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บทคดัย่อ 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค์ดังน้ี เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะ 
2) พฒันากลยทุธ์ และ 3) ประเมินกลยทุธ์การบริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัก าแพงเพชร กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีศึกษา ไดแ้ก่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 73 แห่งในจงัหวดัก าแพงเพชร ประกอบดว้ย นายกองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และพนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 469 คน ผูใ้ห้
ขอ้มูลในการพฒันาและประเมินกลยุทธ์ จ านวน 71 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ 
การประชุมเชิงปฏิบติัการ 2 คร้ัง การสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ และแบบประเมินกลยุทธ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบว่า  1. สภาพการบริหารจัดการขยะ พบว่า มีการด าเนินการทุกรายการ ปัญหาและปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องในภาพรวม พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการขยะตามกฎหมาย 
แต่บุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือมีไม่ เพียงพอ และการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ  2. การพัฒนา 
กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหว ัดก าแพง เพชร  มี  9 กลยุทธ์  ได้แก่ 
1) พฒันาการจดัท าแผนจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  2) พฒันาการจดัท างบประมาณในการบริหารจดัการ
ขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  3) สร้างเสริมสมรรถนะผูบ้ริหารและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใน
การจดัการขยะร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ  4) สร้างเครือข่ายระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง ในการบริหารจดัการขยะร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน  5) ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการจดัการขยะให้ประชาชนใน
ชุมชนท้องถ่ิน  6) ส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลกัในทอ้งถ่ินรับผิดชอบจดัการขยะ  7) พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับทอ้งถ่ินในการจดัการขยะ  8) สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการจดัการขยะ และ 9) ปรับปรุง
กระบวนการควบคุม ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการบริหารจดัการขยะอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  3. การประเมินกล
ยทุธ์การบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า ความสอดคลอ้ง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้ และการยอมรับไดอ้ยู่ในระดบัมาก 
ค าส าคัญ: กลยทุธ์, การบริหารจดัการขยะ, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, จงัหวดัก าแพงเพชร  
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Strategy Development for Waste Management of Local Government in Kamphaeng Phet* 

 

Wittaya Tussanapaiboon ** 

Tuanthong Chaowakeeratipong *** Witsanu Buathes **** 
Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study states, problems, and factors related to waste management, 
2) to develop strategies, and 3)  to evaluate the strategies for waste management of the local government in Kamphaeng 
Phet. The sample comprised 73 local governments in Kamphaeng Phet consists of administrators, chairman of the 
council, and staffs had used questionnaires as a tool to collect data from 469 samples, for development and evaluation 
the strategies had studied through best practice, two seminars, connoisseurship, and evaluation by 71 experts. The data 
were analyzed using mean standard deviation and content analysis. 
 The research revealed that:  1. the states were found in every process, problems and factors related as a whole 
found that; the local government was responsible for waste management in accordance with the law, but there were not 
enough personnel, budget, tool, and law enforcement was not effective,  2.  as for the development of the strategies for 
waste management of the local government in Kamphaeng Phet had nine strategies; 1) to develop planning for waste 
management of the local government, 2) to develop budgeting for waste management of the local government, 
3) to enhance competency of personnel in the local government for waste management with local communities 
effectively, 4) to create a network between the local government in the neighborhood for waste management with local 
communities, 5) to cultivate and raise awareness of waste management to people in local communities, 6) to encourage 
the main unit in the local government for waste management, 7) to develop innovation and appropriate technology for 
waste management, 8) to collaborate with various organizations for waste management, and 9) to improve process of 
controlling, monitoring and evaluation for waste management systematically and ongoing, and  3) the evaluation of the 
strategies revealed that the consistency, propriety, feasibility, and acceptability were at a high level. 
 
Keywords: Strategy, Waste management, Local government, Kamphaeng Phet 
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บทน า 

 ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย และเม่ือปลายเดือนสิงหาคม 2557 รัฐบาลซ่ึงบริหาร
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดอ้นุมติั Roadmap และระเบียบปฏิบติัการจดัการขยะในประเทศไทย 
เร่ิมดว้ยขยะตกคา้งสะสมหรือขยะเก่าประมาณ 30 ลา้นตนั เม่ือขยะเก่าถูกจดัการแลว้ ขยะใหม่จะถูกจดัการ
ดว้ยรูปแบบใหม่ โดยแบ่งการจดัการเป็น 3 ขนาด คือ เลก็-กลาง-ใหญ่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) เห็นชอบการ
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายใหเ้กิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจดัการขยะ 
มูลฝอยท่ีชดัเจน มีการก าหนดหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการก ากบัดูแล และมีการบูรณาการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย จึงอาศยัอ านาจแห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 ออกระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจดัการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ. 2557 เพ่ือน ามาใชใ้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย โดยระบุใหจ้งัหวดัด าเนินการ
จดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั เสนอไปยงักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เพ่ือรวบรวมและจดัท าข้อมูลในภาพรวมของทั้งประเทศ เสนอขออนุมติัต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงแผนฯ
ดงักล่าวน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) รวบรวมและปรับปรุงขอ้มูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี  2) จดัท า
แผนงาน แนวทาง รูปแบบ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม
แผนแม่บทของประเทศ  และ 3) ก ากบั ดูแล ติดตามใหร้าชการส่วนทอ้งถิ่นและเจา้พนกังานทอ้งถิ่น ใชจ่้าย
งบประมาณและปฏิบติัการให้เป็นไปตามแผนแม่บทของประเทศ (ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัก าแพงเพชร, 2557) 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร เป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีปัญหาในการบริหารจดัการขยะ 
จากรายงานการประชุม เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และติดตามก ากบัการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการรวมกลุ่ม ตามแผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอย  จงัหวดัก าแพงเพชรระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2558 - 2562 พบวา่ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจงัหวดัก าแพงเพชร มีองค์กรปกครอง  
ส่วนทอ้งถิ่นจ านวน 90 แห่ง (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 22 แห่ง 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 64 แห่ง) มีขยะท่ีเกิดในพ้ืนท่ีประมาณ 700 ตนัต่อวนั ซ่ึงในขณะน้ีมีสถานท่ี
ท้ิงขยะท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ใช้การก าจดัขยะโดยวิธีการ 
ฝังกลบ เทศบาลต าบลลานกระบือ ใช้การก าจดัขยะโดยการบ าบดัดว้ยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ ส่วนองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีสถานท่ีท้ิงขยะและท่ีไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาท้ิงร่วม องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นด าเนินการจดัการขยะโดยวธีิอื่น ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ใช้การจดัการขยะหลากหลายวิธี 
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ทั้งวธีิการฝังกลบในหลุมโดยมีการไถกลบทุกวนั การเทกองบนพ้ืน เทกองบนพ้ืนแลว้เผา และการเทลงใน
หลุมแลว้เผาท้ิง ซ่ึงเป็นวธีิการท่ียงัไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนและ
ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ี โดยมีปัญหาท่ีส าคญัตามมา คือ ปัญหากลิ่นเหม็นจากกองขยะ ปัญหาน ้าเสียจากขยะ 
ปัญหาแมลง และสัตวพ์าหะน าเช้ือโรค เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว จงัหวดัก าแพงเพชรจึงใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในชุมชนมีการคดัแยกขยะ เพ่ือง่ายต่อการจ ากัด
ปริมาณขยะในชุมชนทอ้งถิ่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งก าจดั ทั้งยงัเป็นการสร้างรายได้ท่ีเกิด 
มาจากขยะใหก้บัชุมชนในทอ้งถิ่น ส่วนปัญหาอุปสรรคในการบริหารจดัการขยะ พบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นส่วนใหญ่ยงัประสบปัญหาต่างๆ ในการด าเนินการบริหารจดัการขยะ เช่น ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการด าเนินการจดัการขยะในชุมชนทอ้งถิ่น ปัญหาดา้นงบประมาณ
ค่าใชจ่้ายเพ่ือบริหารจดัการขยะ ปัญหาดา้นพาหนะและเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านในปัจจุบนัมีสภาพเก่าไม่ทนัสมยั  
และปัญหาดา้นประสิทธิภาพของระบบก าจดัขยะยงัไม่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทชุมชนท้องถิ่น 
(ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัก าแพงเพชร, 2558) 
 จากสภาพและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันากลยุทธ์การบริหารจดัการขยะของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจงัหวดัก าแพงเพชร เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัก าแพงเพชร
สามารถน าไปใชใ้นการบริหารจดัการขยะในชุมชนทอ้งถิ่นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร 
 2. เพ่ือพฒันากลยุทธ์การบริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร 
 3. เพ่ือประเมินกลยุทธ์การบริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั โดยจ าแนกการวจิยัเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร ประชากรไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น จ านวน 90 แห่ง ในเขตจงัหวดัก าแพงเพชร กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ใชว้ิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นจ าแนกตามอ าเภอและต าแหน่ง ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ
โดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน ประกอบดว้ย นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประธานสภาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น และพนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จ านวน 469 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ 
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หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูใ้หข้อ้มูลในการสนทนากลุ่มใช้วธีิการเลือกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตวัแทนภาคประชาชน นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม และองคก์รภาคธุรกิจ จ านวน 
11 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา 
  ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันากลยุทธ์การบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดั
ก าแพงเพชร ในขั้นตอนน้ีแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
   2.1 การศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีประสบผลส าเร็จในการบริหารจดัการขยะ โดยการ
สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการส่วนงานท่ีรับผิดชอบงานด้านการจดัการขยะของเทศบาลนคร
พิษณุโลก จ านวน 5 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูล
โดยการวเิคราะห์เน้ือหา  
   2.2 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก และการจดัท าร่างกลยุทธ์
การบริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
จ านวน 2 คร้ัง ไดแ้ก่  1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกของการบริหาร
จดัการขยะ ผูใ้หข้อ้มูลเป็นนกัวชิาการ/ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการขยะ ผูบ้ริหาร/ปลดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น และหวัหนา้ชุมชน/ตวัแทนภาคประชาชน/ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 17 คน ใชเ้ทคนิค SWOT 
Analysis ยึดหลกัการบริหารแบบ 2S+4M’s ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นโครงสร้าง ดา้นระบบบริการ ดา้น
บุคลากร ดา้นการเงิน ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นการบริหารจดัการ เป็นประเดน็การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายใน และประเดน็การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกยึดหลกั PEST ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นการเมืองและ
กฎหมาย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลยี  2) การจดัท าร่างกลยุทธ์การบริหาร
จดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร ผูใ้หข้อ้มูลเป็นนกัวชิาการ/ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การบริหารจดัการขยะ ผูเ้ช่ียวชาญการวางแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ผูบ้ริหาร/ปลดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และหวัหน้าชุมชน/ตวัแทนภาคประชาชน/ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 15 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมใช้
ผลการวจิยัในขั้นตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลหลกัประกอบการพิจารณาประกอบดว้ย จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค วิเคราะห์น ้ าหนกัคะแนนเพื่อก าหนดต าแหน่งกลยุทธ์ ยกร่างวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ 
ประเดน็กลยุทธ์ กลยุทธ์ ตวัช้ีวดั และมาตรการ ร่วมกนัระดมสมอง โดยใชผ้ลคะแนนการประเมินค่าน ้าหนกั
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกมาก าหนดกลยุทธ์ โดยใช ้SWOT Matrix ซ่ึงเป็นการจบัคูเ่พ่ือสร้างกลยทุธ์ 
จุดแขง็และโอกาส (SO) จุดแขง็และอุปสรรค (ST) จุดอ่อนและโอกาส (WO) และจุดอ่อนและอุปสรรค (WT) 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา และขอ้สรุปจากท่ีประชุม 
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   2.3 การตรวจสอบร่างกลยุทธ์การบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดั
ก าแพงเพชร ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัจดัการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นนกัวชิาการ/ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น/
ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซ่ึงมีประสบการณ์ อย่างนอ้ย 3 ปี จ านวน 10 คน โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญวพิากษ์
และให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัองค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่างๆ ของกลยุทธ์ และความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา และขอ้สรุปจากท่ีประชุม 
  ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินกลยุทธ์การบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดั
ก าแพงเพชร ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นนกัวชิาการ/ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการขยะท่ีมีวฒิุการศึกษาในระดบั
ปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในงานทอ้งถิ่น หรือมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการขยะในทอ้งถิ่น 
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึนไป และหวัหน้าชุมชน/
ตวัแทนภาคประชาชนท่ีมีประสบการณ์การจดัการขยะในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จ านวน 24 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบประเมินกลยุทธ์การบริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
จงัหวดัก าแพงเพชร วเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าไปเปรียบเทียบกบั
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
   ส าหรับเกณฑต์ดัสินกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 
น. 99-100) 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/ความเหมาะสม /ความเป็นไปได ้/การยอมรับได้
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/ความเหมาะสม /ความเป็นไปได ้/การยอมรับได้
อยู่ในระดบัมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/ความเหมาะสม /ความเป็นไปได ้/การยอมรับได้
อยู่ในระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/ความเหมาะสม /ความเป็นไปได ้/การยอมรับได้
อยู่ในระดบันอ้ย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/ความเหมาะสม /ความเป็นไปได ้/การยอมรับได้
อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร 
  1.1 สภาพการบริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร ในภาพรวม 
สรุปไดด้งัน้ี ส่วนใหญ่มีการวางแผนการบริหารจดัการขยะโดยหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นเองให้สอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการขยะของรัฐบาล การจดัท าแผนภูมิการบริหารจัดการ
ขยะตามโครงสร้างองค์กร การติดต่อส่ือสารทั้ งภายในและภายนอกองค์กร มีประสิทธิภาพนอ้ย 
การจดัท าตวัช้ีวดัไวเ้ป็นมาตรฐานในการควบคุมเพ่ือบริหารจดัการขยะมีน้อยมากทั้งองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  1.2 ปัญหาการบริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร ในภาพรวม 
สรุปไดด้งัน้ี กระบวนการวางแผนบริหารจดัการขยะขาดการให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม การ
ประสานงานในองค์กรขาดความยืดหยุ่นและไม่สอดรับกบัสถานการณ์ขยะท่ีเป็นอยู่  การจดัการขยะใน
ทอ้งถิ่นยงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ การด าเนินงานตามรูปแบบองคก์รท่ีประสบความส าเร็จในการบริหาร
จดัการขยะยงัไม่ไดป้ฏิบติั ขาดกระบวนการก ากบัติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ  
  1.3 ปัจจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดั
ก าแพงเพชร ในภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี ปัจจยัภายใน ดา้นจุดแข็ง พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
มีอ  านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบจดัการขยะครอบคลุมพ้ืนท่ีตามกฎหมาย ดา้นจุดอ่อน พบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นขาดการควบคุม ก ากบั ติดตาม การบริหารจดัการขยะท่ีดี มีอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีและบุคลากรท่ี 
ขาดความตระหนกัในการปฏิบติังาน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือมีไม่เพียงพอ ปัจจยัภายนอก 
ดา้นโอกาส พบวา่ นโยบายการจดัการขยะของรัฐบาล ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เอื้อต่อ
การบริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ดา้นอุปสรรค พบวา่ เศรษฐกิจชุมชนท่ีดีส่งผลให้
เกิดปริมาณขยะมากข้ึน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ ่นไม่ไดร้ับการสนบัสนุนด้านงบประมาณเม่ือ 
ร้องขอจากภาครัฐ และการบงัคบัใชก้ฎหมายจดัการขยะยงัไม่มีประสิทธิภาพ  
 2. ผลการพฒันากลยุทธ์การบริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร 
มีรายละเอียดของกลยุทธ์ดงัน้ี  
  วสิัยทศัน์ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจงัหวดัก าแพงเพชรบริหารจดัการขยะโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ใหท้อ้งถิ่นปลอดขยะอย่างย ัง่ยืน 
  พนัธกิจท่ี 1 พฒันาการบริหารจดัการแผนจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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  เป้าประสงค์ท่ี 1 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีระบบ กลไก และกระบวนการจดัการขยะท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจดัการแผนจดัการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
  กลยุทธ์ มี 2 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 
   1.1 พฒันาการจดัท าแผนจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (กลยุทธ์ WO) มี 2 ตวัช้ีวดั 
6 มาตรการ  
   1.2   พฒันาการจดัท างบประมาณในการบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
(กลยุทธ์ ST) มี 2 ตวัช้ีวดั 4 มาตรการ 
  พนัธกิจท่ี 2 ร่วมกบัชุมชนทอ้งถิ่นในการบริหารจดัการขยะ   
  เป้าประสงคท่ี์ 2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีประสิทธิภาพในการจดัการขยะ ปลูกจิตส านึกและ
สร้างความตระหนกัใหป้ระชาชนในชุมชนทอ้งถิ่นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 
  ประเดน็กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ่นในการบริหารจดัการขยะ 
  กลยุทธ์ มี 3 กลยุทธ์ ไดแ้ก่   
   2.1 สร้างเสริมสมรรถนะผูบ้ริหารและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ ่น ในการ
จดัการขยะร่วมกบัชุมชนทอ้งถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ (กลยุทธ์ SO) มี 2 ตวัช้ีวดั 5 มาตรการ 
   2.2 สร้างเครือข่ายระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ในการบริหารจดัการ
ขยะร่วมกบัชุมชนทอ้งถิ่น (กลยุทธ์ WO) มี 3 ตวัช้ีวดั 4 มาตรการ 
   2.3 ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการจดัการขยะใหป้ระชาชนในชุมชนทอ้งถิ่น (กลยุทธ์ SO) มี 2 
ตวัช้ีวดั 4 มาตรการ    
  พนัธกิจท่ี 3 จดัการขยะภายในทอ้งถิ่นใหค้รอบคลุมทัว่ถึง 
  เป้าประสงคท่ี์ 3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นบริหารจดัการขยะภายในทอ้งถิ่นไดท้ัว่ถึง 
  ประเดน็กลยุทธ์ท่ี 3 การพฒันากระบวนการจดัการขยะอย่างครบวงจร 
  กลยุทธ์ มี 3 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 
   3.1 ส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลกัในทอ้งถิ่นรับผิดชอบจดัการขยะ (กลยุทธ์ WO) มี 1 ตวัช้ีวดั 
3 มาตรการ 
   3.2 พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถิ่นในการจดัการขยะ (กลยุทธ์ ST) 
มี 2 ตวัช้ีวดั 4 มาตรการ 
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   3.3 สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการจดัการขยะ (กลยุทธ์ ST) มี 1 ตวัช้ีวดั 6 มาตรการ 
  พนัธกิจท่ี 4 ควบคุม ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการบริหารจดัการขยะใหมี้ประสิทธิภาพและ
ไดม้าตรฐาน 
  เป้าประสงคท่ี์ 4  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นควบคุมและบริหารจดัการขยะให้มีประสิทธิภาพ
และไดม้าตรฐาน 
  ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 4 การพฒันากระบวนการควบคุม ก าก ับ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารจดัการขยะใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 
  กลยุทธ์ มี 1 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 
   4.1 ปรับปรุงกระบวนการควบคุม ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการบริหารจดัการขยะอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง (กลยุทธ์ WO) มี 4 ตวัช้ีวดั 8 มาตรการ 
 3. ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดั
ก าแพงเพชร ในภาพรวมทั้ง 9 กลยุทธ์ พบวา่ กลยุทธ์มีความสอดคลอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และ
การยอมรับไดอ้ยู่ในระดบัมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการขยะ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร  
  1.1 การศึกษาสภาพการบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร 
ในภาพรวม พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นส่วนใหญ่มีการวางแผนการบริหารจดัการขยะ รวมทั้งจดั
โครงสร้างองคก์ร กระตุน้จูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั
การควบคุมจดัการขยะ ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในฐานะหน่วยงานหน่ึงของรัฐตอ้งปฏิบติั
ตามนโยบายการจดัการขยะของรัฐบาล สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 ท่ีระบุใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีภารกิจหนา้ท่ี 
ในเร่ืองการก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน ้าเสีย 
  1.2 ปัญหาการบริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร ในภาพรวม 
พบวา่ ขาดการใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนบริหารจดัการขยะ  การจดั
กลุ่มต าแหน่งงานของบุคลากรในองค์กรไม่สอดคล้องกบัความช านาญ  การตดัสินใจเลือกแนวทาง
แก้ปัญหาของผู ้บริหาร ผู ้ท่ีรับผิดชอบยากท่ีจะปฏิบติั การก าหนดเกณฑ์ในการด าเนินงานขาดความ
หลากหลาย ต่อเน่ืองและต ่ากวา่เกณฑ์ ส่งผลให้การบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ส่วนใหญ่ยงัไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัการศึกษาของอ านาจ ยอดนิล (2553) ท่ีไดศึ้กษาปัญหา 
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การจดัการขยะในประเทศไทย พบว่า ปัญหาท่ีมีผลท าให้การบริหารจดัการขยะ  ภายในประเทศไทย 
ไม่ประสบความส าเร็จ คือ ขาดการท าขอ้ตกลงร่วมกนัในการวางแผน สมรรถนะองค์กรมีไม่เพียงพอ 
การลดปริมาณการเกิดขยะท่ีตน้ทางท าไดไ้ม่มีประสิทธิภาพ ขาดการควบคุมก าหนดเกณฑม์าตรฐาน และ
ขาดการบงัคบัใชน้โยบายท่ีจริงจงั  
  1.3 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดั
ก าแพงเพชร ในภาพรวมพบว่า ปัจจยัภายใน ดา้นจุดแข็ง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ  านาจ
หนา้ท่ีรับผิดชอบจดัการขยะครอบคลุมพ้ืนท่ีตามกฎหมาย ดา้นจุดอ่อน พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ขาดการควบคุม ก ากบั ติดตาม การบริหารจดัการขยะท่ีดี มีอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีและบุคลากรท่ีขาดความ
ตระหนักในการปฏิบัติงาน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ื องมือมีไม่เพียงพอ ปัจจยัภายนอก 
ดา้นโอกาส พบวา่ นโยบายการจดัการขยะของรัฐบาล ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเอื้อต่อ
การบริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ดา้นอุปสรรค พบว่า เศรษฐกิจชุมชนท่ีดีส่งผลให้
เกิดปริมาณขยะมากข้ึนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณเม่ือร้องขอ
จากภาครัฐ และการบงัคบัใชก้ฎหมายจดัการขยะยงัไม่มีประสิทธิภาพ สัมพนัธ์กบัการศึกษาของพวงรัตน์ 
ศรีม่วง (2556) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องการบริหารจดัการ  ตามเกณฑ์คุณภาพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จังหวดัก าแพงเพชร ได้แก่ ผู ้บริหารมีภาวะผู ้น า บุคลากรมีความรู้ ขาดการควบคุม 
จากผูบ้ริหาร ระเบียบกฎหมาย และนโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการบริหารงาน ผูรั้บบริการงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีทศันคติไม่ดี 
 2. การพฒันากลยุทธ์การบริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร 
  กลยุทธ์การบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชรท่ีพฒันาข้ึน 
มี 9 กลยุทธ์ ไดแ้ก่  
   กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาการจดัท าแผนจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลยุทธ์น้ี 
มีความส าคญัเพราะ จากผลการศึกษา พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีการประชุมวางแผนการบริหาร
จดัการขยะในลกัษณะของการจดัการท่ีเกิดจากกระบวนการภายใน ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน  
ท่ีเก่ียวข้อง ท าให้แผนการบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจดัท าข้ึน ยงัไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นแกปั้ญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุรัส ตั้งไพฑูรย ์(2556, น. 200-221) ท่ีไดศึ้กษา 
ตวัแบบการน านโยบายการจดัการขยะไปปฏิบติั พบว่า การน านโยบายการจดัการขยะจากองค์การ รัฐ
ส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะไปปฏิบติั ตอ้งใช้ปัจจยัต่าง  ๆ ท่ีมีอยู่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พฒันาจดัท าแผนจดัการขยะ เร่ิมจากการรับนโยบายและท าการแปลงนโยบาย ให้มีความ
สอดคลอ้งเหมาะสม ใช้ปัจจยัต่าง ๆ ขององค์กรท่ีมีอยู่และงบประมาณบางส่วนจากส่วนกลาง ในการ
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วางแผนด าเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม สรุปและประเมินผล และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ แซนเดอร์ส 
(Sanders, 2011) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง การพฒันากลยุทธ์การบริหารจดัการโดยมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร
ระดบักลาง เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร พบว่า การมีส่วนร่วมของผู ้บริหารระดบักลาง 
ในองค์กร เพ่ือการพฒันากลยุทธ์ ได้ผลในระดบัท่ีสูงข้ึนของยุทธศาสตร์การจดัการ และประสิทธิผล 
ขององคก์ร 
   กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาการจัดท างบประมาณในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ่น กลยุทธ์น้ีมีความส าคญัเพราะ จากผลการศึกษา พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีอ  านาจ
หน้าท่ีรับผิดชอบ ในการจดัการขยะตามกฎหมาย สามารถใช้งบประมาณในการบริหารจดัการขยะ 
แต่องคก์รหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ ไม่สามารถสนบัสนุนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือการบริหารจดัการขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได ้ท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้งบริหารจดัการงบประมาณ 
ท่ีมีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกมล ชยัรัตน์ (2558) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง
การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการจดัเก็บขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลต าบล
ลวงเหนือ อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผลลพัธ์ท่ีไดห้ลงัจากปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 
การจดัการขยะ แลว้น ามาค านวณค่าด าเนินการระบบจดัเก็บขยะมูลฝอย สามารถลดค่าใชจ่้ายและอตัรา
ส้ินเปลืองลงได ้แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายาม ในการหาแนวทางด าเนินการบริหารงบประมาณจดัการขยะ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
   กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างเสริมสมรรถนะผูบ้ริหารและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในการ
จดัการขยะร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์น้ีมีความส าคญัเพราะ จากผลการศึกษา 
พบว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีความต้องการ และมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริหารจดัการขยะ 
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีภาวะผูน้ าและมีวิสัยทศัน์ 
ท่ีสามารถสนองตอบต่อการแก้ปัญหาขยะได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสมคิด ทบัทิม (2550) ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ือง การจดัการขยะดว้ยการมีส่วนร่วมของคนเก็บขยะในประเทศไทย พบว่า ผูบ้ริหารส่วน
ราชการในพ้ืนท่ี บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผูน้  าชุมชนท่ีมีสมรรถนะ ควรส่งเสริมและ
สนบัสนุนปัจจยัดา้นต่าง ๆ ในการบริหารจดัการขยะร่วมกบัชุมชนทอ้งถิ่น โดยเฉพาะเคร่ืองมือที่จ  าเป็น 
และงบประมาณจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันารูปแบบการมีส่วนจดัการ
ขยะของชุมชนทอ้งถิ่น และตอ้งมีการให้ค  าปรึกษาอย่างรอบคอบจากหน่วยงานภาครัฐ และผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างเครือข่ายระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ในการบริหาร
จดัการขยะร่วมกบัชุมชนทอ้งถิ่น กลยุทธ์น้ีมีความส าคญัเพราะ จากผลการศึกษา พบว่า รูปแบบของ 
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชรท่ีแตกต่างกนัมีโครงสร้างการบริหารจดัการขยะท่ีต่างกนั 
ทั้งปัจจยัตน้ทุนในการบริหารจดัการขยะมีจ ากดัในแต่ละทอ้งถิ่น หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดั
ก าแพงเพชรสามารถท าข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจดัการขยะ ย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีสูงข้ึนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของอ านวย บุญรัตนไมตรี (2554) ท่ีไดท้ าการศึกษา
เร่ือง การจดัท าบริการสาธารณะร่วมกัน กรณีการจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดการขยะร่วมกัน มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากกว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ท่ีด  าเนินการจดัการขยะโดยไม่มีความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น 
   กลยุทธ์ท่ี 5 ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการจดัการขยะให้ประชาชนในชุมชนทอ้งถิ่น กลยุทธ์น้ี 
มีความส าคญั เพราะหากพิจารณาวงจรการบริหารจดัการขยะตั้งแต่ต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 
การจดัการขยะตั้งแต่จุดเร่ิมตน้เป็นการลดปริมาณการเกิดขยะไดม้าก ท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
สูญเสียสรรพก าลงัในการแก้ปัญหาขยะลดลง บริหารจดัการไดอ้ย่างคุม้ค่า บงัคับใช้กฎหมายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนนัทวฒัน์ เม่นมงกฎ (2558, น. 107-113) ท่ีไดท้ าการศึกษา
แนวทางท่ีเหมาะสมต่อการจดัการขยะ ดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลกัการการจดัการขยะ  
แบบไม่มีขยะหลงเหลือ พบว่า แนวทางท่ีเหมาะสมต่อการจดัการขยะ ตามหลกัการของการจดัการขยะ
แบบไม่มีขยะหลงเหลือนั้น ควรกระตุน้จูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและประชาชน 
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะแบบไม่มีขยะหลงเหลือ ปลูกฝังจิตส านึก สร้างวนิยัจดัการขยะ
ตั้งแต่ระดบัเยาวชน มีการคดัแยกขยะ และใหป้ระชาชนมีความต่อเน่ืองในการปฏิบติัตามโครงการจดัการขยะ 
   กลยุทธ์ ท่ี  6 ส่ง เสริมให้มีหน่วยงานหลักในท้องถิ่นรับผิดชอบจัดการขยะ กลยุทธ์ น้ี 
มีความส าคญั จากผลการศึกษา พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถใหบ้ริการก าจดัขยะ 
จากชุมชนไดอ้ย่างทัว่ถึง การมอบหมายงานให้บุคลากรในองค์กรยงัไม่ตรงกบัความรู้ ความสามารถ 
ของผู ้รับผิดชอบ หากแต่นโยบายการจดัการขยะ และกฎหมายระเบียบข้อบงัคบัของรัฐบาล ส่งเสริม 
สนบัสนุนการบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เอื้อต่อการบริหารจดัการขยะ หากมี
หน่วยงานหลกัในท้องถิ่นรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการวิจยัของสมศรี ศังขจนัทรานนท์ (2552)  
ท่ีไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย ของประชาชนในต าบลชุมเห็ด อ  าเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ การมีหน่วยงานหลกัในทอ้งถิ่นรับผิดชอบจดัการขยะส่งผลต่อการพฒันาพฤติกรรม
การจดัการขยะของประชาชน ช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะขององค์กรปกครอง  
ส่วนทอ้งถิ่นอย่างครบวงจรได ้โดยหน่วยงานหลกัจะมีแนวทางการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 6 แนวทาง 
คือ 1) การสร้างภาคีเครือข่ายด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีทั้งต าบล  2) การสร้างจิตส านึก 
ของประชาชน  3) การให้ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอย  4) การสนบัสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน 
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มีส่วนร่วม  5) การส่งเสริมให้ใช้มาตรการทางสังคมและทางกฎหมาย   และ 6) การบริหารจดัการขยะ 
มูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ท่ี 7 พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถิ่นในการจดัการขยะ กลยุทธ์น้ี
มีความส าคญัเพราะ จากผลการศึกษา พบว่า ประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจและท าให้การบริหารจดัการขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชรมีประสิทธิภาพไม่เต็มท่ี เน่ืองมาจากเทคโนโลยี 
ท่ีน ามาใช้จดัการขยะ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น แต่ละรูปแบบไม่สอดคลอ้งกบัปัญหา และความ
ตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของฐิติรัฐศาสตร์ พรหมวชิยั (2555) ท่ีไดศึ้กษา 
ความตระหนกั การมีส่วนร่วมและความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยี ในการจดัการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร พบวา่ ความตอ้งการของประชาชนในการใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
   กลยุทธ์ท่ี 8 สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการจดัการขยะ กลยุทธ์น้ีมีความส าคญั
และพิจารณาไดว้่าเป็นหวัใจในการบริหารจดัการขยะ เพราะการบริหารจดัการส่ิงหน่ึงซ่ึงมีความส าคญั
เป็นล าดบัแรกท่ีตอ้งค านึงคือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น ท่ีจะท าให้กระบวนการด าเนินงานสามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายได ้การบริหารจดัการขยะให้ประสบความส าเร็จ การสร้างความร่วมมือ
กบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัขยะเป็นส่ิงจ าเป็น สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ มานิดา เช้ืออินสูง 
(2557) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การทดสอบรูปแบบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมขยะ 
ในประเทศไทย พบวา่ การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ มีอิทธิพลสูงสุด ในบรรดาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมขยะในประเทศไทย  
   กลยุทธ์ท่ี 9 ปรับปรุงกระบวนการควบคุม ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการบริหารจดัการขยะ
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง กลยุทธ์น้ีมีความส าคญัเพราะ จากผลการศึกษา พบว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ่น ส่วนใหญ่ไม่สามารถใหบ้ริการก าจดัขยะท่ีเก็บจากชุมชนไดท้ัว่ถึง บางแห่งขาดการควบคุม 
ก ากบั ติดตามการบริหารจดัการขยะท่ีดี ท าใหมี้ขอ้ร้องเรียนเร่ืองการจดัการขยะในทอ้งถิ่น สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของศุภกร ฮัน่ตระกูล (2556) ท่ีได้ท าการศึกษา ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดการ  
ขยะมูลฝอย อ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย สิทธิและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย พบว่า การจดัการขยะมูลฝอย มีกฎหมายท่ีใหอ้  านาจหลายหน่วยงาน 
และหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมายมิได้อยู่ในสังกดัเดียวกัน ท าให้วิธีด  าเนินงาน  หรือแนวทางปฏิบติั
แตกต่างกนั โดยไดเ้สนอแนะใหมี้การก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐาน กลไกควบคุมการด าเนินงานจดัการ
ขยะของราชการส่วนท้องถิ่น การก ากับตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งจากส่วนกลางและ
ประชาชน อย่างเป็นระบบ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C8%D8%C0%A1%C3%20%CE%D1%E8%B9%B5%C3%D0%A1%D9%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 3. การประเมินกลยุทธ์การบริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัก าแพงเพชร  
  กลยุทธ์มีความสอดคลอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และการยอมรับได ้ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ในการพฒันากลยุทธ์ ไดมี้กระบวนการต่าง ๆ ตามหลกัการในการพฒันากลยุทธ์ กล่าวคือ มีการ
รวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานใหล้ึกซ้ึงและรอบดา้น มีการศึกษาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีประสบผลส าเร็จ
ในการบริหารจดัการ กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมทั้งยกร่างและ
ตรวจสอบกลยุทธ์โดยผูท้รงคุณวุฒิ เพ่ือพฒันาให้ไดก้ลยุทธ์ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเม่ือพิจารณากลยุทธ์ท่ี 1-2 
เป็นการพฒันาการบริหารจดัการแผนจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ใหมี้ระบบ กลไก และ
กระบวนการจดัการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย จงัหวดัก าแพงเพชร 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558 – 2562 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัก าแพงเพชร (2557) 
กลยุทธ์ท่ี 3-5 เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจดัการขยะ สอดคล้องกับ
การศึกษาของทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง (2551) ท่ีศึกษาการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจดัการ
ขยะ ไดแ้ก่ บทบาทของผูน้  าชุมชน การสนบัสนุนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นร่วมมือกนั และ
จิตส านึกการจดัการขยะและผลประโยชน์ท่ีไดรั้บของประชาชน กลยุทธ์ท่ี 6-8 เป็นการพฒันากระบวนการ
จดัการขยะอย่างครบวงจร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของภูมริน ยะค านะ (2552) และอนุศรา สาวงัชยั (2555) 
ไดศึ้กษากระบวนการจดัการขยะอย่างครบวงจร ได้แก่ การมีหน่วยงานหลกัรับผิดชอบ การมีเทคโนโลยี
จดัการขยะท่ีเหมาะสม และการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานอื่น กลยุทธ์ท่ี 9 เป็นการพฒันากระบวนการ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผล สอดคลอ้งกับ Roadmap การจดัการขยะและของเสียอนัตราย 
ฉบบัผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 26 สิงหาคม 2557 กรมควบคุมมลพิษ (2559) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ควรด าเนินการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์รก่อน เพ่ือศึกษา
วา่สถานการณ์ปัจจุบนัองคก์รมีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในพ้ืนท่ี
หรือไม่ ถา้มีการเปลี่ยนแปลงมากควรปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 
  2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ควรทบทวนสถานการณ์ทางกลยุทธ์ หรือยทุธศาสตร์วา่อยูใ่นต าแหน่ง
สถานการณ์ใด เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์ใหเ้กิดความเหมาะสมกบัต าแหน่งสถานการณ์นั้น ๆ 
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์ ท่ีสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มและความตอ้งการ โดยเนน้การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
  4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ควรพิจารณาเลือกมาตรการท่ีมีความสอดคลอ้งกบับริบท และควร
เพ่ิมเติมรายละเอียดของเกณฑม์าตรฐาน เพ่ือสะดวกในการควบคุม ก ากบั ติดตาม และประเมินผล  
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรท าการวจิยัการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
  2. ควรท าการวจิยัการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการขยะตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า 
  3. ควรท าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีประสบผลส าเร็จ 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการของหน่วยงานอื่นในองคก์รต่อไป 
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