิบติันโนบาย 
ประกอบดว้ยปัจจัยย่อยสามประการ คือ 1) ความรูค้วามสามารถ  2) ความตั้งใจ และ 3) การ
ปรบัตวัของผูป้ฏิบติั ซึ่งจะสง่ผลต่อความส าเรจ็ของการน านโยบายไปปฏิบติัดว้ย 

2.2.4 ความเพียงพอของทรัพยากร 
ในการน านโยบายไปปฏิบติั การจดัสรรทรพัยากรใหป้ระสบผลส าเร็จ จะตอ้งมีเงินที่เป็น

ปัจจัยสนับสนุน เวลาที่เหมาะสม และจะตอ้งมีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย 
รวมทัง้มีอ านาจที่จ  าเป็นจะตอ้งใชใ้นการสนบัสนุนการปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีความราบรื่น
และความรวดเรว็ ดงัต่อไปนี ้

2.4.1 ปัจจัยดา้นงบประมาณ เป็นหัวใจของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั 
เนื่องจากมีผลกระทบที่ส  าคญั คือ เป็นปัจจยัที่เสรมิใหน้โยบายบรรลเุป้าหมายที่ก าหนด ขา้ราชการ
ในระดบัปฏิบติัมีแนวโนม้ที่จะท าตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นนโยบาย เนื่องจากแต่ละคนไดร้บัการ
สนบัสนนุจากงบประมาณ ซาบารเ์ทียร ์และแมสมาเนียน (Sabatier and Mazmanian, 1981, อา้ง
ถึงใน ศภุชยั ยาวะประภาษ, 2538) ไดก้ลา่วว่า นโยบายจะประสบความส าเรจ็ได ้จ าเป็นตอ้งมีการ
สนับสนุนทางดา้นการเงินเพียงพอ แต่ก็ตอ้งระมัดระวังในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชนจ์าก
การใชจ้่ายงบประมาณของผูท้ี่น  านโยบายไปปฏิบติั ดงันัน้ งบประมาณจึงเป็นสว่นหนึ่งของปัจจยัที่
ส่งลผลกระตุ้นการท างานของแต่ละบุคคลที่เข้ามามีส่วนรับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติ  
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ตลอดจนความราบรื่นที่เกิดขึน้ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัในแต่ละขัน้ตอน ซึ่งขึน้อยู่กับ
งบประมาณเป็นส าคญั 

2.4.2 จ านวนบุคลากร หรือทีมงาน มีเพียงพอหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกบัปรมิาณ
งานที่รบัผิดชอบ ซึ่งจ านวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอย่อมเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายไปปฏิบติั 
เอดเวิรด์ส ์(Edwards, อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2538) กล่าวว่า จ านวนบุคลากรที่จะ
น าเอานโยบายไปปฏิบติั ตามปกติจะตอ้งเพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบติั ซึ่งหากขาดแคลน
ก าลังคนดังกล่าว จะส่งผลโดยตรงในด้านประสิทธิภาพของงานและการปฏิบัติตามนโยบาย
นโยบายก าหนด 

2.4.3 ปัจจัยทางด้านบริการ เอดเวิรด์ส์ (Edwards, อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวะ
ประภาษ, 2538) กลา่วว่า การขาดแคลนวสัดอุปุกรณ ์สถานที่ท าการ ที่ดิน เครื่องมือเครื่องใช ้และ
อปุกรณท์ี่ใชอ้  านวยความสะดวกอ่ืนๆ สามารถส่งผลต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวของนโยบาย ได้
เช่นเดียวกนักบัการขาดแคลนงบประมาณและบุคคลากร 

สรุป ปัจจัยด้านความเพียงพอของทรัพยากร  3 ประการ คือ ปัจจัยด้าน
งบประมาณ จ านวนบคุลากร และดา้นการบรกิาร มีผลต่อความส าเรจ็และความลม้เหลวในการน า
นโยบายไปปฏิบติั 

2.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
คนึงนิจ ศรีบวัเอ่ียม (2545) ใหค้วามหมายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร รวมถึงการจัดสรรทรพัยากรต่าง ๆ  ผ่านการให้
ขอ้มลู แสดงความคิดเห็น รว่มวางแผน รว่มปฏิบติั รวมถึงการควบคมุโดยตรงจากประชาชน 

ถวิลวดี บุรีกุล (2551) ใหค้วามหมายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชน
หรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่มีส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของตน รวมถึงการที่ภาครฐัน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบายและการตดัสินใจดว้ย 

จากแนวคิดดังกล่าว สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทัง้ในดา้นขอ้มลูข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น 
การรว่มตดัสินใจ การปฏิบติั การติดตามและประเมินผลนโยบายสาธารณะ  
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2.3 แนวคิดทรัพยากรในการบริหาร (4M) 
ทรพัยากรในการบรหิาร (Resources) แบง่เป็น 4 ประเภท หรือเรียกย่อ ๆ วา่ 4M คือ 

3.1 บุคลากร (Man) ถือเป็นทรพัยากรที่ส  าคัญที่สุดขององคก์ร ซึ่งจะเป็นผูใ้ชท้รพัยากร
ดา้นอ่ืน ๆ หน่วยงานจึงจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู ้ความเชี่ยวชาญหรือช านาญ และ
ประสบการณท์ี่เหมาะสมในการปฏิบติังาน จึงถือเป็นหนา้ที่ของผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมใหม้ีการพัฒนา
ความรูค้วามสามารถของบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญ สรา้งคนใหม้ีประสิทธิภาพ มีความพรอ้มในการ
ท างานหรือเรียนรูง้านใหม่ ๆ เพื่อใหป้ฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 งบประมาณ (Money) งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินงานในหน่วยงานราชการอาจมี
ทั้งเงินงบประมาณที่ไดร้บัการจัดสรรจากรฐัและเงินนอกงบประมาณซึ่งหน่วยงานไดร้บัจากการรบั
บริจาค การจดักิจกรรมหารายได ้ซึ่งตอ้งมีการก าหนดแนวทางการบริหาร การใชจ้่ายเงินอย่างประหยดั
และคุม้ค่า ใหม้ีตน้ทุนนอ้ยที่สดุและใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งการบริหารการเงิน
เป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญของการบริหารจัดการ ท าใหอ้งคก์รมีงบประมาณไปด าเนินการในดา้นอ่ืน ๆ 
ต่อไป 

3.3 วสัดอุปุกรณ ์(Material) ไดแ้ก่ วสัดสุิ่งของต่าง ๆ  ในการบรหิารงาน เช่น อาคารสถานที่ 
อปุกรณเ์ครื่องใชต่้าง ๆ ในการบริหารตอ้งมีแนวทางการใชง้านเครื่องมือเครื่องใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และท างานไดใ้นระยะเวลาที่ก าหนด ดังนัน้ บุคลากรจะตอ้งมีความรูแ้ละความสามารถในการใชง้าน
อุปกรณห์รือเครื่องมือต่างๆ ในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอย่างดี มีการดูแลบ ารุงรกัษาและมีการป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างปฏิบติังานได ้

3.4 การจดัการ (Management) เป็นกระบวนการบรหิารจดัการใหง้านทัง้หมดเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก าหนดกลยุทธก์ารบรหิารงานที่ค  านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ทัง้
ภายในและภายนอกองคก์ร มีการวิเคราะหเ์พื่อหากลยทุธแ์ละแนวทางในการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบั
บรบิทที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ  
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะบุคคลและองคก์าร 
2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 

David C. McClelland นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ไดร้เิริ่มแนวคิดและการศกึษาเก่ียวกบัสมรรถนะและไดพ้ฒันาแบบวดับคุลิกภาพในศึกษา
ว่าผูท้ี่สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนัน้ มีทศันคติและลกัษณะนิสยัอย่างไร McClelland พบว่า 
ปัญหาของผลการทดสอบความถนัดของแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานนอ้ยมาก 
สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการวดัผลจากความถนดัของบคุคลไม่สามารถท านายผลการท างานได ้ซึ่ง McClelland 
ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูของกลุม่เปา้หมายที่มีผลการท างานที่มีลกัษณะโดดเด่น และผูท้ี่ไม่ไดม้ีผลงานโดด
เด่น ซึ่งพบว่าสมรรถนะเก่ียวกบัความรูแ้ละความเขา้ใจถึงความแตกต่างของวฒันธรรมซึ่งเป็นปัจจยัที่มี
ความสมัพนัธก์บัผลงาน ไม่ใช่การทดสอบดว้ยแบบวดัความถนดั และท าใหแ้นวคิดสมรรถนะไดร้บัความ
สนใจจนถึงทกุวนันี ้

โมเดลภูเขาน า้แข็งแห่งสมรรถนะ หรือ แบบจ าลองภูเขาน า้แข็ง (Iceberg Model) เป็น
แนวคิดที่อธิบายถึงสมรรถนะความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าสามารถเปรียบเทียบกบัภเูขาน า้แข็ง โดยมี
ส่วนที่สามารถสงัเกตเห็นและสามารถพฒันาไดง้่าย คือส่วนที่ลอยอยู่เหนือน า้ ประกอบดว้ยองคค์วามรู้
และทักษะความสามารถในการปฏิบติังานที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล และส่วนใหญ่สิ่งที่มองเห็นไดย้าก
มกัจะอยู่ใตผ้ิวน า้ เช่น แรงจูงใจหรือแรงขบัภายในที่น าไปสู่เป้าหมาย ภาพลกัษณภ์ายใน อปุนิสยั และ
บทบาทที่แสดงออกต่อสงัคม โดยส่วนที่อยู่ใตน้ า้จะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของผูป้ฏิบติังานเป็น
อย่างมากและเป็นสว่นที่พฒันาไดค่้อนขา้งยาก 

2.4.2 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
McClelland (1973) แบ่งองคป์ระกอบส าคญัของสมรรถนะออกเป็น 5 สว่น คือ 

2.4.2.1 องคค์วามรู ้คือ ความรูเ้ฉพาะเรื่องหรือเฉพาะดา้นที่บุคคลจ าเป็นตอ้งรู ้  
ซึ่งเกิดจากการศกึษาเรียนรูใ้นรูปแบบต่างๆ 

2.4.2.2 ทกัษะ คือ สิ่งที่อยู่ในตวับุคคลซึ่งเป็นความสามารถที่ไดร้บัการฝึกฝนจน
เกิดความช านาญเฉพาะตวั และสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเกิดขึน้ไดท้ัง้
จากพรสวรรค ์และจากการเรียนรูแ้ละฝึกฝนเป็นประจ า 

2.4.2.3 บทบาททางสงัคม คือ สิ่งที่บคุคลตอ้งการที่จะสื่อใหบุ้คคลอ่ืนในสงัคมได้
เห็นว่าตวัเขามีบทบาท หนา้ที่ความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างไร เช่น การช่วยเหลือผูอ่ื้น การเป็นผูน้  า 

2.4.2.4 ภาพพจนห์รือภาพลกัษณภ์ายในเก่ียวกับตวัเอง ภาพลกัษณข์องตนเอง
หรือสิ่งที่บคุคลอ่ืนมองตวัเองว่าเป็นอย่างไร เช่น ผูเ้ชี่ยวชาญ การเป็นผูน้  า 
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2.4.2.5 แรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน สิ่งที่ดึงดดูและกระตุน้ใหเ้กิดคนคนนัน้พึงใจ
จะกระท า หรือแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มุ่งไปสูเ่ปา้หมาย หรือความส าเรจ็ 

2.4.3 ความหมายของสมรรถนะ 
McClelland (1973) ใหค้วามหมายว่า “คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่ง

สามารถผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลสามารถสรา้งผลการปฏิบติังานในงานที่ตนรบัผิดชอบใหดี้ เป็นไปตาม
เกณฑเ์ปา้หมายที่ก าหนดไว”้ 

Boyatzis (1982) ใหค้วามหมายว่า คุณลักษณะพืน้ฐานของบุคคล ประกอบดว้ย องค์
ความรู ้แรงจูงใจ  ลกัษณะอปุนิสยั  ทกัษะและความสามารถ หรือบทบาททางสงัคม ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัที่
บุคคลจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดผ้ลการปฏิบติังานที่สูงกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑต์ามที่
เปา้หมายก าหนดไว ้

Boam และ Sparrow (1992) ใหค้วามหมายว่า “สมรรถนะ“ หมายถึง กลุม่ของคณุลกัษณะ
เชิงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่จ  าเป็นตอ้งมีหรือตอ้ใชใ้นการปฏิบติังานในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานที่ตนเองไดร้บัมอบหมายใหผ้ิดชอบประสบความส าเรจ็  

Spencer และ Spencer (1993) ใหค้วามหมายว่า “สมรรถนะ” คือ คณุลกัษณะพืน้ฐานที่
อยู่ภายในตัวบุคคล ไดแ้ก่ แรงจูงใจ อุปนิสยั อัตมโนทัศน ์ความรูแ้ละทักษะ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะเป็นสิ่งที่
ผลกัดันหรือเป็นความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผลที่ท าใหบุ้คคลสามารถปฏิบติังานตามที่ไดร้บัมอบหมายหรือ
รบัผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือสงูกว่าเกณฑอ์า้งอิงหรือเปา้หมายที่ไดก้ าหนดไว ้

เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543) ให้ความหมายว่า สมรรถนะ คือ ทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถหรือพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานที่ส  าคญัในท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะในการท างาน
เรามีความจ าเป็นที่จะตอ้งรูแ้ละเขา้ใจขอ้มูลว่าจะท างานนัน้อย่างไร และควรแสดงพฤติกรรมหรือคณุ
ลกัษณะเฉพาะอย่างไร จึงจะสามารถท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จ สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยใหแ้ต่ละองคก์รไดร้บั
ทราบถึงคณุสมบติัหรือคณุลกัษณะที่ดีในการปฏิบติังานของบคุลากรในองคก์รของตนเองว่าเป็นเช่นไร 

ณรงคว์ิทย ์แสนทอง (2546) ใหค้วามหมายว่า “สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกของแต่ละ
บคุคลที่สะทอ้นถึงการมีความรูห้รือความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ และอปุนิสยั หรือกลุม่ขององคค์วามรู ้
ซึ่งทกัษะ และคณุลกัษณะของแต่บุคคล สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมที่สามาถสงัเกตไุดข้องบุคคลที่ได้
แสดงออกมา ซึ่งสามารถวดัและสงัเกตได ้

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2552) ใหค้วามหมายว่า “สมรรถนะ” ว่าเป็น
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ ้นจากการมีความรู้ มีทักษะและความสามารถหรือ
คณุลกัษณะอ่ืนๆ ที่ท าใหบ้คุคลสามารถสรา้งผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าเพื่อนรว่มงานอ่ืน ๆ ในองคก์ร” 
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จากความหมายที่นกัวิชาการทัง้ชาวต่างประเทศและชาวไทยสามารถสรุปไดว้่า สมรรถนะ
คือคณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่มาจากสว่นที่มองเห็นและมองไม่เห็น ซึ่งมีองคป์ระกอบส าคญัคือ ความรู ้
ทกัษะและความสามารถ รวมถึงคณุลกัษณะอ่ืนๆ ที่ท าใหบุ้คคลสามารถปฏิบติังานหรือสรา้งผลงานได้
โดดเด่นกว่าผูร้ว่มงานคนอ่ืนๆ ในองคก์ร 

2.4.4 ประเภทของสมรรถนะ 
อาภรณ ์ภู่วิทยพนัธุ ์(2547) ไดอ้ธิบายการจดัแบ่งสมรรถนะ ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1) ความสามารถหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือของ
พนกังานทกุคนในองคก์ร ที่แสดงพฤติกรรมออกมาแลว้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีความรู ้มทีกัษะ และ
ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยต่างๆ ของคนในองคก์รโดยรวม ถ้าพนักงานหรือผูป้ฏิบัติงานใน
องคก์รที่มีความสามารถประเภทนี ้สามารถชว่ยสนบัสนนุภารกิจของใหอ้งคก์รบรรลเุปา้หมายตาม
วิสยัทศันไ์ด ้ความสามารถหลกัซึ่งถูกก าหนดขึน้จากวิสยัทศัน ์ภารกิจ พนัธกิจ เป้าหมายหลกัหรือ
นโยบายขององคก์ร 

2)  ความสามารถด้านการบริหาร  (Managerial Competency) หมายถึ ง 
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการบริหารหรือจัดการ ตัง้แต่ระดบัผูบ้ริหาร และระดบัพนกังาน 
โดยจะแตกต่างกันออกไปตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ต าแหน่งทางการบริหาร งานที่
รับผิดชอบ เช่น การเป็นผู้บริหารหรือผู้น า การจัดการและแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ  
การวางแผนงาน วิสยัทศันเ์ชิงกลยทุธ ์การบรหิารการเปลี่ยนแปลง การสอนและการพฒันาทีมงาน 
ความคิดเชิงวิเคราะห ์เป็นตน้ 

3) ความสามารถตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) หมายถึง ความรู้
ความสามารถในการท างานที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีความรู ้ทักษะและคุณลักษณะที่มีความ
เฉพาะของแต่ละงาน หนา้ที่การงานที่ต่างกนั ความสามารถในงานย่อมแตกต่างกนั  
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ณรงคว์ิทย ์แสนทอง (2547) ไดอ้ธิบายการแบ่งสมรรถนะ ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
1) สมรรถนะเฉพาะตัวบุคคล หมายถึง บุคลิกของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงองค์

ความรู ้ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และลักษณะนิสัยของคนในองคก์รโดยรวม ที่จะมีส่วนท าให้
องคก์รบรรลเุปา้หมายตามวิสยัทศันไ์ด ้

2) สมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึง ลักษณะของบุคลิกที่สะท้อนใหเ้ห็นถึง
ความรู ้ทกัษะ ทศันคติ ความเชื่อ และอปุนิสยั ที่จะช่วยส่งเสริมใหบุ้คคลนัน้สามารถสรา้งผลงาน
ในการปฏิบติังานในต าแหน่งนัน้ ๆ ไดส้งูกว่ามาตรฐาน 

3) สมรรถนะส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะบุคลิกของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู ้ทักษะความสามารถ ค่านิยมหรือทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่ท าให้บุคคลนั้นมี
ลกัษณะความสามารถในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดโ้ดดเด่นกว่าบคุคลทั่วไป เช่น ความสามารถใน
การวาดภาพของศิลปิน การแสดงกายกรรมของนกักีฬา เป็นตน้ 

ธ ารงศกัดิ ์คงคาสวสัดิ ์(2548) ไดจ้ดัแบ่งประเภทของ Competency ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
1) Core Competency หมายถึง คณุสมบติัขัน้พืน้ฐานที่ส  าคญัที่ทุกต าแหน่งงาน

ขององค์การที่จ  าเป็นต้องมี หรืออาจพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็น "คุณสมบัติร่วม" ของทุกคนใน
องคก์รที่จะตอ้งมี Core Competency ขององคก์รหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกบัอีกองคก์รหนึ่งก็ได ้และ 
Core Competency คือ สว่นหนึ่งของ "วฒันธรรมองคก์ร" หรือ Competency Culture นั่นเอง 

2) Competency อ่ืนที่ไม่ใช่ Core Competency หรือ Non-Core Competency 
เป็นคุณสมบัติที่องค์กรต้องการส าหรับแต่ละต าแหน่งงาน ได้แก่ Job/Functional/Technical 
Competency, Personal/Individual Competency, Managerial/Leadership Competency 

สมรรถนะเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้องค์การสามารถบรรลุ ตาม
วัตถุประสงคห์รือเป้าหมายตามที่ก าหนดไวอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งสมรรถนะองคก์ารมี
องคป์ระกอบที่ส  าคญัหลายอย่างและเป็นปรากฏการณท์ี่ค่อนขา้งซบัซอ้น (นิสดารก ์เวชยานนท,์ 2553) 
ดังนั้น ในหัวขอ้นีจ้ะน าเสนอความหมายและความเป็นมาของสมรรถนะองคก์าร แนวคิดการพัฒนา
สมรรถนะองคก์าร ขัน้ตอนการพัฒนาสมรรถนะหลกัขององคก์าร องคป์ระกอบของสมรรถนะองคก์าร 
และประเภทของสมรรถนะองคก์าร ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้  
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2.4.5 ความเป็นมาและความหมายของสมรรถนะองคก์าร 
ตวัสมรรถนะ (capabilities) เปรียบเสมือนพลงัที่ช่วยในการปิดช่องว่างระหว่างความตัง้ใจ 

(intent) กบัผลลพัธ ์(Output) ดงันัน้ความหมายของค าว่าสมรรถนะจึงเปรียบเสมือนกอ้นน า้แข็งที่ลอย
อยู่ท่ามกลางกอ้นน า้แข็งอ่ืน ๆ ในมหาสมทุร และยากที่จะแยกออกจากกอ้นอ่ืน ๆ (Dosi, Nelson, และ 
Winter, 2000) โดยความหมายของสมรรถนะองคก์าร มีการใชค้  าศพัทท์ี่หลากหลาย แต่มีความหมายที่
ใกลเ้คียงกนั ซึ่งในทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์าร เมื่อกลา่วถึงความสามารถขององคก์ารในการที่จะท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งได้นั้น นิยมใช้ค าว่า “distinctive competence” โดย Andrews (1971) ให้ความหมายค าว่า“ 
distinctive competence” ว่าไม่ไดเ้ป็นเพียงความสามารถที่องคก์ารสามารถท าไดเ้ท่านัน้ แต่ยงัเป็นสิ่ง
ที่องคก์ารสามารถท าไดดี้กว่าคนอ่ืนดว้ย ส่วน Selznick (1957) กล่าวว่า distinctive competence เป็น
ความสามารถเฉพาะและมีความหมายท่ีใกลเ้คียงกับความตั้งใจหรือพันธกิจขององคก์าร (strategic 
intent) เช่นเดียวกับ Hamel และ Prahalad (1989) ที่ ใช้ค าว่า “distinctive competence” โดยให้
ความหมายว่าเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับค าว่าสมรรถนะองคก์าร 
(organization competency) นั่นเอง 

ต่อมา Hamel และ Prahalad (1990) ไดเ้ขียนบทความเรื่อง “The core competence of 
the corporation” ในปี ค.ศ. 1990 โดยไดน้ าเสนอค าว่า “core competence” ในการนิยามความหมาย
ของสมรรถนะองคก์าร โดยอธิบายว่า เป็นการประสานความรว่มมือกนัระหว่างทกัษะความสามารถและ
เทคโนโลยีที่เกิดจากการสะสมความรูใ้นองคก์ารซึ่งท าใหม้ีความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน และเป็นสิ่งที่
ลอกเลียนไดย้าก สว่น Kogut และ Zander (1992) ใชค้  าว่า “combination capabilities” เพื่อจ ากดัความ
สมรรถนะองคก์าร โดยใหค้วามหมายว่าเป็นการบูรณาการความสามารถ โดยน าเอาความสามารถที่
สะสมอยู่ในองคก์ารมาปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นสมรรถนะใหม่ดว้ยการประยุกตร์วมกบัความรูอ่ื้น ๆ  ท าใหเ้กิด
เป็นสมรรถนะใหม่ขององค์การ  และ Teece, Pisano, และ Shuen (1997) ใช้ค าว่า "dynamic 
capabilities” ในการอธิบายความหมายของสมรรถนะองคก์าร ว่าคือ ความสามารถขององคก์ารในการ
สรา้งหรือบูรณาการพลงัความสามารถทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อรบัมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า ความสามารถขององคก์ารที่โดดเด่นตอ้งอาศยัการวิจยัและพฒันา แลว้
น าผลจากการวิจยัและพฒันานัน้ไปทดลองใชเ้พื่อคน้หาจุดบกพร่องและปรบัปรุงใหม่ แต่หากองคก์าร
ใดไม่น าผลการวิจยัมาใชห้รือพฒันางานอ่ืน ๆ  ในองคก์ารก็ไม่อาจท าใหเ้กิดความสามารถที่โดดเด่นได ้
ต่อมา Rigby (1998) ไดท้ าการศึกษาให ้บริษัท Bain and Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาดา้นการ
จดัการโดยท าการส ารวจ บริษัทจ านวน 708 บริษัททั่วโลก ในปี ค.ศ. 1998 พบว่าสมรรถนะหลกั (core 
competency) เป็นเครื่องมือบริหารที่ บริษัท นิยมน ามาใชใ้นการปรบัปรุงการจดัการขององคก์าร โดย
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ไดร้บัความพงึพอใจสงูเป็นล าดบัที่ 3 และในปี ค.ศ. 2005 อยู่ในล าดบัที่ 6 จากจ านวนเครื่องมือทางการ
บรหิารจ านวน 25 รายการ 

สรุปไดว้่าสมรรถนะองคก์าร หมายถึง ความสามารถเฉพาะขององคก์ารที่สรา้งหรือบรูณา
การมาจากองคค์วามรูต่้างๆที่สะสมอยู่ภายในองคก์ารและภายนอกองคก์าร ซึ่งท าใหอ้งคก์ารนัน้ ๆ  มี
ความสามารถในการด าเนินงานที่โดดเด่นและไดร้บัประสิทธิผลตามเปา้หมายที่ก าหนด 

2.4.6 แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะองคก์าร 
แนวคิดในการพฒันาสมรรถนะองคก์ารสามารถท าความเขา้ใจไดจ้าก “ตวัแบบสมรรถนะ

เชิงมองภาพรวม (competency-based perspective: CBP) ”เนื่องจากเป็นตัวแบบที่มีการรวบรวม
อิทธิพลทางความคิดในทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสรา้งสมรรถนะในการแข่งขันขององคก์ารไวอ้ย่าง
หลากหลาย เริ่มตน้จากแนวคิดของ Selznick (1957), Penrose (1959) และ Andrews (1971) ที่แสดงให้
เห็นว่า การสะสมความรูภ้ายในองคก์ารมีความส าคัญอย่างยิ่ง และเป็นตน้แบบที่ท าใหเ้กิดแนวคิด
เก่ียวกับฐานทรพัยากร (the resource-based view) ของนักวิชาการอย่าง Wernerfelt (1984), Dierickx 
และ Cool (1989), Grant (1991, 1996): Barney และ Wright (1998) ซึ่งท าใหค้วามส าคญักบัทรพัยากร
ที่จบัตอ้งไม่ไดผ้่านกรอบของการปรบัเปลี่ยนองคก์ารใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม (the 
evolutionary perspective) ของ Nelson และ Winter (1982) หรือผ่านแนวคิดของ Teece, Pisano และ 
Shuen (1997) ซึ่งไดท้ าการศึกษาความสามารถเชิงพลวัตร (the dynamic capacity theory) ที่กล่าวว่า 
ความสามารถเชิงพลวตัรจะช่วยใหเ้กิดการสรา้งสรรค ์การบูรณาการ และการจดัรูปแบบสมรรถนะเพื่อ
เตรียมพรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนีต้ัวแบบสมรรถนะเชิงมองภาพรวม (CBP) ยังไดร้บัการ
สนบัสนนุจาก Hamel และ Prahalad (1990; 1994), Foss (1993) และ Sanchez, Heene, และ Thomas 
(1996) ที่กล่าวถึงกระบวนการพฒันาสมรรถนะองคก์าร โดยสรุปไวว้่าองคก์ารที่มีสมรรถนะที่ยั่งยืนและ
มีเอกลกัษณม์ีความจ าเป็นที่จะตอ้งมองว่า องคก์ารเป็นที่สะสมขององคค์วามรู ้(the knowledge-based 
theory) ซึ่งมีนักวิชาการอย่าง Kogut และ Zander (1992) และ Nonaka และ Takeuchi (1995) ได้
ท าการศึกษาไว ้ดังนัน้จึงพอจะกล่าวไดว้่าการพฒันาสมรรถนะองคก์ารตามตัวแบบสมรรถนะเชิงมอง
ภาพรวม (CBP) องคก์ารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งมีการสะสมความรูเ้ป็นพืน้ฐานมาก่อน 

จากแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะองค์การหรือการพัฒนาสมรรถนะหลัก (core 
competencies development) ขององคก์ารขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าสิ่งหนึ่งที่มีความส าคญัในการสรา้งหรือ
พฒันาสมรรถนะองคก์ารก็คือ การสะสมความรูภ้ายในองคก์าร (organizational learning) เพราะหากไม่
มีการสะสมความรูแ้ลว้ การพฒันาสมรรถนะหลกัขององคก์าร (core competencies) ก็จะเป็นไปไดย้าก 
โดยในการสะสมความรูน้ัน้ “คน” ถือว่าเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัที่สดุ เนื่องจากความรูจ้ะถกูสะสมในตวั
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บุคคลเป็นล าดับแรก ซึ่งเทคโนโลยีหรือองคก์ารไม่สามารถที่จะมีความรูข้ึน้มาเองได้ ดังนัน้สมรรถนะ
หลักขององคก์าร (core competencies) จึงเกิดจากกระบวนการเรียนรูท้ี่คนน าเอามาท าใหเ้กิดเป็น
ความสามารถนั่นเอง (นิสดารกเ์วชยานนท,์ 2553) ซึ่งสอดคลอ้งกับ Hamel และ Prahalad (1994) ที่
กล่าวว่าการที่องค์การจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันหรือเป็นองค์การที่ประสิทธิภาพได้นั้น 
จ าเป็นตอ้งเกิดจากความสามารถที่องคก์ารสะสมไว ้ซึ่งการสะสมความรูข้ององคก์ารเปรียบไดก้บัรากไม ้
เมื่อองคก์ารมีการสะสมองคค์วามรูไ้วม้าก รากไมก้็จะแข็งแรง ส่งผลใหม้ีล  าตน้ที่มั่นคงซึ่งเปรียบเสมือน
กบัผลิตภณัฑห์ลกั (core product) ท าใหอ้งคก์ารสามารถเจริญเติบโต แผ่กิ่งกา้นและออกดอกผลหรือ
ประสิทธิผลจากการปฏิบติังาน 

ในส่วนของการเรียนรูข้ององคก์าร Argyris (1990) ไดอ้ธิบายว่า การเรียนรูข้ององคก์าร
เกิดขึน้เมื่อ 1) องคก์ารตอ้งการที่จะบรรลวุตัถปุระสงค ์และ 2) เมื่อองคก์ารพบว่าเกิดความไม่สอดคลอ้ง
กันระหว่างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ซึ่ง Argyris (1990) ได้จ าแนกลักษณะการเรียนรูข้ององค์การ
ออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่  

1) การเรียนรูแ้บบ single loop คือ เมื่อมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐาน
ไว ้จึงลงมือปฏิบติัและทบทวนผลความส าเร็จของงาน แลว้ด าเนินการแกไ้ขเมื่อจ าเป็น ซึ่งมีความ
เหมาะสมกบังานที่ท าเป็นประจ าหรืองานที่ตอ้งท าซ า้ ๆ  

2) การเรียนรูแ้บบ double loop คือ เมื่อกระบวนการท างานมีตัวแปรเขา้มาเพื่อ
พิจารณาใหม้ีความเหมาะสมกบัสถานการณใ์หม่ องคก์ารจะไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ภายไดส้ถานการณท์ี่
มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะน าไปสูก่ารปฏิบติัท าใหเ้กิดการเรียนรูแ้บบ double loop ซึ่งมีคาซึ่งมีความ
เหมาะสมกบังานที่ไม่ไดก้ าหนดตายตวั  
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เมื่อเกิดกระบวนการการเรียนรูแ้ลว้ ต่อมาก็คือ การเก็บสะสมความรูข้ององคก์ารโดย 
Neugaard, 1994, อา้งถึงใน เวชยานนท ์(2553) ไดเ้สนอรูปแบบของการสะสมความรูภ้ายในองคก์าร
ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ  

1) การเรียนรูร้ะดบับคุคล เป็นกระบวนการเรียนรูแ้บบไม่เป็นทางการ  
2) การเรียนรูใ้นการแกปั้ญหา เป็นการเรียนรูจ้ากกระบวนการการแกปั้ญหานัน้ ๆ  
3) การเรียนรูใ้นมิติของการจดัการและองคก์าร เป็นกระบวนการที่มีการวางแผน

และควบคมุอย่างเป็นทางการ โดยมีการสรา้งแรงจงูใจเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้ 
4) การเรียนรูท้ี่กลายเป็นวฒันธรรมองคก์าร 

ดังนั้นสรุปได้ว่าการเรียนรูข้ององค์การเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงระบบที่
ท างานรว่มกนัดว้ยกลไกที่สรา้งขึน้ส  าหรบัแต่ละบคุคลและกลุม่บคุคล โดยมีการสรา้งหน่วยความจ าเป็น
ขององคก์าร ซึ่งองคก์ารไม่ไดเ้ป็นผูป้ฏิบติัใหเ้กิดการเรียนรู ้แต่เป็นกลุ่มบุคคลต่าง ๆ  ในองคก์ารที่น าไป
ปฏิบติัจึงน าไปสูก่ารเรียนรู ้โดยองคก์ารสรา้งเงื่อนไขและอ านวยความสะดวกให ้

นอกจากนีจ้ากค าจ ากัดความของค าว่า “core competencies” ที่ Hamel และ Prahalad 
(1990; 1994) ไดใ้หค้วามหมายว่า หมายถึงการบูรณาการของความรูแ้ละทักษะที่เกิดขึน้ในองคก์าร 
(collective learning in organization) ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั โดยตอ้งมีการสื่อสารท าความ
เขา้ใจเพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วม ซึ่งบุคลากรทุกคนในองคก์ารตอ้งเห็นชอบและยอมรบัลักษณะการ
ท างานขา้มสายงาน เพราะการบูรณาการความรูจ้ะตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคลากรหลายระดบัชัน้ในองคก์าร 
ซึ่งตอ้งมีการเรียนรู ้ยอมรบั และปรบัเปลี่ยนจนท าใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม่ที่เป็นประโยชนต่์อองคก์าร และ
ความรูท้ี่เป็นสมรรถนะหลกัขององคก์าร (core competencies) นีย้งัเป็นทรพัยากรที่ใชไ้ดอ้ย่างไม่มีวัน
หมด แต่จะกลบัเพิ่มขึน้หากมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรูอ้ย่างต่อเนื่อง โดยที่ส  าคัญตอ้งไดร้บั
การสนับสนุนจากผูบ้ริหารขององคก์าร ซึ่งในประเด็นสุดทา้ยนี ้สอดคลอ้งกับความเห็นของ Ansoff 
(1965) ที่ ได้เสนอให้ผู้บริหารขององค์การต่าง ๆ รวบรวมสมรรถนะของพนักงาน ( individual 
competency) ที่มีอยู่ในองคก์ารและจดัเป็นกลุม่ซึ่งเรียกว่า “ตาข่ายสมรรถนะ (grid of competencies)” 
เช่นเดียวกันกับ Learned, Christensen, Andrews, และ Guth (1969) ที่ไดเ้สนอแนะใหอ้งคก์ารต่าง ๆ 
คน้หาสมรรถนะหลกัของตนเองเพื่อช่วยใหอ้งคก์ารสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขันและมี
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน และในต่อมา Porter (1980) ได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่า “Five Force 
analysis” เพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถน าไปวิเคราะหแ์ละเขา้ใจถึงสภาพปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก
องค์การของตนเองแล้วน าไปพัฒนาเป็นสมรรถนะหลักขององค์การ และ Wheelwright และ Hayes 
(1985) ได้ให้ค าแนะน าแก่ผู ้บริหารองค์การว่า ผู้บริหารควรตัดสินใจในการพัฒนาศักยภาพและ
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สมรรถนะหลักขององคก์ารก่อน แลว้จึงสรา้งกลยุทธ์บนพืน้ฐานของสมรรถนะหลักขององคก์าร ซึ่ง
สมรรถนะหลกัขององคก์ารที่คน้พบจะท าใหอ้งคก์ารมีความแข็งแกร่ง มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง และ
เป็นสิ่งที่ลอกเลียนไดย้าก เนื่องจากเป็นทรพัยากรที่มองไม่เห็น (Invisible assets)  

จากแนวคิดการพฒันาสมรรถนะองคก์ารของนกัวิชาการแต่ละท่านขา้งตน้ สามารถสรุป
ไดว้่า องคป์ระกอบที่ส  าคญัในการสรา้งสมรรถนะองคก์ารมี 4 ประการ ไดแ้ก่  

1. การมีทัศนคติร่วมกัน (share mindset) คือ การที่บุคลากรและกลุ่มบุคลากร
ต่าง ๆ ภายในองคก์าร มีแนวคิดและทศันคติไปในทิศทางเดียวกนั ซึ่งสามารถช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุ
ถึงการมีสมรรถนะได ้โดยปัจจยัที่ท าใหเ้กิดการสรา้งทศันคติรว่มกนัมี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1.1 ขอ้มูล กล่าวคือ ยิ่งคนไดร้บัขอ้มูลเดียวกันเท่าไร โอกาสที่จะมีทัศนคติ
รว่มกนัก็มีมากขึน้ และ  

1.2 พฤติกรรม กล่าวคือ การแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมาเป็นประจ า ก็จะ
ช่วยตอกย า้ความเป็นกลุม่กอ้นเดียวกนัมากยิ่งขึน้  

2. การจัดการและการปฏิบัติการด้านบุคคลากร (management and human 
resource practices) ระบบการบริหารคนที่จะช่วยให้องค์การได้คนที่มีความสามารถเข้ามา
ภายในองคก์าร นอกจากนีก้ารมีระบบจ่ายค่าตอบแทนและระบบการประเมินผลการปฏิบติังานที่ดี 
ก็จะช่วยพฒันาสมรรถนะบุคคลเพิ่มขึน้ รวมทัง้การออกแบบงานและการสื่อสารภายในองคก์ารก็
จะช่วยท าให้สมรรถนะขององคก์ารมีความแข็งแกร่ง และในการที่องคก์ารจะพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลใหม้าเป็นสมรรถนะองคก์ารไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งมีการจัดการดา้นทรพัยากรมนุษย ์6 ดา้น 
ไดแ้ก่  

2.1 ดา้นการสรรหา (selection) ความสามารถ  
2.2 ดา้นการพฒันา (development) ความสามารถ  
2.3 ดา้นการประเมินผล (appraisal)  
2.4 ดา้นการใหร้างวลั (reward)  
2.5 คา้นการออกแบบองคก์าร (organization design)  
2.6 ดา้นการสื่อสาร (communication)  
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3. การมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (capacity of change) ความสามารถ
เหลา่นีเ้กิดจากบคุคลากรในองคก์ารท่ีไดร้บัการมอบอ านาจ เช่น ต าแหน่งผูจ้ดัการ เป็นตน้ มีหนา้ที่
ในการวิเคราะหแ์ละบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้การพัฒนาความสามารถในการสรา้งความ
เขม้แข็งใหแ้ก่องคก์าร ซึ่งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ขัน้ตอน คือ  

3.1 การระบสุภาพปัจจบุนัขององคก์าร (current state of the system)  
3.2 การสรา้งแผนรองรบั (plan for change)  
3.3 การปฏิบติัตามแผน (transition management changing)  
3.4 การไดร้บัผลลพัธ ์(desired outcomes result)  
โดยตัวชีว้ัดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสามารถพิจารณาไดจ้ากการ

ลดลงของเวลาในการด าเนินการขัน้ตอนตอนต่าง ๆ  
4. ภาวะผูน้  า (leadership) สมรรถนะองคก์ารจะถูกผลักดันจากภาวะผูน้  า ซึ่ง

ควรถูกสรา้งขึน้ในทุกระดับภายในองค์การ และจากวิสัยทัศนใ์นทุกระดับขององค์การ โดยจะ
สงัเกตไดว้่า ในปัจจบุนัวิสยัทศัน ์(Vision) ไดก้ลายมาเป็นสิ่งส าคญัมากในการบรหิารงาน และการ
ปรบัเปลี่ยนวิสยัทศันไ์ปสูก่ารปฏิบติัจึงเป็นภาระหนา้ที่หนึ่งของผูน้  า 

2.5 นโยบายการจัดการขยะและขยะอันตราย 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ไดจ้ัดท าแผนแม่บท

ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอนัตรายของประเทศไทย ซึ่งเป็นแผน
ระยะ 20 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2561-2580 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการขยะและของเสียที่เป็น
อนัตรายท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาของประเทศ และเสรมิสรา้งความรว่มมือของประชาชน
และทุกภาคส่วนของสงัคมในการจัดการขยะและของเสียที่เป็นอันตรายของประเทศ ครอบคลุม
ประเภทของขยะจ านวน 4 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะมลูฝอยชมุชน ของเสียที่เป็นอนัตรายชมุชน มลูฝอย
ติดเชือ้ และของเสียจากระบบอตุสาหกรรม ประกอบดว้ย 3 มาตรการที่ส  าคญัคือ 1)มาตรการแรก 
เป็นการป้องกันและลดมลพิษที่เกิดขึน้จากขยะและของเสียอันตราย 2) มาตรการที่สอง เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการมลพิษที่เกิดขึน้จากการบ าบดั ก าจดัขยะและของเสียอนัตราย และ 
มาตรการสดุทา้ย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจดัการมลพิษที่เกิดขึน้จากขยะและของ
เสียอนัตราย 
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2.5.1 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
2.5.1.1 สง่เสรมิการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยจากตน้ทาง 

1) รณรงค์สรา้งองค์ความรูแ้ละความเข้าใจ และสรา้งจิตส านึกสาธารณะให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและช่วยกนัคดัแยกมลูฝอยในครวัเรือน เพื่อใหส้ามารถ
น ากลบัมาใชใ้หม่ และมีการจดัการมลูฝอยจากแหลง่ก าเนิด 

2) มติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบโครงการ “ท าความดี
ดว้ยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอ้ม” ใหห้น่วยงานราชการเป็นตน้แบบและร่วมรณรงค์หรือเชิญชวนให้
ภาคเอกชนและประชาชน ช่วยกนัลดและการคดัแยกขยะมลูฝอย ลดการรบั ลดการให ้ลดการใช้
ถงุพลาสติกหหูิว้ และงดการใชโ้ฟมบรรจอุาหาร นอกจากนีพ้ืน้ที่อทุยานแห่งชาติ สวนสตัว ์ยงัมีการ
เขา้ร่วมด าเนินการตามแนวทางดังกล่างและมีการจดัการขยะบกสู่ทะเลในพืน้ที่จังหวัดชายทะเล 
จ านวน 24 จงัหวดั อีกดว้ย 

3) ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดขยะ เช่น จัดท าโครงการวันงดรับ
ถงุพลาสติกส าหรบัหา้งสรรพสินคา้ รา้นสะดวกซือ้ชัน้น า 

2.5.1.2 สนับสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีการจดัการขยะมูลฝอยแบบรวมศนูย ์
(Cluster) มีการลด คัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครวัเรือน มีการเก็บขนแบบแยกประเภท และน าไปก าจัด
อย่างถูกตอ้ง รวมทัง้ใหค้  าแนะน าในการสรา้งสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย การดูแลและปรบัปรุงสถานที่
ก าจดัขยะมลูฝอยใหถ้กูตอ้ง 

2.5.1.3 ติดตามและตรวจสอบ รวมถึงให้ค าแนะน าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของ
หน่วยงานทอ้งถิ่นในพืน้ที่ประสบปัญหา พรอ้มทัง้จัดท าขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาใหก้ับองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น เพื่อปรบัปรุงแกไ้ข 

2.5.1.4 ออกประกาศแนวทางและหลักเกณฑใ์นการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารและจัดการขยะมลูฝอยให้
เหมาะสมกบัพืน้ที่ของตนเอง 

1) หลักเกณฑใ์นการพิจารณาความเหมาะสมของพืน้ที่การออกแบบก่อสร้าง 
และการจัดการสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล สถานที่ก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผา 
สถานที่หมกัปุ๋ ยจากมลูฝอย และสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอย 

2) หลกัเกณฑก์ารออกแบบและก่อสรา้งสถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูล
ฝอยชมุชนเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลิง 
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3) แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมส าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

4) แนวทางในการจดัการขยะมลูฝอยดว้ยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) คณุลกัษณะที่เหมาะสมเบือ้งตน้ส าหรบัเชือ้เพลิงขยะจากขยะมลูฝอยชมุชน 

2.5.1.5 การจดัการขยะพลาสติกเนน้การจดัการขยะบนบก โดยเฉพาะขยะพลาสติกแบบ
ใชค้รัง้เดียวทิง้ (Single Use Plastic) เศษพลาสติกที่มีการน าเขา้เพื่อการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในโรงงาน
อตุสาหกรรม 

1) จัดท า (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. 2562-2570) มี
เปา้หมาย 

(1) ขยะผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑพ์ลาสติก เขา้สู่ระบบการน ากลับมาใช้
ประโยชนร์อ้ยละ 100 ภายในปี 2570 

(2) ลด/เลิกใชผ้ลิตภัณฑห์รือบรรจุภณัฑท์ี่ผลิตมาจากพลาสติกหรือมีการใช้
วสัดทุดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 7 ประเภท 

(ก) พลาสติกหุม้ฝาขวดน า้ด่ืม (cap seal) เลิกใชภ้ายในปี 2562 
(ข) ผลิตภัณฑพ์ลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภทอ็อกโซ่ (Oxo) เลิก

ใชภ้ายในปี 2562 
(ค) ไมโครบีดจากพลาสติก (Microbead) เลิกใชภ้ายในปี 2562 
(ง) ถงุพลาสติกหหูิว้ขนาดความหนา <36 ไมครอน เลิกใชภ้ายในปี 2565 
(จ) กลอ่งโฟมบรรจอุาหาร เลิกใชภ้ายในปี 2565 
(ฉ) แกว้พลาสติก (แบบบางใชค้รัง้เดียว) ขนาดความหนา <300 ไมครอน 

เลิกใชภ้ายในปี 2565 
(ช) หลอดพลาสติก เลิกใชภ้ายในปี 2565 

2) ควบคมุการน าเขา้เศษพลาสติก 
(1) ยกเลิกการน าเขา้เศษพลาสติกจากต่างประเทศไม่เกิน 2 ปี (ปี 2562 - 

2563) เพื่อสนบัสนนุใหม้ีการใชเ้ศษพลาสติกภายในประเทศแทน 
(2) เพิ่มความเข้มงวดการบังคับใช้ระเบียบกฎหมาย การติดตามและ

ตรวจสอบ รวมถึงการก ากบัดแูลเสน้ทางในการน าเขา้  
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2.5.1.6 การจัดการขยะทะเล ลดปริมาณขยะลงทะเลจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม
เรือประมงพาณิชย ์เรือประมงพืน้บา้น ชุมชนชายฝ่ัง และผูป้ระกอบการแหล่งท่องเที่ยว/นกัท่องเที่ยว ปี 
2561 เริ่มด าเนินการใน 10 พืน้ที่จังหวัดชายฝ่ังทะเล คือ 1) กลุ่มชุมชนชายฝ่ัง: พืน้ที่หาดแสงจันทร ์
ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองจังหวัดระยอง 2) กลุ่มเรือประมงพานิชย:์ สมาคมเรือประมงสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 3) กลุม่เรือประมงพืน้บา้น: พืน้ที่ปากแม่น า้ท่าจีน และปากแม่น า้แม่กลอง จงัหวดั
สมทุรสงคราม 4) กลุ่มผูป้ระกอบการแหล่งท่องเที่ยว: พืน้ที่หาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรุี 
5) กลุ่มชุมชนชายฝ่ัง: พืน้ท่ีตลาดชุมชนบา้นแหลมโพธิ์ ต าบลพมุเรียง อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
6) กลุ่มชุมชนชายฝ่ัง: พืน้ที่หมู่ที่ 1 บา้นอ่าวทราย ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 7) กลุ่ม
เรือประมงพืน้บา้น: ท่าเทียบจอดเรือประมงพืน้บา้น ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี 8) 
กลุ่มชุมชนชายฝ่ัง: หมู่เกาะไข่ ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 9) กลุ่มผูป้ระกอบการแหล่ง
ท่องเที่ยว: เกาะเฮ ต าบลราไวย ์อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต และ 10) กลุ่มชุมชนชายฝ่ัง: เกาะมกุด ์ต าบล
เกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 

กรมควบคมุมลพิษ (2559) ไดจ้ดัท าแผนแม่บทการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ 
ซึ่งเป็นแผนระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2559 - 2564)  เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย
ส าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นทั่วประเทศ น าไปใชใ้นการจดัท าแผนหรือแนวทางการจดัการขยะมลู
ฝอยและของเสียอนัตรายในภาพรวมระดบัจงัหวดั ละร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งขบัเคลื่อนการจดัการ
ขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย มีกรอบแนวคิดและมาตรการ ดงันี ้

การลดขยะมลูฝอยที่ตน้ทาง ประกอบดว้ย ลดการใชน้อ้ยลง การน ากลบัมาใชซ้  า้ และการ
น าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ ตามหลกัการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) โดยมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตัง้แต่ในครวัเรือน สถานศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อลดปริมาณ
การเพิ่มขึน้ของขยะมลูฝอยและของเสียที่เป็นอนัตราย ส่งเสริมการคดัแยกและน าขยะมลูฝอยและของ
เสียอันตรายกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ใหม้ากที่สุด ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม เช่น การ
เลือกผลิตภณัฑท์ี่เลือกใชว้สัดทุี่ไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม มีอายุในการใชง้านยาวนานขึน้ สามารถ
น ากลบัมาใชซ้  า้ได ้  
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การก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม และการน ามาใชป้ระโยชน์ 
โดยแปรรูปผลิตพลังงาน หรือปุ๋ ยอินทรีย์ โดยก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นด าเนินการเก็บ 
รวบรวม ขนส่ง และก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ร ับผิดชอบของตนเอง  
จัดให้มีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) จัดให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการของเสียอันตราย 
ของชุมชน เน้นการจัดการและการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพ 
สิ่งแวดลอ้ม เช่น ระบบคัดแยก ระบบหมักปุ๋ ย การใชเ้ตาเผา การฝังกลบ การน าขยะมลูฝอยมาแปรรูป
เป็นพลังงาน เช่น น ามาเป็นเชื ้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า การผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นต้น  
โดยสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนหรือเขา้มาร่วมลงทุนในระบบจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนา และการ
ปรบัปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการและแกไ้ขปัญหาขยะ
มลูฝอยและของเสียอนัตราย และความเขม้งวดในการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

การจดัการตามหลกัการมีส่วนร่วม คือความรบัผิดชอบของทุกภาคส่วนของสงัคมในการ
จดัการขยะมลูฝอยและของเสียที่เป็นอนัตราย โดยสรา้งจิตส านึกใหก้บัประชาชนในทุกภาคส่วน และมี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการตั้งแต่การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากครวัเรือน สถานศึกษา 
รวมถึงสถานประกอบการต่างๆ การคดัแยกขยะมลูฝอยและของเสียที่เป็นอนัตราย จนถึงการก าจดัขัน้
สดุทา้ย พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีในการการบ าบดัหรือก าจัดขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย 
รวมถึงการใชบ้รรจุภัณฑท์ี่ท ามาจากวัสดุทดแทนวัสดุที่ก าจัดยาก พัฒนาหลกัสูตรการเรียนและการ
สอนเพื่อสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาทัง้ในและนอกระบบน พัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบฐานขอ้มลูส าหรบัการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และสรา้งความร่วมมือและแรงจูงใจใน
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยใชก้ลไกทางเศรษฐศาสตร ์และกลไกในระบบสงัคม 
รวมถึงสรา้งตัวชีว้ัดร่วม (Joint KPI) เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลสัมฤทธิ์

รว่มกนั  
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2.5.2 การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
2.5.2.1 วางระบบจดัการของเสียที่เป็นอนัตรายจากชุมชน โดยใหอ้งคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นและหน่วยงานราชการที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง มีจุดรวบรวมของเสียอันตรายในแต่ละชุมชน 
และส่งมายังจุดรวบรวมของเสียอันตรายในภาพรวมระดับจังหวัด และเร่งด าเนินการการออก
กฎระเบียบการคดัแยกระหว่างของเสียอนัตรายจากชมุชนกบัขยะทั่วไปออกจากกนั 

2.5.2.2 จดัท าร่างพระราชบญัญัติการจัดการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ  
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บ รวบรวม คัดแยก ถอดชิน้ส่วน และก าจัด 
ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสอ์ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ โดยอาศัย 
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนควบคู่ ไปกับหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต  
(Extended Producer Responsibility : EPR) ด้วยการก าหนดให้ผู้ผลิตเรียกคืนซากผลิตภัณฑ ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ เพื่อน าไปจดัการอย่างถูกตอ้ง เพื่อลดผลกระทบที่ส่งผล 
ต่อสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน ปัจจุบนัร่างพระราชบญัญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
25 ธันวาคม 2561 

2.5.2.3 ควบคมุ และด าเนินการสถานที่คดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่เปิดด าเนินการอย่างไม่ถูกตอ้ง กรณีตวัอย่างการจัดการซากผลิตภัณฑท์ี่
อ  าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธุ ์เป็นความร่วมมือระหว่างภาครฐัและผูป้ระกอบการโดยเร่งขนยา้ย
ขยะอิเล็กทรอนิกสท์ี่สะสมในพืน้ที่บ่อก าจัดขยะ ไปก าจดัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ พรอ้มทัง้
ปลูกพืชที่สามารถดูดซับมลพิษจากดินและแหล่งน า้ เพื่อฟ้ืนฟูปัญหามลพิษจากซากผลิตภัณฑ ์
ตลอดจนก าหนดมาตรการเพื่อหยุดการน าขยะอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกสม์าก าจัดรวมกับ
ขยะชมุชน 

2.5.2.4 การจัดการการน าเขา้ขยะอิเล็กทรอนิกสจ์ากต่างประเทศ โดยยกเลิก  
การน าเขา้ขยะอิเล็กทรอนิกสจ์ากต่างประเทศไม่เกินสองปี (ปี 2562 - 2563) ยกเลิกการน าเขา้ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ผ่านการใชง้านแลว้ ยกเวน้ที่มีความจ าเป็น มีมาตรการ
ในการตรวจสอบการย าเขา้ที่เขม้งวดรวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายในการติดตามตรวจสอบ ก ากบั
ดูแลการน าเข้า รวมถึงผู้ที่ประกอบกิจการโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะให้เป็นไปตาม 
มาตรการก าหนด  
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2.5.3 การจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชนของกรุงเทพมหานคร 
กรุง เทพมหานครให้บริการ เก็บขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนในเขต

กรุงเทพมหานคร แยกต่างหากจากมูลฝอยทั่วไป เมื่อปี 2540 โดยชนิดของมูลฝอยอันตรายจาก
บา้นเรือนที่กรุงเทพมหานครด าเนินการจัดเก็บ ไดแ้ก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋อง
สเปรย ์เครื่องส าอางหมดอายุ ยารกัษาโรคที่หมดอายุ ภาชนะบรรจุน า้ยาท าความสะอาดเครื่อง
สุขภัณฑ ์น า้มันเครื่อง น า้มันเบรก น า้ยารกัษาเนือ้ไม ้น า้ยาขัดเงา น า้ยาขัดโลหะ สีทาบา้น กาว 
ทินเนอร ์และแลคเกอร ์รวมทั้งภาชนะบรรจุสารฆ่าแมลง สารก าจัดวัชพืชและแมลง ภาชนะใส่
ปุ๋ ยเคมี และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น ในปีงบประมาณ 2561 
กรุงเทพมหานครจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบา้นเรือนได ้80.43 ตันหรือเฉลี่ย 2.69 ตัน/วัน โดย
ปรมิาณมลูฝอยอนัตรายท่ีจดัเก็บไดปี้ 2557 - 2561 ดงัแสดงในตารางที่ 1 

ตาราง 1 ปรมิาณมลูฝอยอนัตรายที่จดัเก็บไดปี้ 2557 - 2561 

ปี 
งบประมาณ 

ปรมิาณมลูฝอยอตัรายที่จดัเก็บได ้(ตนั) 

หลอดไฟ 
แบตเตอรี่/
ถ่านไฟฉาย 

ภาชนะ
บรรจุ

ภณัฑ/์อ่ืน ๆ 

ซากผลิตภณัฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

รวม 
เฉลี่ย
(ตนั/วนั) 

2557 228.5 119.7 266.4 - 614.60 1.68 
2558 302.1 81.1 328.0 - 711.20 1.95 
2559 294.8 102.0 306.9 124.5 828.20 2.27 
2560 311.39 143.78 399.15 138.72 993.04 2.72 
2561 280.28 131.20 418.77 150.17 980.43 2.69 

ที่มา : ส านกัสิ่งแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 

ระบบการจดัการมลูฝอยอนัตรายจากชมุชน 
1) การจัดเก็บและการรวบรวม โดยจัดใหม้ีภาชนะรองรบัมูลฝอยอันตรายเป็น

การเฉพาะ ไดแ้ก่ ถงัชุดแยกประเภทมลูฝอย และถงัรองรบัมลูฝอยอนัตรายสีสม้ ที่แจกจ่ายใหก้ับ
ส านกังานเขตเพื่อใชส้  าหรบัรองรบัมลูฝอยอนัตรายตามจดุต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
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2) การเก็บขนมลูฝอยอันตรายจากชุมชน โดยใชร้ถจัดเก็บมูลฝอยทั่วไป จัดเก็บ
มลูฝอยอนัตรายที่ประชาชนแยกทิง้ทกุวนั ซึ่งมีช่องแยกเก็บมลูฝอยอนัตรายดา้นหนา้ตวัรถ หรือใช้
รถเก็บขนมลูฝอยอนัตรายเฉพาะจดัเก็บทุกวนัอาทิตยห์รือตามที่นดัหมาย 

3) การเก็บกกัและก าจดัมลูฝอยอนัตราย มลูฝอยอนัตรายจากชุมชนที่จัดเก็บได้ 
ทั้งหมด จะถูกส่งไปเก็บกัก  ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอยซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
ของกรุงเทพมหานคร ทัง้ 3 แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยก์ าจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนยก์ าจัดมูลฝอยหนองแขม  
และศนูยก์ าจดัมลูฝอยสายไหม และน าไปก าจดัโดยวิธีฝังกลบอย่างปลอดภยั (Secured Landfill)  
โดยกรุงเทพมหานครจา้งเหมาบรษิัทที่ไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเป็นผูก้  าจดัต่อไป 

3. ความรว่มมือรว่มกบัภาคสว่นต่าง ๆ ในการจดัการมลูฝอยอนัตราย 
3.1 โครงการความร่วมมือระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของ

เสียอนัตรายจากชมุชน ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์(กรมควบคมุมลพิษ, 2561) 
กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ  

จ านวน 11 หน่วยงาน ประกอบดว้ย บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด  
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรม์ารเ์ก็ต จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามพิวรรธน ์จ ากัด บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท โฮมโปรดักส ์เซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสมาคมศูนยก์ารคา้ไทย ด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง
ภาครฐัและภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายจากชมุชนประเภทต่าง ๆ ดว้ยการตัง้จุด 
Drop off ที่ศนูยก์ารคา้ หา้งสรรพสินคา้ หรือรา้นสะดวกซือ้ ที่เขา้รว่มโครงการฯ จ านวน 190 จดุ 

3.2 แผนปฏิบติัการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน “จงัหวดัสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2561  
ก าหนดให้ อปท. ทั่ วประเทศ ตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนอย่างน้อย 1 จุดต่อชุมชน  
เป้าหมายรอ้ยละ 100 ในปี 2561 โดยปัจจุบันตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในพืน้ที่ 50 เขตแล้ว  
จ านวน 2,065 แห่ง 

3.3 โครงการสถานีบริการน า้มนัรวบรวมขยะอนัตรายในสถานีบริการน า้มนัเชลล์ 
กรุงเทพมหานคร ไดล้งนามขอ้ตกลงความรว่มมือโครงการสถานีบรกิารน า้มนัรวบรวมขยะอนัตราย
กับบริษัทเชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด โดยตั้งจุดรับขยะอันตรายชุมชน พรอ้มจุดรับขยะแยก
ประเภท ในสถานีบริการน ้ามันเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานครทุกแห่ง รวม 106 แห่ง พร้อม
ประชาสมัพนัธส์รา้งการรบัรูค้วามเขา้ใจประชาชน และผูม้าใชบ้ริการใหม้ีความรูเ้ก่ียวกบัประเภท
ขยะอนัตราย การทิง้ขยะอนัตราย และการทิง้ขยะใหถู้กถงั ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยส านกังานเขต
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ได้สนับสนุนถังขยะแยกประเภท 4 ประเภท 1 ชุดต่อ 1 สถานี พรอ้มมอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้า
ด าเนินการจดัเก็บขยะอนัตราย เพื่อน าไปก าจดัอย่างถกูหลกัสขุาภิบาล 

2.5.4 การประกวดส านักงานเขตทีม่ีการจัดการมูลฝอยอันตรายดีเด่น 
กรุงเทพมหานครได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจาก

ชุมชน โดยในการด าเนินโครงการฯ ก าหนดใหม้ีการจัดประกวดส านักงานเขตที่มีการจัดการมูล
ฝอยอันตรายดีเด่น เพื่อสรา้งแรงจูงใจใหก้ับส านักงานเขตที่ปฏิบัติงานดา้นการจัดการมูลฝอย
อนัตรายอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีใหก้ับส านักงานเขตอ่ืน ๆ ใชใ้นการปฏิบัติงาน 
รวมถึงเป็นการรณรงคใ์หทุ้กภาคส่วนเห็นความส าคญัในการคัดแยกมลูฝอยอันตรายออกจากมูล
ฝอยทั่วไป เพื่อร่วมกนัรกัษาสิ่งแวดลอ้มใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารประกวด
ส านกังานเขตที่มีการจดัการมลูฝอยอนัตรายดีเด่น จ านวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย 1) การวางแผนการ
ด าเนินการ 2) การประชาสมัพนัธ์ 3) การตัง้จุดรองรบัมลูฝอยอนัตราย 4) การเก็บรวบรวมมลูฝอย
อนัตรายของส านกังานเขต และ 5) การส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทกุ
ภาคสว่นที่เก่ียวขอ้งในการจดัการมลูฝอยอนัตราย 

หลกัเกณฑก์ารประกวดส านกังานเขตท่ีมีการจดัการมลูฝอยอนัตรายดีเด่น 
1. การวางแผนการด าเนินการ ประกอบดว้ย 

- การประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการจัดการมูลฝอยอันตราย
ของส านกังานเขต 

- การจัดท าแผน หรือตารางการปฏิบัติงานการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย
ครอบคลมุทกุชมุชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ที่ 

- การจัดท าประกาศส านักงานเขต ก าหนดวัน เวลา และสถานที่จัดเก็บ
มลูฝอยอนัตรายในพืน้ที่ต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนรบัทราบ 

2. การประชาสมัพนัธ ์ประกอบดว้ย  
- การจดับอรด์ประชาสมัพนัธ์/มมุความรู ้การจดัการมลูฝายอันตรายแก่

เจา้หนา้ที่และประชาชนทั่วไปที่ส  านกังานเขต 
- การเผยแพร่ความรู ้ความเขา้ใจการจดัการมลูฝอยอนัตรายในโรงเรียน 

ชมุชน ตลาด สถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนในพืน้ที่รบัทราบ 
3. การตัง้จดุรองรบัมลูฝอยอนัตราย ประกอบดว้ย 

- การตั้งจุดรองรับมูลฝอยอันตรายที่ส  านักงานเขต เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหเ้จา้หนา้ที่และประชาชนน า้มลูฝอยอนัตรายมาทิง้ 
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-  ก า รตั้ ง จุ ด ร วบร วมมูลฝอยอันต ร าย ในชุม ชนตาม ระ เบี ยบ
กรุงเทพมหานคร 

- ความรู ้ความเขา้ใจการจดัการมลูฝอยอนัตรายของประชาชนในชมุชน  
4. การเก็บรวบรวมมลูฝอยอนัตรายของส านกังานเขต ประกอบดว้ย 

- ปรมิาณมลูฝอยอนัตรายท่ีจดัเก็บไดเ้ทียบกบัเปา้หมาย 
- ความเหมาะสมของสถานที่พกัรวมมลูฝอยอนัตรายของส านกังานเขต  

5. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและทุกภาค
สว่นที่เก่ียวขอ้งในการจดัการมลูฝอยอนัตราย ประกอบดว้ย 

- การด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการคัดแยกมูล
ฝอยอนัตราย 

- ศนูยเ์รียนรูข้องส านกังานเขต มีการสง่เสรมิการจดัการมลูฝอยอนัตราย 
- ความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินงาน  

ดา้นการจดัการมลูฝอยอนัตราย 

2.6 ข้อมูลท่ัวไปของเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 
เขตคลองสานเป็นที่ราบลุม่ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้เจา้พระยาทางดา้นฝ่ังธนบรุี โดยเริ่มตัง้แต่

ถนนประชาธิปกลงมาถึงบรเิวณซอยวฒันา ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน ตามแนวคลองบางไสไ้ก่  
เขตคลองสานมีพืน้ที่ทัง้หมด 6.87 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดงันี  ้

ทิศเหนือ  จรดแม่น า้เจา้พระยา (ฝ่ังตรงขา้มเขตสมัพนัธวงศ)์ 
ทิศใต ้  จรดแนวคลองบางไสไ้ก่ เชื่อมเขตธนบรุี 
ทิศตะวนัออก  จรดแม่น า้เจา้พระยา (ฝ่ังตรงขา้มเขตสมัพนัธวงศแ์ละเขตบางรกั) 
ทิศตะวนัตก  จรดถนนประชาธิปก เชื่อมเขตธนบรุี 

เขตคลองสานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 แขวง ดงันี ้
แขวงสมเด็จเจา้พระยา มีพืน้ที่ 1.16 ตารางกิโลเมตร 
แขวงคลองสาน มีพืน้ที่ 1.49 ตารางกิโลเมตร 
แขวงคลองตน้ไทร มีพืน้ที่ 1.75 ตารางกิโลเมตร 
แขวงบางล าภลูา่ง มีพืน้ที่ 2.47 ตารางกิโลเมตร 
รวมพืน้ที่ทัง้สิน้ 6.87 ตารางกิโลเมตร  
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ขอ้มลูทั่วไป 
ชมุชนในพืน้ที่เขตคลองสาน มีทัง้หมด 42 ชมุชน 
จ านวนถนนในพืน้ที่เขตคลองสาน มีทัง้หมด 12 สาย 
จ านวนคลองในพืน้ที่เขตคลองสาน มีทัง้หมด 37 คลอง 
สถานีสบูน า้ จ านวน 2 แห่ง 
ประตรูะบายน า้ จ านวน 13 แห่ง 
สะพานขา้มคลอง จ านวน 25 แห่ง 
สะพานลอยคนเดินขา้มถนน จ านวน 15 แห่ง 
สวนสาธารณะในพืน้ที่เขตคลองสาน จ านวน 117 ไร ่80.28 ตารางวา 

ขอ้มลูจ านวนประชากร 
ชาย  หญิง  รวมจ านวนประชากร 
33606  38565  72171 

2.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
อรุณรตัน ์หวงัดี (2548) ไดศ้ึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ :  

กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า  
การรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเป็นปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม ขอ้เสนอแนะ  
จากการศึกษา คือ ควรใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานภาครฐัทัง้ระดับ 
อ าเภอและจงัหวัด ในการเผยแพร่ความรูท้างวิชาการในการจัดการขยะใหม้ากขึน้  หรือสนับสนุน 
งบประมาณส าหรับการสร้างเตาเผาขยะ หลุมฝังขยะที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง  
สรา้งจิตส านึกและหาแนวทางเพื่อใหป้ระชาชนร่วมกนัคดัแยกขยะก่อนทิง้  เพื่อลดตน้ทุนและเวลา 
ในการก าจดัขยะ พรอ้มทัง้มีโครงการที่สนบัสนนุการน ามลูฝอยกลบัมาใชใ้หม่ 

พรทิพย ์บญุเพ็ง (2555) ไดศ้ึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชน เรียงจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้(1) การลดปรมิาณ
ขยะจากแหลง่ก าเนิดมากที่สดุ (2) ดา้นการคดัแยกขยะในครวัเรือน และ (3) ดา้นการก าจดัขยะ
จากครวัเรือน   
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กิตติ มีศิริ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย  
โดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเกตไุพเราะ 3,4,5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษา  
พบว่า ผู้น าชุมชนท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี เป็นผู้น าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีระบบ 
การจัดการที่ดี น าความรูแ้ละภูมิปัญญามาใชจ้ัดการปัญหาอย่างสอดคลอ้งกับสภาพของชุมชน 
การรว่มแรงรว่มใจในการจดัการปัญหาขยะมลูฝอยที่เกิดขึน้ภายในชมุชน 

2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยน าแนวคิดเก่ียวกับความหมาย 

ของนโยบายสาธารณะมาปรบัใชใ้นงานวิจยันี ้โดยพิจารณาว่า นโยบายสาธารณะเป็นการกระท า/ 
กิจกรรมของรัฐหรือหน่วยงานของรฐัที่ด  าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
เป็นประโยชน์สาธารณะ นโยบายการจัดการขยะและขยะอันตราย ปรากฏทั้งที่เป็นนโยบาย 
จากส่วนกลาง และส่วนทอ้งถิ่น นโยบายจากส่วนกลางอยู่ในรูปของ “แผนแม่บทดา้นการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตราย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ของ 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ขณะที่ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี  
(พ.ศ. 2556-2575) แผนปฏิบติัราชการประจ าปี โดยส านกัสิ่งแวดลอ้ม และแผนปฏิบติัการจดัการ 
ขยะมลูฝอยชุมชน “จงัหวดัสะอาด” ของกรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนโยบายสาธารณะในระดับ 
ทอ้งถิ่น  

ส่วนการน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการในทางปฏิบัติที่จะท าให ้
นโยบายใด ๆ บรรลวุตัถุประสงคต์ามที่ก าหนดไว้ การที่ส  านกังานเขตคลองสานด าเนินการจดัการ 
มลูฝอยอนัตรายจึงเป็นการน านโยบายจดัการขยะและขยะอนัตรายไปปฏิบติั  

ในการศึกษาแนวทางการด าเนินงานจัดการขยะอันตรายของส านักงานเขตคลองสาน  
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติและด าเนินการตามนโยบายได้เป็นอย่างดีนั้น  
ผู้วิจัยต้องการสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายที่ก าหนดขึน้ กับสภาพพื ้นฐาน  
ขององค์การในฐานะที่ เป็นปัจจัยน าเข้า และการด าเนินงานตามนโยบายว่าเป็นอย่างไร  
โดยตัวนโยบายจะพิจารณาถึงความชัดเจนของวัตถุประสงค์นโยบายซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ  
เป็นจุดตัง้ตน้ส าหรบัผูร้บันโยบายไปปฏิบติั ซึ่งแนวคิดนีไ้ดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ  
ความหมายของนโยบายสาธารณะและวรรณกรรมเก่ียวกับปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของ  
การน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี ้ผู ้วิจัยพิจารณาความชัดเจนของนโยบายนี ้ใน 2 ระดับ คือ  
1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์นโยบายจัดการขยะอันตรายของกรุงเทพมหานคร และ  
2) ความชดัเจนในวตัถปุระสงคแ์ละหลกัเกณฑก์ารประเมินของโครงการประกวด   
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การศึกษาสภาพพืน้ฐานขององคก์ารเป็นการศึกษาเพื่อใหท้ราบขอ้มูลเบือ้งตน้อันเป็น
เหมือนวัตถุดิบ หรือปัจจัยน าเข้าตั้งต้นขององค์การ ประกอบด้วยสมรรถนะบุคคล สมรรถนะ
องคก์าร และทรพัยากรการบริหาร ซึ่งผูว้ิจัยสังเคราะหข์ึน้จากการทบทวนวรรณกรรม ส าหรับ
สมรรถนะบุคคล เป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานที่อยู่ในตัวบุคคล ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในนโยบาย ความรู้
เฉพาะทาง เจตคติหรือความมุ่งมั่นตัง้ใจ พฤติกรรมความรบัผิดชอบ  และการพัฒนางาน  และ
แนวคิดทรพัยากรการบริหาร ซึ่งเป็นเหมือนปัจจัยน าเขา้ด าเนินงานของกรุงเทพมหานครการน า
นโยบายไปปฏิบติั ส่วนสมรรถนะองคก์าร คือคณุลกัษณะพืน้ฐานขององคก์ารที่จะท าใหอ้งคก์าร
บรรลพุนัธกิจ ซึ่งในงานวิจยันีศ้ึกษา 2 องคป์ระกอบ คือ ความสามารถและภาวะผูน้  าของผูบ้รหิาร 
และโครงสรา้งองคก์ารที่ชัดเจนและเป็นองคก์ารที่มีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ส่วนสดุทา้ย
ของการศกึษาสภาพพืน้ฐานขององคก์ารคือ การศกึษาทรพัยากรการบริหาร ซึ่งการวิจยันีศ้ึกษาใน
ประเด็นเก่ียวกับการจัดสรรบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และการ
จดัการวางระบบงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทรพัยากรการบรหิาร 

ส าหรบัการศึกษาแนวทางการด าเนินงานจดัการขยะอนัตราย ซึ่งเป็นการด าเนินงานโดย
ส านกังานเขตคลองสานนัน้ ผูว้ิจยัอาศยัเอกสารโครงการประกวดส านกังานเขตที่มีการจดัการมูล
ฝอยอันตรายดีเด่น ซึ่ งได้แบ่งหลักเกณฑ์การประกวดตามองค์ประกอบการด าเนินงาน 
ประกอบดว้ย 1) การวางแผนการด าเนินการ  2) การประชาสมัพันธ์ 3) การตัง้จุดรองรบัมูลฝอย
อนัตราย 4) การเก็บรวบรวมมลูฝอยอนัตรายในชมุชน 5) การสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชน 
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สรุป จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้หมด น ามาสูก่รอบการวิจยั ดงันี ้
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2.9 สมมติฐานการวิจัย 
สมมรรถนะการท างาน ประกอบดว้ย ความชัดเจนของวัตถุประสงคข์องนโยบายและ 

โครงการ สมรรถนะองค์การ สมรรถนะบุคลากร และทรัพยากรการบริหาร ของส านักงานเขต 
คลองสานที่ดี ท าให้การด าเนินการจัดการขยะอันตรายของส านักงานเขตคลองสานประสบ 
ความส าเรจ็  

• ความชัดเจนของวัตถุประสงคข์องนโยบายและ
โครงการ 

- ความชดัเจนของวตัถปุระสงคน์โยบาย 
- ความชดัเจนของวตัถปุระสงคน์โยบายและเกณฑก์าร
ประเมินของโครงการ 

• สมรรถนะหน่วยงาน 
-ความสามารถของผูบ้รหิาร 
-ภาวะผูน้  า 
-องคก์ารมีโครงสรา้ง สายการบงัคบับญัชาเหมาะสม 
-องคก์ารในระบบเปิด 

• สมรรถนะบุคคล 
-ความเขา้ใจในนโยบาย 
-ความรูค้วามเขา้ใจเฉพาะทาง 
-เจตคติหรือความมุ่งมั่นตัง้ใจ  
-พฤติกรรมความรบัผิดชอบ   
-การพฒันางาน   

• ทรพัยากรการบริหาร 
- บคุลากร            - งบประมาณ 
- วสัดอุปุกรณ ์     - การจดัการ 

 

• การด าเนินการจดัการขยะ
อนัตราย 
- การวางแผนด าเนินการ 
- การประชาสมัพนัธ ์
- การตัง้จดุรองรบัขยะอนัตราย 
- การจดัเก็บขยะอนัตรายใน
ชมุชน 
-การสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของ
ประชาชน 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องผู้วิจัยได้ใช้เป็นแนวทางและเป็นกรอบ 
ในการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการขยะอันตรายของส านักงานเขตคลองสานตามนโยบาย  
การจดัการขยะอนัตรายของกรุงเทพมหานคร มีวิธีการด าเนินการศกึษาดงันี ้

1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2 การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาวิจยั 
3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4 การวิเคราะหข์อ้มลู 

3.1 การออกแบบการวิจัย 
งานวิจยัฉบบันีเ้ป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาสมรรถนะการท างานของส านักงานเขต 

คลองสาน และศึกษาแนวทางสู่ความส าเร็จในการจัดการขยะอันตรายของส านักงานเขต 
คลองสาน โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น  
จากกลุม่ตวัอย่าง 

3.2 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ขา้ราชการและหัวหนา้คนงานพนักงานขบัรถและ

พนกังานท าความสะอาดของฝ่ายรกัษาและสวนสาธารณะ จ านวน 202 คน  
การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของฝ่ายรกัษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองสาน จ านวน 202 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศกึษาจากการแทนค่าในสตูร ดงันี ้

𝑛 =
202

1 + 202(0.05)2
 

 
ดงันัน้ ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ค  านวณได ้จ านวนทัง้สิน้ 134.219 คน โดยการศกึษาครัง้นี ้

จะใชก้ลุม่ตวัอย่างจ านวน 135 คน 
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3.3 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดส้รา้งแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู โดยสรา้งขึน้จากการรวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาสรา้ง
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สว่นคือ  

สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก ่อาย ุเพศ การศกึษารายไดอ้าชีพ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความชดัเจนในวัตถุประสงคข์องนโยบายการจัดการขยะ

อนัตรายของกรุงเทพมหานคร สมรรถนะองคก์าร สมรรถนะของบุคลากรผูป้ฏิบติังานของส านกังานเขต
คลองสานในการน านโยบายไปปฏิบติั และทรพัยากรการบรหิาร 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานในการน านโยบาย
ก าจดัขยะอนัตรายไปปฏิบติั 

สว่นที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
ลกัษณะแบบสอบถามใชม้าตรวดัแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) โดยระดบัความคิดเห็น

เป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่มากที่สดุมากปานกลางนอ้ยที่สดุ ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัต่อไปนี ้
เห็นดว้ยอย่างยิ่งหรือมากที่สดุ มีระดบัคะแนนเท่ากบั 5 
เห็นดว้ยหรือมาก    มีระดบัคะแนนเท่ากบั 4 
ปานกลางหรือไม่แน่ใจ   มีระดบัคะแนนเท่ากบั 3 
ไม่เห็นดว้ยหรือนอ้ย   มีระดบัคะแนนเท่ากบั 2 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งหรือนอ้ยที่สดุ มีระดบัคะแนนเท่ากบั 1 

เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนหรือค่าเฉลี่ย ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  เห็นดว้ยมากที่สดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี ้

1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจัยไดแ้จกแบบสอบถามใหก้ับประชากร
กลุม่ตวัอย่างและขอความรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม 
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2 ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบและเก็บแบบสอบถามที่สมบรูณ ์และน าขอ้มลูที่ไดไ้ปวิเคราะหข์อ้มลู
ทางสถิติ 

3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจยัใชก้ารประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป SPSS  

for Windows และน าเสนอผลงาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น าเสนอ 
ขอ้มูลทั่วไป โดยใชว้ิธีการแจกแจงค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
อธิบายขอ้มูลทั่วไป ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง อธิบายความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะ 
ของนโยบายการจดัการขยะอนัตรายของกรุงเทพมหานครและสมรรถนะของส านกังานเขตคลองสาน  
ตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ต่อไป 
  



  42 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 2 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มลูทั่วไป จ านวน รอ้ยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
164 
6 

 
96.5 
3.5 

อายุ 
18 ถึง 30 ปี 
31 ถึง 40 ปี 
41 ถึง 50 ปี 
51 ปีขึน้ไป 

 
33 
43 
40 
54 

 
19.4 
25.3 
23.5 
31.8 

ระดบัการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. 
ปรญิญาตรี สงูกว่าปรญิญาตรี 

 
73 
61 
34 
2 

 
42.9 
35.9 
20.0 
1.2 

สถานะของต าแหน่ง 
ขา้ราชการ 
พนกังานราชการ 
ลกูจา้ง 

 
2 
7 
161 

 
1.2 
4.1 

94.7 
อายกุารท างาน 
ต ่ากว่า 5 ปี 
5-10 ปี 
11-20 ปี 
21 ปีขึน้ไป 

 
27 
29 
67 
47 

 
15.9 
17.1 
39.4 
27.6 
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จากตารางที่  2 ข้อมูลพื ้นฐานของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่จ  านวน 170 คน พบว่า  
เจา้หนา้ที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 164 คน คิดเป็นรอ้ยละ 96.5 และเป็นเพศหญิงจ านวน 6 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 3.5 ส่วนอายุของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 54 คน คิดเป็น  
รอ้ยละ 31.8 รอลงมาคือ มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.3 อายรุะหว่าง  
41-50 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.5 และอายุระหว่าง 18-30 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 19.4 ดา้นระดบัการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษาจ านวน 73 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 42.9 รองลงมาคือรับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 61 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.9  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช./ ปวส. จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และระดับ  
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ดา้นสถานะต าแหน่งพบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 94.7 รองลงมาคือ พนักงานราชการ  
จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.1 และขา้ราชการ จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 และดา้นอายุ 
การท างานพบว่า สว่นใหญ่มีอายปุระมาณ 11-20 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.4 รองลงมา 
คือ มีอายุการท างาน 21 ปีขึน้ไป จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.6 อายุการท างาน 5-10  
จ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.1 และอายุต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.9  
ตามล าดบั 
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4.2 ความชัดเจนในวัตถุประสงคข์องนโยบายการจัดการขยะอันตรายของกรุงเทพมหานคร
และสภาพพืน้ฐานขององคก์ารทีน่ านโยบายไปปฏิบัติ 

ตาราง 3 ความชดัเจนในวตัถปุระสงคข์องนโยบายและโครงการ 

ความชดัเจนในวตัถปุระสงคข์อง
นโยบายและโครงการ 

ระดบัความคดิเห็น 
ค่า 
เฉล่ีย 

SD 
ล าดบั
ที่ 

มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สดุ 

1. นโยบายการก าจดัขยะอนัตราย
ของกรุงเทพมหานครมี
วตัถปุระสงคช์ดัเจน 

105 
(61.8) 

34 
(20.0) 

28 
(16.5) 

3 
(1.8) 

- 4.42 .826 1 

2. นโยบายมีแผนงานด าเนินการ
การจดัการขยะอนัตรายที่ชดัเจน 

90 
(52.9) 

50 
(29.4) 

23 
(13.5) 

6 
(3.5) 

1 
(0.6) 

4.31 .877 2 

3. นโยบายการก าจดัขยะอนัตราย
ของกรุงเทพมหานคร ด าเนินการได้
อย่างตรงจดุและสามารถแกไ้ข
ปัญหาขยะอนัตรายได ้

94 
(55.3) 

38 
(22.4) 

30 
(17.6) 

5 
(2.9) 

3 
(1.8) 

4.26 .970 3 

4. โครงการส่งเสรมิการคดัแยก 
มลูฝอยอนัตรายจากชมุชนมี
วตัถปุระสงคช์ดัเจน 

79 
(46.5) 

50 
(29.4) 

33 
(19.4) 

6 
(3.5) 

2 
(1.2) 

4.16 .940 5 

5. โครงการส่งเสรมิการคดัแยก 
มลูฝอยอนัตรายจากชมุชนมีแนว
ทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน 

86 
(50.6) 

42 
(24.7) 

34 
(20.0) 

6 
(3.5) 

2 
(1.2) 

4.20 .958 4 

ภาพรวมความชดัเจนในวตัถปุระสงคข์องนโยบายและโครงการ 4.27 .791  

จากตารางที่  3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานด้านความชัดเจน 
ในวัตถุประสงค์ของนโยบายและโครงการ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า 
วตัถุประสงคข์องนโยบายและโครงการมีความชดัเจนอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27  
(SD = 0.791) เมื่อพิจารณาที่ละประเด็น พบว่า เรื่องที่มีความชัดเจนมากที่สุดคือ นโยบาย 
การก าจัดขยะอันตรายของกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีความชัดเจนอยู่ในระดับ 
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.42, SD = 0.826) รองลงมาคือ นโยบายมีแผนงานด าเนินการจัดการ 
ขยะอันตรายที่ชัดเจน มีความชัดเจนอยู่ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.31, SD = 0.877)  
นโยบายการก าจัดขยะอันตรายของกรุงเทพมหานคร ด าเนินการได้อย่างตรงจุดและสามารถ 
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แก้ไขปัญหาขยะอันตรายได้ มีความชัดเจนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย  = 4.26,  
SD = 0.970) โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากชุมชนมีแนวทางการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจน มีความชัดเจนอยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20, SD = 0.958) และโครงการ 
ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากชุมชนมีวัตถุประสงคช์ัดเจน  มีควาชัดเจนอยู่ในระดับ 
เห็นดว้ยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.16, SD = 0.940) ตามล าดบั 

ตาราง 4 สมรรถนะของหน่วยงานในการน านโยบายไปปฏิบติั 

สมรรถนะ/คณุสมบตัิของหน่วยงาน 

ระดบัความคดิเห็น 
 ค่า 

เฉล่ีย 
SD 

ล าดบั
ที่ มาก

ที่สดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

(ความสามารถของผูบ้รหิาร) 
1. ผูบ้รหิารของเขตก าหนดหนา้ที่ขอบเขต
งานและการจดัท าแผนปฏิบตัิงาน
ครอบคลมุทกุหน่วยงาน  

88 
(51.8) 

34 
(20.0) 

39 
(22.9) 

9 
(5.3) 

- 
 

4.09 0.956 3 

(ความสามารถของผูบ้รหิาร) 
2. ผูบ้รหิารของเขตก าหนดขอบเขต
ความรบัผิดชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 

70 
(41.2) 

56 
(32.9) 

36 
(21.2) 

5 
(2.9) 

3 
(1.8) 

4.10 1.039 2 

(ภาวะผูน้  า) 
3. ฝ่ายบรหิารของเขตใหค้วาม
ช่วยเหลือในการท างานโดยไดเ้ป็น มี
การกระตุน้ จงูใจ ชีน้  าการท างาน 

88 
(51.8) 

34 
(20.0) 

36 
(21.2) 

9 
(5.3) 

3 
(1.8) 

4.08 1.063 4 

(โครงสรา้งองคก์ารเหมาะสม) 
4. สายการบงัคบับญัชาในการปฏิบตัิงาน
ดา้นการรกัษาความสะอาดมีความ
เหมาะสม 

68 
(40.0) 

62 
(36.5) 

29 
(17.1) 

9 
(5.3) 

2 
(1.2) 

4.06 1.051 5 

(องคก์ารระบบเปิด) 
5. เขตมกีารประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของกรุงเทพฯ และหนว่ยงาน
ภายนอก 

90 
(52.9) 

36 
(21.2) 

24 
(114.1

) 

18 
(10.6) 

2 
(1.2) 

4.12 1.046 1 

ภาพรวมสมรรถนะ/คณุสมบตัิของหน่วยงาน 4.13 .882  
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จากตารางที่  4 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับสมรรถนะ/ 
คุณสมบัติของหน่วยงาน พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการท างานใน 
ด้านสมรรถนะ/คุณสมบัติของหน่วยงานมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  
(SD = 0.882) เมื่อพิจารณาทีละประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีความมีสมรรถนะในการท างาน 
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ มีสมรรถนะการท างานมากที่สุดคือ การเป็นองค์การระบบเปิด  
(เขตมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพฯ และหน่วยงานภายนอก) (ค่าเฉลี่ย = 4.12,  
SD = 1.046) รองลงมาคือ ความสามารถของผูบ้ริหาร ในการก าหนดขอบเขตความรบัผิดชอบ 
ไดอ้ย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.10, SD = 4.10) ความสามารถของผูบ้ริหารในการก าหนดหนา้ที่ 
ขอบเขตงานและการจดัท าแผนปฏิบติังานครอบคลมุทุกหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.09, SD = 0.956)  
ภาวะผูน้  าของผู้บริหาร (ผู้บริหารของเขตให้ความช่วยเหลือในการท างาน มีการกระตุ้น จูงใจ  
ชีน้  าการท างานเขา้ใจในการท างาน) (ค่าเฉลี่ย = 4.08, SD = 1.063) และ การมีโครงสรา้งองคก์าร 
ที่เหมาะสม (สายการบงัคบับญัชาในการปฏิบติังานดา้นการรกัษาความสะอาดมีความเหมาะสม)  
(ค่าเฉลี่ย = 4.06, SD = 1.051) ตามล าดบั 

ตาราง 5 ดา้นทรพัยากรการบรหิาร 

ดา้นทรพัยากร 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ล าดบั
ที่ 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

1. มีกระบวนการวางแผนและจดัการ
ระบบการด าเนินงานที่เหมาะสม 

71 
(41.8) 

55 
(32.4) 

34 
(20.0) 

8 
(4.7) 

2 
(1.2) 

4.09 .954 2 

2. ส านกังานเขตมกีารจดัสรรงบประมาณ
ที่เพียงพอในการจดัการขยะอนัตราย 

83 
(48.8) 

37 
(21.8) 

38 
(22.4) 

9 
(5.3) 

3 
(1.8) 

4.11 1.038 1 

3. ส านกังานเขตมีจ านวนบคุลากร
ปฏิบตัิงานจดัการขยะอนัตรายเพียงพอ 

80 
(47.1) 

41 
(24.1) 

35 
(20.6) 

10 
(5.9) 

4 
(2.4) 

4.08 1.060 3 

4. มีวสัดอุปุกรณ ์เครื่องมือที่จ  าเป็นใน
การจดัการขยะอนัตรายเพียงพอและ
พรอ้มในการปฏิบตัิงาน 

78 
(45.9) 

42 
(24.7) 

37 
(21.8) 

9 
(5.3) 

4 
(2.4) 

4.06 1.050 4 

ภาพรวมดา้นทรพัยากรการบรหิาร 4.09 .932  
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จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับทรพัยากรการ
บริหารพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการท างานในดา้นทรพัยากรมีความชดัเจน
ในการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 (SD = 0.932) เมื่อพิจารณาทีละประเด็น 
พบว่า ทกุประเด็นมีความชดัเจนในการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก โดยประเด็นที่มีความชดัเจนมาก
ที่สุดคือ ส านักงานเขตมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการจัดการขยะอันตราย (ค่าเฉลี่ย = 
4.11, SD = 1.038) รองลงมาคือมีกระบวนการวางแผนและจัดการระบบการด าเนินงานที่เหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย = 4.09, SD = 0.954) ส านักงานเขตมีจ านวนบุคลากรปฏิบัติงานจัดการขยะอันตราย
เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย = 4.08, SD = 1.060) และมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จ  าเป็นในการจัดการขยะ
อนัตรายเพียงพอ และพรอ้มในการปฏิบติังาน (ค่าเฉลี่ย = 4.06, SD = 1.050) ตามล าดบั 

ตาราง 6 สมรรถนะบุคคล/คณุสมบัติของผูป้ฏิบัติงาน 

คณุสมบติัของผูน้  านโยบาย 
ไปปฏิบติั 

ระดบัความคิดเห็น 
ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ล าดบั
ที่ มาก

ที่สดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

(ความเขา้ใจในนโยบาย) 
1. เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบติังานมีความ
เขา้ใจในนโยบายการก าจดัขยะ
อนัตรายของกรุงเทพมหานคร  

79 
(46.5) 

49 
(28.8) 

32 
(18.8) 

8 
(4.7) 

2 
(1.2) 

4.15 .965 1 

(ความรูค้วามเขา้ใจเฉพาะทาง) 
2. เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบติังานมีความรู ้
ความเขา้ใจในวิธีการก าจดัขยะ
อนัตรายท่ีถกูตอ้ง 

79 
(46.5) 

49 
(28.8) 

30 
(17.6) 

8 
(4.7) 

4 
(2.4) 

4.12 1.016 3 

(เจตคติความตัง้ใจในงาน) 
3. เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบติังานดา้นก าจดั
ขยะอนัตรายมีความตัง้ใจในการ
ปฏิบติังาน 

76 
(44.7) 

51 
(30.0) 

37 
(21.8) 

4 
(2.4) 

2 
(1.2) 

4.15 .921 1 
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คณุสมบติัของผูน้  านโยบาย 
ไปปฏิบติั 

ระดบัความคิดเห็น 
ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ล าดบั
ที่ มาก

ที่สดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

(พฤติกรรมการพฒันางาน) 
4. เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบติังานดา้นก าจดั
ขยะอนัตรายมีการพฒันาระบบการ
ท างานใหม้ีประสิทธิภาพอย่าง
สม ่าเสมอ 

78 
(45.9) 

43 
(25.3) 

35 
(20.6) 

12 
(7.1) 

2 
(1.2) 

4.08 1.026 4 

(พฤติกรรมความรบัผิดชอบ) 
5. เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบติังานดา้นการ
ก าจดัขยะอนัตรายมีความ
รบัผิดชอบในการปฏิบติังานดา้น
การจดัการขยะอนัตราย 

80 
(47.1) 

49 
(28.8) 

29 
(17.1) 

9 
(5.3) 

3 
(1.8) 

4.14 .999 2 

ภาพรวมสมรรถนะบุคคล/คณุสมบติัของผูน้  านโยบายไปปฏิบติั 4.13 .889  

จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานดา้นสมรรถนะ/คุณสมบติั 
ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าด้านสมรรถนะ/ 
คุณสมบัติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 (SD = 0.889) เมื่อพิจารณาทีละประเด็น พบว่า ทุกประเด็นเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพมาที่สุดคือ คุณสมบัติ ความเข้าใจในนโยบาย  
(ค่าเฉลี่ย = 4.15, SD = 0.965) และเจตคติความตั้งใจในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 4.15 ,  
SD = 0.921) คุณสมบัติ การมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 4.14, SD = 0.999)  
คุณสมบัติความรู้ความเข้าใจในวิ ธีการก าจัดขยะอันตรายที่ถูกต้อง  (ค่าเฉลี่ย = 4.12,  
SD = 1.016) และ คุณสมบัติ การมีพฤติกรรมพัฒนาระบบการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 4.08,  
SD = 1.026) ตามล าดบั  
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ตาราง 7 สรุปภาพรวมความชดัเจนในวตัถุประสงคข์องนโยบายการจดัการขยะอนัตรายของ
กรุงเทพมหานครและสภาพพืน้ฐานของส านกังานเขตคลองสานในการน านโยบายไปปฏิบติั 

ความชดัเจนในวตัถุประสงคข์องนโยบายการ
จดัการขยะอนัตรายและสภาพพืน้ฐานของ

ส านกังานเขตฯ 
ค่าเฉลี่ย 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ล าดบัที่ 

1. ความชดัเจนในวตัถุประสงคข์องนโยบายและ
โครงการ 

4.27 .791 1 

2. สมรรถนะ/คณุสมบติัของหน่วยงาน 4.13 .882 2 
3. สมรรถนะ/คณุสมบติัของผูน้  านโยบายไปปฏิบติั 4.13 .889 2 
4. ทรพัยากรการบรหิาร 4.09 .932 3 

ภาพรวมทกุดา้น 4.16 .824  

หมายเหต ุ คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยนอ้ยที่สดุ 
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สดุ 

จากตารางที่  7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะของนโยบายการจัดการ  
ขยะอันตรายของกรุงเทพมหานครและสมรรถนะของส านักงานเขตคลองสานในการน านโยบาย 
ไปฏิบติั พบว่า ในภาพรวมกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ความชดัเจนในวตัถปุระสงคข์องนโยบาย 
การจัดการขยะอันตรายและสภาพพืน้ฐานของส านักงานเขตฯ มีความชัดเจนอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 (SD = 0.824) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความชัดเจน 
มากที่สุดคือ ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบายและโครงการ มีความคิดเห็น  
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.27, SD = 0.791) รองลงมาคือ ด้านคุณสมบัติ 
ของหน่วยงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นดว้ยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13, SD = 0.882)  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับด้านคุณสมบัติของผูน้  านโยบายไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = 4.13, SD = 0.889)  
และด้านทรัพยากร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก(ค่าเฉลี่ย =  4.09, SD = 0.932)  
ตามล าดบั 
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4.3 แนวทางการจัดการขยะอันตรายในชุมชนพืน้ทีเ่ขตคลองสาน 

ตาราง 8 แนวทางการด าเนินงานในการน านโยบายก าจดัขยะอนัตรายไปปฏิบติั 
ดา้นการวางแผนด าเนินการ 

ดา้นการวางแผนด าเนินการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ล าดบั
ที่ 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

1. ส านกังานเขตคลองสานมีการ
วางแผนและจดัระบบการ
ด าเนินงานในการจดัเก็บและ
ก าจดัขยะอนัตรายตามนโยบาย
ของ กทม. 

89 
(52.4) 

48 
(28.2) 

28 
(16.5) 

3 
(1.8) 

2 
(1.2) 

4.29 .887 1 

2. ส านกังานเขตคลองสานมีการ
ก าหนดเปา้หมายแผนการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาแลว้เสรจ็
ของงานหรือโครงการ 

83 
(48.8) 

48 
(28.2) 

27 
(15.9) 

10 
(5.9) 

2 
(1.2) 

4.18 .981 2 

3. ส านกังานเขตคลองสานมีการ
ติดตามและประเมินผลและไดม้ี
การน าผลมาทบทวนเพื่อ
ปรบัปรุงแผนอยู่เสมอ 

78 
(45.9) 

47 
(27.6) 

38 
(22.4) 

2 
(1.2) 

5 
(2.9) 

4.12 .992 3 

ภาพรวมดา้นการวางแผนด าเนินการ 4.20 .876  

จากตารางที่  8 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับแนวทาง  
การด าเนินงานในการน านโยบายก าจัดขยะอนัตรายไปปฏิบติัดา้นการวางแผนด าเนินการ พบว่า  
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าแนวทางการด าเนินงานด้านการวางแผนด าเนินการ 
มีความชัดเจนในการด าเนินงานอยู่ ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (SD = 0.876)  
เมื่อพิจารณาทีละประเด็นพบว่า แนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนในการด าเนินงาน 
มากที่สดุคือ ส านกังานเขตคลองสานมีการวางแผนและจดัระบบการด าเนินงานในการจดัเก็บและ 
ก าจดัขยะอันตรายตามนโยบายของ กทม. มีความชดัเจนในการด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย = 4.29, SD = 0.887) รองลงมาคือ ส านักงานเขตคลองสานมีการก าหนดเป้าหมาย 
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แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จของงานหรือโครงการ มีความชัดเจนในการด าเนินงาน 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18, SD = 0.981) และส านักงานเขตคลองสานมีการติดตาม 
และประเมินผลและได้มีการน าผลมาทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนอยู่ เสมอ  มีความชัดเจน 
ในการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12, SD = 0.992) ตามล าดบั 

ตาราง 9แนวทางการด าเนินงานในการน านโยบายก าจดัขยะอนัตรายไปปฏิบติั 
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 
เฉล่ีย 

SD 
ล าดบั
ที่ 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

1. ส านกังานเขตคลองสานมีการ
ประชาสมัพนัธค์วามรูก้ารจดัการขยะ
อนัตราย ใหแ้ก่ประชาชน ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  

84 
(49.4) 

42 
(24.7) 

34 
(20.0) 

8 
(4.7) 

2 
(1.2) 

4.16 .983 2 

2. ส านกังานเขตคลองสานมีการ
ประชาสมัพนัธจ์ดุรองรบัขยะอนัตราย
ใหแ้ก่ประชาชน ผ่านช่องทางตา่ง ๆ 

92 
(54.1) 

32 
(18.8) 

39 
(22.9) 

5 
(2.9) 

2 
(1.2) 

4.22 .976 1 

3. ส านกังานเขตคลองสานมีการตัง้
จดุประชาสมัพนัธใ์นชมุชน 

70 
(41.2) 

54 
(31.8) 

35 
(20.6) 

11 
(6.5) 

- 4.08 .936 3 

ภาพรวมดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 4.15 0.873  

 
จากตารางที่  9 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับแนวทาง  

การด าเนินงานในการน านโยบายก าจัดขยะอันตรายไปปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า  
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าแนวทางการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
มีความชัดเจนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (SD = 0.873) เมื่อพิจารณาทีละประเด็น  
พบว่า แนวทางการด าเนินงานที่มีความชัดเจนในการด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดคือ   
ส านักงานเขตคลองสานมีการประชาสัมพันธ์จุดรองรับขยะอันตรายให้แก่ประชาชน  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ มีความชัดเจนในการด าเนินงานอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.22,  
SD = 0.976) รองลงมาคือ ส านักงานเขตคลองสานมีการประชาสัมพันธ์ความรู้การจัดการ  
ขยะอนัตราย ใหแ้ก่ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ มีความชดัเจนในการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  
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(ค่าเฉลี่ย = 4.19, SD = 0.983) และส านักงานเขตคลองสานมีการตัง้จุดประชาสมัพันธ์ในชุมชน  
มีความชดัเจนในการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08, SD = 0.936) ตามล าดบั 

ตาราง 10 แนวทางการด าเนินงานในการน านโยบายก าจดัขยะอนัตรายไปปฏิบติัดา้นการตัง้จุด
รองรบัขยะอนัตราย 

ดา้นการตัง้จุดรองรบัขยะ
อนัตราย 

ระดบัความคิดเห็น 
ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ล าดบั
ที่ 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

1. ส านกังานเขตคลองสานมีการ
จดัใหม้ีภาชนะรองรบัขยะ
อนัตรายเป็นการเฉพาะ 

73 
(42.9) 

56 
(32.9) 

36 
(21.2) 

3 
(1.8) 

2 
(1.2) 

4.15 .895 1 

2. ส านกังานเขตคลองสานมีการ
ตัง้จดุรองรบัขยะอนัตรายในแต่
ละชมุชน อย่างนอ้ยชมุชนละ 1 
จดุ 

73 
(42.9) 

54 
(31.8) 

33 
(19.4) 

7 
(4.1) 

3 
(1.8) 

4.10 .971 3 

3. ส านกังานเขตคลองสานมีการ
ก าหนดจดุรองรบัและจ านวนจดุ
รองรบัขยะอนัตรายไดเ้หมาะสม
และเพียงพอ 

84 
(49.4) 

39 
(22.9) 

35 
(20.6) 

6 
(3.5) 

6 
(3.5) 

4.11 1.074 2 

ภาพรวมดา้นการตัง้จุดรองรบัขยะอนัตราย 4.12 0.903  

จากตารางที่  10 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับแนวทาง  
การด าเนินงานในการน านโยบายก าจัดขยะอันตรายไปปฏิบติัดา้นการตัง้จุดรองรบัขยะอันตราย  
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าแนวทางการด าเนินงานด้านการตั้งจุดรองรบั 
ขยะอันตรายมีความชัดเจนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (SD = 0.903) เมื่อพิจารณา  
ทีละประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีความชัดเจนในแนวทางการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  
โดยประเด็นที่มีความชัดเจนมากที่สุดคือ ส านักงานเขตคลองสานมีการจัดใหม้ีภาชนะรองรับ 
ขยะอนัตรายเป็นการเฉพาะ (ค่าเฉลี่ย = 4.15, SD = 0.895) รองลงมาคือ ส านกังานเขตคลองสาน 
มีการก าหนดจุดรองรับและจ านวนจุดรองรับขยะอันตรายได้เหมาะสมและเพียงพอ  
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(ค่าเฉลี่ย = 4.11, SD = 1.074) และส านักงานเขตคลองสานมีการตั้งจุดรองรับขยะอันตราย 
ในแต่ละชมุชน อย่างนอ้ยชมุชนละ 1 จดุ (ค่าเฉลี่ย = 4.10, SD = 0.971) ตามล าดบั 

ตาราง 11แนวทางการด าเนินงานในการน านโยบายก าจดัขยะอนัตรายไปปฏิบติั 
ดา้นการเก็บรวบรวมขยะอนัตราย 

ดา้นการเก็บรวบรวมขยะอนัตราย 
ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 
เฉล่ีย 

SD ล าดบัท่ี มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

1. ส านกังานเขตคลองสานมีการเก็บ
ขนขยะอนัตรายโดยรถจดัเก็บที่มชี่อง
แยกขยะอนัตรายออกจากขยะทั่วไป 

78 
(45.9) 

51 
(30.0) 

33 
(19.4) 

6 
(3.5) 

2 
(1.2) 

4.16 .938 3 

2. ส านกังานเขตคลองสานมีการ
จดัเก็บขยะอนัตรายจากชมุชนไดต้รง
ตามวนัท่ีไดก้ าหนดไว ้

85 
(50.0) 

42 
(24.7) 

37 
(21.8) 

4 
(2.4) 

2 
(1.2) 

4.20 .940 2 

3. ส านกังานเขตคลองสานมีการเก็บ
รวบรวมขยะอนัตรายของส านกังาน
เขต ท าไดต้ามเกณฑท์ี่ก าหนด 

94 
(55.3) 

34 
(20.0) 

32 
(18.8) 

7 
(4.1) 

3 
(1.8) 

4.23 1.009 1 

ภาพรวมดา้นการเก็บรวบรวมขยะอนัตราย 4.20 0.886  

จากตารางที่  11 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับแนวทาง  
การด าเนินงานในการน านโยบายก าจัดขยะอันตรายไปปฏิบติัดา้นการเก็บรวบรวมขยะอันตราย  
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าแนวทางการด าเนินงานด้านการเก็บรวบรวม 
ขยะอันตรายมีความชัดเจนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (SD = 0.886) เมื่อพิจารณา 
ทีละประเด็น พบว่า แนวทางการด าเนินงานที่มีความชัดเจนในการด าเนินงานมากสุดคือ  
ส านักงานเขตคลองสานมีการเก็บรวบรวมขยะอันตรายของส านักงานเขต ท าได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด มีความชัดเจนในการด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.23, SD = 1.009)  
รองลงมาคือ ส านักงานเขตคลองสานมีการจัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนได้ตรงตามวัน  
ที่ไดก้ าหนดไว้มีความชัดเจนในการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20, SD = 0.940)  
และส านักงานเขตคลองสานมีการเก็บขนขยะอันตรายโดยรถจัดเก็บที่มีช่องแยกขยะอันตราย  
ออกจากขยะทั่วไปมีความชัดเจนในการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.16, SD = 0.938)  
ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แนวทางการด าเนินงานในการน านโยบายก าจดัขยะอนัตรายไปปฏิบติั 
ดา้นสง่เสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนในการจดัการขยะอนัตราย 

ดา้นส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนในการจดัการขยะอนัตราย 

ระดบัความคดิเห็น 
ค่า 
เฉล่ีย 

SD 
ล าดบั
ที่ 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

1. ส านกังานเขตคลองสานมีการ
ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชน
และภาคส่วนตา่ง ๆ ในการจดัการมลู
ฝอยอนัตราย 

79 
(46.5) 

48 
(28.2) 

32 
(18.8) 

6 
(3.5) 

5 
(2.9) 

4.12 1.025 2 

2. ก่อนด าเนินการ ส านกังานเขต
คลองสานไดม้กีารรบัฟังความคดิเห็น
ของประชาชนและไดช้ีแ้จงท าความ
เขา้ใจใหท้ราบถงึประโยชนท์ี่ส่วนรวม
จะไดร้บั 

82 
(48.2) 

38 
(22.4) 

41 
(24.1) 

6 
(3.5) 

3 
(1.8) 

4.12 1.008 2 

3. ส านกังานเขตคลองสานมีการตอบ
ค าถามหรือแจง้ผลการด าเนินการ
หลงัจากมีการรอ้งขอจากประชาชน 

88 
(51.8) 

40 
(23.5) 

31 
(18.2) 

9 
(5.3) 

2 
(1.2) 

4.19 .993 1 

ภาพรวมดา้นส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในการจดัการขยะอนัตราย 4.14 0.924  

จากตารางที่  12 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับแนวทาง  
การด าเนินงานในการน านโยบายก าจัดขยะอันตรายไปปฏิบัติด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในการจัดการขยะอันตราย พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า 
แนวทางการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอันตราย  
มีความชัดเจนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (SD = 0.924) เมื่อพิจารณา ทีละประเด็น  
พบว่า ทุกประเด็นมีความชัดเจนในแนวทางการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มี  
ความชัดเจนมากที่สุดคือ ส านักงานเขตคลองสานมีการตอบค าถามหรือแจง้ผลการด าเนินการ 
หลงัจากมีการรอ้งขอจากประชาชน (ค่าเฉลี่ย = 4.19, SD = 0.993) รองลงมาคือ ก่อนด าเนินการ  
ส านักงานเขตคลองสานไดม้ีการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและไดช้ีแ้จงท าความเข้าใจ 
ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ  (ค่าเฉลี่ย = 4.12, SD = 1.008) และส านักงานเขต 
คลองสานมีการสง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคสว่นต่าง ๆ ในการจดัการขยะมลูฝอย 
อนัตราย (ค่าเฉลี่ย = 4.12, SD = 1.025) ตามล าดบั 
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ตาราง 13 แนวทางการด าเนินงานในการน านโยบายก าจดัขยะอนัตรายไปปฏิบติัในภาพรวม 

แนวทางการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ล าดบัที่ 

1. ดา้นการวางแผนด าเนินการ 4.20 .876 1 
2. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 4.15 .873 2 
3. ดา้นการตัง้จดุรองรบัขยะอนัตราย 4.12 .903 4 
4. ดา้นการเก็บรวบรวมขยะอนัตราย 4.20 .886 1 
5. ดา้นสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชน
ในการจดัการขยะอนัตราย 

4.14 .924 3 

ภาพรวมแนวทางการด าเนินงาน 4.16 .843  

หมายเหต ุ คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 
   คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
   คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
   คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
   คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สดุ 
ตารางที่  13 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงาน  

ในการน านโยบายก าจัดขยะอันตรายไปปฏิบัติ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า 
ภาพรวมของแนวทางการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ  
ขยะอันตรายมีความชัดเจนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 (SD = 0.843) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความชดัเจนในแนวทางการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นที่มี 
ความชดัเจนมากที่สดุ คือ ดา้นการวางแผนด าเนินการ (ค่าเฉลี่ย = 4.20, SD = 0.876) รองลงมา 
คือ ดา้นการเก็บรวบรวมขยะอันตราย (ค่าเฉลี่ย = 4.20, SD = 0.886) ดา้นการประชาสัมพันธ์  
( ค่าเฉลี่ย  = 4.15, SD = 0.873) ด้านส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ 
ขยะอนัตราย (ค่าเฉลี่ย = 4.14, SD = 0.924) และดา้นการตัง้จุดรองรบัขยะอันตราย (ค่าเฉลี่ย =  
4.12, SD = 0.903) ตามล าดบั   
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครงันีเ้ป็นการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการด าเนินงานจัดการขยะอันตราย 
ของส านักงานเขตคลองสาน สืบเนื่องมาจากกรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน  
ของกรุงเทพมหานครน านโยบายและแผนงานการจัดการขยะอันตรายไปปฏิบัติ ในการนี ้  
ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครได้ด าเนิน “โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย 
จากชุมชน” และไดจ้ดัประกวดส านกังานเขตที่มีการจัดการขยะอนัตรายดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่าง  
ใหก้ับส านักงานเขตอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ต่อไป จากการด าเนินโครงการดังกล่าวปรากฏว่า  
ส านักงานเขตคลองสานได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าในเชิงองค์การ  
และการบริหารนั้น หน่วยงานคือตัวส านักงานเขตมีสภาพพื ้นฐานอย่างไร และมีแนวทาง  
การด าเนินงานอย่างไร น าไปสู่วัตถุประสงค์ส  าคัญของการศึกษานี ้ 2 ประการ คือ (1) ศึกษา 
สภาพพืน้ฐานขององคก์าร ไดแ้ก่ สมรรถนะองคก์าร สมรรถนะบุคคล และทรพัยากรการบริหาร  
และ (2) ศึกษาแนวทางการจัดการขยะอนัตรายของส านักงานเขตคลองสาน โดยการศึกษาวิจัยนี ้
ผูว้ิจัยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นของเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับ  
การด าเนินการจัดการขยะอันตรายของส านักงานเขตคลองสาน ในการน าเสนอในบทนี ้  
ผูว้ิจยัแบ่งเนือ้หาการน าเสนอเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปนี ้

1. สรุปผลการศกึษา 
2. อภิปรายผลการศกึษา 
3. ขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาเรื่องแนวทางการด าเนินงานจดัการขยะอนัตรายของส านกังานเขตคลองสาน  

ตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั สรุปไดด้งันี ้
5.1.1 สภาพพื ้นฐานขององค์การ ได้แก่  สมรรถนะองค์การ สมรรถนะบุคคล  

และทรพัยากรการบรหิาร พบขอ้มลูดงันี ้
5.1.1.1 ขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง จากลุ่มตวัอย่างเจา้หนา้ที่จ  านวน 170 คน 

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51 ปีขึน้ไป จบการศึกษาในระดับชั้นประถามศึกษาปัจจุบัน
ท างานในต าแหน่งลกูจา้ง มีอายงุานในการท างานมาแลว้ประมาณ 11-20 ปี 
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5.1.1.2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
นโยบายการจัดการขยะอันตรายของกรุงเทพมหานครและสภาพพื ้นฐานขององค์การพบว่า 
ภาพรวมความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดการขยะอันตรายและสมรรถนะของ
ส านกังานฯ มีความชดัเจนอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย = 4.27, SD = 0.791) แปลความหมาย
ไดว้่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าวตัถุประสงคข์องนโยบายการจัดการขยะอนัตรายของกรุงเทพมหานคร 
และวตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมการคัดแยกมลูฝอยอนัตรายจากชุมชนมีความชัดเจนอย่าง
มาก เมื่อพิจารณาที่ละประเด็น พบว่า เรื่องที่มีความชัดเจนมากที่สุดคือ นโยบายการก าจัดขยะ
อนัตรายของกรุงเทพมหานครมีวตัถปุระสงคช์ดัเจน มีความชดัเจนอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย = 
4.42, SD = 0.826) รองลงมาคือ นโยบายของกรุงเทพมหานครมีแผนงานด าเนินการการจัดการขยะ
อนัตรายที่ชดัเจน มีความชดัเจนอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย = 4.31, SD = 0.877) และประเด็นที่
มีความชัดเจนนอ้ยที่สุดคือ โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากชุมชนมีวัตถุประสงค์
ชดัเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.16, SD = 0.940) ตามล าดบั 

ส าหรบัความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพพืน้ฐานขององคก์าร ในดา้นสมรรถนะ
หรือคณุสมบติัของหน่วยงาน พบว่ามีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากที่สดุในคณุลกัษณะของ
องคก์ารแบบเปิดซึ่งเนน้การประสานร่วมมือระหว่างหน่วยงาน คิดเป็นรอ้ยละ 52.9 (ค่าเฉลี่ย = 
4.12, SD = 1.046) รองลงมาคือคณุสมบติัของตวัผูบ้ริหารคือความสามารถของผูบ้ริหาร (ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และมีภาวะผู้น า (ผู้บริหารเข้าใจ ให้ความ
ช่วยเหลือ กระตุน้และชีน้  าแนวทางแก่ผูป้ฏิบัติ) รอ้ยละ 51.8 (ค่าเฉลี่ย = 4.10, SD = 4.10) โดย
คุณลกัษณะที่กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยมากที่สุดมีจ านวนนอ้ยที่สดุคือ ตัวองคก์ารทีมีโครงสรา้งสาย
การบงัคบับญัชาที่เหมาะสม คิดเป็นรอ้ยละ 40 (ค่าเฉลี่ย = 4.06, SD = 1.051) เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น พบว่าในภาพรวมด้านสมรรถนะองค์การ หรือคุณสมบัติของ
หน่วยงานนัน้มีสมรรถนะในการท างานอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13, SD = 0.882) 
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ด้านสมรรถนะบุคคลหรือคุณสมบัติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13, SD = 0.889) เมื่อพิจารณาทีละ
ประเด็น พบว่า เจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงานมีคุณลักษณะในทุกประเด็นอยู่ในระดับสูง โดยประเด็น
คุณลักษณะที่เจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงานมีในระดับสูงที่สุดคือ คุณลักษณะ ความเขา้ใจในนโยบาย 
และคณุลกัษณะ ความตัง้ใจในงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.15, SD = 0.921) รองลงมาคือคณุลกัษณะเชิง
พฤติกรรม คือมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.14, SD = 0.999) ตามด้วย
คณุลกัษณะดา้นความรูค้วามเขา้ใจในวิธีการก าจัดขยะอันตราย (ค่าเฉลี่ย = 4.12, SD = 1.016) 
โดยที่คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมการพฒันาระบบงานอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ (ค่าเฉลี่ย = 4.08, SD = 
1.026) 

สภาพพืน้ฐานขององคก์าร ดา้นทรพัยากรการบริหาร พบว่าในภาพรวมมี
ความเพียงพอต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.09, SD = 0.932) เมื่อพิจารณาที
ละประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีความเพียงพอต่อการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก โดยประเด็นที่มี
ความเพียงพอมากที่สุดคือ ดา้นงบประมาณที่เพียงพอในการจัดการขยะอันตราย (ค่าเฉลี่ย = 
4.11, SD = 1.038) รองลงมาคือ ดา้นการจัดการระบบ (ค่าเฉลี่ย = 4.06 , SD = 1.050) ดา้น
บุคลากรมีจ านวนเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย = 4.08, SD = 1.060) และประเด็นที่มีความเพียงพอในการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุคือ ดา้นวสัดอุปุกรณ ์เครื่องมือที่จ  าเป็นในการจดัการขยะอนัตราย
เพียงพอ และพรอ้มในการปฏิบติังาน (ค่าเฉลี่ย = 4.06, SD = 1.050) 

5.1.2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานในการน านโยบาย
ก าจดัขยะอนัตรายไปปฏิบติั พบว่า ในภาพรวมส านกังานเขตคลองสานมีการด าเนินงานหลกัทัง้ดา้นการ
วางแผนด าเนินการ ดา้นการเก็บรวบรวมขยะอันตราย ดา้นการตั้งจุดรองรบัขยะอันตราย ดา้นการ
ประชาสมัพันธ์ และดา้นการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.16, SD = 0.843) โดยดา้นที่มี
ความชดัเจนมากที่สดุเมื่อเรียงตามระดบัความคิดเห็นคือ 

ดา้นการวางแผนด าเนินการ (ค่าเฉลี่ย = 4.20, SD = 0.876) เมื่อพิจารณาทีละ
ประเด็นพบว่า ส านักงานเขตคลองสานมีการวางแผนและจัดระบบการด าเนินงานในการจัดเก็บ
และก าจดัขยะอนัตรายตามนโยบายของ กทม. มีการด าเนินงานอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย = 
4.29, SD = 0.887) รองลงมาคือ ส านักงานเขตคลองสานมีการก าหนดเป้าหมายแผนการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จของงานหรือโครงการ มีความชดัเจนในการด าเนินงานอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18, SD = 0.981) และส านักงานเขตคลองสานมีการติดตามและประเมินผล



  59 

และไดม้ีการน าผลมาทบทวนเพื่อปรบัปรุงแผนอยู่เสมอ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12 , SD = 
0.992) ตามล าดบั 

ดา้นการเก็บรวบรวมขยะอนัตราย (ค่าเฉลี่ย = 4.20, SD = 0.886) เมื่อพิจารณา
ทีละประเด็น พบว่า ส านกังานเขตคลองสานมีการเก็บรวบรวมขยะอนัตรายของส านกังานเขต ท า
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.23 , SD = 1.009) รองลงมาคือ 
ส านกังานเขตคลองสานมีการจดัเก็บขยะอนัตรายจากชมุชนไดต้รงตามวนัที่ไดก้ าหนดไว ้ในระดบั
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20, SD = 0.940) และส านกังานเขตคลองสานมีการเก็บขนขยะอนัตรายโดยรถ
จัดเก็บที่มีช่องแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.16 , SD = 
0.938) ตามล าดบั 

ด้านการประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.15 , SD = 0.873) เมื่อพิจารณาทีละ
ประเด็น พบว่า ส านักงานเขตคลองสานมีการประชาสัมพันธ์จุดรองรับขยะอันตรายให้แก่
ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ อยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย = 4.22 , SD = 0.976) รองลงมาคือ 
ส านกังานเขตคลองสานมีการประชาสมัพนัธค์วามรูก้ารจดัการขยะอนัตราย ใหแ้ก่ประชาชน ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.19, SD = 0.983) และส านกังานเขตคลองสานมีการ
ตัง้จดุประชาสมัพนัธใ์นชมุชน อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08, SD = 0.936) ตามล าดบั 

ดา้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตราย (ค่าเฉลี่ย = 
4.14, SD = 0.924) เมื่อพิจารณาทีละประเด็น พบว่า ทกุประเด็นมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็นที่มีการด าเนินงานมากที่สดุคือ ส านกังานเขตคลองสานมีการตอบค าถามหรือแจง้ผล
การด าเนินการหลงัจากมีการรอ้งขอจากประชาชน (ค่าเฉลี่ย = 4.19 , SD = 0.993) รองลงมาคือ 
ก่อนด าเนินการ ส านกังานเขตคลองสานไดม้ีการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและไดช้ีแ้จงท า
ความเขา้ใจใหท้ราบถึงประโยชนท์ี่สว่นรวมจะไดร้บั (ค่าเฉลี่ย = 4.12, SD = 1.008) และส านกังาน
เขตคลองสานมีการสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคสว่นต่าง ๆ ในการจดัการมลูฝอย
อนัตราย (ค่าเฉลี่ย = 4.12, SD = 1.025) ตามล าดบั 

ดา้นการตัง้จุดรองรบัขยะอนัตราย(ค่าเฉลี่ย = 4.12, SD = 0.903) เมื่อพิจารณา
ทีละประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความชัดเจน
ระดบัมากท่ีสดุคือ ส านกังานเขตคลองสานมีการจดัใหม้ีภาชนะรองรบัขยะอนัตรายเป็นการเฉพาะ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.15, SD = 0.895) รองลงมาคือ ส านกังานเขตคลองสานมีการก าหนดจุดรองรบัและ
จ านวนจุดรองรบัขยะอันตรายไดเ้หมาะสมและเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย = 4.11 , SD = 1.074) และ
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ส านกังานเขตคลองสานมีการตัง้จุดรองรบัขยะอันตรายในแต่ละชุมชน อย่างนอ้ยชุมชนละ 1 จุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.10, SD = 0.971) ตามล าดบั 

5.2 อภปิรายผลการศึกษา  
จากการศึกษาแนวทางการด าเนินงานจัดการขยะอนัตรายของส านักงานเขตคลองสาน 

ภายใตก้ารศกึษาสภาพการณใ์น 3 ประเด็นใหญ่ คือ ความชดัเจนในวตัถปุระสงคข์องนโยบายและ
โครงการ สภาพพืน้ฐานขององคก์าร และแนวทางการด าเนินงาน สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

5.2.1 ความชัดเจนในวัตถุประสงคข์องนโยบายและโครงการ จากผลการศึกษาพบว่า 
ความชัดเจนในวตัถุประสงคข์องนโยบายและโครงการมีความส าคัญอย่างมากในการท าใหส้  านกังาน
เขตคลองสานประสบความส าเร็จการจดัการขยะอนัตรายในชุมชน กล่าวคือ โครงการนีส้  าเร็จไดเ้พราะ
ส่วนหนึ่งมาจากการที่องค์กรมีการก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการก าจัดขยะอันตรายใน
กรุงเทพมหานครที่ชดัเจน มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการบริการจดัการที่ตรง
จุดสามารถแกไ้ขปัญหาขยะอันตรายที่เกิดขึน้ได ้อาทิเช่น การน านโยบายของส่วนกลางที่ก าหนดให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นทั่วประเทศตัง้จุดรวบรวมขยะอนัตรายอย่างนอ้ยชุมชนละ 1 จุด มาก าหนด
เป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการด าเนินงาน โดยก าหนดใหต้ัง้จุดรวบรวมขยะอนัตรายในทุกชุมชน อย่าง
นอ้ยชมุชนละ 1 จดุ รวมถึงการก าหนดนโยบายการใหค้วามรู ้และสง่เสรมิใหค้นในชมุชนคดัแยกขยะมลู
ฝอยประเภทต่าง ๆ  ก่อนทิง้ เป็นตน้ ซึ่งแนวทางก าหนดนโยบายและวัตถุประสงคท์ี่ทางส านักงานเขต
คลองสานจดัท าขึน้นัน้สอดคลอ้งกบั 1 ใน 5 ขอ้ ของหลกัเกณฑก์ารประกวดส านกังานเขตที่มีการจดัการ
มูลฝอยอันตรายดีเด่น คือ ตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานตอ้ง
ด าเนินการ ท าใหห้น่วยปฏิบติัรูท้ัง้สิ่งที่ตอ้งท า และผลลพัธข์องการลงมือท า ดงันัน้ตวันโยบายนีจ้ะเป็น
จุดตั้งตน้ที่จะท าใหห้น่วยนงานระดับปฏิบัติสามารถน าไปปฏิบัติในพืน้ที่กับกลุ่มเป้าหมายได ้และ
สอดคลอ้งกับแนวคิดของมารติ์น เรน ที่กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนโยบาย โดยยกให้
ประเด็นเก่ียวกบัความชดัเจนของนโยบายเป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัแรก  
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5.2.2 สภาพพืน้ฐานขององค์การ ด้านสมรรถนะองค์การ จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมของสมรรถนะองคก์ารโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย 4.13) คือเห็นว่าหน่วยงานคือส านักงานเขตคลองสานมีสมรรถนะองคก์ารสูงทัง้ในดา้น
ความสามารถและภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร และดา้นโครงสรา้งองคก์ารที่ชดัเจน และเป็นองคก์ารที่มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน สภาพพืน้ฐานดังกล่าวเป็นความสามารถขององคก์ารในการสรา้งหรือ
บูรณาการพลงัความสามารถทัง้ภายในองคก์ารและภายนอกองคก์ารเพื่อรบัมือกับการมอบหมายงาน
ภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสามารถด าเนินงานไดบ้รรลปุระสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
สภาพพืน้ฐานดา้นสมรรถนะองคก์ารนีย้ังสอดคลอ้งกับแนวคิดของมารติ์น เรน ซึ่งกล่าวถึงปัจจัยดา้น
ลกัษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบติัเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ โดยเห็นว่ากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น หนีไม่พ้นที่จะต้อง
เก่ียวข้องกับองค์การ หรือตัวหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย ลักษณะและ
ความสามารถขององคก์ารเป็นประเด็นหรือปัจจยัส าคญัของความส าเรจ็ในการน านโยบายไปปฏิบติั 

ส าหรบัสภาพพืน้ฐานขององคก์าร ดา้นสมรรถนะบุคคลผูป้ฏิบัติงาน จากผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (ระดบัความคิดเห็นเฉลี่ย 
4.13) คือเห็นว่าบุคลากรหรือเจา้หนา้ที่ของส านักงานเขตคลองสานที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการ
ขยะอนัตรายเป็นบคุลากรที่มีสมรรถนะสงู โดยสมรรถนะบคุคล ประกอบดว้ย ความเขา้ใจในงาน ความรู้
เฉพาะทางเก่ียวกบัการจดัการขยะอนัตราย ความมุ่งมั่นตัง้ใจ พฤติกรรมความรบัผิดชอบ และการพฒันา
งาน สมรรถนะบุคคล คือความสามารถ หรือคณุลกัษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตวับุคคล เป็นทกัษะ ความรู้
ความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคคลที่จ  าเป็นในการปฏิบติังาน ท าใหรู้ว้่าในงานหนึ่ง ๆ นัน้เราตอ้งรู ้
อะไร ตอ้งท างานนัน้อย่างไร และที่ส  าคัญคือตอ้งท าอย่างไรจึงจะท างานไดอ้ย่างประสบผลส าเร็จ ซึ่ง
ความสามารถหรือคณุลกัษณะเหลา่นีจ้ะเป็นตวัผลกัดนัใหบ้คุคลสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลเุปา้หมายที่
ไดต้ั้งไว ้สภาพพืน้ฐานดังกล่าวสอดคลอ้งกับแนวคิดขอไบรอันทแ์ละไวท ์ซึ่งเห็นว่าผูป้ฏิบัติงานเป็น
ปัจจยัที่ส  าคญัยิ่งประการหนึ่งในการน านโยบายไปปฏิบติั โดยพิจารณาไปที่ความรู ้ความสามารถ ความ
ตัง้ใจจรงิของผูป้ฏิบติังาน 
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สภาพพืน้ฐานขององคก์ารในประเด็นสุดทา้ยคือ ทรพัยากรการบริหาร จากการศึกษา
พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมของทรพัยากรการบรหิารในระดบัมาก แปลความหมายได้
ว่า กลุม่ตวัอย่างเห็นว่าทรพัยากรการบรหิารที่ใชใ้นการด าเนินงานจดัการขยะอนัตรายของส านกังานเขต
คลองสานมีอย่างเพียงพอและเหมาะสม สามารถอภิปรายผลไดว้่า นอกจากตัวคุณลกัษณะองคก์าร 
และบุคคลจะเป็นพืน้ฐานหรือปัจจยัตัง้ตน้ของการด าเนินการแลว้ การบริหารตัวทรพัยากรก็เป็นหวัใจ
ส าคัญของการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารก าลงัคน การบริหารเงิน การบริหารวัสดุอุปกรณใ์น
การด าเนินงาน และการจดัการควบคมุระบบ สภาพพืน้ฐานเก่ียวกบัทรพัยากรการบรหิารนีส้อดคลอ้งกบั
แนวคิดของมารติ์น เรน รวมถึง ซาบารเ์ทียร ์และแมสมาเนียน ซึ่งชีใ้หเ้ห็นถึงปัจจัยดา้นความพอเพียง
ของทรพัยากร คือการจดัสรรทรพัยากรทัง้งบประมาณ จ านวนบุคลากร กล่าวคือ งบประมาณที่เพียงพอ
เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุน้การท างานของแต่ละบุคคลที่เขา้มารบัผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติ และ
ก่อใหเ้กิดความราบรื่นในการด าเนินงานแต่ละขัน้ตอน ขณะที่จ  านวนบุคคลกรที่จะด าเนินงานหากมีไม่
เพียงพอจะสง่ผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

5.2.3 การด าเนินการจัดการขยะอันตรายของส านกังานเขตคลองสาน สามารถอภิปราย
ผลไดด้งันี ้

การด าเนินการด้านการวางแผนการด าเนินการ จากความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.20) แปล
ความหมายไดว้่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส านักงานเขตคลองสานมีการด าเนินการดา้นการวางแผน 
คือมีการประชุมวางแผนจัดระบบงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร นอกจากนีย้ัง
เห็นดว้ยว่าส านกังานเขตนคลองสานด าเนินการก าหนดแผนการ เป้าหมายของแผนการ พรอ้มทัง้
ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงานไว ้อีกทัง้ยงัมีการวางแผนไปถึงการติดตามและประเมินผล การ
ด าเนินการดังกล่าวสอดคลอ้งกับแนวทางที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว้ใหห้น่วยงานระดับปฏิบติั
ตอ้งด าเนินการ คือใหจ้ดัท าแผนและตารางการปฏิบติังาน แต่จากการด าเนินการดา้นการวางแผน
ของส านักงานเขตคลองสานจะเห็นไดว้่า ส านักงานเขตคลองสานด าเนินการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ คือไม่ใช่เพียงการท าตารางปฏิบติังาน แต่เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยถอดนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของนโยบายของกรุงเทพมหานคร ก าหนดมาเป็นการวางแผนจัดระบบงาน 
ก าหนดแผนด าเนินการ ก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาแลว้เสร็จ และพิจารณาไปถึงวางแผนการ
ประเมินผล  ซึ่งการด าเนินการเหลา่นีเ้ป็นเสมือนแผนที่และเข็มทิศในการด าเนินงาน  
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การด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตคลองสาน สามารถ
อภิปรายผลไดด้งันีจ้ากความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในระดับ
มาก (มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.15) แปลความหมายไดว้่า กลุม่ตวัอย่างเห็นว่าส านกังานเขตคลอง
สานมีการด าเนินการดา้นการประชาสมัพันธ์ ทัง้การตัง้จุดประชาสมัพันธ์ในชุมชนเพื่อสรา้งการ
รบัรูใ้หป้ระชาชนในพืน้ที่เขตรบัทราบถึงอนัตรายของขยะอนัตรายที่จดัการไม่ถูกตอ้ง นอกจากนีย้งั
มีการประชาสัมพันธ์ถึงความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะอันอันตรายอย่างถูกวิธี  สอดคล้องกับ
แนวทางที่กรุงเทพมหานครไดก้ าหนดไว ้คือใหม้ีการจดับอรด์ประสมัพนัธ ์จดัท ามมุความรูเ้ก่ียวกบั
การจดัการขยะอนัตรายแก่ประชาชน อีกทัง้ใหด้  าเนินการเผยแพร่ความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
จดัการมลูฝอยอนัตรายในสถานที่ส  าคญัภายในชมุชน แต่ที่น่าสนใจในดา้นการประชาสมัพนัธ์ของ
ส านักงานเขตคลองสานคือ หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ถึงจุดตั้งถังรองรับขยะอันตรายให้กับ
ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ (มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดบัมากที่สดุคือ 4.22) เพื่อใหค้รอบคลมุ
ถึงประชาชนอย่างทั่วถึง การด าเนินการดงักลา่วเป็นส่วนส าคญัท าใหป้ระชาชนไดร้บัทราบว่ามีจดุ
รองรบัการทิง้ขยะอนัตรายว่าอยู่ที่จุดใดในชุมชน  เมื่อคดัแยกแลว้จะไดม้าทิง้ไดถู้กจุด ท าใหข้ยะ
อนัตรายเขา้สูร่ะบบการจดัเก็บของเขต และเขา้สูก่ารจดัการท าลายตามแผนงานที่ไดก้ าหนดไว ้

การด าเนินการดา้นการตั้งจุดรองรบัขยะอันตรายของส านักงานเขตคลองสาน 
สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น
ในระดบัมาก (มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.12) แปลความหมายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าส านกังาน
เขตคลองสานมีการด าเนินการดา้นการตัง้จุดรองรบัขยะอันตรายลงไปในระดับชุมชนอย่างน้อย
ชุมชนละ 1 จุด โดยส านกังานเขตคลองสานไดด้ าเนินการจัดใหม้ีภาชนะรองรบัขยะอันตรายแยก
ออกจากขยะทั่วไปเป็นการเฉพาะ และด าเนินการจดัวางไวใ้นจุดรบัขยะอนัตรายภายในชมุชน โดย
เลือกก าหนดจุดรองรบัเป็นสถานที่ส  าคญัของชุมชน เช่น โรงเรียน ตลาด สถานประกอบการ เป็น
ตน้ สอดคลอ้งกบัแนวทางที่กรุงเทพมหานครไดก้ าหนดไว ้คือ ใหต้ัง้จุดรวบรวมขยะอนัตรายไวใ้น
ชุมชนอย่างนอ้ยชุมชนละ 1 จุด ทัง้นีเ้พื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการคัดแยกและทิง้
ขยะอันตรายได้ถูกที่  และท าให้การจัดเก็บขยะอันตรายได้มากขึ ้น และเป็นไ ปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

  



  64 

การด าเนินการดา้นการเก็บรวบรวมขยะอันตรายของส านักงานเขตคลองสาน  
สามารถอภิปรายผลไดด้งันีจ้ากความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น 
ในระดบัมาก (มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.20) แปลความหมายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าส านกังาน 
เขตคลองสานมีการด าเนินการดา้นการเก็บรวบรวมขยะอันตราย โดยส านักงานเขตคลองสาน 
มีการจัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนไดต้รงตามวันที่ไดก้ าหนดไว้ อีกทัง้ส  านักงานเขตคลองสาน 
มีการเก็บขนขยะอนัตรายโดยรถจดัเก็บที่มีช่องแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทั่วไป และที่ส  าคญัคือ 
ส านกังานเขตคลองสานด าเนินการเก็บรวบรวมขยะอนัตรายตามเกณฑท์ี่ก าหนดทัง้ดา้นปริมาณ  
และความเหมาะสมของสถานที่พกัรวมขยะอนัตราย คือบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระเจา้ตากสิน  
นอกจากนีจ้ากการรวบรวมขอ้มลูเอกสารประกอบ พบว่า ส านกังานเขตคลองสานมีการจดัท าแบบ 
รายงานการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย (แบบรายงาน SWM 2) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณ 
การจัดเก็บขยะอันตรายของแต่ละเ ดือน ตลอดปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2562)  
ภายใตเ้ป้าหมายปริมาณขยะอันตรายที่ตอ้งจัดเก็บรอ้ยละ 5 ของปริมาณขยะที่จัดเก็บทั้งหมด  
คิดเป็นปริมาณขยะอันตรายที่ต้องจัด เก็บตามเป้าหมายคือ 12.02 ตันต่อปี โดยที่จากผล 
การด าเนินงานในแบบรายงานดังกล่าวพบว่า ส านักงานเขตคลองสานสามารถจัดเก็บ  
ขยะอันตรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือจัดเก็บได้ 16.02 ตันในปีงบประมาณ 2562  
การด าเนินการดงักลา่วสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละแนวทางที่กรุงเทพมหานครไดก้ าหนดไว ้

การด าเนินการดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  
ของส านกังานเขตคลองสาน สามารถอภิปรายผลไดด้งันีจ้ากความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.14) แปลความหมายได้ว่า  
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส านักงานเขตคลองสานมีการด าเนินการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
โดยส านกังานเขตคลองสานไดด้ าเนินการสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  
ในการจัดการขยะอันตราย โดยก่อนด าเนินการ ส านักงานเขตคลองสานได้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนและไดช้ีแ้จงท าความเขา้ใจใหท้ราบถึงประโยชนท์ี่ส่วนรวมจะไดร้บั  
และมีการตอบค าถามหรือแจง้ผลการด าเนินการหลงัจากมีการรอ้งขอจากประชาชน นอกจากนี ้ 
จากข้อมูลเอกสารและการสอบถามเพิ่มเติมกับผู้บริหารของส านักงานเขตพบว่า ส านักงาน 
เขตคลองสานได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะเพื่อดึง  
การมีส่วนร่วมจากประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มาร่วมกันจัดการขยะ  
อนัตรายภายในชมุชน สอดคลอ้งกบัแนวทางที่กรุงเทพมหานครไดก้ าหนดไว ้คือใหด้ าเนินกิจกรรม 
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ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ป ระชาชนคัดแยกขยะอันตราย  จัดตั้ ง ศูนย์ เ รี ยน รู้ข องส านัก ง าน เ ขต  
และขอความรว่มมือกบัภาคเอกชนในการด าเนินการ 

แนวทางการจัดการขยะอันตรายในชุมชนพืน้ที่เขตคลองสาน จากผลการศึกษา 
พบว่า ในภาพรวมของแนวทางการจัดการกับขยะอันตรายในชุมชนพืน้ที่เขตคลองสานนั้น ถือว่า 
มีแนวทางในการบริหารจดัการที่ชดัเจนมาก (ระดบัความชดัเจนของแนวทางการปฏิบติังาน 4.16)  
โดยมี 3 ประเด็นที่มีความชดัเจนและมีโดดเด่นในการด าเนินการมากที่สดุ คือ 

1) ส านักงานเขตคลองสานมีการวางแผนการด าเนินงานในการจัดเก็บและ  
ก าจดัขยะที่ไดต้ามนโยบายของ กทม. ทัง้นีท้างส านกังานเขตพืน้ที่คลองสานไดเ้ห็นถึงความส าคญั 
ในการแก้ไขปัญหาขยะอันตราย จึงได้ด าเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบ คือไม่ใช่เพียงการท า 
ตารางปฏิบัติงาน แต่เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยถอดนโยบายและวัตถุประสงค์ 
ของนโยบายของกรุงเทพมหานคร ก าหนดมาเป็นการวางแผนจดัระบบงาน ก าหนดแผนด าเนินการ  
ก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาแล้ว เสร็จ  และพิจารณาไปถึ งวางแผนการประเมินผล  
ซึ่งการด าเนินการเหลา่นีเ้ป็นเสมือนแผนที่และเข็มทิศในการด าเนินงาน 

2) ส านกังานเขตคลองสานมีการประชาสมัพนัธจ์ุดรองรบัขยะอนัตรายใหแ้ก่ 
ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้โครงการประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงาน ทางส านักงานเขตคลองสานได้ท าการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู ้
ให้ประชาชนในเขตพืน้ที่ร ับทราบถึงอันตรายของขยะอันตรายที่จัดการไม่ถูกต้อง นอกจากนี ้ 
ยังมีการประชาสัมพันธ์ถึงความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะอันอันตรายอย่างถูกวิธี สอดคล้อง  
กับแนวทางที่กรุงเทพมหานครไดก้ าหนดไว ้ คือใหม้ีการจัดบอรด์ประสัมพันธ์ จัดท ามุมความรู้ 
เก่ียวกับการจัดการขยะอันตรายแก่ประชาชน อีกทั้งใหด้  าเนินการเผยแพร่ความรู ้ความเขา้ใจ  
เก่ียวกับการจัดการมูลฝอยอันตรายในสถานที่ส  าคัญภายในชุมชน และเพื่อให้ครอบคลุม 
ถึงประชาชนอย่างทั่วถึง การด าเนินการดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญท าให้ประชาชนไดร้ับทราบว่า  
มีจุดรองรับการทิง้ขยะอันตรายว่าอยู่ที่จุดใดในชุมชน  เมื่อคัดแยกแล้วจะได้มาทิง้ได้ถูกจุด  
ท าให้ขยะอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดเก็บของเขต และเข้าสู่การจัดการท าลายตามแผนงาน 
ที่ไดก้ าหนดไว ้
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3) ส านกังานเขตคลองสานมีการเก็บรวบรวมขยะอนัตรายในแต่ละชุมชนได้
ตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ทัง้ดา้นปริมาณ และความเหมาะสมของสถานที่พกัรวมขยะอันตราย คือ
บรเิวณเชิงสะพานสมเด็จพระเจา้ตากสิน นอกจากนีจ้ากการรวบรวมขอ้มลูเอกสารประกอบ พบว่า 
ส านกังานเขตคลองสานมีการจดัท าแบบรายงานการจดัเก็บมลูฝอยอนัตราย (แบบรายงาน SWM 
2) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลปริมาณการจัดเก็บขยะอันตรายของแต่ละเดือน ตลอดปีงบประมาณ 
(ปีงบประมาณ 2562) ภายใตเ้ป้าหมายปริมาณขยะอันตรายที่ตอ้งจัดเก็บรอ้ยละ 5 ของปริมาณ
ขยะที่จัดเก็บทัง้หมด คิดเป็นปริมาณขยะอันตรายที่ตอ้งจัดเก็บตามเป้าหมายคือ 12.02 ตันต่อปี 
โดยที่จากผลการด าเนินงานในแบบรายงานดงักลา่วพบว่า ส านกังานเขตคลองสานสามารถจดัเก็บ
ขยะอันตรายไดสู้งกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้คือจัดเก็บได ้16.02 ตันในปีงบประมาณ 2562 การ
ด าเนินการดงักลา่วสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละแนวทางที่กรุงเทพมหานครไดก้ าหนไว ้

จากแนวทางการด าเนินงานและการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่เขตคลองสานใน
ประเด็นที่กล่าวมาขา้งตน้สอดคลอ้งกับอีก 4 ขอ้ ที่เป็นหลกัเกณฑก์ารประกวดส านักงานเขตที่มี
การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายดีเด่น คือ การประชาสมัพันธ์ การตัง้จุดรองรบัมูลฝอยอันตราย 
การเก็บรวบรวมมลูฝอยอันตรายของส านกังานเขต และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซึ่งจากเกณฑข์อ้ก าหนดต่าง ๆ นั้น ทางส านักงานเขตคลองสานสามารถปฏิบัติงงานออกมาได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นในทุก ๆ ดา้น ไดเ้ป็นอย่างดี จึงส่งผลใหส้  านักงานเขตพืน้ที่คลองสาน 
ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานจนไดร้ับรางวัลชนะเลิศส านักงานเขตที่มีการจัดการขยะ
อนัตรายดีเด่น 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาแนวทางการด าเนินงานจัดการขยะอนัตรายของส านักงานเขตคลองสาน  

ทั้งการศึกษาสภาพพืน้ฐานขององค์การ และแนวทางการด าเนินงานจัดการขยะอันตรายของ  
ส านักงานเขตคลองสาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดส านักงานเขต 
ที่มีการจัดการขยะอันตราย ผูว้ิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย และขอ้เสนอแนะส าหรบั 
การวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี ้
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5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.1.1 ควรให้เจ้าหน้าที่ ผู ้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพราะเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติงานคือบุคคลที่ต้องไปเก็บขยะในแต่ละชุมชน ย่อมสังเกตเห็นปัญหาในการจัดการขยะ 
ในแต่ละชุมชน และเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการจัดเก็บและท าลายขยะ ดังนั้นองค์กรควร 
จัดให้มีการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึน้ในแต่ละครัง้ เพื่อเป็นการเฝา้ระวงั และปอ้งกนัปัญหาที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต 

5.3.1.2 ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการก าจัดขยะอันตรายอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่ อเป็นการเพื่ อเป็นการเพิ่มทักษะในการท างานให้กับเจ้าหน้าที่ ผู ้ปฏิบัติงาน อาทิ เช่น  
การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของการจัดการกับขยะติดเชือ้ที่มีเพิ่มมากขึน้ในสถการณ์ปัจจุบัน  
เช่น หน้ากากอนมัย อุปกรณ์ตรวจเช็คหาเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น ซึ่ งหากเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และเข้าใจในการจัดการขยะกลุ่มนี ้แล้วก็จะสามารถท างานได้ปลอดภัย  
และไม่เป็นการแพรเ่ชือ้โดยไม่เจตนาได ้

5.3.1.3 ควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการบริหาร 
จัดการในแต่ฝ่าย แต่ละแผนก ให้มีความคล่องตัวเพิ่มมากขึน้ อาจสังเกตได้จากภาระงานของ 
แต่ละคนว่ามีการท างานหรือรับผิดชอบงานมากกว่า 1 งานในเวลาเดียวกัน หรือไม่  รวมถึง 
งานบางงานอาจต้องใช้ก าลังคนมากกว่า 1 คน ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างานใหดี้ยิ่งขึน้ 

5.3.1.4 โครงการการจัดการขยะอันตรายของส านักงานเขตคลองสานที่ประสบ 
ความส าเร็จจนไดร้บัรางวัลชนะเลิศมาไดน้ั้น ส่วนหนึ่งมากจากการใหค้วามส าคัญกับวัตถุประสงค ์
ของนโยบายโครงการ ที่ ต้องมีความชัดเจนทั้งในเรื่ องของนโยบาย แผนการด าเนินงาน  
แนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ซึ่งส่วนนีท้างส านักงานเขตคลองสานสามารถ 
บริการจัดการได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ดังนั้นทางส านักงานฯ ควรรักษาระดับมาตรฐานการปฏิบติังาน  
โดยใช้โครงการนี ้เป็นโครงการต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในโครงการอ่ืน ๆ  
ของหน่วยงานต่อไป 
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5.3.1.5 หน่วยงานภาครฐั ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางควรก าหนดนโยบายการจัดการ 
ขยะอันตรายท่ีชัดเจนทั้งดา้นเนือ้หาการด าเนินงาน และเป้าหมายที่ตอ้งบรรลุถึง เพื่อใหห้น่วยงาน 
ในระดบัปฏิบติัไดร้บัทราบว่าตอ้งด าเนินการในเรื่องใดบา้ง และตอ้งไดผ้ลลพัธท์ี่เป็นรูปธรรมใด 

5.3.1.6 หน่วยงานทั้งที่เป็นส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานย่อยในระดับ 
ปฏิบัติควรจัดสรรทรัพยากรการบริหาร พัฒนาสมรรถนะองค์การและสมรรถนะของบุคลากร 
ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ หรือนโยบายที่มอบหมายทัง้ดา้นปรมิาณ และคณุภาพ 

5.3.1.7 ควรท าใหน้โยบายการจดัการขยะอนัตรายเป็นนโยบายที่มีความต่อเนื่อง 
5.3.1.8 ในการด าเนินการจัดการขยะอันตรายควรเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ 

แก่ประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหร้ว่มมือกนัจดัการขยะอนัตรายอย่างเป็นระบบ 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
5.3.2.1 การศึกษาเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานจัดการขยะอันตราย ในครั้งต่อไป  

ควรมีการศึกษาลึกลงไปในรายละเอียด ในลักษณะของการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่มี 
ความโดดเด่น หรือมีลักษณะการด าเนินงานเฉพาะตัวอันน่าเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอ่ืน 
ได้เรียนรู้ หรือน ามาปรับใช้เป็นแนวทางของหน่วยงานตนต่อไป  โดยอาศัยระเบียบวิ ธีวิจัย 
เชิงคุณภาพ พรรณนาเรื่องราว ประสบการณ์การด าเนินงานในหลากหลายมุมมอง ทั้งมุมมอง 
ของผูบ้รหิารระดบับน ผูบ้รหิารระดบัลา่ง และผูป้ฏิบติังาน 

5.3.2.2 เนื่องจากหน่วยงานรัฐไม่อาจจัดการขยะอันตรายได้เพียงล าพังแม้จะระดม 
ทรัพยากรไปจัดเก็บ หรือคัดแยกด้วยตนเองก็ตาม ความส าเร็จของนโยบายจ าเป็นต้องอาศัย  
ความร่วมมือของหลายฝ่าย โดยเฉพาะความร่วมมือจากประชาชนหรือหน่วยครัวเรือน ดังนั้น  
ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในประเด็นเก่ียวกับเครือข่าย การสร้างเครือข่าย  
และการจดัการเครือข่ายความรว่มมือในการจดัการขยะอนัตราย  
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