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 บทเรียนที่เปนแบบอยางที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแกน : 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตําบลพระลับและเทศบาลเมืองศิลา

A Comparative Study of Solid-Waste Management in Municipal Areas 
of Khon Kaen Province : A Case Study Comparative 

of Phra-Lap Sub-District Municipality and Sila Town Municipality

อนงคนาถ ทองจะโปะ1

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล2

บทคัดยอ
 การศึกษาถึงบทเรียนท่ีดีในเร่ืองของการจัดการขยะมูลฝอยโดยมีเทศบาลตําบลพระลับเปนตัวอยางท่ีดีซึ่ง
สามารถนํามาเปนตัวอยางใหแกเทศบาลเมืองศิลาไดนําแนวทางหรือบทเรียนที่ไดไปปฏิบัติในเรื่องของการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)  ศึกษาเทศบาลตําบลพระลับ ที่มีตัวอยางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเปนตน
แบบท่ีดี ในดานผลสําเร็จและดานการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 2) วิเคราะหปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน ที่มีตัวอยางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเปนตน
แบบท่ีดี และบทเรียนที่ไดจากการดําเนินงาน 3) ศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา 4) ศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา 5) วิเคราะหแนวทางแกไขปญหาในการ
บรหิารจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลเมอืงศลิา โดยนาํบทเรยีนทีดี่ของเทศบาลตาํบลพระลบั: หมูบานหวัถนน มาเสนอ
เปรียบเทียบ ซึ่งการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแนวคําถามแบบสัมภาษณแบบ
กึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาที่ไดจากกลุมตัวแทนของทั้งสองเทศบาล 
 ผลการศึกษาพบวา เทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหวัถนน ประสบความสําเรจ็ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ดานการดําเนินการเปนอยางมากจนทําใหไดรบัรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste 
เฉลมิพระเกยีรต ิ88 พรรษา ประจาํป 2558 จากปจจยัทีน่าํไปสูความสาํเรจ็ทีไ่ดมานัน้ผวูจัิยสามารถสงัเคราะหบทเรยีน
ที่ดีข้ึนมาเพื่อนํามาเปนแนวทางใหกับเทศบาลเมืองศิลาในการบริการจัดการ เพราะเทศบาลเมืองศิลานั้นก็ประสบกับ
ปญหาการจดัการขยะมลูฝอยในดานตางๆ ทีค่ลายคลงึกับเทศบาลตาํบลพระลบักอนทีเ่ทศบาลตาํบลพระลบัจะประสบ
กบัความสําเรจ็ ทัง้น้ีจึงไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาโดยนําบทเรียนทีดี่ของเทศบาลตําบลพระลับ: หมบูานหัวถนน 
และนาํปญหาท่ีพบในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศลิาบวกกับขอเสนอแนะท่ีไดจากกลุมตัวแทนของเทศบาล
เมืองศิลาท้ัง 4 กลุม มาเปรียบเทียบกันเพื่อสังเคราะหหาแนวทางแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอย ท่ีเกิดขึ้นภายใน
เทศบาลเมืองศิลาและ นํามาเปนขอเสนอแนะใหแกเทศบาลเมืองศิลาไดนําไปปรับใชใหดียิ่งขึ้น

คําสําคัญ : การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน, บทเรียนที่เปนตัวอยางที่ดี, 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา, ปญหาและอุปสรรค

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถิ่น) วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประจําวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
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Abstract
 The best practice in solid waste management of Phra-Lap Sub-district Municipality was 
considered as the appropriate guidelines for Sila Town Municipality in the same responsibility. In 
accordance to the mentioned background, this research was aimed on these following purposes : 
1) to study the performance of Phra-Lap Sub-District Municipality as the success role model of 
solid waste management, 2) to analyze the success factors and to study the lesson learned for the 
solid waste management of Phra-Lap Sub-District Municipality ( the case of Hua Thanon Village), 
3) to examine the solid waste management of Sila Town Municipality, 4) to examine the problems 
and obstacles of the solid waste management of Sila Town Municipality , and 5) to analyze and to 
recommend the solution of solid waste management of Sila Town Municipality in comparison with 
the practice of Phra-Lap Sub-District Municipality (Hua Thanon Village) This research was conducted 
under the qualitative methodology with descriptive statistics, together with the semi-structure 
interview, and the analysis of data collected from the sample group from both municipalities. 
 Results of this research revealed the success of the Phra-Lap Sub-District Municipality (Hua 
Thanon Village) in the solid waste management as shown by the Municipality’s status of the 
national winner for the Zero Waste Award in commemorative of His Majesty the King’s 88 Birth 
Anniversary in 2015. Factors for the success of Phra –Lap Sub-District Municipality was considered 
as the lesson for Sila Town Municipality where once encountered the similarity in solid waste 
management problem. In addition, result of the comparative study for the case of Phra-Lap 
Sub-District Municipality and Sila Town Municipality, together with the lesson learned from Phra-Lap 
Sub-District Municipality (Hua Thanon Village) and problems in solid waste management of Sila Town 
Municipality, and recommendations from representative of 4 groups in Sila Town Municipality, had 
created the recommendation for the effective solution of solid waste management of Sila Town 
Municipality.

Keywords : solid waste management of Phra –Lap Sub-District Municipality, best practice lesson, 
solid waste management of Sila Town Municipality, problem and obstacle

บทนํา
 ในป พ.ศ. 2557 มกีารกําหนดใหเรือ่งการจัดการ
ขยะมูลฝอยเปนวาระแหงชาติ ซ่ึงไดผานความเห็นชอบ
ของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิในเรือ่งของการดาํเนนิงาน
ตาม Roadmap ที่มีหลักสําคัญคือ การลด การคัดแยก
ขยะมลูฝอยตัง้แตตนทางและการจดัการขยะมูลฝอยแบบ
ศูนยรวมและกําจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานอยาง
เหมาะสม เพือ่ทาํใหเกิดการแปรรูปเปนพลงังานหรือทาํให

เกดิประโยชนสุด เพราะปญหาขยะนัน้เปนปญหาทีส่าํคญั
และเปนปญหาท่ีใหญระดับประเทศ ที่เปนตัวการทําให
สิ่งแวดลอมน้ันเกิดมลพิษในดานตางๆ และสงผลกระทบ
โดยตรงตอสุขภาพอนามัยของประชาชนฉะน้ันรัฐบาลจึง
ไดมีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมไวในขอ 9 คือ 
นโยบายการรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรและการ
สรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยาง
ยัง่ยนื วา “เรงรดัการควบคมุมลพษิทางอากาศ ขยะ และ
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นํา้เสยีทีเ่กดิจากการผลติและบรโิภค และจะใชมาตรการ
ทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด” 
(อัจฉราวรรณ มุสิกะสันติ, 2559)
 จังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ทั้งทางดานศูนยกลางธุรกิจการคา การ
อุตสาหกรรม ศูนยราชการ และการศึกษาของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเปนศูนยกลางธุรกิจการคาที่
สามารถพัฒนาศักยภาพใหเปนประตูเปดไปสูประเทศใน
แถบอินโดจีนตอไป จังหวัดขอนแกนจึงไดรับการพัฒนา
ใหเปนเมอืงหลกัมีขยายตวัในดานตางๆ อยางรวดเรว็และ
ตอเนือ่งมาโดยตลอด เน่ืองจากเปนเมอืงศนูยกลางในดาน
ตางๆ จึงมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและดานที่เปน
ปจจัยส่ีของประชากรอยางรวดเรว็ ซึง่ความเจรญิกาวหนา
นั้นยอมสงผลกระทบหรือมีปญหาที่ตามมาควบคูกันหนึ่ง
ในปญหานั้นก็คือปญหาเรื่องของขยะมูลฝอย เดิมนั้น
เทศบาลตําบลพระลับก็ประสบปญหาของพืน้ทีท่ีไ่มมีท่ีทิง้
ขยะจนเกิดทาํใหเกดิปญหาขยะหมักหมมปญหาท่ีเกดิขึน้
นัน้จะมีลกัษณะท่ีคลายๆกบัเทศบาลอ่ืนทัว่ไป ซึง่ทางคณะ
กรรมการชมุชนไดรวมจบัมือกับกรมปกครองทองถิน่ของ
เทศบาลตําบลพระลับปรึกษาหารือกนัเพราะไดเลง็เห็นถึง
ปญหาขยะมูลฝอยวาเปนเรื่องสําคัญที่สุดและเปนวาระ
เรงดวนท่ีจะตองรณรงคใหพ่ีนองชุมชนในเขตพระลับได
ตระหนกัถงึปญหาทีจ่ะตองพ่ึงพาอาศยัตวัเองวาจะตองลด 
ตองคัดแยก และดําเนินการใหขยะลดนอยลงในเร่ืองของ
ปริมาณที่ใชกัน แตถึงอยางนั้นก็ยังมีหมูบานอีกหลาย
หมูบานที่ไมใหความรวมมือและคิดวาเปนไปไมไดและ
เรียกรองใหมีถังขยะเพิ่มขึ้นในแตละจุด เพราะคิดแตวา
งานขยะน้ันเปนหนาที่ของทางเทศบาลท่ีตองแกไขและ
จัดการเก็บขยะเทาน้ัน ซึ่งหลังจากท่ีเกิดปญหาวิกฤต
ที่ถาโถมมายังเทศบาลตําบลพระลับในป พ.ศ. 2556 นั้น 
ไดมีหมูบานหน่ึงในเขตเทศบาลตําบลพระลับ ที่เกิดเปน
หมบูานตนแบบการจดัการขยะตนทางนัน่ก็คอืหมบูานหวัถนน
ชุมชนบานหัวถนน หมูที่ 5 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน เปนชุมชนที่มีขนาดใหญ ซึ่งชุมชนบาน
หัวถนนน้ีไดรับรางวัลชนะเลิศใหเปนชุมชนปลอดขยะ

ระดับประเทศ ในป พ.ศ.2558 ประเภทชุมชนขนาดใหญ 
ในการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste 
เฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหัูว 88 พรรษา 
88ชุมชน ประจําป 2558 โดยกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
จนไดรบัช่ือเสียงและมชีือ่ขนานนามวา “ หวัถนน หมบูาน
ตนแบบปลอดขยะแหงเมืองขอนแกน” (เทศบาลตําบล
พระลับ,2558) จากความพยายามสูความสําเร็จนั้นยัง
ทําใหชุมชนบานหัวถนนเปนตัวอยางศูนยเรียนรูชุมชน
ปลอดปลอดภัย และเปนชุมชนตนแบบเร่ืองการบริหาร
จัดการขยะ ที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดานความ
สามารถในการฟนฟูส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนเครื่องการันตี
หลายรางวัล สะทอนใหเห็นวาคนในชุมชนแหงนี้มีวินัย 
โดยทีผ่านมาไดรับการสนบัสนนุจากกรมสงเสรมิคณุภาพ
ส่ิงแวดลอม ไดมีการเขามาอบรมใหความรู เพิ่มเพื่อ
ปรับปรุงใหศูนยเรียนรูมีมาตรฐานขึ้นกวาเดิมจนทาง
เทศบาลไดมีโอกาสในการสงเขาประเมินกับทางกรม
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม ทาํใหทศิทางของทางเทศบาลตาํบลพระ
ลับชัดเจนยิ่งขึ้น และทําใหเห็นถึงเกณฑตางๆ ที่คิดวา
ชมุชนปลอดขยะจะตองเดนิไปในทางไหนถงึจะประสบผล
สําเร็จและขยะมูลฝอยสามารถลดลงไดจริง สําหรับ
เทศบาลเมืองศิลา ที่ปจจุบันไดยกฐานะการปกครองจาก
องคการบริหารสวนตําบลศิลาเปนเทศบาลเมืองศิลาเขา
ปที่ 5 มีจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นอยางหนาแนนและ
แออดั เพราะมคีวามเจรญิกาวหนามากขึน้กวาแตกอนเปน
อยางมากซึ่งจะเห็นไดจากกิจกรรมของประชาชนตางๆ 
ที่เปนปจจัยทําใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ 
ไมรูจบ สิง่ท่ีเปนผลพวงตามมาของการพฒันาก็คอืปญหา 
ในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม วฒันธรรมและทีส่าํคัญคอืดาน ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนหนึ่งในปญหาหลักท่ีทางเทศบาล
เมืองศิลาตองเผชิญ และตองมีการวางแผนมีการดําเนิน
การและมีการเตรียมความพรอมทีจ่ะรับมอืกบัปญหาขยะ
มูลฝอยลนเมือง ทางเทศบาลเมืองศิลายังเปนพ้ืนที่ที่มี
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ปญหาในการจัดเก็บขยะมากท่ีสุด จํานวนขยะในเขต
เทศบาลเมืองศิลามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นมากจากเดิม 30 
ตนัตอวนั ปจจบัุนเพิม่ข้ึนถงึ 50 ตันตอวนั ซึง่เพิม่ข้ึนอยาง
กาวกระโดด จากขอมลูการจัดเก็บขยะ ปกตเิทศบาลเมือง
ศิลาอยูลําดับท่ีมีปริมาณขยะอันดับท่ี 4 ของจังหวัด
ขอนแกน แตในป 2558 ไดขยบัขึน้ไปอยูในอนัดับท่ี 2 ของ
จังหวัดขอนแกน รองจากเทศบาลนครขอนแกน ตลอด
ระยะเวลาเกอืบ 5 ป ทีไ่ดรบัการยกฐานะขึน้เปนเทศบาล
เมอืง การบริหารจดัการขยะมลูฝอยของทางเทศบาลเมือง
ศิลานั้น ยังคงประสบกับปญหาขยะมูลฝอยตกคางจาก
การเก็บท่ีไมทัว่ถึงในแตละวัน ปญหาดานการจดัการขยะ
มูลฝอยของทางเทศบาลเมืองศิลานั้นเนื่องจากทั้งระยะ
การขนยายขยะมูลฝอยไปทิ้งท่ีบานคําบอนซึ่งเปนพื้นท่ี
ทีร่องรับขยะมูลฝอยนัน้อยไูกลจากเทศบาลเมืองศิลา และ
พื้นที่ที่รองรับขยะมูลฝอยที่บานคําบอนนั้น ดําเนินการ
ดวยการเทกอง (Open dump) ซ่ึงมีพื้นที่ไมเพียงพอกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน ตองตอคิวรอเทเปนเวลา
หลายชัว่โมง และบวกกบัปญหาของทางเขตเทศบาลเมอืง
ศลิา ทีม่พีืน้ท่ีกวางแตกลับมรีถจัดเก็บขยะนอย ซึง่ไมเพียง
พอตอการเก็บขยะมูลฝอยตามชุมชนตางๆ ภายในเขต
เทศบาลเมืองศิลา ในการบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอย
ในปจจุบันของเทศบาลเมืองศิลา รถท่ีจัดเก็บขยะที่จอด
เสียน้ันก็จะมีคันที่เก็บประจําอยูแลวใน แตละเขตท่ีถูก
แบงไว ไปเกบ็แทน จึงทําใหการเกบ็ขนขยะไมหมด ไมทัว่ถงึ
การรองเรียนจากประชาชนจึงเกิดมากข้ึนเร่ือยๆ จากการ
ศกึษาขอมูลเบ้ืองตนในการจดัการขยะของเทศบาลตาํบล
พระลับ: หมูบานหัวถนนนั้นเปนหมูบานตนแบบในเรื่อง
ของการจัดการขยะท่ีดี เปนศูนยเรียนรูชุมชนปลอดขยะ
ทีก่ารนัตีดวยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และรางวัลอีก
มากมายท่ีสามารถบงบอกไดถงึความสําเร็จของความรวม
มือกันของคนในชุมชนและการมีผูนําที่เสียสละ สามารถ
ทําใหชุมชนนี้เปนชุมชนที่นาอยู เปนชุมชนที่ประชาชนมี
ความรับผดิชอบในการกระทําของตนเองท่ีทาํใหเกิดขยะ
มูลฝอยขึ้น 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําเร็จในการบริหาร

จดัการขยะมลูฝอยของทางเทศบาลตาํบลพระลบั จึงเปน
เรือ่งทีน่าสนใจในการศึกษาถึงการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตําบลพระลับ ในดา นการวางแผน, ดานการ
ดําเนินการ, ดานผลสําเร็จของการดําเนินงาน, และดาน
การปรบัปรงุและการพฒันาการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย
ของชมุชนหมบูานหวัถนน เพ่ือใหเกดิความเขาใจอยางลึก
ซึ้งและมากพอโดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางการบริหาร
จัดการของผท่ีูเปนแกนนาํหลกัทีท่าํใหหมูบานหวัถนนนัน้
ประสบกบัความสาํเรจ็ในการจดัการขยะมลูฝอย เพือ่ทีจ่ะ
นําบทเรียนที่ดีมาเปรียบเทียบกับสภาพแวดลอมของ
เทศบาลเมืองศิลาที่เปนปญหาอยูตอนน้ี เพื่อที่จะไดหา
แนวทางแกไขปญหามาสงเสริมปรับประยุกตใชในการ
พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและเพ่ือเปนขอเสนอ
แนะใหกับทางเทศบาลเมอืงศลิาทีส่ามารถนาํไปปรบัใชใน
การบริหารจัดการได ซึ่งนาจะเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีเอื้อ
ตอความสาํเรจ็ในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของชมุชน
ใหมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว เพราะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีความ
สําคญัมากในปจจบัุน ถาหากขาดระบบการบรหิารจดัการ
ที่ดีก็อาจจะทําใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมาก ดังที่ 
สมศร ีพิณเกษม (2557) ไดกลาววา “ในการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
อยางย่ังยืน ดวยการบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ และการสงเสริมใหทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพัฒนา
พลังงานทดแทน” และเพื่อนําไปสูความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติและสามารถนําไปวิเคราะหแกไขไดตรงจุดและ
สามารถนําผลลัพธท่ีไดไปพัฒนาใหมีการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ดียิ่งข้ึน

วัตถุประสงคการวิจัย
 1.  เพื่อ ศึกษาและถอดบทเรียนตัวอยางท่ีดีใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระลับ 
ในดานผลสําเร็จและดานการดําเนินการ
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 2.  เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จใน
การจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาลตําบลพระลบั: หมบูาน
หัวถนน ท่ีมีตัวอยางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ี
เปนตนแบบท่ีดี และบทเรียนที่ไดจากการดําเนินงาน
 3.  เพือ่ศกึษาการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของ
เทศบาลเมืองศิลา 
 4.  เพ่ือศึกษาปญหาและอปุสรรคในการบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา 
 5.  วิเคราะหแนวทางแกไขปญหาในการบรหิาร
จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา โดยนํา บทเรียน
ที่ดีของเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน มาเสนอ
เปรียบเทียบ

ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 -  ศึกษาเทศบาลตาํบลพระลบัทีม่ตัีวอยางในการ
บรหิารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเปนตนแบบท่ีดี โดยพิจารณา
ดานการวางแผน, การดําเนินการ, ผลสําเร็จของการ
ดาํเนินงาน, และดานการปรับปรุงและพัฒนาของเทศบาล
ตําบลพระลับ
 -  ศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองศิลาในดานการวางแผน, ดานการดําเนิน
การ, ดานการตรวจสอบ, และดานการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือ
นํามาวิเคราะหและหาแนวทางแกไข ใหมีประสิทธิภาพ 
 ขอบเขตดานพ้ืนที่
 -  เทศบาลตาํบลพระลบั: หมูบานหัวถนน จงัหวดั
ขอนแกน
 -  เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแกน
 ขอบเขตดานเวลา
 -  ศึกษาขอมูลของเทศบาลตําบลพระลับต้ังแต
เริ่มตนจัดทําโครงการ zero waste ในป พ.ศ. 2556 - 
2559
 -  ศึกษาขอมูลของเทศบาลเมืองศิลาต้ังแตเร่ิมยก
ฐานะขึ้นเปนเทศบาลเมือง ในป พ.ศ. 2555 – 2559

ระเบียบวิธีการวิจัย
 ใชวธิวีจัิยเชงิคณุภาพโดยอาศยัทางการสมัภาษณ
แบบกึ่งโครงสราง กลุมตัวอยางใชวิธีเลือกแบบเจาะจง
จํานวนทั้งหมด 43 คน โดยทําการสัมภาษณตัวแทนของ
เทศบาลตําบลพระลบั: หมบูานหวัถนน ไดแก ผูใหญบาน
หมู 5 บานหัวถนน ,รองปลัดเทศบาลตําบลพระลับ, และ
เจาอาวาสวัดไตรประสิทธิ ์รวมท้ังหมด 3 คน สวนเทศบาล
เมืองศิลาใชแบบสัมภาษณที่แบงออกเปน 2 ชุด ชุดละ 2 
ตอน ซึง่ชุดท่ี 1 ใชสัมภาษณผูบริหารเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาลรวมท้ังหมด 6 คน สวนชุดที่ 2 ใชสัมภาษณ
ผูนาํชมุชนและพนักงานเทศบาลผูปฏิบตังิานดูแลเก่ียวกบั
การจัดเก็บขยะรวมทั้งหมด 34 คน โดยเครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษาประกอบไปดวยแนวคําถามท่ีเกีย่วกับการวางแผน,
การดําเนินการ, ผลของการดําเนินงาน, และดานการ
ปรับปรุงและพัฒนา เปนแบบสัมภาษณที่พยายามทําให
ผูถูกสัมภาษณแตละคนไดรับชุดคําถาม ชุดเดียวกัน
เพ่ือท่ีจะสามารถเปรียบเทียบคําตอบของแตละคนได
สะดวกข้ึน ซ่ึงการสรางเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ 
ผูวิจัยไดอิงทฤษฎีของกระบวนการบริหารจัดการ PDCA 
ในการตั้งประเด็นคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเพ่ือใหครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของการวิจัยใน
ครั้งนี้

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของทางเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน 
นั้นไดมีการจัดการขยะตั้งแตตนทางซึ่งใชแนวคิด Zero 
waste หรือการจัดการขยะเหลือศูนย ซึ่งเปนแนวคิดใน
การสงเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใชใหม เพ่ือ
ใหทรพัยากรถกูใชอยางมปีระสทิธภิาพสงูท่ีสดุและลดขยะ
ใหเหลอืนอยทีสุ่ดประกอบกบัการใชหลักการ 3R นัน่ก็คอื 
Reduce, Reuse, Recycle เพื่อมาเปนหลักในการลด
ปริมาณขยะโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน ซ่ึงใน
แตละขั้นตอนท่ีทางเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบาน
หวัถนน ไดมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนัน้ ไดแก การ
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วางแผน การดําเนนิงาน การตรวจสอบ และการปรับปรงุ
และพัฒนา ซึง่ในทุกขัน้ตอนน้ันสามารถนํามาปฏิบติัไดจรงิ
จนประสบกบัความสาํเรจ็ และจากความพยายามสคูวาม
สาํเร็จนัน้กท็าํใหชมุชนบานหวัถนนนัน้ไดเปนตวัอยางศนูย
เรียนรูชุมชนปลอดขยะ โดยมีหนวยงานตางๆ เขามาขอ
ศกึษาดูงานและเรียนรอูยูตลอดเวลา จึงขึน้ชือ่วา “จงัหวัด
ขอนแกน เปดศูนยการเรียนรูชุมชนปลอดขยะ Zero 
Waste ชมุชนบานหวัถนน ชมุชนตนแบบดานการบรหิาร
จัดการขยะของประเทศ ตามแผนแมบทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559–2564” โดย
มีปจจัยที่สามารถทําใหเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบาน
หวัถนน น้ันประสบกับผลสําเร็จในการดําเนินงานน้ันก็คือ 
1) การมีสวนรวมของชุมชนในทุกขั้นตอน 2) มีการจัดทํา
แผนนําสูการปฏิบัติที่ชัดเจน 3) คณะกรรมการหมูบาน 
เยาวชนเขมแข็ง 4) ภาคีเครือขายใหการสนับสนุน 5) 
มศีนูยเรยีนรูตนแบบตําบลและมีการขยายเครือขายชัดเจน
6) ขยะเปนวาระแหงชาติ 7) นโยบายของจังหวัดขอนแกน
ชัดเจน โดยปจจัยเหลาน้ีไดสงเสริมการดําเนินการของ
เทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน ใหประสบกับ
ผลสําเร็จจนสามารถควารางวัลชนะเลิศใหเปนชุมชน
ปลอดขยะระดับประเทศ ในปพ.ศ.2558 ประเภทชุมชน
ขนาดใหญ ในการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero
Waste เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั 88 
พรรษา 88ชมุชน ประจําป 2558 โดยกรมสงเสริมคุณภาพ
สิง่แวดลอมกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
จนไดรบัชือ่เสยีงและมชีือ่ขนานนามวา “ หัวถนน หมูบาน
ตนแบบปลอดขยะแหงเมืองขอนแกน” 
 2)  จากการศึกษาและขอมลูท่ีไดมาและจากการ
วิเคราะหปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของเทศบาลตําบล
พระลบั: หมูบานหวัถนน นัน้ทาํใหสามารถสงัเคราะหบทเรยีน
ขึ้นมาเพ่ือที่จะนําไปเปนบทเรียนแบบอยางที่ดีใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่อืน่ มทีัง้หมด 4บทเรยีน ไดแก 
(1) การมีวิสัยทัศนของผูนํา (2) สรางการมีสวนรวมกับ
ชุมชน (3) การใสใจใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ (4) การสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย

ของหนวยงานรัฐหรอืเอกชน ซึง่จากบทเรยีนท่ีไดสงัเคราะห
ขึน้มานัน้ถอืวาเปนบทเรยีนทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่
อื่นสามารถนําไปใชเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติได 
เพราะบทเรียนที่ไดมานั้นเปนข้ันพื้นฐานของการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยท่ีจะตองมีบทเรียนท่ีดีเหลานีค้วบคูไป
พรอมๆกับการดําเนินการ โดยท่ีหมูบานอ่ืนหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นนั้นสามารถนําไปปฏิบัติปรับใช
ตามไดอยางแนนอน ซึ่งบทเรียนที่ผูวิจัยไดสังเคราะหขึ้น
มาน้ันมีความหมายท่ีเปนไปในทางเดียวกันกับ นฤมล 
สินสุพรรณ (2557) ท่ีไดกลาวไวในเรื่องของปจจัยแหง
ความสําเร็จวา “ผูนํา ตองมีความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 
มคีวามเขมแข็ง มีความมุงม่ันต้ังใจจนสามารถทําใหชมุชน
มีสวนรวมสามารถดูแลตนเองไดและสามารถเปนแบบ
อยางได” ซึ่งสอดคลองไปในทางเดียวกันกันบบทเรียนท่ี
ผูวิจัยไดสังเคราะหขึ้นในหัวขอท่ี 1
 3) พบวาขอมูลดานของเทศบาลเมืองศิลาใน
เรื่องของภาพรวมของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองศิลาท่ีเกดิขึน้ สามารถสรุปประเด็นทีไ่ดจาก
ตัวแทนผูใหสัมภาษณทั้ง 4 กลุม ภายใตกระบวนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีสําคัญ 4 ดานไดแก
  (1)  ดานการวางแผน ประเด็นในดานของ
การวางแผนพบวา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองศิลาในดานของการวางแผนทางเทศบาล
เมืองศิลามีการวางแผนท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
ในระดับท่ีดี แตยังไมสามารถปฏิบัติตามแผนไดจริง
ทั้งหมด และในการวางแผนน้ันไมไดมีตัวแทนของภาค
ประชาชนเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมในแผนการเลย
ทําใหไมรูถึงตนตอปญหาท่ีแทจริงของชาวบาน และเปน
แผนการที่ยังไมสามารถตอบถึงปญหาไดและยังเปนแผน
แบบเกาๆ ซึ่งไดนําแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกร
อ่ืนมาใช ไมไดคดิแนวทางขึน้มาเปนของตนเอง เพราะอาจ
จะเล็งเห็นวาแนวทางขององคกรอื่นน้ันสามารถแกไข
ปญหาของขยะไดจึงนํามาใชบาง แตก็ยังไมสามารถ
ประสบผลสําเรจ็เทาท่ีควรและยังขาดแผนงานในสวนของ
พนักงานเก็บขนขยะที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการเก็บ
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ขนขยะแตละหมูแตละเขตวาพนักงานคนไหนตองเก็บ
จดุไหน ท่ีเปนอยูตอนน้ีคอืการทํางานแบบใครสะดวกเขต
ไหน ใครคลองหมูไหนก็ไปทําหมูนั้นเขตน้ันเสียมากกวา 
  (2)  ดานของการดาํเนนิงาน ประเดน็ในดาน
ของการดําเนินงานพบวา การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองศิลาในดานของการดําเนินงานน้ันจะ
เปนรูปแบบที่ทางเทศบาลเก็บขนเองไมไดเปนรูปแบบใน
การจางเหมาหรอืจางบรษิทัเอกชนใหเขามาเกบ็ และทาง
เทศบาลนั้นยังไดมีการดําเนินงานในเรื่องของการรณรงค
ขยะเปนในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมตางๆ เหมือน
เทศบาลอ่ืน แตทางประชาชนยังไมไดใหความสนใจหรือ
ใหความรวมมือเทาที่ควร และอันอาจจะเปนเพราะวา
แผนการทีน่าํมาใชดําเนนิการนัน้ไมไดมคีวามคดิเหน็หรือ
ขอเสนอแนะจากทางภาคประชาชนมารวมอยใูนแผนการ
เลยทําใหการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนน้ันไมสอดคลองและ
ไมสามารถตอบสนองกับปญหาที่แทจริงและประชาชน
สวนใหญไมคอยมีการคัดแยกขยะท่ีเปนอันตรายออก
จากกัน 
  (3)  ดานของการตรวจสอบ ประเด็นในดาน
ของการตรวจสอบพบวา การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองศิลาในดานของการตรวจสอบน้ันยังมี
นอย เพราะทางเทศบาลยังไมไดมกีารลงไปตรวจสอบเอง
กอน ตองรอใหมีประชาชนแจงหรือรองทุกขเขามาจึงจะ
ลงไปตรวจสอบและก็ไมไดมีการตรวจสอบการทํางาน
ของพนักงานเก็บขยะ ซึง่ในสวนมากการทํางานตางๆ นัน้
หลังจากท่ีมกีารวางแผนและดําเนินงานหรือหลังภารกิจเสร็จ
ควรที่จะมีการลงไปตรวจสอบถึงผลลัพธของแผนเลย
ไมควรรอใหเกดิปญหาจนบานปลาย สวนเรือ่งการตรวจสอบ
ในสวนของพนกังานเกบ็ขยะทางเทศบาลจะตองจรงิจังใน
เร่ืองนี้เพราะพนักงานเก็บขยะถือวาเปนตัวดําเนินเรื่อง
ที่สําคัญวาเขาจะแสดงบทบาทหนาที่ของเขาไดดีหรือไม 
ถาทําไดดีก็เปนหนาเปนตาใหกับเทศบาล ฉะน้ันทางเทศบาล
ควรใหความสําคัญกับจุดของพนักงานเก็บขนขยะ ไมใช
มอบหมายงานใหพวกเขาเสร็จแลวก็จบ ควรท่ีจะมีการ
สรางบรรยากาศของการทํางานรวมกันกับพวกเขา 

ทางผูบริหารจะตองลงมาสรางสัมพันธไมตรีกับพนักงาน
เพือ่ทาํใหพวกเขาเกิดความรักทีจ่ะทํางานในสวนน้ีใหมากข้ึน
และไมควรมองพวกเขาเปนแคพนักงานเก็บขยะที่มีกลิ่น
ตัวและคลุกคลีอยูกับขยะเลยจะมองขามพวกเขาไปนั่น
ไมใชวิสัยที่ดี 
  (4)  ดานการปรบัปรุงและพฒันา ประเดน็ใน
ดานของการปรับปรุงและพัฒนาพบวา การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลาในดานของการปรับปรงุ
และพฒันานัน้ ยงัเปนการปรบัปรงุหรือการแกไขทีป่ลายเหตุ
หรือการแกไขเฉพาะหนาเทานั้นไม ไดมีการเตรียม
รับมือหาทางออกในระยะยาวเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนซ่ึง
ผูบริหารเทศบาลน้ันจะตองคิดคนวาตนตองทําส่ิงใดท่ีจะ
สามารถนาํมาพัฒนาองคกรของตนใหมีความกาวหนาขึน้
ไปเร่ือยๆ และไมควรหยุดอยูกับท่ีเพ่ือทาํใหเกิดการพัฒนา
ที่ตอเนื่อง 
 4)  การบริหารจัดกาขยะมูลฝอยของทางเทศบาล
เมอืงศิลาพบวาจากการศกึษาถงึปญหาอปุสรรคทีเ่กดิจาก
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลานั้น
ยังไมครอบคลุมถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งสามารถสรุป
เปนประเด็นไดดังนี้
  (1) ดานการวางแผน
   - เทศบาลน้ันมีการวางแผนท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะน่ันก็คือ แผนพัฒนา 4 ป แตก็ยัง
ไมสามารถปฏิบัติตามแผนไดจริงท้ังหมด และแผนการที่
ใชปฏิบัติอยูนั้นยังไมสามารถทําการแกไขปญหาไดตาม
แผนการท่ีวางเอาไว 
   - ขาดตัวแทนของภาคประชาชนเพ่ือท่ี
จะเขาไปมีบทบาทหรอืมสีวนรวมในการวางแผนเลยทาํให
ไมรูถึงตนตอปญหาที่แทจริงของชาวบาน จึงทําใหไม
สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด
   - ขาดแผนงานในสวนของพนกังานเกบ็
ขนขยะที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการเก็บขนขยะแตละ
หมแูตละเขตวาพนักงานคนไหนตองเก็บจดุไหน ทีเ่ปนอยู
ตอนนี้คือการทํางานแบบใครสะดวกเขตไหน ใครคลอง
หมูไหนก็ไปทําหมูนั้นเขตนั้นเสียมากกวา
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   - ขาดแผนงานในเร่ืองของจํานวนบุคลากร
สาํรองในหนาทีป่ฏิบตังิานเก็บขนขยะ เพราะถามีคนขาด
คนลาการเก็บขยะในหมูนั้นอาจไมไดเก็บหรือตองรอให
พนกังานทีเ่กบ็ขยะหมอูืน่มาเกบ็ขยะใหแทน ซึง่มนีอยนกั
ที่จะทําหนาที่แทนกัน
  (2)  ดานการดําเนินงาน 
   -  รูปแบบของทางเทศบาลท่ีเก็บขนขยะ
เอง ไมไดเปนจางบริษัทเอกชนเพื่อเขามาเก็บขนขยะให
   -  เรือ่งของสถานท่ีทีน่าํขยะไปกําจัดนัน้ 
มีระยะทางที่ไกลและตองมีการตอคิวเพื่อรอเทขยะและ
บวกกับคาใชจายในแตละคร้ังที่สูง
   -  ประชาชนสวนใหญไมคอยคดัแยกขยะ
ทีเ่ปนอนัตรายออกจากกนัทําใหการดาํเนนิงานของพนกังาน
เก็บขนขยะเกิดความลําบาก 
   -  ประชาชนขาดการมีสวนรวม ท้ังใน
เรือ่งของการคดัแยกขยะกอนท้ิง และประชาชนไมคอยให
ความสําคัญกับกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาล และ
เรือ่งของการรวมกันชวยแกไขปญหาจะเปนในลักษณะให
พนจากตัวเองเปนพอ
   - ความไมพอใจของประชาชนตอการ
ดําเนินงานของพนักงานเก็บขนขยะ เพราะการเก็บ
ขนขยะของพนักงานนั้นไมสามารถเก็บไดหมดและเมิน
ขยะท่ีวางกองอยูนอกถังจนทําใหชาวบานเกิดความ
ไมพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเก็บขนขยะ
   - เร่ืองของปญหาที่ไมสามารถเก็บขยะ
ไดหมดในวันเดียวและเวลาในการจัดเก็บขยะท่ีไมแนนอน
   - เรื่องของพนักงานเก็บขนขยะซึ่ง
เปนการโยนงานมาใหกับกลุมของพนักงานเก็บขนขยะ
จัดการกันเอง ไมไดมีการแจกแจงหรือแบงหนาที่ในการ
จัดเก็บขยะวาคนไหน รถคันไหน ตองเก็บเขตไหน ตอง
เก็บหมูไหนบาง 
   - เรื่องของจํานวนรถขยะที่ใชเก็บขยะ
ไมพอ เพราะบางทรีถบางคนัท่ีตองเขาอูซอมซึง่ไมมรีถมา
สํารองเพื่อใชเก็บขยะ
   - เร่ืองของจํานวนพนักงานเก็บขนขยะ

ที่มีไมเพียงพอและไมไดมีการคัดหาพนักงานมาสํารองไว 
เพื่อท่ีจะสามารถเรียกตัวมาทํางานไดในทันทีเพราะขาด
แผนการสํารองบุคลากรในสวนของหนาท่ีนีไ้วในแผนการ
พัฒนาของเทศบาล
  (3) ดานการตรวจสอบ 
   -  ทางเทศบาลไมไดมีการลงพ้ืนที่ไป
ตรวจสอบถึงผลการทํางานของพนักงานเก็บขนขยะ 
จึงทําใหประชาชนสงสัยในการทํางานของพวกเขา 
   -  เทศบาลไมสามารถลงไปตรวจตามจุด
ตางๆ ไดหมด ตองรอใหมีการแจงหรือการรองเรียนของ
ประชาชนเขามากอน บางเคสรองเรยีนเขาไปกย็งัไมไดรบั
การตอบรับจากเทศบาลจนเกดิเหตบุานปลายทางเทศบาล
ถึงจะสงคนลงไปตรวจสอบ
   (4)  ดานการปรับปรุงและพัฒนา
   - เร่ืองของกฎหมาย ขอบังคับ กฎ
ระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองของการจัดการขยะ เพราะ
ยงัเปนกฎหมายท่ีเกามาก ไมมกีารปรับปรุงหรือพฒันาให
ดีข้ึน
   - การปรับปรุงแกไขปญหาที่เทศบาล
กระทําอยูนั้นเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา หรือแกไข
ในระยะส้ันๆเทาน้ัน ไมไดมีการพัฒนาใหดีข้ึนจากเดิมซ่ึง
ไมนานปญหาก็กลับมาเกิดซํ้ารอยเหมือนเดิม 
 5)  ผลการรวบรวมและวเิคราะหขอมลูจากกลมุ
ตัวแทนของเทศบาลเมืองศลิาท้ัง 4 กลุม ทีไ่ดใหสัมภาษณ
พบวา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
ศิลายังมีปญหาและตองมีการปรับปรุงขั้นตอนของการ
ทํางานต้ังแตเรื่องของการวางแผน, การดําเนินงาน, การ
ตรวจสอบ, และการปรับปรุงแกไขและพัฒนา เพราะวา
ในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงานน้ันตองอาศัยข้ันตอน
ทั้ง 4 ดานน้ี เปนตัวขับเคลื่อนเพื่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยผูวิจัยไดเสนอแนวทางแกไข
ปญหาทั้ง 4 ดาน ที่ผูวิจัยไดสังเคราะหขึ้นมาเพื่อเปน
ขอเสนอแนะใหแกเทศบาลเมอืงศิลา ซึง่แนวทางแกไขปญหา
ทั้ง 4 ดานท่ีผูวิจัยสังเคราะหขึ้นมานั้นไดนําบทเรียนที่ดี
ของเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนนมาเปรียบ
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เทียบ บวกกับนําขอเสนอแนะจากตัวแทนท้ัง 4 กลุมของ
เทศบาลเมืองศิลา นํามาเปรียบเทียบกับปญหาท่ีเกิดขึ้น
ภายในเทศบาลเมืองศิลาเพื่อท่ีจะหาแนวทางแกไขใน
แตละดานของการปฏิบัติงานไมวาจะเปน ดานของการ
วางแผน, ดานของการดาํเนนิงาน, ดานของการตรวจสอบ, 
และดานของการปรับปรงุและพฒันา ดังนัน้ผวูจิยัจงึไดนาํ
มาสังเคราะหรวมกันเพ่ือใหเกิดแนวทางแกไขแกปญหาใน
เรือ่งของการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืง
ศิลา ไดตรงกับประเด็นปญหาท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุด
  จากผลการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่
ผูวิจัยไดเสนอแนวทางแกไขปญหาทั้ง 4 ดาน โดยการ
สงัเคราะหข้ึนมาเพือ่เปนขอเสนอแนะใหแกเทศบาลเมอืง
ศลิานัน้จะเหน็วาในแนวทางแกไขปญหาแตละดานนัน้จะ
เชือ่มโยงถึงขัน้ตอนของการปฏิบัติงานท่ีเปนไปในทิศทาง
เดยีวและสอดคลองกนั โดยไดนาํบทเรยีนทีดี่ของเทศบาล
ตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน และปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ภายในเทศบาลเมืองศิลาบวกกับนําขอเสนอแนะท่ีไดจาก
กลุมตัวแทนเทศบาลเมืองศิลาทั้ง 4 กลุม นํามาเปรียบ
เทียบกันเพื่อที่จะหาแนวทางแกไขในแตละดานของการ
ปฏิบัติงานไมวาจะเปน ดานของการวางแผน, ดานของ
การดําเนนิงาน, ดานของการตรวจสอบ, และดานของการ
ปรับปรุงและพัฒนา โดยที่สามารถนําไปปฏิบัติไดและไม
ขัดตอกฎเกณฑของความเปนจริง

อภิปรายผล
 การวิจัยเร่ืองบทเรียนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการ
จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนกรณีศึกษา
เปรยีบเทยีบเทศบาลตาํบลพระลบัและเทศบาลเมอืงศลิา 
มีความสัมพันธที่เก่ียวของกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงาน
วิจัยท่ีเก่ียวของนั้นลวนมีความสําคัญท่ีจะนําเทศบาล
ตําบลพระลับและเทศบาลเมืองศิลามาเปรียบเทียบถึง
ความสัมพันธกัน ดังตอไปนี้
 1) ความ แตกตางดานอาณาเขตของเทศบาล
ตําบลพระลับมีเขตการปกครองท่ีเล็กกวาเทศบาลเมือง
ศลิา ซึง่บงบอกถงึอัตราของประชากรนัน้มีความแตกตาง

กันอยางสิ้นเชิง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดความเปนเมือง
ของ กฤช เพ่ิมทันจิตต (2536) ที่ไดกลาวถึงแนวคิดความ
เปนเมืองไววา เปนแหลงที่อยูอาศัยของพลเมืองเปน
จาํนวนมาก มคีวามหนาแนนของประชากรอยูในระดับสงู
ที่ตางเพศ ตางวัย และตางสถานภาพ การขยายตัวของ
เมือง ทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลง ท้ังทางกายภาพของพ้ืนที่ 
เชน การขยายเมืองออกไปสูชนบท การเพ่ิมข้ึนของเสน
ทางการคมนาคม การเพ่ิมของจํานวนประชากร รวมไป
ถงึ การเปล่ียนแปลงทางดานสงัคม และชวีติความเปนอยู
ของประชากรเปนตน
 2)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองศิลานั้นยังไมสามารถปฏิบัติไดครอบคลุมถึงปญหา
ตางๆ โดยผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของข้ันตอนท่ีจะตอง
ใสใจมากท่ีสุด ไดแก
  -  ดานการวางแผน ซ่ึงจากผลการศกึษาดาน
การวางแผนน้ัน พบวาเทศบาลมีการวางแผนท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะท่ีดีในระดับหนึ่ง แตยังไมสามารถ
ปฏิบัติตามแผนไดจริงท้ังหมด และในการวางแผนนั้น
ไมไดมีตัวแทนของภาคประชาชนเขาไปมีบทบาทหรือมี
สวนรวมในแผนการเลยทาํใหไมรถูงึตนตอปญหาทีแ่ทจริง
ของชาวบาน ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ วริตัน หนเูนยีม 
(2552) ท่ีไดศึกษาในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ
มลูฝอยของเทศบาลของเมืองควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
โดยกลาววา ทางเทศบาลมีการวางแผนในระดับหนึ่ง แต
ยงัไมครอบคลมุปญหา ในทกุเรือ่ง ควรมกีารนาํขอมลูหรอื
ขอเสนอแนะมารรวมตัดสินใจ กําหนดนโยบายเปนแผน
งาน/โครงการ และควรวางแผนเฉพาะเกี่ยวกับการแก
ปญหาขยะมูลฝอยเพ่ือดําเนินงาน จะเปนการแกปญหา
เฉพาะหนาและบริหารจัดการในภาวะจํากัด ตองกํากับ
ดูแลใหมีการขนยายขยะมูลฝอยในแตละวันใหเหลือ
ตกคางนอยท่ีสุด จะเปนการชวยบรรเทาปญหาขยะและ
ปญหาอื่นได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของเสนห
ยศกลาง (2551) ทีไ่ดศึกษาเรือ่งบทบาทขององคการบรหิาร
ตําบลและชมุชนในการจดัการขยะมลูฝอย โดยไดกลาวถงึ
การแกปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของในสวนของชาว
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บานน้ันมีการวางแผนไวครอบคลุมเหมาะสมกับภารกิจ
ในระดับหน่ึง ซึง่องคการบริหารสวนตําบลจะตองกําหนด
กรอบ ขอบเขตใหมีความชัดเจน ตองมีการทํางานตาม
แผนและทําการตรวจประเมินวัตถุประสงคที่ไดวางไว ซึ่ง
ขั้นตอนของการวางแผนถือวาเปนขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีสุด
ในเรื่องของการปฏิบัติงาน ดังน้ันแผนการที่ดีควรจะตอง
วางแผนใหอยบูนความจรงิ, ตองทาํความเขาใจไดงาย, จะ
ตองวัดได, และตองปฏิบัติตามแผนไดและทําใหบรรลุผล
  - ดานการดําเนินการ ซึ่งจากผลการศึกษา
ดานการดําเนินงาน พบวาไมสามารถเก็บขนขยะไดหมด
ภายในวันเดียวและภาชนะรองรับขยะไมเพียงพอ มีเสียง
ในการรองเรียนเรื่องขยะมูลฝอยจากประชาชนสูง 
ซึ่งเทศบาลทําการเก็บขนขยะเองไมไดจางเหมาหรือจาง
บรษิทัเอกชนใหเขามาเกบ็ โดยสอดคลองกบังานวจัิยของ 
พณานนท สุนตาอินทร (2554) ไดศึกษาเก่ียวกับแนวทาง
การจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลของตําบลดอยสะเก็ด 
อําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม ไดกลาวไววา ปจจัย
หลักที่จะตองใชจางบริษัทเอกชนเก็บขนและกําจัดใหนั้น 
เพราะเทศบาลตําบลขาดพนังงานและ เครื่องมืออุปกรณ
ในเก็บขนขยะ กอบกับไมมีพ้ืนท่ีในการกําจัดขยะจัดเก็บ
ขยะใหไดหมดทุกวัน ซึ่งตรงกับประเด็นที่เทศบาลเมือง
ศิลากําลังพบเจอ ดังนั้นถาเทศบาลเมืองศิลามีการจางให
บริษัทเอกชนเขามาดําเนินการเก็บขนขยะใหนั้นนาจะ
ทําใหปญหาการรองเรียนและเรื่องของขยะตกคางลดลง 
เทศบาลจะไดทํางานสะดวกขึ้น
 3)  เรื่องปญหาและอุปสรรคของการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา
  ปญหาสวนใหญเกิดจากประชาชนทีข่าดการ
คดัแยกขยะและไมมสีวนรวมไมคอยใหความสนใจในเร่ือง
ของกจิกรรมโครงการตางๆ ทีท่างเทศบาลเมอืงศลิาจัดขึน้ 
และลักษณะการท้ิงขยะเปนแบบท้ิงใหพนตัวเองเปนพอ
เทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนกฤต บวกขุนทด 
(2553) ท่ีไดศึกษาในเร่ืองของแบบการจัดการการจัดเก็บ
ขยะชุมชน ศึกษา: องคการ บริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนาอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยกลาว

วาประชาชนในพื้นท่ีเปนตนเหตุหลัก เพราะไมมีมีความรู
เร่ืองการแยกขยะมูลฝอยและคัดแยกการท้ิงขยะใหถกูวิธี
และการประชาสัมพันธใหมีความเขาใจรูปแบบการแยก
ขยะในพ้ืนท่ีนั้นยังไมดีพอ และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปองใจ อยูบํารุง (2552) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องบริหาร
จดัการขยะมลูฝอยในพ้ืนทีอ่งคการบรหิารสวนตําบลบาง
โทรัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกลาวเกี่ยว
กับปญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มี 2 
สาเหตุหลัก 1.ปญหาที่เกิดจากความไมพรอมของ อบต. 
และ 2. ปญหาท่ีเกิดจากชุมชนของอบต. คือ ปญหาดาน
แวดลอมและคานิยมทีเ่ปลีย่นแปลงมคีวามเหน็แกตวั มกั
งาย และกอใหเกิดปญหาขยะลนเมืองและขาดการรับรู
เขาใจตอการทิง้ขยะซึง่ขาดความยอมรบัและความรวมไม
รวมมือของชุมชน ซ่ึงปญหาท่ีเกิดจากการขาดความรวม
มอืจากประชาชนปญหาขยะมลูฝอยนีจ้ะผอนเบาลงได ถา
ชาวบานประชาชนใหความรวมมอื รจัูกคดัแยกขยะตัง้แต
ในครวัเรือนของตนกอนแลวจงึนาํมาทิง้ทีถั่ง ถาประชาชน
ใหความรวมมือในขัน้ตอนน้ี ผูวจัิยคดิวางานทีเ่หลอืทีเ่ปน
หนาท่ีของทางเทศบาลก็จะสามารถจัดการไดงายข้ึน
 4)  ความแตกตางของงานวิจัยขอที่ 1 งานวิจัย
เลมน้ีนั้นไดมีการถอดบทเรียนท่ีดีของเทศบาลตําบลพระ
ลับ เพ่ือทีจ่ะนํามาสังเคราะหหาบทเรยีนทีส่ามารถนาํเปน
ตัวอยางท่ีดี และสามารถเปนบทเรียนท่ีดีใหแกเทศบาล
เมอืงศิลาหรือองคกรปกครองทองถ่ินอืน่ได ซึง่ในงานวิจยั
ทัง้ 11 เลมท่ีผวูจัิยไดหยิบยกมาเสนอนัน้ ไมมวีจัิยเลมไหน
ทีม่กีารถอดบทเรยีนทีดี่ออกมาเพือ่เปนแนวทางทีด่ใีหแก
องคกรปกครองทองถ่ิน
 5)  ความแตกตางของงานวิจัยขอที่ 2 งานวิจัย
เลมนี้นั้นจะมีความแตกตางจากงานวิจัยทั้ง 10 เลม ใน
เรื่องของการเลือกใชกระบวนการทฤษฎีมาอางอิง ซ่ึง
ผวูจิยัไดเลอืกทฤษฎ ีPDCA ของ William Edward Dem-
ing มาประยุกตใชในการศึกษาวิเคราะหวจัิยเลมนีเ้พือ่เพ่ิม
ความนาเช่ือถือใหแกงานวิจัย จะมีงานวิจัยอยู 1 เลมที่มี
การเลอืกใชกระบวนการทฤษฎีมาอางอิง นัน่ก็คอืงานวิจยั
เรือ่งการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลของเมอืง
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ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
  จากความแตกตางน้ันผูวิจัยคิดวาวิจัยเลมนี้
นั้นมีความตางจากวิจัยเลมอื่น ทั้งในเร่ืองของทฤษฎีที่นํา
มาประยุกตเพ่ือถอดบทเรียนท่ีดีออกมา และเน้ือหาสาระ
โดยจะมีแนวทางแกไขใหแกเทศบาลเมือง ที่พบเจอและ
นาํบทเรยีนทีด่ขีองเทศบาลตาํบลพระลบั: หมบูานหวัถนน 
บวกกับปญหาท่ีเจอของเทศบาลเมืองศิลาและขอเสนอ
แนะท่ีไดนั้น มารวมกันเพ่ือเปนแนวทางแกไขและเปน
ประโยชนตอผูทีต่องการท่ีจะศึกษาเพ่ือหาความรูเพิม่เตมิ
ใหแกงานวิจัยของตนไดอีกทาง
  ซึ่งขอมูลท่ีผูวิจัยไดจากการสัมภาษณนั้นนับ
วานั่นคือเสียงสะทอนของพวกเขาท่ีกําลังประสบปญหา
และอุปสรรคอยู ซ่ึงที่ทางผูบริหารน้ันจะตองรับฟงและ
เขาใจพวกเขา ขอมูลทีไ่ดมานัน้ไมใชคาํวิจารณแตนัน่เปน
ขอมูลท่ีสําคัญที่ผูบริหารจะตองนํามาใชประเมินถึงส่ิงท่ี
ทาํอยวูาดหีรอืไม ส่ิงทีกํ่าลงัทาํน้ันมาถูกทางหรอืไม ขอมูล
ทีผ่วูจิยัไดมาน้ันคอืขอมลูท่ีผูบรหิารสามารถนําไปปรับใช
รวมกบัการบรหิารงานภายในเทศบาลได เพราะเปนขอมลู
ดบิท่ีไดจากทางภาคประชาชนซ่ึงพวกเขาไดแสดงถึงความ
คดิเห็นสวนตัวทีส่มเหตสุมผลและอยูบนความเปนจรงิทุก
ประการ

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
 1)  สามารถศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จท่ี
ไดจากเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน เพื่อเพิ่ม
บทเรียนที่ดีข้ึนมาใชเปนแนวทางอีกได 
 2)  เทศบาลเมืองศิลาควรใหความสําคัญในการ
บริหารจัดการเร่ืองขยะมูลฝอย และตองยกใหเร่ืองขยะ
มูลฝอยเปนเร่ืองท่ีตองดูแลเปนเร่ืองแรก ในดานของส่ิง
แวดลอม
 3)  ในการวางแผน จะตองใหผูนําชุมชนแตละ
ชุมชนน้ันเขามารวมวางแผนวาลักษณะของชุมชนตนเอง
เปนอยางไร มีปญหาของขยะแบบไหน อยางไร จุดไหนมี
ปญหาท่ีสุด แลวใหทางเทศบาลกับตัวผูนําชุมชนแตละ

ชุมชนรวมกันจัดทําแผนใหกับแตละชุมชน เพ่ือใหผูนํา
แตละชุมชนนําไปปฏิบัติตอชุมชนของตน เพราะถาเปน
ผูนําชุมชนเปนผูริเริ่มกิจกรรมมันจะทําใหสําเร็จงายกวา 
เพราะชุมชนน้ันเปนแหลงทีท่าํใหเกดิขยะมลูฝอยขึน้และ
ก็ตองเปนแหลงท่ีทําใหขยะมูลฝอยลดลงไดเชนกัน 
 4)  ควรจัดทําแผนในลักษณะเร่ิมเชิญชวนเขา
รวมโครงการและเก็บแตมพรอมกับใหสัญลักษณวาครัว
เรือนไหนใหความรวมมอืบาง เพือ่ใหชาวบานหนัมาสนใจ 
ใสใจในเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยมากขึ้น ซึ่งแผนที่จะ
นาํมาใชนีจ้ะตองใหผูนาํชมุชนนัน้เปนแกนนาํหลกัในการ
เร่ิมกิจกรรม เพราะสามารถเขาถึงชาวบานงายกวา
เทศบาล และตัวผูนําชุมชนจะตองสงหลักฐานรายงานใน
การดําเนินกิจกรรมทุกสิน้เดือน และแตละเดือนก็จะตอง
จัดกิจกรรมท่ีตอยอดข้ึนไปเรื่อยๆจะตองไมหยุดนิ่ง 
 5) เทศบาลจะตองพาผูนําชุมชนไปศึกษากับ
ชุมชนหรือหมูบานท่ีเขาไดรับรางวัลเปนตนแบบในเร่ือง
ของการจัดการขยะ เชน หมูบานหัวถนน เทศบาลตําบล
พระลับ เพื่อท่ีตัวผูนําชุมชนจะไดเห็นวา หมูบานหัวถนน
เขาสามารถจัดการกับขยะไดจริงโดยที่ผูใหญบานของ
หมบูานหวัถนนน้ันกเ็ปนผูริเร่ิม เปนแกนนาํหลกัทีส่ามารถ
นําพาใหหมูบานหัวถนนนั้นเกิดการจัดการขยะท่ีม่ันคง
และประสบกับความสําเร็จในดานการจัดการขยะมูลฝอย
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