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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
การศึกษาถึงบทเรียนที่ดีในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยโดยมีเทศบาลตําบลพระลับเปนตัวอยางที่ดีซึ่ง
สามารถนํามาเปนตัวอยางใหแกเทศบาลเมืองศิลาไดนําแนวทางหรือบทเรียนที่ไดไปปฏิบัติในเรื่องของการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาเทศบาลตําบลพระลับ ที่มีตัวอยางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เปนตน
แบบที่ดี ในดานผลสําเร็จและดานการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 2) วิเคราะหปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน ที่มีตัวอยางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เปนตน
แบบที่ดี และบทเรียนที่ไดจากการดําเนินงาน 3) ศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา 4) ศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา 5) วิเคราะหแนวทางแกไขปญหาในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา โดยนําบทเรียนทีด่ ขี องเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน มาเสนอ
เปรียบเทียบ ซึ่งการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแนวคําถามแบบสัมภาษณแบบ
กึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากกลุมตัวแทนของทั้งสองเทศบาล
ผลการศึกษาพบวา เทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ดานการดําเนินการเปนอยางมากจนทําใหไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ประจําป 2558 จากปจจัยทีน่ าํ ไปสูความสําเร็จทีไ่ ดมานัน้ ผูวิจยั สามารถสังเคราะหบทเรียน
ที่ดีขึ้นมาเพื่อนํามาเปนแนวทางใหกับเทศบาลเมืองศิลาในการบริการจัดการ เพราะเทศบาลเมืองศิลานั้นก็ประสบกับ
ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในดานตางๆ ทีค่ ลายคลึงกับเทศบาลตําบลพระลับกอนทีเ่ ทศบาลตําบลพระลับจะประสบ
กับความสําเร็จ ทัง้ นีจ้ งึ ไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาโดยนําบทเรียนทีด่ ขี องเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน
และนําปญหาทีพ่ บในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลาบวกกับขอเสนอแนะทีไ่ ดจากกลุมตัวแทนของเทศบาล
เมืองศิลาทั้ง 4 กลุม มาเปรียบเทียบกันเพื่อสังเคราะหหาแนวทางแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายใน
เทศบาลเมืองศิลาและ นํามาเปนขอเสนอแนะใหแกเทศบาลเมืองศิลาไดนําไปปรับใชใหดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ : การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน, บทเรียนที่เปนตัวอยางที่ดี,
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา, ปญหาและอุปสรรค
1
2

นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถิ่น) วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
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 มีการกําหนดใหเรือ่ งการจัดการ
ขยะมูลฝอยเปนวาระแหงชาติ ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในเรือ่ งของการดําเนินงาน
ตาม Roadmap ที่มีหลักสําคัญคือ การลด การคัดแยก
ขยะมูลฝอยตัง้ แตตนทางและการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ศูนยรวมและกําจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานอยาง
เหมาะสม เพือ่ ทําใหเกิดการแปรรูปเปนพลังงานหรือทําให
26

เกิดประโยชนสุด เพราะปญหาขยะนัน้ เปนปญหาทีส่ าํ คัญ
และเปนปญหาที่ใหญระดับประเทศ ที่เปนตัวการทําให
สิ่งแวดลอมนั้นเกิดมลพิษในดานตางๆ และสงผลกระทบ
โดยตรงตอสุขภาพอนามัยของประชาชนฉะนั้นรัฐบาลจึง
ไดมีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมไวในขอ 9 คือ
นโยบายการรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรและการ
สรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยาง
ยัง่ ยืน วา “เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และ
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นํา้ เสียทีเ่ กิดจากการผลิตและบริโภค และจะใชมาตรการ
ทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด”
(อัจฉราวรรณ มุสิกะสันติ, 2559)
จังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ทั้งทางดานศูนยกลางธุรกิจการคา การ
อุตสาหกรรม ศูนยราชการ และการศึกษาของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเปนศูนยกลางธุรกิจการคาที่
สามารถพัฒนาศักยภาพใหเปนประตูเปดไปสูประเทศใน
แถบอินโดจีนตอไป จังหวัดขอนแกนจึงไดรับการพัฒนา
ใหเปนเมืองหลักมีขยายตัวในดานตางๆ อยางรวดเร็วและ
ตอเนือ่ งมาโดยตลอด เนือ่ งจากเปนเมืองศูนยกลางในดาน
ตางๆ จึงมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและดานที่เปน
ปจจัยสีข่ องประชากรอยางรวดเร็ว ซึง่ ความเจริญกาวหนา
นั้นยอมสงผลกระทบหรือมีปญหาที่ตามมาควบคูกันหนึ่ง
ในปญหานั้นก็คือปญหาเรื่องของขยะมูลฝอย เดิมนั้น
เทศบาลตําบลพระลับก็ประสบปญหาของพืน้ ทีท่ ไี่ มมีทที่ งิ้
ขยะจนเกิดทําใหเกิดปญหาขยะหมักหมมปญหาทีเ่ กิดขึน้
นัน้ จะมีลกั ษณะทีค่ ลายๆกับเทศบาลอืน่ ทัว่ ไป ซึง่ ทางคณะ
กรรมการชุมชนไดรวมจับมือกับกรมปกครองทองถิน่ ของ
เทศบาลตําบลพระลับปรึกษาหารือกันเพราะไดเล็งเห็นถึง
ปญหาขยะมูลฝอยวาเปนเรื่องสําคัญที่สุดและเปนวาระ
เรงดวนที่จะตองรณรงคใหพี่นองชุมชนในเขตพระลับได
ตระหนักถึงปญหาทีจ่ ะตองพึง่ พาอาศัยตัวเองวาจะตองลด
ตองคัดแยก และดําเนินการใหขยะลดนอยลงในเรือ่ งของ
ปริมาณที่ใชกัน แตถึงอยางนั้นก็ยังมีหมู บานอีกหลาย
หมูบานที่ไมใหความรวมมือและคิดวาเปนไปไมไดและ
เรียกรองใหมีถังขยะเพิ่มขึ้นในแตละจุด เพราะคิดแตวา
งานขยะนั้นเปนหนาที่ของทางเทศบาลที่ตองแกไขและ
จัดการเก็บขยะเทานั้น ซึ่งหลังจากที่เกิดปญหาวิกฤต
ที่ถาโถมมายังเทศบาลตําบลพระลับในป พ.ศ. 2556 นั้น
ไดมีหมูบานหนึ่งในเขตเทศบาลตําบลพระลับ ที่เกิดเปน
หมูบานตนแบบการจัดการขยะตนทางนัน่ ก็คอื หมูบานหัวถนน
ชุมชนบานหัวถนน หมูที่ 5 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน เปนชุมชนที่มีขนาดใหญ ซึ่งชุมชนบาน
หัวถนนนี้ไดรับรางวัลชนะเลิศใหเปนชุมชนปลอดขยะ

ระดับประเทศ ในป พ.ศ.2558 ประเภทชุมชนขนาดใหญ
ในการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 88 พรรษา
88ชุ ม ชน ประจํ า ป 2558 โดยกรมสงเสริ ม คุ ณ ภาพ
สิง่ แวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
จนไดรับชือ่ เสียงและมีชอื่ ขนานนามวา “ หัวถนน หมูบาน
ตนแบบปลอดขยะแหงเมืองขอนแกน” (เทศบาลตําบล
พระลับ,2558) จากความพยายามสู ความสําเร็จนั้นยัง
ทําใหชุมชนบานหัวถนนเปนตัวอยางศูนยเรียนรู ชุมชน
ปลอดปลอดภัย และเปนชุมชนตนแบบเรื่องการบริหาร
จัดการขยะ ที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดานความ
สามารถในการฟนฟูสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเครื่องการันตี
หลายรางวัล สะทอนใหเห็นวาคนในชุมชนแหงนี้มีวินัย
โดยทีผ่ านมาไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่ ง แวดลอม ไดมี ก ารเขามาอบรมใหความรู เพิ่ ม เพื่ อ
ปรับปรุงใหศูนยเรียนรู มีมาตรฐานขึ้นกวาเดิมจนทาง
เทศบาลไดมีโอกาสในการสงเขาประเมินกับทางกรม
สงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม ทําใหทิศทางของทางเทศบาลตําบลพระ
ลับชัดเจนยิ่งขึ้น และทําใหเห็นถึงเกณฑตางๆ ที่คิดวา
ชุมชนปลอดขยะจะตองเดินไปในทางไหนถึงจะประสบผล
สํ า เร็ จ และขยะมู ล ฝอยสามารถลดลงไดจริ ง สํ า หรั บ
เทศบาลเมืองศิลา ที่ปจจุบันไดยกฐานะการปกครองจาก
องคการบริหารสวนตําบลศิลาเปนเทศบาลเมืองศิลาเขา
ปที่ 5 มีจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางหนาแนนและ
แออัด เพราะมีความเจริญกาวหนามากขึน้ กวาแตกอนเปน
อยางมากซึ่งจะเห็นไดจากกิจกรรมของประชาชนตางๆ
ที่เปนปจจัยทําใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ไมรูจบ สิง่ ทีเ่ ปนผลพวงตามมาของการพัฒนาก็คอื ปญหา
ในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและทีส่ าํ คัญคือดาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหนึ่งในปญหาหลักที่ทางเทศบาล
เมืองศิลาตองเผชิญ และตองมีการวางแผนมีการดําเนิน
การและมีการเตรียมความพรอมทีจ่ ะรับมือกับปญหาขยะ
มูลฝอยลนเมือง ทางเทศบาลเมืองศิลายังเปนพื้นที่ที่มี
27
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ปญหาในการจัดเก็บขยะมากที่สุด จํานวนขยะในเขต
เทศบาลเมืองศิลามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นมากจากเดิม 30
ตันตอวัน ปจจุบนั เพิม่ ขึน้ ถึง 50 ตันตอวัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ อยาง
กาวกระโดด จากขอมูลการจัดเก็บขยะ ปกติเทศบาลเมือง
ศิ ล าอยู ลํ า ดั บ ที่ มี ป ริ ม าณขยะอั น ดั บ ที่ 4 ของจั ง หวั ด
ขอนแกน แตในป 2558 ไดขยับขึน้ ไปอยูในอันดับที่ 2 ของ
จังหวัดขอนแกน รองจากเทศบาลนครขอนแกน ตลอด
ระยะเวลาเกือบ 5 ป ทีไ่ ดรับการยกฐานะขึน้ เปนเทศบาล
เมือง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของทางเทศบาลเมือง
ศิลานั้น ยังคงประสบกับปญหาขยะมูลฝอยตกคางจาก
การเก็บทีไ่ มทัว่ ถึงในแตละวัน ปญหาดานการจัดการขยะ
มูลฝอยของทางเทศบาลเมืองศิลานั้นเนื่องจากทั้งระยะ
การขนยายขยะมูลฝอยไปทิ้งที่บานคําบอนซึ่งเปนพื้นที่
ทีร่ องรับขยะมูลฝอยนัน้ อยูไกลจากเทศบาลเมืองศิลา และ
พื้นที่ที่รองรับขยะมูลฝอยที่บานคําบอนนั้น ดําเนินการ
ดวยการเทกอง (Open dump) ซึ่งมีพื้นที่ไมเพียงพอกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ตองตอคิวรอเทเปนเวลา
หลายชัว่ โมง และบวกกับปญหาของทางเขตเทศบาลเมือง
ศิลา ทีม่ พี นื้ ทีก่ วางแตกลับมีรถจัดเก็บขยะนอย ซึง่ ไมเพียง
พอตอการเก็บขยะมูลฝอยตามชุมชนตางๆ ภายในเขต
เทศบาลเมืองศิลา ในการบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอย
ในปจจุบันของเทศบาลเมืองศิลา รถที่จัดเก็บขยะที่จอด
เสียนั้นก็จะมีคันที่เก็บประจําอยูแลวใน แตละเขตที่ถูก
แบงไว ไปเก็บแทน จึงทําใหการเก็บขนขยะไมหมด ไมทัว่ ถึง
การรองเรียนจากประชาชนจึงเกิดมากขึน้ เรือ่ ยๆ จากการ
ศึกษาขอมูลเบือ้ งตนในการจัดการขยะของเทศบาลตําบล
พระลับ: หมูบานหัวถนนนั้นเปนหมูบานตนแบบในเรื่อง
ของการจัดการขยะที่ดี เปนศูนยเรียนรูชุมชนปลอดขยะ
ทีก่ ารันตีดวยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และรางวัลอีก
มากมายทีส่ ามารถบงบอกไดถึงความสําเร็จของความรวม
มือกันของคนในชุมชนและการมีผูนําที่เสียสละ สามารถ
ทําใหชุมชนนี้เปนชุมชนที่นาอยู เปนชุมชนที่ประชาชนมี
ความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองทีท่ าํ ใหเกิดขยะ
มูลฝอยขึ้น
ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําเร็จในการบริหาร
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จัดการขยะมูลฝอยของทางเทศบาลตําบลพระลับ จึงเปน
เรือ่ งทีน่ าสนใจในการศึกษาถึงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตําบลพระลับ ในดานการวางแผน, ดานการ
ดําเนินการ, ดานผลสําเร็จของการดําเนินงาน, และดาน
การปรับปรุงและการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนหมูบานหัวถนน เพือ่ ใหเกิดความเขาใจอยางลึก
ซึ้งและมากพอโดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางการบริหาร
จัดการของผูทีเ่ ปนแกนนําหลักทีท่ าํ ใหหมูบานหัวถนนนัน้
ประสบกับความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย เพือ่ ทีจ่ ะ
นําบทเรียนที่ดีมาเปรียบเทียบกับสภาพแวดลอมของ
เทศบาลเมืองศิลาที่เปนปญหาอยูตอนนี้ เพื่อที่จะไดหา
แนวทางแกไขปญหามาสงเสริมปรับประยุกตใชในการ
พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและเพือ่ เปนขอเสนอ
แนะใหกับทางเทศบาลเมืองศิลาทีส่ ามารถนําไปปรับใชใน
การบริหารจัดการได ซึ่งนาจะเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่เอื้อ
ตอความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว เพราะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีความ
สําคัญมากในปจจุบนั ถาหากขาดระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีก็อาจจะทําใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาอีกมาก ดังที่
สมศรี พิณเกษม (2557) ไดกลาววา “ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
อยางยั่งยืน ดวยการบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ และการสงเสริมใหทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพัฒนา
พลังงานทดแทน” และเพื่อนําไปสูความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติและสามารถนําไปวิเคราะหแกไขไดตรงจุดและ
สามารถนําผลลัพธที่ไดไปพัฒนาใหมีการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนตัวอยางที่ดีใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระลับ
ในดานผลสําเร็จและดานการดําเนินการ
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2. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จใน
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบาน
หัวถนน ที่มีตัวอยางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่
เปนตนแบบที่ดี และบทเรียนที่ไดจากการดําเนินงาน
3. เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองศิลา
4. เพือ่ ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา
5. วิเคราะหแนวทางแกไขปญหาในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา โดยนํา บทเรียน
ที่ดีของเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน มาเสนอ
เปรียบเทียบ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
- ศึกษาเทศบาลตําบลพระลับทีม่ ตี วั อยางในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยทีเ่ ปนตนแบบทีด่ ี โดยพิจารณา
ดานการวางแผน, การดําเนินการ, ผลสําเร็จของการ
ดําเนินงาน, และดานการปรับปรุงและพัฒนาของเทศบาล
ตําบลพระลับ
- ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของ
เทศบาลเมืองศิลาในดานการวางแผน, ดานการดําเนิน
การ, ดานการตรวจสอบ, และดานการพัฒนาปรับปรุงเพือ่
นํามาวิเคราะหและหาแนวทางแกไข ใหมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตดานพื้นที่
- เทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน จังหวัด
ขอนแกน
- เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแกน
ขอบเขตดานเวลา
- ศึกษาขอมูลของเทศบาลตําบลพระลับตั้งแต
เริ่มตนจัดทําโครงการ zero waste ในป พ.ศ. 2556 2559
- ศึกษาขอมูลของเทศบาลเมืองศิลาตัง้ แตเริม่ ยก
ฐานะขึ้นเปนเทศบาลเมือง ในป พ.ศ. 2555 – 2559

ระเบียบวิธีการวิจัย
ใชวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพโดยอาศัยทางการสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสราง กลุมตัวอยางใชวิธีเลือกแบบเจาะจง
จํานวนทั้งหมด 43 คน โดยทําการสัมภาษณตัวแทนของ
เทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน ไดแก ผูใหญบาน
หมู 5 บานหัวถนน ,รองปลัดเทศบาลตําบลพระลับ, และ
เจาอาวาสวัดไตรประสิทธิ์ รวมทัง้ หมด 3 คน สวนเทศบาล
เมืองศิลาใชแบบสัมภาษณที่แบงออกเปน 2 ชุด ชุดละ 2
ตอน ซึง่ ชุดที่ 1 ใชสัมภาษณผูบริหารเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาลรวมทั้งหมด 6 คน สวนชุดที่ 2 ใชสัมภาษณ
ผูนําชุมชนและพนักงานเทศบาลผูปฏิบตั งิ านดูแลเกีย่ วกับ
การจัดเก็บขยะรวมทั้งหมด 34 คน โดยเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาประกอบไปดวยแนวคําถามทีเ่ กีย่ วกับการวางแผน,
การดําเนินการ, ผลของการดําเนินงาน, และดานการ
ปรับปรุงและพัฒนา เปนแบบสัมภาษณที่พยายามทําให
ผู ถู ก สั ม ภาษณแตละคนไดรั บ ชุ ด คํ า ถาม ชุ ด เดี ย วกั น
เพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบคําตอบของแตละคนได
สะดวกขึ้น ซึ่งการสรางเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ
ผูวิจัยไดอิงทฤษฎีของกระบวนการบริหารจัดการ PDCA
ในการตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเพื่อใหครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของการวิจัยใน
ครั้งนี้
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของทางเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน
นั้นไดมีการจัดการขยะตั้งแตตนทางซึ่งใชแนวคิด Zero
waste หรือการจัดการขยะเหลือศูนย ซึ่งเปนแนวคิดใน
การสงเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใชใหม เพื่อ
ใหทรัพยากรถูกใชอยางมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ และลดขยะ
ใหเหลือนอยทีส่ ดุ ประกอบกับการใชหลักการ 3R นัน่ ก็คอื
Reduce, Reuse, Recycle เพื่อมาเปนหลักในการลด
ปริมาณขยะโดยการมีส วนรวมของคนในชุมชน ซึ่งใน
แตละขั้ น ตอนที่ ท างเทศบาลตํ า บลพระลั บ : หมู บาน
หัวถนน ไดมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนัน้ ไดแก การ
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วางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุง
และพัฒนา ซึง่ ในทุกขัน้ ตอนนัน้ สามารถนํามาปฏิบตั ไิ ดจริง
จนประสบกับความสําเร็จ และจากความพยายามสูความ
สําเร็จนัน้ ก็ทาํ ใหชุมชนบานหัวถนนนัน้ ไดเปนตัวอยางศูนย
เรียนรูชุมชนปลอดขยะ โดยมีหนวยงานตางๆ เขามาขอ
ศึกษาดูงานและเรียนรูอยูตลอดเวลา จึงขึน้ ชือ่ วา “จังหวัด
ขอนแกน เปดศูนยการเรียนรู ชุมชนปลอดขยะ Zero
Waste ชุมชนบานหัวถนน ชุมชนตนแบบดานการบริหาร
จั ด การขยะของประเทศ ตามแผนแมบทการบริ ห าร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559–2564” โดย
มีปจจัยที่สามารถทําใหเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบาน
หัวถนน นัน้ ประสบกับผลสําเร็จในการดําเนินงานนัน้ ก็คอื
1) การมีสวนรวมของชุมชนในทุกขั้นตอน 2) มีการจัดทํา
แผนนําสูการปฏิบัติที่ชัดเจน 3) คณะกรรมการหมูบาน
เยาวชนเขมแข็ง 4) ภาคีเครือขายใหการสนับสนุน 5)
มีศนู ยเรียนรูตนแบบตําบลและมีการขยายเครือขายชัดเจน
6) ขยะเปนวาระแหงชาติ 7) นโยบายของจังหวัดขอนแกน
ชัดเจน โดยปจจัยเหลานี้ไดสงเสริมการดําเนินการของ
เทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน ใหประสบกับ
ผลสําเร็จจนสามารถควารางวัลชนะเลิศใหเปนชุมชน
ปลอดขยะระดับประเทศ ในปพ.ศ.2558 ประเภทชุมชน
ขนาดใหญ ในการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero
Waste เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 88
พรรษา 88ชุมชน ประจําป 2558 โดยกรมสงเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
จนไดรับชือ่ เสียงและมีชอื่ ขนานนามวา “ หัวถนน หมูบาน
ตนแบบปลอดขยะแหงเมืองขอนแกน”
2) จากการศึกษาและขอมูลทีไ่ ดมาและจากการ
วิเคราะหปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของเทศบาลตําบล
พระลับ: หมูบานหัวถนน นัน้ ทําใหสามารถสังเคราะหบทเรียน
ขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปเปนบทเรียนแบบอยางที่ดีใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ มีทงั้ หมด 4บทเรียน ไดแก
(1) การมีวิสัยทัศนของผูนํา (2) สรางการมีสวนรวมกับ
ชุมชน (3) การใสใจใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ (4) การสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย
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ของหนวยงานรัฐหรือเอกชน ซึง่ จากบทเรียนทีไ่ ดสังเคราะห
ขึน้ มานัน้ ถือวาเปนบทเรียนทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่
อื่นสามารถนําไปใชเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติได
เพราะบทเรียนที่ไดมานั้นเปนขั้นพื้นฐานของการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยทีจ่ ะตองมีบทเรียนทีด่ เี หลานีค้ วบคูไป
พรอมๆกับการดําเนินการ โดยที่หมูบานอื่นหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นนั้นสามารถนําไปปฏิบัติปรับใช
ตามไดอยางแนนอน ซึ่งบทเรียนที่ผูวิจัยไดสังเคราะหขึ้น
มานั้นมีความหมายที่เปนไปในทางเดียวกันกับ นฤมล
สินสุพรรณ (2557) ที่ไดกลาวไวในเรื่องของปจจัยแหง
ความสําเร็จวา “ผูนํา ตองมีความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน
มีความเขมแข็ง มีความมุงมัน่ ตัง้ ใจจนสามารถทําใหชุมชน
มีส วนรวมสามารถดูแลตนเองไดและสามารถเปนแบบ
อยางได” ซึ่งสอดคลองไปในทางเดียวกันกันบบทเรียนที่
ผูวิจัยไดสังเคราะหขึ้นในหัวขอที่ 1
3) พบวาขอมูลดานของเทศบาลเมืองศิลาใน
เรื่องของภาพรวมของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองศิลาทีเ่ กิดขึน้ สามารถสรุปประเด็นทีไ่ ดจาก
ตัวแทนผูใหสัมภาษณทั้ง 4 กลุม ภายใตกระบวนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่สําคัญ 4 ดานไดแก
(1) ดานการวางแผน ประเด็นในดานของ
การวางแผนพบวา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองศิลาในดานของการวางแผนทางเทศบาล
เมืองศิลามีการวางแผนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
ในระดั บ ที่ ดี แตยั ง ไมสามารถปฏิ บั ติ ต ามแผนไดจริ ง
ทั้งหมด และในการวางแผนนั้นไมไดมีตัวแทนของภาค
ประชาชนเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมในแผนการเลย
ทําใหไมรูถึงตนตอปญหาที่แทจริงของชาวบาน และเปน
แผนการที่ยังไมสามารถตอบถึงปญหาไดและยังเปนแผน
แบบเกาๆ ซึ่งไดนําแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกร
อืน่ มาใช ไมไดคิดแนวทางขึน้ มาเปนของตนเอง เพราะอาจ
จะเล็งเห็นวาแนวทางขององคกรอื่นนั้นสามารถแกไข
ปญหาของขยะไดจึงนํามาใชบาง แตก็ยังไมสามารถ
ประสบผลสําเร็จเทาทีค่ วรและยังขาดแผนงานในสวนของ
พนักงานเก็บขนขยะที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการเก็บ
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ขนขยะแตละหมู แตละเขตวาพนักงานคนไหนตองเก็บ
จุดไหน ทีเ่ ปนอยูตอนนีค้ อื การทํางานแบบใครสะดวกเขต
ไหน ใครคลองหมูไหนก็ไปทําหมูนั้นเขตนั้นเสียมากกวา
(2) ดานของการดําเนินงาน ประเด็นในดาน
ของการดําเนินงานพบวา การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองศิลาในดานของการดําเนินงานนั้นจะ
เปนรูปแบบที่ทางเทศบาลเก็บขนเองไมไดเปนรูปแบบใน
การจางเหมาหรือจางบริษทั เอกชนใหเขามาเก็บ และทาง
เทศบาลนั้นยังไดมีการดําเนินงานในเรื่องของการรณรงค
ขยะเปนในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมตางๆ เหมือน
เทศบาลอื่น แตทางประชาชนยังไมไดใหความสนใจหรือ
ใหความรวมมือเทาที่ควร และอันอาจจะเปนเพราะวา
แผนการทีน่ าํ มาใชดําเนินการนัน้ ไมไดมีความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะจากทางภาคประชาชนมารวมอยูในแผนการ
เลยทําใหการดําเนินงานที่เกิดขึ้นนั้นไมสอดคลองและ
ไมสามารถตอบสนองกับปญหาที่แทจริงและประชาชน
สวนใหญไมคอยมีการคัดแยกขยะที่เปนอันตรายออก
จากกัน
(3) ดานของการตรวจสอบ ประเด็นในดาน
ของการตรวจสอบพบวา การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองศิลาในดานของการตรวจสอบนั้นยังมี
นอย เพราะทางเทศบาลยังไมไดมีการลงไปตรวจสอบเอง
กอน ตองรอใหมีประชาชนแจงหรือรองทุกขเขามาจึงจะ
ลงไปตรวจสอบและก็ไมไดมีการตรวจสอบการทํางาน
ของพนักงานเก็บขยะ ซึง่ ในสวนมากการทํางานตางๆ นัน้
หลังจากทีม่ กี ารวางแผนและดําเนินงานหรือหลังภารกิจเสร็จ
ควรที่จะมีการลงไปตรวจสอบถึงผลลัพธของแผนเลย
ไมควรรอใหเกิดปญหาจนบานปลาย สวนเรือ่ งการตรวจสอบ
ในสวนของพนักงานเก็บขยะทางเทศบาลจะตองจริงจังใน
เรื่องนี้เพราะพนักงานเก็บขยะถือวาเปนตัวดําเนินเรื่อง
ที่สําคัญวาเขาจะแสดงบทบาทหนาที่ของเขาไดดีหรือไม
ถาทําไดดีกเ็ ปนหนาเปนตาใหกับเทศบาล ฉะนัน้ ทางเทศบาล
ควรใหความสําคัญกับจุดของพนักงานเก็บขนขยะ ไมใช
มอบหมายงานใหพวกเขาเสร็จแลวก็จบ ควรที่จะมีการ
สรางบรรยากาศของการทํ า งานรวมกั น กั บ พวกเขา

ทางผูบริหารจะตองลงมาสรางสัมพันธไมตรีกับพนักงาน
เพือ่ ทําใหพวกเขาเกิดความรักทีจ่ ะทํางานในสวนนีใ้ หมากขึน้
และไมควรมองพวกเขาเปนแคพนักงานเก็บขยะที่มีกลิ่น
ตัวและคลุกคลีอยูกับขยะเลยจะมองขามพวกเขาไปนั่น
ไมใชวิสัยที่ดี
(4) ดานการปรับปรุงและพัฒนา ประเด็นใน
ดานของการปรับปรุงและพัฒนาพบวา การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลาในดานของการปรับปรุง
และพัฒนานัน้ ยังเปนการปรับปรุงหรือการแกไขทีป่ ลายเหตุ
หรื อ การแกไขเฉพาะหนาเทานั้ น ไมไดมี ก ารเตรี ย ม
รับมือหาทางออกในระยะยาวเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นซึ่ง
ผูบริหารเทศบาลนั้นจะตองคิดคนวาตนตองทําสิ่งใดที่จะ
สามารถนํามาพัฒนาองคกรของตนใหมีความกาวหนาขึน้
ไปเรือ่ ยๆ และไมควรหยุดอยูกับทีเ่ พือ่ ทําใหเกิดการพัฒนา
ที่ตอเนื่อง
4) การบริหารจัดกาขยะมูลฝอยของทางเทศบาล
เมืองศิลาพบวาจากการศึกษาถึงปญหาอุปสรรคทีเ่ กิดจาก
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลานั้น
ยังไมครอบคลุมถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งสามารถสรุป
เปนประเด็นไดดังนี้
(1) ดานการวางแผน
- เทศบาลนั้นมีการวางแผนที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะนั่นก็คือ แผนพัฒนา 4 ป แตก็ยัง
ไมสามารถปฏิบัติตามแผนไดจริงทั้งหมด และแผนการที่
ใชปฏิบัติอยูนั้นยังไมสามารถทําการแกไขปญหาไดตาม
แผนการที่วางเอาไว
- ขาดตัวแทนของภาคประชาชนเพื่อที่
จะเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการวางแผนเลยทําให
ไมรู ถึงตนตอปญหาที่แทจริงของชาวบาน จึงทําใหไม
สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด
- ขาดแผนงานในสวนของพนักงานเก็บ
ขนขยะที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการเก็บขนขยะแตละ
หมูแตละเขตวาพนักงานคนไหนตองเก็บจุดไหน ทีเ่ ปนอยู
ตอนนี้คือการทํางานแบบใครสะดวกเขตไหน ใครคลอง
หมูไหนก็ไปทําหมูนั้นเขตนั้นเสียมากกวา
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- ขาดแผนงานในเรือ่ งของจํานวนบุคลากร
สํารองในหนาทีป่ ฏิบตั งิ านเก็บขนขยะ เพราะถามีคนขาด
คนลาการเก็บขยะในหมูนั้นอาจไมไดเก็บหรือตองรอให
พนักงานทีเ่ ก็บขยะหมูอืน่ มาเก็บขยะใหแทน ซึง่ มีนอยนัก
ที่จะทําหนาที่แทนกัน
(2) ดานการดําเนินงาน
- รูปแบบของทางเทศบาลทีเ่ ก็บขนขยะ
เอง ไมไดเปนจางบริษัทเอกชนเพื่อเขามาเก็บขนขยะให
- เรือ่ งของสถานทีท่ นี่ าํ ขยะไปกําจัดนัน้
มีระยะทางที่ไกลและตองมีการตอคิวเพื่อรอเทขยะและ
บวกกับคาใชจายในแตละครั้งที่สูง
- ประชาชนสวนใหญไมคอยคัดแยกขยะ
ทีเ่ ปนอันตรายออกจากกันทําใหการดําเนินงานของพนักงาน
เก็บขนขยะเกิดความลําบาก
- ประชาชนขาดการมีสวนรวม ทั้งใน
เรือ่ งของการคัดแยกขยะกอนทิง้ และประชาชนไมคอยให
ความสําคัญกับกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาล และ
เรือ่ งของการรวมกันชวยแกไขปญหาจะเปนในลักษณะให
พนจากตัวเองเปนพอ
- ความไมพอใจของประชาชนตอการ
ดํ า เนิ น งานของพนั ก งานเก็ บ ขนขยะ เพราะการเก็ บ
ขนขยะของพนักงานนั้นไมสามารถเก็บไดหมดและเมิน
ขยะที่ ว างกองอยู นอกถั ง จนทํ า ใหชาวบานเกิ ด ความ
ไมพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเก็บขนขยะ
- เรื่องของปญหาที่ไมสามารถเก็บขยะ
ไดหมดในวันเดียวและเวลาในการจัดเก็บขยะทีไ่ มแนนอน
- เรื่ อ งของพนั ก งานเก็ บ ขนขยะซึ่ ง
เปนการโยนงานมาใหกับกลุมของพนักงานเก็บขนขยะ
จัดการกันเอง ไมไดมีการแจกแจงหรือแบงหนาที่ในการ
จัดเก็บขยะวาคนไหน รถคันไหน ตองเก็บเขตไหน ตอง
เก็บหมูไหนบาง
- เรื่องของจํานวนรถขยะที่ใชเก็บขยะ
ไมพอ เพราะบางทีรถบางคันทีต่ องเขาอูซอมซึง่ ไมมีรถมา
สํารองเพื่อใชเก็บขยะ
- เรื่องของจํานวนพนักงานเก็บขนขยะ
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ที่มีไมเพียงพอและไมไดมีการคัดหาพนักงานมาสํารองไว
เพื่อที่จะสามารถเรียกตัวมาทํางานไดในทันทีเพราะขาด
แผนการสํารองบุคลากรในสวนของหนาทีน่ ไี้ วในแผนการ
พัฒนาของเทศบาล
(3) ดานการตรวจสอบ
- ทางเทศบาลไมไดมี ก ารลงพื้ น ที่ ไ ป
ตรวจสอบถึ ง ผลการทํ า งานของพนั ก งานเก็ บ ขนขยะ
จึงทําใหประชาชนสงสัยในการทํางานของพวกเขา
- เทศบาลไมสามารถลงไปตรวจตามจุด
ตางๆ ไดหมด ตองรอใหมีการแจงหรือการรองเรียนของ
ประชาชนเขามากอน บางเคสรองเรียนเขาไปก็ยงั ไมไดรับ
การตอบรับจากเทศบาลจนเกิดเหตุบานปลายทางเทศบาล
ถึงจะสงคนลงไปตรวจสอบ
(4) ดานการปรับปรุงและพัฒนา
- เรื่ อ งของกฎหมาย ขอบั ง คั บ กฎ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการขยะ เพราะ
ยังเปนกฎหมายทีเ่ กามาก ไมมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให
ดีขึ้น
- การปรับปรุงแกไขปญหาที่เทศบาล
กระทําอยูนั้นเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา หรือแกไข
ในระยะสั้นๆเทานั้น ไมไดมีการพัฒนาใหดีขึ้นจากเดิมซึ่ง
ไมนานปญหาก็กลับมาเกิดซํ้ารอยเหมือนเดิม
5) ผลการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากกลุม
ตัวแทนของเทศบาลเมืองศิลาทัง้ 4 กลุม ทีไ่ ดใหสัมภาษณ
พบวา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
ศิลายังมีป ญหาและตองมีการปรับปรุงขั้นตอนของการ
ทํางานตั้งแตเรื่องของการวางแผน, การดําเนินงาน, การ
ตรวจสอบ, และการปรับปรุงแกไขและพัฒนา เพราะวา
ในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นตองอาศัยขั้นตอน
ทั้ง 4 ดานนี้ เปนตัวขับเคลื่อนเพื่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผูวิจัยไดเสนอแนวทางแกไข
ปญหาทั้ง 4 ดาน ที่ผู วิจัยไดสังเคราะหขึ้นมาเพื่อเปน
ขอเสนอแนะใหแกเทศบาลเมืองศิลา ซึง่ แนวทางแกไขปญหา
ทั้ง 4 ดานที่ผูวิจัยสังเคราะหขึ้นมานั้นไดนําบทเรียนที่ดี
ของเทศบาลตําบลพระลับ: หมู บานหัวถนนมาเปรียบ
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เทียบ บวกกับนําขอเสนอแนะจากตัวแทนทั้ง 4 กลุมของ
เทศบาลเมืองศิลา นํามาเปรียบเทียบกับปญหาที่เกิดขึ้น
ภายในเทศบาลเมืองศิลาเพื่อที่จะหาแนวทางแกไขใน
แตละดานของการปฏิบัติงานไมวาจะเปน ดานของการ
วางแผน, ดานของการดําเนินงาน, ดานของการตรวจสอบ,
และดานของการปรับปรุงและพัฒนา ดังนัน้ ผูวิจยั จึงไดนํา
มาสังเคราะหรวมกันเพือ่ ใหเกิดแนวทางแกไขแกปญหาใน
เรือ่ งของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
ศิลา ไดตรงกับประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด
จากผลการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่
ผูวิจัยไดเสนอแนวทางแกไขปญหาทั้ง 4 ดาน โดยการ
สังเคราะหขึน้ มาเพือ่ เปนขอเสนอแนะใหแกเทศบาลเมือง
ศิลานัน้ จะเห็นวาในแนวทางแกไขปญหาแตละดานนัน้ จะ
เชือ่ มโยงถึงขัน้ ตอนของการปฏิบตั งิ านทีเ่ ปนไปในทิศทาง
เดียวและสอดคลองกัน โดยไดนําบทเรียนทีด่ ขี องเทศบาล
ตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน และปญหาที่เกิดขึ้นใน
ภายในเทศบาลเมืองศิลาบวกกับนําขอเสนอแนะทีไ่ ดจาก
กลุมตัวแทนเทศบาลเมืองศิลาทั้ง 4 กลุม นํามาเปรียบ
เทียบกันเพื่อที่จะหาแนวทางแกไขในแตละดานของการ
ปฏิบัติงานไมวาจะเปน ดานของการวางแผน, ดานของ
การดําเนินงาน, ดานของการตรวจสอบ, และดานของการ
ปรับปรุงและพัฒนา โดยที่สามารถนําไปปฏิบัติไดและไม
ขัดตอกฎเกณฑของความเปนจริง
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องบทเรียนที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนกรณีศึกษา
เปรียบเทียบเทศบาลตําบลพระลับและเทศบาลเมืองศิลา
มีความสัมพันธที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงาน
วิจัยที่เกี่ยวของนั้นลวนมีความสําคัญที่จะนําเทศบาล
ตําบลพระลับและเทศบาลเมืองศิลามาเปรียบเทียบถึง
ความสัมพันธกัน ดังตอไปนี้
1) ความแตกตางดานอาณาเขตของเทศบาล
ตําบลพระลับมีเขตการปกครองที่เล็กกวาเทศบาลเมือง
ศิลา ซึง่ บงบอกถึงอัตราของประชากรนัน้ มีความแตกตาง

กันอยางสิ้นเชิง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดความเปนเมือง
ของ กฤช เพิ่มทันจิตต (2536) ที่ไดกลาวถึงแนวคิดความ
เปนเมืองไววา เปนแหลงที่อยู อาศัยของพลเมืองเปน
จํานวนมาก มีความหนาแนนของประชากรอยูในระดับสูง
ที่ตางเพศ ตางวัย และตางสถานภาพ การขยายตัวของ
เมือง ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลง ทัง้ ทางกายภาพของพืน้ ที่
เชน การขยายเมืองออกไปสูชนบท การเพิ่มขึ้นของเสน
ทางการคมนาคม การเพิ่มของจํานวนประชากร รวมไป
ถึง การเปลีย่ นแปลงทางดานสังคม และชีวติ ความเปนอยู
ของประชากรเปนตน
2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองศิลานั้นยังไมสามารถปฏิบัติไดครอบคลุมถึงปญหา
ตางๆ โดยผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของขั้นตอนที่จะตอง
ใสใจมากที่สุด ไดแก
- ดานการวางแผน ซึง่ จากผลการศึกษาดาน
การวางแผนนั้น พบวาเทศบาลมีการวางแผนที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะที่ดีในระดับหนึ่ง แตยังไมสามารถ
ปฏิบัติตามแผนไดจริงทั้งหมด และในการวางแผนนั้น
ไมไดมีตัวแทนของภาคประชาชนเขาไปมีบทบาทหรือมี
สวนรวมในแผนการเลยทําใหไมรูถึงตนตอปญหาทีแ่ ทจริง
ของชาวบาน ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ วิรตั น หนูเนียม
(2552) ที่ไดศึกษาในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลของเมืองควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา
โดยกลาววา ทางเทศบาลมีการวางแผนในระดับหนึ่ง แต
ยังไมครอบคลุมปญหา ในทุกเรือ่ ง ควรมีการนําขอมูลหรือ
ขอเสนอแนะมารรวมตัดสินใจ กําหนดนโยบายเปนแผน
งาน/โครงการ และควรวางแผนเฉพาะเกี่ยวกับการแก
ปญหาขยะมูลฝอยเพื่อดําเนินงาน จะเปนการแกปญหา
เฉพาะหนาและบริหารจัดการในภาวะจํากัด ตองกํากับ
ดู แ ลใหมี ก ารขนยายขยะมู ล ฝอยในแตละวั น ใหเหลื อ
ตกคางนอยที่สุด จะเปนการชวยบรรเทาปญหาขยะและ
ปญหาอื่นได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของเสนห
ยศกลาง (2551) ทีไ่ ดศึกษาเรือ่ งบทบาทขององคการบริหาร
ตําบลและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย โดยไดกลาวถึง
การแกปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของในสวนของชาว
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บานนั้นมีการวางแผนไวครอบคลุมเหมาะสมกับภารกิจ
ในระดับหนึง่ ซึง่ องคการบริหารสวนตําบลจะตองกําหนด
กรอบ ขอบเขตใหมีความชัดเจน ตองมีการทํางานตาม
แผนและทําการตรวจประเมินวัตถุประสงคที่ไดวางไว ซึ่ง
ขั้นตอนของการวางแผนถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด
ในเรื่องของการปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการที่ดีควรจะตอง
วางแผนใหอยูบนความจริง, ตองทําความเขาใจไดงาย, จะ
ตองวัดได, และตองปฏิบัติตามแผนไดและทําใหบรรลุผล
- ดานการดําเนินการ ซึ่งจากผลการศึกษา
ดานการดําเนินงาน พบวาไมสามารถเก็บขนขยะไดหมด
ภายในวันเดียวและภาชนะรองรับขยะไมเพียงพอ มีเสียง
ในการรองเรี ย นเรื่ อ งขยะมู ล ฝอยจากประชาชนสู ง
ซึ่งเทศบาลทําการเก็บขนขยะเองไมไดจางเหมาหรือจาง
บริษทั เอกชนใหเขามาเก็บ โดยสอดคลองกับงานวิจยั ของ
พณานนท สุนตาอินทร (2554) ไดศึกษาเกีย่ วกับแนวทาง
การจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลของตําบลดอยสะเก็ด
อําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม ไดกลาวไววา ปจจัย
หลักที่จะตองใชจางบริษัทเอกชนเก็บขนและกําจัดใหนั้น
เพราะเทศบาลตําบลขาดพนังงานและ เครื่องมืออุปกรณ
ในเก็บขนขยะ กอบกับไมมีพื้นที่ในการกําจัดขยะจัดเก็บ
ขยะใหไดหมดทุกวัน ซึ่งตรงกับประเด็นที่เทศบาลเมือง
ศิลากําลังพบเจอ ดังนั้นถาเทศบาลเมืองศิลามีการจางให
บริษัทเอกชนเขามาดําเนินการเก็บขนขยะใหนั้นนาจะ
ทําใหปญหาการรองเรียนและเรื่องของขยะตกคางลดลง
เทศบาลจะไดทํางานสะดวกขึ้น
3) เรื่ อ งปญหาและอุ ป สรรคของการบริ ห าร
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา
ปญหาสวนใหญเกิดจากประชาชนทีข่ าดการ
คัดแยกขยะและไมมีสวนรวมไมคอยใหความสนใจในเรือ่ ง
ของกิจกรรมโครงการตางๆ ทีท่ างเทศบาลเมืองศิลาจัดขึน้
และลักษณะการทิ้งขยะเปนแบบทิ้งใหพนตัวเองเปนพอ
เทานั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนกฤต บวกขุนทด
(2553) ทีไ่ ดศึกษาในเรือ่ งของแบบการจัดการการจัดเก็บ
ขยะชุมชน ศึกษา: องคการ บริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนาอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยกลาว
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วาประชาชนในพื้นที่เปนตนเหตุหลัก เพราะไมมีมีความรู
เรือ่ งการแยกขยะมูลฝอยและคัดแยกการทิง้ ขยะใหถูกวิธี
และการประชาสัมพันธใหมีความเขาใจรูปแบบการแยก
ขยะในพื้นที่นั้นยังไมดีพอ และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปองใจ อยูบํารุง (2552) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลบาง
โทรัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกลาวเกี่ยว
กับปญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มี 2
สาเหตุหลัก 1.ปญหาที่เกิดจากความไมพรอมของ อบต.
และ 2. ปญหาที่เกิดจากชุมชนของอบต. คือ ปญหาดาน
แวดลอมและคานิยมทีเ่ ปลีย่ นแปลงมีความเห็นแกตัว มัก
งาย และกอใหเกิดปญหาขยะลนเมืองและขาดการรับรู
เขาใจตอการทิง้ ขยะซึง่ ขาดความยอมรับและความรวมไม
รวมมือของชุมชน ซึ่งปญหาที่เกิดจากการขาดความรวม
มือจากประชาชนปญหาขยะมูลฝอยนีจ้ ะผอนเบาลงได ถา
ชาวบานประชาชนใหความรวมมือ รูจักคัดแยกขยะตัง้ แต
ในครัวเรือนของตนกอนแลวจึงนํามาทิง้ ทีถ่ งั ถาประชาชน
ใหความรวมมือในขัน้ ตอนนี้ ผูวิจยั คิดวางานทีเ่ หลือทีเ่ ปน
หนาที่ของทางเทศบาลก็จะสามารถจัดการไดงายขึ้น
4) ความแตกตางของงานวิจัยขอที่ 1 งานวิจัย
เลมนี้นั้นไดมีการถอดบทเรียนที่ดีของเทศบาลตําบลพระ
ลับ เพือ่ ทีจ่ ะนํามาสังเคราะหหาบทเรียนทีส่ ามารถนําเปน
ตัวอยางที่ดี และสามารถเปนบทเรียนที่ดีใหแกเทศบาล
เมืองศิลาหรือองคกรปกครองทองถิน่ อืน่ ได ซึง่ ในงานวิจยั
ทัง้ 11 เลมทีผ่ วิู จยั ไดหยิบยกมาเสนอนัน้ ไมมีวจิ ยั เลมไหน
ทีม่ กี ารถอดบทเรียนทีด่ อี อกมาเพือ่ เปนแนวทางทีด่ ใี หแก
องคกรปกครองทองถิ่น
5) ความแตกตางของงานวิจัยขอที่ 2 งานวิจัย
เลมนี้นั้นจะมีความแตกตางจากงานวิจัยทั้ง 10 เลม ใน
เรื่องของการเลือกใชกระบวนการทฤษฎีมาอางอิง ซึ่ง
ผูวิจยั ไดเลือกทฤษฎี PDCA ของ William Edward Deming มาประยุกตใชในการศึกษาวิเคราะหวิจยั เลมนีเ้ พือ่ เพิม่
ความนาเชื่อถือใหแกงานวิจัย จะมีงานวิจัยอยู 1 เลมที่มี
การเลือกใชกระบวนการทฤษฎีมาอางอิง นัน่ ก็คอื งานวิจยั
เรือ่ งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลของเมือง
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ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา
จากความแตกตางนั้นผูวิจัยคิดวาวิจัยเลมนี้
นั้นมีความตางจากวิจัยเลมอื่น ทั้งในเรื่องของทฤษฎีที่นํา
มาประยุกตเพือ่ ถอดบทเรียนทีด่ อี อกมา และเนือ้ หาสาระ
โดยจะมีแนวทางแกไขใหแกเทศบาลเมือง ที่พบเจอและ
นําบทเรียนทีด่ ขี องเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน
บวกกับปญหาที่เจอของเทศบาลเมืองศิลาและขอเสนอ
แนะที่ไดนั้น มารวมกันเพื่อเปนแนวทางแกไขและเปน
ประโยชนตอผูทีต่ องการทีจ่ ะศึกษาเพือ่ หาความรูเพิม่ เติม
ใหแกงานวิจัยของตนไดอีกทาง
ซึ่งขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการสัมภาษณนั้นนับ
วานั่นคือเสียงสะทอนของพวกเขาที่กําลังประสบปญหา
และอุปสรรคอยู ซึ่งที่ทางผูบริหารนั้นจะตองรับฟงและ
เขาใจพวกเขา ขอมูลทีไ่ ดมานัน้ ไมใชคําวิจารณแตนัน่ เปน
ขอมูลที่สําคัญที่ผูบริหารจะตองนํามาใชประเมินถึงสิ่งที่
ทําอยูวาดีหรือไม สิง่ ทีก่ าํ ลังทํานัน้ มาถูกทางหรือไม ขอมูล
ทีผ่ วิู จยั ไดมานัน้ คือขอมูลทีผ่ บริ
ู หารสามารถนําไปปรับใช
รวมกับการบริหารงานภายในเทศบาลได เพราะเปนขอมูล
ดิบทีไ่ ดจากทางภาคประชาชนซึง่ พวกเขาไดแสดงถึงความ
คิดเห็นสวนตัวทีส่ มเหตุสมผลและอยูบนความเปนจริงทุก
ประการ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1) สามารถศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จที่
ไดจากเทศบาลตําบลพระลับ: หมูบานหัวถนน เพื่อเพิ่ม
บทเรียนที่ดีขึ้นมาใชเปนแนวทางอีกได
2) เทศบาลเมืองศิลาควรใหความสําคัญในการ
บริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอย และตองยกใหเรื่องขยะ
มูลฝอยเปนเรื่องที่ตองดูแลเปนเรื่องแรก ในดานของสิ่ง
แวดลอม
3) ในการวางแผน จะตองใหผูนําชุมชนแตละ
ชุมชนนั้นเขามารวมวางแผนวาลักษณะของชุมชนตนเอง
เปนอยางไร มีปญหาของขยะแบบไหน อยางไร จุดไหนมี
ปญหาที่สุด แลวใหทางเทศบาลกับตัวผูนําชุมชนแตละ

ชุมชนรวมกันจัดทําแผนใหกับแตละชุมชน เพื่อใหผูนํา
แตละชุมชนนําไปปฏิบัติตอชุมชนของตน เพราะถาเปน
ผูนําชุมชนเปนผูริเริ่มกิจกรรมมันจะทําใหสําเร็จงายกวา
เพราะชุมชนนัน้ เปนแหลงทีท่ าํ ใหเกิดขยะมูลฝอยขึน้ และ
ก็ตองเปนแหลงที่ทําใหขยะมูลฝอยลดลงไดเชนกัน
4) ควรจัดทําแผนในลักษณะเริ่มเชิญชวนเขา
รวมโครงการและเก็บแตมพรอมกับใหสัญลักษณวาครัว
เรือนไหนใหความรวมมือบาง เพือ่ ใหชาวบานหันมาสนใจ
ใสใจในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยมากขึ้น ซึ่งแผนที่จะ
นํามาใชนีจ้ ะตองใหผูนําชุมชนนัน้ เปนแกนนําหลักในการ
เริ่ ม กิ จ กรรม เพราะสามารถเขาถึ ง ชาวบานงายกวา
เทศบาล และตัวผูนําชุมชนจะตองสงหลักฐานรายงานใน
การดําเนินกิจกรรมทุกสิน้ เดือน และแตละเดือนก็จะตอง
จัดกิจกรรมที่ตอยอดขึ้นไปเรื่อยๆจะตองไมหยุดนิ่ง
5) เทศบาลจะตองพาผู นําชุมชนไปศึกษากับ
ชุมชนหรือหมูบานที่เขาไดรับรางวัลเปนตนแบบในเรื่อง
ของการจัดการขยะ เชน หมูบานหัวถนน เทศบาลตําบล
พระลับ เพื่อที่ตัวผูนําชุมชนจะไดเห็นวา หมูบานหัวถนน
เขาสามารถจัดการกับขยะไดจริงโดยที่ผู ใหญบานของ
หมูบานหัวถนนนัน้ ก็เปนผูริเริม่ เปนแกนนําหลักทีส่ ามารถ
นําพาใหหมูบานหัวถนนนั้นเกิดการจัดการขยะที่มั่นคง
และประสบกับความสําเร็จในดานการจัดการขยะมูลฝอย
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