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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล ๓. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีวิจัยเป็น
แบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลหมูสี จ านวน ๓๘๘ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
๑๒ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ระดับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̅ = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๗๑๖) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ (x̅ = ๓.๕๒, S.D. = ๐.๗๙๒) อยู่ในระดับมาก 
ส่วน ด้านการก าหนดนโยบาย (x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๑๓) ด้านการวางแผนด าเนินงาน (x̅ = ๓.๔๑, 
S.D. = ๐.๘๒๐) ด้านการบริหารโครงการ (x̅ =๓.๔๘, S.D. = ๐.๘๐๔) และ ด้านการประเมินผล
โครงการ (x̅ = ๓.๓๙, S.D. = ๐.๘๗๑) อยู่ในระดับปานกลาง 

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามปัจจัยส่วน 
บุคลพบว่า ประชาชนที่มี อาชีพและรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วน



  (๒) 
 

ประชาชนที่มี เพศ อายุและระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๓. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๑) ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบยังมีจ านวนจ ากัด
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ มีเครื่องมือที่ไม่เพียงพอและปฏิบัติหน้าที่หนึ่งคนรับผิดชอบงานหลายด้าน 
ท าให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ๒) ด้านการก าหนดนโยบาย ประชาชนในท้องที่และ
นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ใส่ใจในนโยบายของเทศบาลและยังขาดการประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ๓) ด้านการวางแผนด าเนินงาน ประชาชนไม่ได้รับ
ข่าวสาร/เทศบาลไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนด าเนินงาน ผลท าให้เทศบาลไม่ได้ทราบ
ปัญหาที่แท้จริงจากประชาชนในพ้ืนที่ ๔) ด้านการบริหารโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการและวัสดุ
อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ ท าให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานหลายด้าน ดูแลไม่ทั่วถึง  ๕) ด้านการประเมินผล
โครงการ คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจโดยตรงในการประเมินผลโครงการ ไม่มีการแจ้งผล
ประเมินให้ประชาชนได้ทราบอย่างท่ัวถึง  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ๑) ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ ควรเพ่ิมจ านวนผู้รับผิดชอบให้มากขึ้นและ
จัดหาเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ ๒) ด้านการก าหนดนโยบาย ควรท า
ประชาพิจารณ์จากพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือน ามาก าหนดนโยบายได้ตรงตามปัญหาอย่างแท้จริงและเมื่อ
ก าหนดนโยบายแล้วควรที่จะติดตามผลของนโยบายนั้นๆ  ๓) ด้านการวางแผนด าเนินงาน ประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือในการลงพ้ืนที่ส ารวจหรือการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นจริง จัดให้มีการอบรมให้
ความรู้กับประชาชนในชุมชนและควรสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพ่ือให้มีหน้าที่เป็น
ตัวแทนของประชาชนในการวางแผนด าเนินงาน ๔) ด้านการบริหารโครงการ ควรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอส าหรับการบริหารโครงการ ๕) ด้านการประเมินผลโครงการ ควรจัดตั้งคณะกรรมการที่มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยตรงในการประเมินผลโครงการและควรมีการแจ้งผล
ประเมินให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เช่น ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ เป็นต้น 
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Abstract 

 
Objectives of this research were to 1. Study level of effectiveness of 

environment management of Moosi subdistrict, Pak Chong district,Nakhonratchasima 

Province, 2. Compare the people’s opinions toward the effectiveness of environment 

management of  Moosi Sub-district, Pak Chong district, Nakhonratchasima Province, 

and 3. Study the problems, obstacles and recommendations for the effectiveness of 

environment management of Moosi Sub-District, Pak Chong District, Nakhonratchasima 

Province. 

Methodology was the mixed methods. The qualitative and quantitative 

research. For quantitative research, the data were collected from 388 samples  who  

were people in that area. The data were analyzed by frequency, percentage, means, 

standard deviation, T-test, and F-test and one-way ANOVA. Pairs of variables were 

compared by Least Significant Difference, LSD. For qualitative research, the method, 

Data were collected from 12 key informants by face-to-face- in-depth-interviewing and 

analyzed by descriptive interpretation.    
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Findings of the research were as follows: 

1. Level of effectiveness of environmental management of Moosi Sub-

District, Pak Chong District, Nakhonratchasima Province by over all were at  medium 

levels (x̅ = 3.45, S.D. = 0.716). The effectiveness of each aspect were that the responsible 

organization was at high level. (x̅ = 3.52, S.D. = 0.792). determined policy was at medium 

level at x̅ = 3.47,  S.D. = 0.813) , plan was at x ̅= 3.41,  S.D. = 0.820, management of 

project was at x̅ =3.48, S.D. = 0.804, and evaluation of the project was at x̅ = 3.39, S.D. = 

0.871 respectively. 

2. The result of comparing the opinion of individual people toward the 

effectiveness of environmental management of Moosi Sub-District, Pak Chong District, 

Nakhonratchasima Province was found that people with different occupation and salary 

had different opinion about the effectiveness of the environment management at 0.05 

statistical significant level, accepting the set hypothesis. Those people with different 

gender, age, and educational degree did not have different opinions, rejecting the set 

hypothesis. 

3. The problems and obstacles of environmental management of Moosi 

Sub-District, Pak Chong District, Nakhonratchasima Province were found that 1) for 

the aspect of responsible organization, the persons who were responsible for the task 

were limited. As working part, there were not enough equipment and one person had 

many duties causing  slow performance 2) For the aspect of determined policy, some 

local people and tourists did not pay attention to government policy. promoting in order 

to let people participate in determining policy was also lacking. 3) For the aspect of 

planning, people did not receive any news and the local government was  not promoting 

the plan. For that reasons they did not know any real problems of people in that area. 

4) For the aspect of project management, the responsible persons and equipment were 

not enough so that the persons carried out many duties and could not take care of  all 

the works. 5) For the aspect of evaluation, the committee still lack of knowledge and 

understanding of the evaluation. There was no report to people in that area. 

The recommendations for environmental management of Moosi Sub-

District, Pak Chong District, Nakhonratchasima Province are as follows: 1) for the 

aspect of responsible organization, there should be more recruitment for responsible 

people for the work, more equipment should be also provided, 2) For the aspect of 
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determined policy, there should do the public hearing in community so that they can 

determine the actual policy and also follow up the feedback. 3) For the aspect of 

planning, people should participate in the area and give the true information to staff. 

They should hold regular meeting to educate and create the connection for preserving 

environment so that local people can create their own plans. 4) For the aspect of project 

management, there should have enough equipment for this project. 5) For the aspect of 

evaluation, they should nominate the committee who directly have knowledge and 

understanding of evaluation of environmental management and also the results of the 

effectiveness of environment management should be reported to the local peoples 

through internet or website.  

 



  (๖) 
 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามเพ่ือแสดง
ความขอบคุณไว้ ดังนี้ 

ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่บริหารการจัดการและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนและพัฒนาความรู้ จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่าย
วิชาการ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์, ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
ที่ได้ช่วยให้ค าปรึกษา แนะน าและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ทุกขั้นตอนจนกระทั่ง
สารนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ผศ.ดร.รัฐพล  
เย็นใจมา, ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์, และดร.สุริยา รักษาเมือง ที่กรุณารับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอเจริญพรขอบคุณ คณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์ คือ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ 
ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอเจริญพรขอบคุณ นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลตัวอย่างเพ่ือการ
ศึกษาวิจัย และนายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาการวิจัย ขอเจริญพรขอบคุณ ท่านที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ทุกท่านและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหมูสี ทุกท่าน ที่
ให้ความอนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนเพ่ือนนิสิตทุกรูป/คนที่มีส่วน
ช่วยเหลือในด้านการเรียนและให้ก าลังใจในการท าสารนิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูบรรพตวนานุกูล เจ้าอาวาสวัดป่าเขาใหญ่ ที่ท่านได้
อุปการะและสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบ ขอเจริญพรขอบคุณมารดาบิดาที่ให้อุปการะทั้งให้ก าเนิด
และส่งเสียจนเรียนจบส าเร็จการศึกษา  

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากสารนิพนธ์นี้ ขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่านที่
ได้อบรม สั่งสอน แนะแนว เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้จนถึงปัจจุบันนี้ 

 
พระมหาสุริยะ มทฺทโว (มาธรรม) 

มีนาคม ๒๕๖๒ 



  (๗) 
 

 

สารบัญ 
 เร่ือง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 

กิตติกรรมประกาศ (๖) 

สารบัญ (๗) 

สารบัญตาราง (๑๐) 

สารบัญแผนภาพ (๑๔) 

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
    

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล ๙ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการ ๑๒ 
 ๒.๓ แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ๒๐ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารของเทศบาล ๓๖ 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทพ้ืนที่วิจัย ๔๘ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๕๖ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๖๑ 
    

   
    
    
   

 
 



  (๘) 
 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 เร่ือง หน้า 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๓ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๖๓ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๖๗ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๗๐ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๗๑ 
    

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๔ 
 ๔.๒ ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

๗๖ 
 ๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน ๘๒ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

๙๘ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

๑๐๓ 
 ๔.๖ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๑๐ 
    

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๑๘ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๒๑ 
    

บรรณานุกรม  ๑๒๓ 
ภาคผนวก   

 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 
๑๓๑ 

 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ๑๓๗ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

๑๔๒ 



  (๙) 
 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 เร่ือง หน้า 

 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม 

 
๑๔๔ 

 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย ๑๔๗ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

(Key Informants) 
 

๑๔๙ 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๖๒ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๑๗๐ 

ประวัติผู้วิจัย ๑๗๔ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 

   



  (๑๐) 
 

 

สารบัญตาราง 
ตารางที่ หน้า 

๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
๖๕ 

๔.๑ จ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกปัจจัยส่วน
บุคคล 

 
๗๔ 

๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 

 
 

๗๖ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

 
 

๗๗ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการก าหนดนโยบาย 

 
 

๗๘ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

 
 

๗๙ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารโครงการ 

 
 

๘๐ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการประเมินผลโครงการ 

 
 

๘๑ 
๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
จ าแนกตามเพศ 

 
 

๘๒ 
๔.๙ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกตามอายุ 

 
 

๘๓ 
๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน ด้านการบริหารโครงการ 

 
 
 

๘๔ 
 



  (๑๑) 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
ด้านการประเมินผลโครงการ 

 
 
 

๘๕ 
๔.๑๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

๘๖ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกตามอาชีพ 

 
 

๘๗ 
๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

 
 
 

๘๘ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
ด้านการบริหารโครงการ 

 
 
 

๘๙ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
ด้านประเมินผลโครงการ 

 
 
 

๙๐ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกตามรายได้ 

 
 

๙๑ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

 
 
 

๙๒ 
๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
ด้านการก าหนดนโยบาย 

 
 
 

๙๓ 



  (๑๒) 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

 
 
 

๙๔ 
๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ด้านการบริหารโครงการ 

 
 
 

๙๕ 
๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
ด้านการประเมินผลโครงการ 

 
 
 

๙๖ 
๔.๒๓ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผล

การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๕ 

 
 

๙๗ 
๔.๒๔ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
 

๙๘ 
๔.๒๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
 

๙๘ 
๔.๒๖ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการก าหนดนโยบาย 
 

๙๙ 
๔.๒๗ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการก าหนดนโยบาย 
 

๙๙ 
๔.๒๘ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
 

๑๐๐ 
๔.๒๙ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
 

๑๐๐ 
๔.๓๐ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารโครงการ 
 

๑๐๑ 
๔.๓๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารโครงการ 
 

๑๐๑ 
๔.๓๒ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการประเมินผลโครงการ 
 

๑๐๒ 
 



  (๑๓) 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

๔.๓๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการประเมินผลโครงการ 

 
๑๐๒ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 
 

 

   
   
   



  (๑๔) 
 

 

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที่ หน้า 

๒.๑ กรอบแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000  ๒๙ 
๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๒ 
๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๑๑ 

 



 
บทท่ี ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
สถานการณ์ในปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมเป็นที่สร้างความเครียดที่น ามาซึ่งความบีบบังคับ

ให้มนุษย์ทุกคนในโลกต้องหันมาสนใจกับสิ่งแวดล้อมนี้อย่างจริงจัง เพราะประสบการณ์ในอดีต
ตลอดจนถึงปัจจุบันได้สร้างบทเรียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่า มีโอกาสที่สิ่งแวดล้อมจะเสื่อมโทรมใน
อนาคตอย่างชนิดที่ว่าหลีกไม่ได้เลี่ยงไม่พ้น นอกจากการเจริญเติบโตของประชากรที่เพ่ิมจ านวนขึ้น
อย่างรวดเร็วเร็ว การที่มนุษย์ผลิตคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ตนเองนั้น ท า
ให้มนุษย์สามารถน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในอัตตาที่รวดเร็วมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณ
มากขึ้น จึงคาดว่าความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติจะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งบรรดาประเทศท่ัวโลกมี
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นการเร่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในขณะที่
กฎหมาย  ข้อบั งคับต่ างๆ  ที่ประเทศไทยมีและใช้ เป็น เครื่ องมือในการช่ วยก า กับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยประสบ
ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักนั้น 
ซึ่งได้ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ ากัดอย่างมากมาย ส่งผลต่อความสมดุลทางธรรมชาติ 
เนื่องจากยังขาดประสิทธิผลของการวางแผนการใช้งาน 

จากผลพวงดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวรพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรอยู่ในระดับสูง แม้ว่ามนุษย์จะมีความ
พยายามก าจัดและน าของเสียวนกลับมาใช้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถฟ้ืนคืนสภาพสิ่งแวดล้อมดังเดิมได้ และด้วยเหตุผลดังกล่าวมนุษย์จึงได้
พยายามค้นคว้าหาทางเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นขึ้นตลอดเวลา
หลายๆ ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่ายังเกิดผลตามเป้าประสงค์ สาเหตุที่ส าคัญเป็นเพราะระบบการปลูกฝัง
จิตส านึก การรณรงค์ชี้น าทางพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ถูกต้อง รวมไปถึงการสร้างทักษะที่ยังมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งลักษณะเฉพาะตนในความเป็นมนุษย์ที่มีความหลากหลาย ความเอาจริงเอาจังของผู้ก าหนด
นโยบายและการด าเนินการในการจัดการยังลุ่มๆ ดอนๆ อย่างไรก็ดีแม้ว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะมี
ประสิทธิภาพมากสักเพียงใด แต่ถ้าเอกสารทางวิชาการ และค าแนะน าที่ไม่ถูกต้อง ก็ย่อมส่งผลเสียต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน๑ 

เทศบาลเป็นองค์กรหนึ่งในการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นและมีอ านาจหน้าที่ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อีกทั้งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
                                                           

๑ เกษม จันทร์แก้ว, วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๘), หน้า ๑. 



  ๒ 
 

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
บัญญัติให้อ านาจเทศบาลในการจัดท าบริการสาธารณะไว้ เช่น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่หลากหลายดังกล่าว 
ท าให้การบริหารจัดการมักจะเกิดปัญหาด้านประสิทธิผลของงาน ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ใน
การให้บริการด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยทั่วไปเป็นบทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข การจัดการดังกล่าวไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้ว มีหน้าที่
ด าเนินการรักษาความสะอาดและป้องกันโรค ท าลายขยะมูลฝอย จัดสถานที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ 
ส าหรับราษฎรทั่วไป ห้ามการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซมโรงเรือนที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค รวมทั้งการขน
ย้ายสิ่งโสโครก ที่ท าความร าคาญให้กับราษฎรไปทิ้ง เป็นต้น หรือแม้แต่ปัจจุบันในการก าหนดหน้าที่
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆ ก็ยังคงก าหนดให้มีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน 
และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ จัดให้มีน้ า
สะอาด หรือการประปา บ ารุงทางระบายน้ า ส้วมสาธารณะ การบริการสาธารณสุข สถานพักผ่อน
หย่อนใจและอ่ืนๆ อ านาจหน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นภารกิจที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพข้ันพื้นฐานและส่งเสริมการอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ๒  

เนื่องจากเทศบาลต าบลหมูสี มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นต าบลน่าอยู่มีความร่มรื่น โดยเฉพาะส่งเสริมด้านรายได้และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ าล าธาร ทางเทศบาลต าบลหมูสีจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์
เพ่ือแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่และเสนอความมุ่งมั่น ทิศทางจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น เพ่ือ
พัฒนาต าบลหมูสี ให้มีความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างทั่วถึง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาไว้ ๒ ประเภทคือแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา ๔ ปี ซึ่งแผนพัฒนา ๔ ปีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ขึ้นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา มีวัตถุประสงค์
เป้าหมายประกอบกับกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการในระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
รวมทั้งมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ แผนพัฒนา ๔ ปี จึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ เทศบาลต าบลหมูสี จึงได้จัดท าแผนพัฒนา ๔ 
ปีขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาน ากิจกรรมไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ปัญหา
และความต้องการของประชาชน๓ 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้ว พบว่ามีคุณภาพ
                                                           

๒ โกวิทย์ พวงงามและอลงกรณ์ อรรคแสง, คู่มือ มิติใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มำจำกกำร
เลือกตั้งโดยตรงของประชำชน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๗), หน้า ๗. 

๓ ศศิวมล เลิศวสุรัตน์ และสมบัติ กาญจนกิจ , “แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่”, วำรสำรวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและสุขภำพ, ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๕): 
๑๕๑ – ๑๕๒. 
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เสื่อมโทรมลง ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมแล้ว มลพิษทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปริมาณขยะที่มากขึ้นจากประชาชนในท้องที่
และนักท่องเที่ยวที่ขาดจิตส านึกที่ดี ปริมาณนักท่องเที่ยวที่ เ พ่ิมมากขึ้นประกอบกับการขาด
ประสิทธิผลการจัดการอย่างเป็นระเบียบส่งผลให้ความเสื่อมโทรมต่อพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดผล
เสียกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณ ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม มาจากการ
เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมี ท าให้เกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
การทิ้งขยะที่ไม่เป็นที่เป็นทางท าให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ าเสีย การเพ่ิมปริมาณของขยะที่มี
มากขึ้นเป็นจ านวนมาก ถนนหนทางช ารุดทรุดโทรมอันเนื่องมาจากการคมนาคมไปมาเป็นจ านวนมาก 
แหล่งน้ าที่ส าคัญส าหรับการอุปโภคและบริโภคเสื่อมโทรม เหตุเกิดการและการขาดจิตส านึกของ
นักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องที่ รวมไปถึงขาดประสิทธิผลในการก าจัดวัชพืช ทันสมัยและยั่งยืนที่
ก่อให้เกิดมลพิษทางแหล่งน้ า จึงท าให้เกิดมลพิษทางน้ าและน ามาซึ่งโรคระบาด ต่างๆ เช่น โรค
ไข้เลือดออก เป็นต้น การเพ่ิมจ านวนของบ้านพักตากอากาศ โรงแรม รีสอร์ท มากขึ้นตามล าดับ จึง
เกิดการตัดต้นไม้ท าลายป่าไม้และแหล่งน้ าจ านวนมาก โดยขาดการปลูกต้นไม้ทดแทนเพ่ือให้เกิดความ
สมดุลทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านับว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลต าบลหมูสี เพ่ือปรับปรุง ฟ้ืนฟู ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้น เนื่องด้วยพ้ืนที่ต าบลหมูสีเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข ามาเที่ยวเป็นจ านวนมาก 
สภาพแวดล้อมที่ดีและภูมิทัศนที่สวยงามจึงมีความส าคัญมากที่เทศบาลจะต้องบริหารการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนถ้าหากพ้ืนที่ในต าบลหมูสีมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ 
บรรยากาศที่ดีแล้ว ประชาชนในท้องถิ่นก็จะเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและรู้สึกถึงความ
เป็นเป็นเจ้าของ มีความต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย๔ 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมองเห็นปัญหาดังกล่าวและต้องการที่จะศึกษาสาเหตุของปัญหาและ
วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลหมูสี 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพ่ือที่จะได้น าผลที่ได้เสนอต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี จึงต้องมีการท าวิจัยในเรื่องนี้ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดเป็นวิธีการจัดการ
อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๔ ส่วนแผนงานท้องถิ่น, คู่มือกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ ปี ของเทศบำลต ำบลหมูสี อ ำเภอ

ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔, (ม.ป.ท.), หน้า ๒-๓. 
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๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ ระดับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร 

๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล
หมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีอะไรบ้าง 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล  

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิดของ 
สุเทพ ธีรศาสตร์๕ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน คือ   

    ๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ  
    ๒. ด้านการก าหนดนโยบาย 
    ๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
    ๔. ด้านการบริหารโครงการ  
    ๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 
๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ๑. ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ 
 

                                                           
๕ สุเทพ ธีรศาสตร์, ISO 14000 มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น, ๒๕๕๐), หน้า ๙-๑๐. 



  ๕ 
 

  ๒. ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
๕ ด้าน คือ   

    ๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ  
    ๒. ด้านการก าหนดนโยบาย 
    ๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
    ๔. ด้านการบริหารโครงการ  
    ๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 
๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
  ๑. ประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจ านวน ๑๒,๘๐๖ คน๖ 
  ๒. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth 

Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๒ คน  
๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
      พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
   ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.

๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๔ เดือน  
 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย  
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชน ที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ ๒ ประชาชน ที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ ๓ ประชาชน ที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล

การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ ๔ ประชาชน ที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ ๕ ประชาชน ที่มี รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
 
 
 

                                                           
๖ ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหมูสี, “ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา”, เอกสำรระบบสถิติทำงกำรทะเบียน, ๒๕๕๙, (ม.ป.ท.), หน้า ๑๒. 



  ๖ 
 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ประสิทธิผล หมำยถึง ความสามารถของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายหรือนโยบายที่ก าหนดไว้  
๑.๖.๒ กำรจัดกำร หมำยถึง การด าเนินงานหรือปฏิบัติงานอย่างมีระบบแบบแผนของ

เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ใน ๕ ด้านดังนี้  
๑) ด้านการก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบ ๒) ด้านการก าหนดนโยบาย ๓) ด้านการวางแผน ๔) ด้านการ
บริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ๕) ด้านการประเมินผลโครงการ 
  ๑) กำรก ำหนดองค์กรที่รับผิดชอบ หมำยถึง การก าหนดองค์กรที่มีผู้รับผิดชอบใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนถึงการท างาน
ร่วมกับประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ๒) กำรก ำหนดนโยบำย หมำยถึง แนวทางด าเนินงานรณรงค์ปลูกจิตส านึกของ
ประชาชนในท้องที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่ารื่นรมย์ โดยรณรงค์ให้มีการการแยกขยะต่างๆ และ
นโยบายนี้ยังส่งผลไปด้านพ้ืนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมี เพ่ือการ
พัฒนาแหล่งน้ าที่ส าคัญในการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนถึงมีการปลูกต้นไม้ทดแทนเพ่ือท าให้
สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลมากข้ึน 

 ๓) กำรวำงแผนด ำเนินงำน หมำยถึง การจัดท าแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน มี
การก าหนดระยะเวลาทั้งสั้นและยาวอย่างเหมาะสม ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีการประเมินผล
ปรับปรุงแผนด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 ๔) กำรบริหำรโครงกำร หมำยถึง การบริหารโครงการโดยก าหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการอย่างชัดเจน จัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการอย่างเหมาะสม มีทรัพยากรและวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงานโครงการอย่างเพียงพอ ตลอดจนถึงก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน
โครงการอย่างเหมาะสม  

 ๕) กำรประเมินผลโครงกำร หมำยถึง การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการมีความรู้ความสามารถในการประเมินผล
ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรม เทศบาลแจ้งผล
การประเมินให้ทราบอย่างเปิดเผย ตลอดจนถึงมีการน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 

๑.๖.๓ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม หมำยถึง กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการ
ก าหนด ๕ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านการก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบ ๒) ด้านการก าหนดนโยบาย ๓) ด้านการ
วางแผน ๔) ด้านการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ๕) ด้านการประเมินผลโครงการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

๑.๖.๔ สิ่งแวดล้อม หมำยถึง สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ เช่น  ป่าไม้ ดิน น้ า 
อากาศ ทรัพยากรและมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ที่อยู่อาศัย ชุมชน สถานที่ ตลอดจนถึงขยะต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๖.๕ เทศบำลต ำบล หมำยถึง  เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

 



  ๗ 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงระดับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๑.๗.๒ ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๑.๗.๓ ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๑.๗.๔ ผลวิจัยที่ได้สามารถน าไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดอ่ืนๆ 

 
 



 

 

 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ 

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ในบทนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตามล าดับ ดังนี้ 

 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 
  ๒.๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ 
  ๒.๒.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๓.๑ ความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๓.๒ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารของเทศบาล 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทพ้ืนที่วิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙ 
 

 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล ผู้วิจัยได้ท า 

การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไว้ ดังนี้ 

 ประสิทธิผล คือผลที่เกิดขึ้น ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้๑ การที่มี
ประสิทธิผลขององค์กรประกอบไปด้วย ความมีมุมมองที่มีประสิทธิผลขององค์กร บุคคล และของกลุ่ม
ร่วมกัน ย่อมบังเกิดเป็นผลบวกของการด าเนินงานที่ดี๒ องค์กรที่สามารถด าเนินกิจกรรมได้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย ในขณะที่องค์กรประสบความล้มเหลวนั้น มักจะเกิดกับองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ต่ า จึงท าให้การวัดประสิทธิผลขององค์กรมีความแตกต่างหลากหลายไปด้วย๓ ซึ่งถือเป็นว่าเป็น
ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้๔ ประสิทธิผลเป็น
เกณฑ์การประเมินผล การด าเนินงานที่มีประสิทธิผลนั้น สามารถบรรลุผลของนโยบาย 
ที่คาดหวังไว้นั่นเอง๕ ระดับองค์กรที่ได้บรรลุเป้าหมายประสบผลส าเร็จในระยะเวลาอันสั้นและ
เป้าหมายที่มีระยะยาวอย่างเหมาะสม สอดคล้อง ตลอดจนถึงมีแนวคิดประสิทธิผลขององค์กรที่ว่า 

๑. ประสิทธิผลขององค์กรที่ยึดเป้าหมายเป็นเกณฑ์ หมายถึง ระดับความเหมาะสมของ
องค์กรกับผลผลิต คือ การพิจารณาจากองค์กรที่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้  

๒. ประสิทธิผลขององค์กรที่ยึดระบบทรัพยากรเป็นเกณฑ์ ซึ่งเน้นในระบบเปิด องค์กร
จึงต้องมีความจ าเป็นที่จะต้องยึดหลักการในการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตาม
เป้าหมายขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ได้  

๓. ประสิทธิผลการยึดกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ 
ความพอใจ สร้างความสามัคคี ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบของกลุ่มผู้ด าเนินการ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล๖  

นอกจากจะสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้โดยทั่วโดยไปการประเมินผลอาจจะ
สามารถพิจารณาได้จากคุณภาพของพ้ืนฐานขององค์กรในการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดเป็น ผลผลิต  
ผลสุทธิก าไร เป็นต้น ดังนั้นกิจกรรมขององค์กรเป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติงานขององค์กร การได้มา
                                                           

๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
นานมีบุ๊คส์ พับลิเคช่ันส,์ ๒๕๕๔), หน้า ๗๖. 

๒ วิเชียร วิทยอุดม, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์, ๒๕๔๗),  
หน้า ๓๒. 

๓ พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฎีองค์การสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
สักโสภาการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๙. 

๔ Hannan Etzioni, Freeman Jr., Obatacles to the Comparative Study of Orgraniztion 
Effectiveness, (San Francisco : Jossey Bass, 1997), p. 109. 

๕ William N. Dunn, Public Policy Aanlysis: An Introduction, 2nded. (Englewood Cliffs, 
New Jersey : Prentice-Hall, 1994), p. 283. 

๖ Stephen P. Robbins and mary Coulter, Management, 5th ed. ( Upper Saddle River, 
N.J: Prentice Hall, 1996), p. 201. 



  ๑๐ 
 

 

ซึ่งทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน การน าปัจจัยต่างๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อหาก
เปรียบเทียบกับผลผลิตและความสามารถในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด้านเทคนิควิชาการ การ
บริหารงานอย่างมีเหตุผล การลงทุนในองค์การ การปฏิบัติตามเกณฑ์กับพฤติกรรม๗ ความสามารถ
ขององค์กรที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น มี ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร 
 ๒) การปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
 ๓) การปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 
 ๔) ผลผลิตขององค์กร๘ 

ประสิทธิผล อาจพิจารณาได้เป็น ๒ ระดับ คือ 
๑) ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใดๆ กิจกรรม

ใดๆ และส าเร็จได้นั้น ท าให้บังเกิดผลตรงตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะมี
ลักษณะที่มีคุณภาพ เช่น ความมีคุณค่า ความเหมาะสม ซึ่งตรงกับความคาดหวังและความต้องการ
องค์กรได้มากที่สุด ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรใน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล 

๒) ประสิทธิผลขององค์กร ความพยายามที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดความช านาญเฉพาะด้านในแต่ละหน่วยงานต่างๆ ที่มีรับผิดชอบในองค์กร เพราะการ
ปฏิบัติงานนั้นทุกคนที่ได้รับมอบหมายจ าเป็นต้องเข้าใจในงาน เข้าใจในนโยบาย แบบแผน ข้องตกลง
ที่ได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายนั้น โดยการแบ่งงานกันท า การกระจายอ านาจ เพ่ือให้เกิดเป็น
กระบวนการท างานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ดังนั้นในหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ องค์กรหนึ่ง
จะต้องมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น มีความไม่เข้าใจในระบบหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารนั้นควรจะคัดสรรหาบุคคลที่เชี่ยวชาญได้ลงไปสอนงาน ตรวจสอบ ดูแลสอดส่อง แก้ไขปัญหา 
ตลอดจนถึงมีการทบทวนนโยบายตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดการทบทวนสัญญาในข้อตกลงกันอย่างมี
ประสิทธิผล๙ พฤติกรรมที่ส าคัญ ๓ ประการ ที่องค์กรจะได้รับการตอบสนองจากคนในองค์กรเพ่ือที่จะ
ท าให้องค์เหล่านั้นมีการพัฒนาไปจนเกิดเป็นประสิทธิผลอย่างสูงสุด ดังนี้ 

๑) องค์กรจะต้องมีความสามารถในการสรรหา และต้องรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ คือ ทุกๆ องค์กรจะก าหนดนโยบายหรือหาแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลากรที่มี
ความสามารถให้อยู่ในองค์กรมากที่สุด เช่น การมอบผลตอบแทนให้คุ้มค่าเหมาะสมกับงานที่บุคคล
เหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ให้อย่างเหมาะสม การดูแลเอาใจใส่ให้ความสบายใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่

                                                           
๗ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, การบริหารและการพัฒนาองค์การ, เอกสารประกอบกาสอนชุด วิชาการ

บริหารและพัฒนาองค์การ (หน่วยท่ี ๒), (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐), หน้า ๒๔๓. 
๘ นุกูล ชูทองและชัชวาล อรวงศ์ศุภ, ประสิทธิผลขององค์กร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ชัชวาล 

อรวงศ์ศุภ, ๒๕๖๐), หน้า ๒ - ๓. 
๙ มัฆวาฬ สุวรรณเรือง, “ประสิทธิผลของการน านโยบายป้องปรามทุจริตเลือกตั้งของโครงการ  

ท.ม.ก. ไปปฏิบัติ: กรณีวิจัยการปฏิบัติการเขตเลือกตั้ง ค. จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตร 
มหาบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๔ - ๒๗. 



  ๑๑ 
 

 

ล าบากทางครอบครัวบ้าง เปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นขวัญเป็น
ก าลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 

๒) องค์กรจะต้องมีความสามารถในการท าให้พนักงานได้เข้าใจในบทบาทในความ
รับผิดชอบของตน ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานในการขับเคลื่อนผลงาน 
สร้างจิตส านึกที่ดีต่อความรับผิดชอบ และท าให้เข้าใจในบทบาทของแต่ละคน โดยการหมั่น ประชุม
กันเนืองนิจ ประเมินผลปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา ทบทวนนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ สร้างกรอบแนวคิด  
เปิดโอกาสให้ซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ โดยการวางกล่องแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้แสดง
ความสามารถอย่างเสรีไม่ปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็น เพราะทุกคนนั้นต่างก็มีเหตุมีผลเป็นของตน 
มีจิตใจ มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป ซึ่งสิ่งเหล่าหากผู้บังคับบัญชาได้วางตนเป็นกลางไม่อคติต่อ
พนักงานแล้ว จะท าให้บรรยากาศในการท างานนั้นมีความสุขมากขึ้นและทุกๆ คนก็จะเข้าใจใน
บทบาทของตัวเองมากข้ึน 

๓) องค์กรต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้สร้างสรรค์ผลงานโดยธรรมชาติ คือ องค์กรได้
ก าหนดขอบเขตเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ให้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ควรปล่อยให้พนักงานได้คิดไอเดีย 
เสนอความแปลกใหม่ในการท างานเพ่ือเป็นการเรียนรู้หาประสบการณ์ในการท างานของพนักงานมาก
ขึ้น ทั้งนี้การท างานต่างมักจะมีปัญหาในงานเสมอ เพราะฉะนั้นองค์กรก็ควรเปิดโอกาสในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าของพนักงาน ซึ่งคนที่ปฏิบัติงานย่อมเข้าใจปัญหาได้ดีกว่าผู้บังคับบัญชาอยู่แล้ว แต่
ถึงกระนั้นก็ควรที่ติดตามประเมินผลงานอย่างใกล้ชิดด้วย๑๐ 

สรุป จากความหมายของค าว่าประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งถือเป็นว่าเป็นความสามารถในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้
ก าหนดไว้ ประสิทธิผลนั้นน ามาใช้เพ่ือเป็นเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลใน
ความสามารถขององค์กรต่างๆ ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ประสบผลส าเร็จ ตลอดจน
สามารถบรรลุผลของนโยบายที่คาดหวังไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

๑๐ Katz, D and R. Kahn, The Social Psychology of Organnization, ( New York: Jogn 
Wiley & Sons., 1966), p. 123. 



  ๑๒ 
 

 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ผู้วิจัยได้ท า 

การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไว้ ดังนี้ 

๒.๒.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
การจัดการ (Management) หมายถึงการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งค าว่า การ

ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพนั้น รวมถึงการจัดหา การเก็บรักษา ซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด 
อีกทั้งสงวนเพ่ือให้สิ่งที่ด าเนินการนั้นสามารถให้ผลอย่างยั่งยืน (Sustained Yields) ต่อมวลมนุษย์
และธรรมชาติ ที่เป็นขบวนการที่ท าให้งานกิจกรรมต่างๆ ส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลด้วย คน และทรัพยากร๑๑ เป็นการสั่งการ ควบคุมงาน ด าเนินการจัดการ กิจกรรมหรือ
การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และมีความมั่นใจได้ว่ากิจกรรมหรืองานต่างๆ นั้นจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งตามความหมายนี้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการได้แก่ ขบวนการ (Process) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) 
ขบวนการ (Process) ในความหมายของการจัดการนี้ หมายถึง หน้าที่ต่างๆ ด้านการจัดการ ได้แก่ 
การวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุมการด าเนินงาน๑๒ ซึ่งได้สอดคล้องกับความหมายที่ว่า 
การจัดการนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการให้องค์การหรือหน่วยงานนั้นประสบผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๑๓ เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในองค์การมีล าดับการเป็นระบบและขั้นตอน มีกลุ่มบุคคล
ที่เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ๑๔ เป็นศิลปะหรือความสามารถในการรวม
วัตถุและก าลังคนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า๑๕ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการองค์กรและ
การใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้เกิดเป็นความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้๑๖ เป็นกระบวนการที่
ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ๕ ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา การ
ประสานงานและการควบคุมการด าเนินงาน๑๗ เป็นการจัดการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขในทุก
กระบวนการรูปแบบและคุณภาพของการปฏิบัติงานและให้บริการต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความ

                                                           
๑๑ จ ารูญ ยาสมุทร, อนามัยสิ่งแวดล้อม เร่ือง การจัดการขยะมูลฝอย, (เชียงใหม่: กองทุนเผยแพร่

วิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข, ๒๕๕๕), หน้า ๒. 
๑๒ อ้างแล้ว, หน้า ๑,๒๒๖.  
๑๓ สิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , กลยุทธ์การตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งที่ตลาด ,

(กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนธัชการพิมพ์จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๗๘. 
๑๔ จุฑา เทียนไทย, การจัดการมุมมองนักบริหาร , (กรุงเทพมหานคร: แมคกรอฮิล, ๒๕๔๘),  

หน้า ๔. 
๑๕ Hutechinson, John G. Organiztion : Theory and Classical Concepts. ( New York: 

Holt. Ginchart and Winston, 1976), p.12. 
๑๖ Dale, Ernest. Management : Theory and Practice. (New York: Mc Graw – Hill Book 

Co, 1973): p. 4. 
๑๗ วิชัย นาคสิงห์, หลักการจัดการ, [ออนไลน์ ], แหล่งข้อมูล: https://www.gotoknow.org/ 

posts/345600 [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 



  ๑๓ 
 

 

ต้องการของประชาชนและสังคมได้อย่างแท้จริง๑๘ ซึ่งเป็นศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
มีอยู่ในองค์กรและนอกองค์กร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๙ 

สรุป จากความหมายของนักวิชาการข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า การจัดการ หมายถึง การ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หน่วยงาน องค์กร และบุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กร เพ่ือ
น ามาใช้ให้น าไปสู่วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่ได้ก าหนดไว้ การจัดการมีความส าคัญเป็น
ล าดับแรกขององค์การ กล่าวคือ มีองค์การก็มักจะมีการจัดการอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะองค์การจะ
เติบโตได้ก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการมักจะไม่หยุดนิ่งจะต้องมีการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการ
จัดการอยู่ตลอดเวลาเพ่ือท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การ เป็นการจัดการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงทุก
กระบวนการรูปแบบ และคุณภาพของการปฏิบัติงานและให้บริการต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและสังคมได้อย่างแท้จริง 

๒.๒.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้น ากระบวนการศึกษาจากทฤษฎี ซึ่งมีนักวิชาการหลาย
ท่านไดม้ีทฤษฎีของการจัดการดังอธิบายได้ ดังนี้ 

ทฤษฎีการจัดการในช่วงต้นจะเป็นการสร้างแนวคิดการจัดการที่ได้ปรากฏขึ้นในระหว่าง
ศตวรรษที่ ๑๙ และต้นศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่งเป็นช่วงการเกิดระบบการจัดการโรงงาน ในขณะเดียวกันก็
เกิดแนวคิดทฤษฎีการจัดการและแนวทางในการปฏิบัติได้เกิดขึ้นมา มุมมองแรกคือ แนวคิดการ
จัดการแบบดั้งเดิม ซึ่งทฤษฎีนี้จะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างขององค์การที่มีประสิทธิผลและยังสามารถ
แบ่งย่อยออกเป็น ๓ แนวความคิด คือ 

๑. การจัดการแบบวิทยาศาสตร์หรือการจัดการอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถแยกย่อย
ออกเป็นหลักการ ๔ ข้อ ดังนี้ 

       ๑) งานทุกงานต้องมีการก าหนดวิธีการท างานขึ้นมาก่อน โดยการค้นคว้าพัฒนา
ทดลองหาวิธีการท างานที่ดีที่สุดขึ้นมาและก าหนดให้ทุกคนต้องท างานตามวิธีที่ก าหนดนั้น 

       ๒) คนงานที่จะรับเข้ามาท างาน จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพ่ือหาว่าแต่
ละคนมีความรู้ความสามารถที่ตรงตามความต้องการของงาน 

       ๓) คนงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมก่อนมอบหมายให้ท างาน โดยหาว่าแต่ละ
คนเหมาะที่จะท างานอะไร จะได้มอบหมายงานให้ถูกต้องตรงความรู้ความสามารถ 

      ๔) แยกงานบริหารและงานปฏิบัติออกจากกัน เพ่ือก าหนดความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน ฝ่ายบริหารจะวางแผนวิธีการท างานและจะต้องควบคุมดูแลและร่วมมือกันกับผู้ปฏิบัติงาน๒๐ 

                                                           
๑๘ ทักษิณ ชินวัตร, “นโยบายการบริหารจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา”, วารสาร

ด ารงราชานุภาพ, ปีท่ี ๒ (๔ มกราคม ๒๕๔๕): ๖ - ๗. 
๑๙ สมคิด บางโม , องค์การและการจัดการ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิทยพัฒน์ , ๒๕๕๖),  

หน้า ๕๙ - ๖๐.  
๒๐ อนิวัช แก้วจ านงค์, หลักการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (สงขลา: บริษัท น าศิลป์โฆษณา จ ากัด, 

๒๕๕๗), หน้า ๓๗. 



  ๑๔ 
 

 

ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการแบบวิทยาศาสตร์แบบนี้จะก่อให้เกิดผลดีในแง่ของ
การเพ่ิมผลผลิตที่มีประสิทธิภาพในการท างานมาก แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่คือ วิธีการนี้จะไม่เห็น
ความส าคัญระหว่างองค์การกับสังคมหรือสภาพแวดล้อมภายนอกและฝ่ายผู้ใช้แรงงานจะเกิดการ
ต่อต้านอย่างรุนแรง เพราะฝ่ายบริหารมักใช้อ านาจในทางที่ผิดและไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้ใช้
ความคิดเห็นไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานและค่าจ้างได้เลย 

๒. การจัดการแบบราชการ เป็นการประเมินผลขององค์การของพวกเขาเป็นแบบมี
เหตุผล ซึ่งแม็กเวเบอร์ (Max Weber) เป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันได้น าเอาแนวคิดทฤษฎีการ
จัดการแบบราชการมาเป็นตัวแบบในอุดมคติ ที่ผู้จัดการควรจะพยายามที่จะสร้างให้องค์การมีเกณฑ์
การปฏิบัติที่ยุติธรรม มีเหตุมีผลและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รูปแบบองค์การที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุด คือ โครงสร้างแบบปิรามิดที่มีความส าคัญมาก เพราะจะท าให้องค์การที่มีขนาด
ใหญ่สามารถที่จะด าเนินกิจกรรมต่างๆ สามารถแยกย่อยออกเป็นหลักการ ๕ ข้อ ดังนี้ 

      ๑) มีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน โดยการแบ่งออกเป็นส่วนย่อยอย่างง่ายๆ 
ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนและเม่ือท างานนานๆ เข้าคนงานก็จะเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

       ๒) มีระเบียบและกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการ การเขียนกฎระเบียบไว้อย่างเป็น
ทางการเพื่อก ากับดูแลพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

      ๓) ไม่ยึดถือตัวบุคคล กฎระเบียบต่างๆ ที่ก าหนดไว้จะถูกน ามาใช้กับทุกคนเป็น
แบบเดียวกันเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงความชอบพอกันเป็นส่วนตัวหรือคนใดคนหนึ่ง 

      ๔) มีสายการบังคับบัญชาที่ลดหลั่นกันลงมา มีการก าหนดหน้าทีท่ี่ชัดเจนและความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานอย่างชัดเจน ระบุว่าต าแหน่งใดต้องรายงานแก่ใครและใครบังคับ
บัญชาใครบ้าง 

      ๕) การก้าวหน้าในอาชีพการงานยึดหลักคุณธรรม การคัดเลือกคนเข้าท างาน การ
ประเมินผลปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งงานยึดถือความรู้ความสามารถของคน 
เป็นหลักส าคัญ๒๑ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการนั้น อาจไม่เหมาะสมกับ
ราชการบางประเภท โดยเฉพาะองค์การที่ต้องการความรวดเร็วและต้องการความยืดหยุ่นในการ
ท างาน คนในองค์กรในระบบราชการท างานไม่มีประสิทธิภาพและจะท าให้บังเกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายจะต้องอาศัยกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 

๓. หลักการบริหาร Henri Fayol เป็นผู้บริหารของบริษัทถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ ผู้ค้นพบ
หลักการบริหารที่ถูกต้อง และมีระเบียบของการท างานที่ดีขึ้นมาในบริษัท หลักการในหลายๆ ข้อ
อาจจะมีใช้อยู่จริงแต่จะเน้นการอธิบายเป็นหลัก โดยได้มาจากประสบการณ์ของตัวเขาเองและเขาจึง
เสนอเป็นหลักการ ในการจัดการ ๑๔ ประการที่เป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการ๒๒ ดังนี้ 
                                                           

๒๑ วิเชียร วิทยอุดม, ทฤษฎีองค์การฉบับแนวใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๔), 
หน้า ๒ – ๖. 

๒๒ ชูเกียรติ เนื้อไม้, แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: http://adisony. 
blogspot.com/ [๒๐ พ.ค. ๒๕๖๑]. 



  ๑๕ 
 

 

๑) การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) Henri Fayol ได้เสนอว่า คนงานควรจะ
ได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้นหรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของ
งานมากยิ่งขึน้ ซึ่งหลักการนี้จะท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้  

๒) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์ 
และฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ 
ของแวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบ
ไม่เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค 
(Technical Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และยังความสามารถในการ
น า (Leading) และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความ 
รับผิดชอบควรอยู่คู่กัน  

๓) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) Henri Fayol กล่าวว่า ค าสั่ง
สองค าสั่ง (Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้อง 
ในเมื่อผู้ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวท าให้เกิดการสับสนในบาง
สถานการณ์ค าสั่งสองค าสั่งนี้จะท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนใน
ล าดับขั้นของอ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยากและผู้บริหารจะ
ไม่สนใจในความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชามักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้า
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง  

๔) สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับ 
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การความสัมพันธ์ของการจ ากัด 
ความยาวของสายการบังคับบัญชาโดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับที่ เป็นขั้นของ  
การบริหารจัดการจ านวนที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่างรวมถึงความล่าช้าในการวางแผน 
(Planning) และการจัดการ (Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้
น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการติดต่อสื่อสารลดลงและองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น ภายในองค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับ
บัญชาโดยผู้บริหารในระดับกลางและระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนกต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้จัดการในระดับเดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้นเนื่องจาก
ผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอ่ืนและรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้นส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือ
การท างานข้ามสายนั้นเป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม  

๕) การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่ 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ 
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่าควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไรและมีการ 
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ  



  ๑๖ 
 

 

๖) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะท า
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคลแต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี 
จุดหมายและแผนเดียวกัน  

๗) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค คือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน  

๘) การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้ 
องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization 
Chart) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนและเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคตการวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบันเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับ
คนทุกคนและทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน  

๙) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงานและความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุลซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหารระดับสูงใน
การพัฒนาและการบริหารงาน  

๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อ
ฟัง (Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมาส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชาความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและท างานอย่างเข้มแข็ง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การและเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย  

๑๑) ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งก าไรเป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้การให้หรือการจ่าย ค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การรวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิม โดยการให้รางวัล
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นโดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได้  



  ๑๗ 
 

 

๑๒) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี 
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น 
ระยะเวลานานโดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากร
ขององค์การ   

๑๓) ผลประโยชน์ส่ วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่ าผลประโยชน์ขององค์ การ 
(Subordination of Individual Interests to the Common Interest) ผลประโยชน์ขององค์การ 
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คนหรือของทุกกลุ่มในองค์การในขณะที่องค์การก็ยังด าเนินกิจการอยู่ 
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ  

๑๔) ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่มในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การและสิทธิในการสั่งการหรือการบริโภคและความร่วมมือกันซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้
หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงานโดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ส าคัญ
เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง๒๓ 

William Edward Deming ได้ประยุกต์กระบวนการจัดการตามแนวของกูลิก และเออร์
วิกให้สั้นลง เรียกว่า เดมมิ่ง (Deming) คือ แบบ PDCA  ดังนี้     

(๑) การวางแผน (Plan)      
(๒) การปฏิบัติตามแผน (Do)    
(๓) การตรวจสอบ (Check)    
(๔) การปฏิบัติ (Action)๒๔  
P คือ การวางแผน (Plan) การท างานซึ่งเราต้องรู้ว่าเราจะให้ใครท า (Who) ท าอะไร 

(What) ท าที่ไหน (Where) ท าเมื่อไหร่และมีเวลาเท่าไหร่ (When) ท าอย่างไร (How) ภายใต้ 
งบประมาณเท่าไหร่ (How much) ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Purpose) เช่น ปัญหามันเริ่มต้นจาก 
คน ๑ คน ไม่ได้มีงานเดียวทุกๆ คน มีทั้งงานด่วน งานแทรก งานของหัวหน้า งานของเพ่ือน สารพัด 
งานที่เข้ามา ดังนั้นคนท างานจึงเริ่มรวนไม่รู้จะท างานไหนก่อนพอจะเริ่มท างานนั้น ผู้ร่วมงานถูกดึงไป
ท าอย่างอ่ืน งานเดินต่อไม่ได้ พอท างานหนึ่งเสร็จเวลาไม่ก็พอที่จะท างานถัดไป ต้องปรับ How (ปรับ
วิธีการ) อีกแล้วแต่การปรับ How แบบเหลือเวลาท างานน้อยๆ มักจะท าได้ยาก แต่สุดท้ายทีมงานก็
ต้องวกกลับมาปรึกษาหัวหน้าทีมอีกครั้ง ส าหรับปัญหาเหล่านี้หากจะแก้ต้องท าให้ความผันผวนของ
การด าเนินตามแผนงานมีให้น้อยลง ซึ่งคนที่เป็นหัวหน้าทีมจ าเป็นต้อง Priority งานทุกงานต้อง
ก าหนดเป้าหมาย (Purpose) ของแต่ละงานไว้ชัดเจนยิ่งแล้วจึงท าการวางแผนงาน (Plan) และหาก
ต้องการให้ทีมงานปรับตัวได้เร็วได้นั้น หัวหน้าทีมจะต้องสอน (Coaching) วิธีคิดให้กับทีมงานด้วยใน

                                                           
๒๓ วิเชียร วิทยาอุดม , การจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนธัชการพิมพ์ จ ากัด , 

๒๕๕๔), หน้า ๒๒ - ๒๔. 
๒๔ สุภาภรณ์ สามารถ และสุนิสา วิสุทธิรัตน์ , แนวคิดและทฤษฎี Luther Gulick, [ออนไลน์], 

แหล่งข้อมูล: http://wirotsriherun1.blogspot.com/2015/08/1-luther-gulick.html [๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑]. 

http://wirotsriherun1.blogspot.com/2015/08/1-luther-gulick.html
http://wirotsriherun1.blogspot.com/2015/08/1-luther-gulick.html


  ๑๘ 
 

 

ขณะเดียวกันหัวหน้าทีมต้องปรับแผนงานเร็วเพ่ือที่จะได้น าพาทีมงาน ในการท างานให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้  

D คือ การลงมือท า (Do) มันเริ่มต้นจากความไม่ชัดเจนของหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น 
แม้ว่าตอนวางแผนนั้นจะบอกว่าให้ใครท าให้ฝ่ายไหนท าบ้างแต่ไม่ได้ระบุไปว่าใครเป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่ง
มันจะส่งผลให้ทีมงานเกี่ยงงานกันได้ง่ายยิ่งหากไม่ชอบขี้หน้ากันด้วยแล้วงานยิ่งไม่เดินเลยหรือในตอน
วางแผนอาจจะบอกว่าจะต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้เท่านี้ แต่พอท าจริงปริมาณไม่พอใช้เพราะตอนวางแผน 
อาจมองว่างบประมาณไม่พอเลยตัดโน่นตัดนี่จนความเป็นจริงเกิดความไม่เพียงพอต่อการท างาน 
ดังนั้นการแก้ปัญหาเหล่านี้สิ่งที่ต้องท าในฐานะหัวหน้าทีมงานก็คื อการระมัดระวังในการน าทีม 
(Directing) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวิธีการสื่อสาร (Communication) การจูงใจให้ทีมงานอยาก
ท างาน (Motivation) และหัวหน้าทีมยังต้องท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Consulting) ให้กับทีมงานด้วย 
รวมไปถึงต้องมีการจัดก าลังคน และจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน (Organizing) 
ให้ดีก่อนที่จะด าเนินการลงมือท า  

C คือ การตรวจสอบงาน (Check) มันเริ่มต้นจากการตรวจสอบนั้นท าได้โดยง่าย แต่การ
น าข้อมูลที่ตรวจสอบไปใช้ในการควบคุมการท างานของส่วนงานนั้นๆ มักเป็นไปอย่างเชื่องช้า หรือ
ไม่ได้น าไปใช้เลยและเมื่อเวลาผ่านไปพนักงานจะมองว่าการตรวจสอบของเขานั้นไม่เห็นมีความจ าเป็น
ที่จะต้องท าเลย ไม่นานพวกเขาก็จะเลิกท าการตรวจสอบงาน ดังนั้นวิธีการหรือแนวทางการแก้ไข คือ 
หัวหน้าทีมงานจะต้องเป็นผู้รับรู้ผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของส่วนงานในสังกัดทั้งหมดเพ่ือ
จะได้ท าการเป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) การน าข้อมูลไปใช้ในการควบคุม (Control) ให้ผลงาน
เป็นตามแผนและหัวหน้างานยังจ าเป็นต้องด าเนินการ ติดตามการตรวจสอบผลงานและควบคุม
ผลงานอย่างต่อเนื่อง (Continue) อย่างสม่ าเสมอเพ่ือท าให้ทีมงานเห็นถึงความส าคัญของงาน  

A คือ การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น (Act) คือ ในกรณีที่ผลงานออกมาไม่ได้ตาม 
เป้าหมายก็ไม่มีใครท าอะไรต่อและยิ่งงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้พนักงานก็จะท าเหมือนเดิมซึ่งท าให้
องค์กรไม่พัฒนา ดังนั้นแนวทางแก้ไข คือ กรณีที่ท างานไม่ได้เป้าหมาย หัวหน้าทีมงานจะต้องท าการ
ปรับแผนงาน (Adjust plan) โดยเน้นในประเด็นวิธีการ (How) และในกรณีที่ท าได้ตามแผนที่ก าหนด
ไว้ หัวหน้าทีมงานจ าเป็นที่จะต้องท าการสั่งการ (Command) ให้ทุกฝ่ายตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นเพ่ือที่
องค์กรจะได้พัฒนาต่อไปไม่สิ้นสุด (Action to improvement)๒๕ 

ภารกิจส าคัญในการจัดการ มี ๗ ประการ คือ   
๑) การวางแผน หมายถึง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องลงมือ

ปฏิบัติตามล าดับของการวางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้นก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 

๒) การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหารโดย 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วยการ
ก าหนดลักษณะและวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับชั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป 

                                                           
๒๕ อ้างแล้ว, หน้า ๗๒. 



  ๑๙ 
 

 

๓) การจัดคนเข้าท างาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหน่วยงานการ 
บริหารบุคคลดังกล่าวรวมตั้งแต่การแสวงหาคนท างานมาบรรจุการแต่งตั้งการฝึกอบรมและการพัฒนา
บุคคลการบ ารุงขวัญก าลังใจ การเลื่อนขั้นลดขั้นตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงานและการ
บ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดีและมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔) การสั่งการ หมายถึง การอ านวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการหลังจากการไ ด้ 
วิเคราะห์และพิจารณาโดยรอบคอบรวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆ 

๕) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานย่อย 
หรือต าแหน่งต่างๆ ในองค์การเพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพไม่มีการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือ
ขัดแย้งกันสามารถท างานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

๖) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งบนและล่างเพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก่การประสานงานอ่ืนจะ
เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีรวมกันตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจไปในตัวด้วย 

๗) การงบประมาณ หมายถึง แผนทางการเงินการจัดสรรทรัพยากรหรือการท า
งบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงินการบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน
โดยรอบคอบ วิธีการหาเงินมาใช้จ่ายในกิจกรรมนั้นๆ โดยแสดงวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละปี  และ
รัดกุม๒๖ 

สรุปได้ว่า แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับใช้ศาสตร์และ
ศิลป์การจัดการที่ผู้บริหารจะใช้ในการตัดสินใจ จะครอบคลุมถึงหน้าที่อันประกอบด้วย การวางแผน 
การด าเนินการ การตรวจสอบการด าเนินงาน การก าหนดมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นั้นอาจจะ
ต้องมีการน าเอาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ ตามหลักที่ได้ศึกษา เช่นการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
การจัดการแบบราชการ ที่ได้ศึกษามายิ่งจะท าให้มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๖ อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์, การจัดการเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ๒๕๕๔), 

หน้า ๒๔-๒๖. 



  ๒๐ 
 

 

๒.๓ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัย

ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไว้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
จากการท าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา จากเอกสาร หนังสือ ต าราต่างๆ ได้มีผู้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับความหมายของสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้ 

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่โดยรอบที่ปะปนกันของสภาพภายนอกและสภาพภายในที่
มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่๒๗ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น แสงแดด อากาศ ตัวเรา 
อาคารบ้านเรือน รถยนต์ โทรศัพท์และวัฒนธรรมต่างๆ๒๘เป็นแหล่งทรัพย์สิน เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของ
การด ารงชีวิต เช่น อากาศ น้ า พืช สัตว์ พลังงานและความสวยงามของธรรมชาติ เป็นต้น สิ่งทั้งปวง
เหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สิน ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ เป็นที่มาของวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัย
การผลิตของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งรองรับของเสียจากกระบวนการผลิตและกระบวนการ
บริโภค เป็นที่รองรับในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ รวมไปถึงหน้าที่ที่ส าคัญคือ ให้ความร่มรื่น สบาย
อารมณ์ในจิตใจมนุษย์ เช่น ภูเขา ป่าไม้ ต้นน้ าล าธาร ที่มีความสวยงามตามลักษณะที่เรียกว่า
ธรรมชาติ เป็นแหล่งที่บรรดาผู้คนนักท่องเที่ยวนิยมชมชื่นและต่างก็มาพักผ่อนหย่อนใจ๒๙ สิ่งแวดล้อม
กับมนุษย์มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบที่ไม่สามารถแยกกันได้หรือสัมพันธ์กันแบบซิมไบโอซิสนั่นคือ
มนุษย์ต้องพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมต้องพ่ึงมนุษย์  ดังนั้นจึงต้องศึกษาหาความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจเพ่ือจะได้น าความรู้ดังกล่าวไป
ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสถานภาพที่สมดุลธรรมชาติตลอดไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว
มนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวม กระทั่งที่เป็นรูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และ
นามธรรม (ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันเป็นปัจจัย
ในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่ง
อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เก่ียวข้องกันไปท้ังระบบ สิ่งแวดล้อมมีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวในแต่ละประเภทสิ่งแวดล้อมนั้นๆ อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มีความเก่ียวเนื่องและสัมพันธ์
ต่อกันเป็นลูกโซ่เมื่อท าลายสิ่งแวดล้อมหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เนื่องจากสิ่งแวดล้อม

                                                           
๒๗ วินัย วีระวัฒนานนท์, สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓. 
๒๘ สอนชัย ผาลิวงศ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาล

นครหลวงเวียงจันทน์” , วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต , (การจัดการมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๖). 

๒๙ ธิดารัตน์ โพธิมามกะ และคณะ, ชีวิตและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: โครงการศูนย์หนังสือ 
 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๕), หน้า ๖-๗. 



  ๒๑ 
 

 

จะมีลักษณะที่ทนทานต่อการถูกกระทบแตกต่างกัน๓๐ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญที่มนุษย์ได้น ามาเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิต ส่งผลให้เกิดปัญหาความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อมท าให้ปัจจุบันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่กล่าวถึงมากขึ้น เนื่องจากมี
ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดทบผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มากข้ึน๓๑ 

สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิตที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ส่วนตัวเรานั้น หมายถึง มนุษย์และกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ 

ประเภทสิ่งแวดล้อมสามารถจ าแนกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เราเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดินน้ า 

ป่าไม้ ภูเขา เป็นต้น ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้ ๒ พวกย่อย คือ 
       ๑) สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหรือชีวภาพ คือ สิ่งแวดล้อมที่ลักษณะเฉพาะตัวซึ่ง

ลักษณะเฉพาะตัวเหล่านั้นถูกควบคุมโดยหน่วยทางพันธุกรรมหรือยีน เช่น สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช หรือ
ผู้ผลิต ได้แก่ทรัพยากรป่าไม้ สิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ หรือผู้บริโภค ได้แก่ ทรัพยากรสัตว์ป่า มนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตกลุ่มจุลินทรีย์ หรือผู้ย่อยสลาย ได้แก่ เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส เป็นต้น 

       ๒) สิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิตหรือกายภาพ คือ สิ่งแวดล้อมท่ีสามารถเคลื่อนที่ได้ ทั้ง
ที่มองเห็นและมองไม่เห็นได้ด้วยตา แต่ลักษณะของสิ่งแวดล้อมพวกนี้จะไม่ถูกควบคุมโดยหน่วยทาง
พันธุกรรมหรือยีน เช่น ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรอากาศเป็นต้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้ น
ตามธรรมชาติที่มีชีวิต มนุษย์น าไปใช้ประโยชน์ส าหรับเป็นปัจจัย ๔ ในการด ารงชีพและช่วยในการ
ควบคุมชนิด ปริมาณและสัดส่วนของโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในระบบนิเวศให้มีชนิด
ปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม ส่วนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ไม่มีชีวิตเป็นสิ่งแวดล้อมที่มี
หน้าที่สนับสนุนให้สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตที่เป็นโครงสร้างของระบบนิเวศที่สามารถท างานเป็นปกติตาม
บทบาทและหน้าที่ในระบบนิเวศได้แก่ บทบาทผู้ผลิต บทบาทผู้บริโภคและบทบาทผู้ย่อยสลาย 

๒. สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น สามารถแยกได้ ๒ พวกย่อย คือ  
      ๑) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพกายภาพ เช่น ต้นไม้ที่เกิดจากการเพาะเนื้อเยื่อ การ

โคลนนิ่ง แพะ แกะ การตัดต่อหน่วยทางพันธุกรรมพืชเพ่ือใช้เป็นอาหารของมนุษย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น  
สิ่งที่มีชีวิตทั้งสิ้น ดังนั้นจึงได้จัดสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น เป็นสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ส่วนสิ่งแวดล้อมที่ไม่
มีชีวิต เช่น บ้าน ถนน สะพาน และรถเป็นต้น จัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต โดยใช้สิ่งแวดล้อม
เหล่านั้นส าหรับเป็นปัจจัยสี่และปัจจัยห้า ท าให้มนุษย์มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการด ารงชีพดี
มากขึ้น 

                                                           
๓๐ สามารถ เลิศชาย, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวง 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม , [ออนไลน์ ],  แหล่งข้อมูล : https://web.ku.ac.th/schoolnet 
/snet6/envi1/envi1-1.htm [ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑]. 

๓๑ โสภารัตน์ จารุสมบัติ, นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการต าราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๒. 

 

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi1/envi1-1.htm
https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi1/envi1-1.htm


  ๒๒ 
 

 

       ๒) สิ่งแวดล้อมทางสังคมและนามธรรม เช่น วัฒนธรรม กฎหมาย ศาสนา 
ประเพณี ค่านิยมและจารีตประเพณีเป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้ 
แต่มนุษย์สามารถน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือท าให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ สามารถ
อาศัยอยู่ในสังคมอย่างเป็นระเบียบนั่นเอง ดังนั้นสิ่งแวดล้อมทางสังคมมีประโยชน์ต่อมนุษย์ท าให้
สังคมไม่เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การแก่งแย่ง การลักขโมย เป็นต้น๓๒ 

สิ่งแวดล้อมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรมมีอิทธิพลที่เกี่ยวโยงถึงกันเป็นปัจจัยที่เก้ือหนุนซึ่งกันและกันผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะ
เกิดสร้างหรือท าลายสิ่งอ่ืนๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรหรือวัฏจักรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันทั้งระบบ๓๓ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นมีชีวิตหรือไม่
มีชีวิตมีรูปธรรมหรือนามธรรมและมีความเหมาะสมหรืออาจไม่มีความเหมาะสมก็ได้ เช่น แสงแดด 
แม่น้ า ถนน บ้านเรือน โบราณสถาน ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นต้น เป็นทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์
ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมีอิทธิพลเชื่อมโยงถึงกัน เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกัน
และกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนสร้างเสริมหรือท าลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้๓๔ 
มนุษย์เรามีความคุ้นเคยกับค าว่าสิ่งแวดล้อม เริ่มเป็นที่คุ้นเคยในแง่ของความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์
ธรรมชาติ๓๕ ได้จ าแนกสิ่งแวดล้อมออกเป็น ๔ มิติ ดังนี้ 

๑) มิติทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่
มนุษย์สร้างขึ้น หรือที่เรียกว่าปัจจัย ๔ คือ ปัจจัยด้านเครื่องนุ่งห่ม ปัจจัยด้านอาหาร ปัจจัยด้านที่อยู่
อาศัย และปัจจัยด้านยารักษาโรค ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ทรัพยากรทาง
กายภาพและทรัพยากรทางชีวภาพ 

๒) มิติเทคโนโลยี โดยมีบทบาทและความส าคัญต่อการตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ โดยมนุษย์น าเทคโนโลยีหลายรูปแบบมาใช้เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบาย 

๓) มิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม คือ เมื่อมีการใช้ทรัพยากรด้วยเทคโนโลยี ย่อมมี
ของเสียและมลภาวะเกิดขึ้นเสมอ มิติทางของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นมิติที่แสดงให้เห็นผลของ
การใช้ทรัพยากร 

๔) มิติมนุษย์ หรือ เศรษฐกิจสังคม ซึ่งเก่ียวข้องกับมนุษย์ที่ได้สร้างพฤติกรรมของมนุษย์
ต่อสภาพแวดล้อม ทั้งระบบสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย ประชากร การศึกษา อนามัย การเมืองการ
ปกครองและการนันทนาการ เป็นต้น๓๖ 
                                                           

๓๒ สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ , หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน , (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) ๒๕๕๐, หน้า ๒ - ๔. 

๓๓ พงษ์วุฒิ สิทธิพล, การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: สกายบุ๊คส์, ๒๕๔๗),  
หน้า ๙. 

๓๔ พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, นาโนเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: สกายบุ๊คส์, 
๒๕๕๗), หน้า ๒๔. 

๓๕ สิทธิพงษ์ ติลกวณิช, “อ านาจการเมืองกับการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม”, วารสาร
นิเวศวิทยา, ฉบับท่ี ๒๗ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๓, หน้า ๒๔. 

๓๖ เกษม จันทร์แก้ว, การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๒. 



  ๒๓ 
 

 

สรุป ความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ว่าสิ่งที่อยู่โดยรอบตัวเราที่ปะปนกันของสภาพ
ภายนอกและสภาพภายในที่มีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต 
เช่น อากาศ น้ า พืช สัตว์ พลังงาน ความสวยงามของธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งรองรับของ
เสียจากกระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภค เป็นที่รองรบัในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ รวมไปถึง
หน้าที่ที่ส าคัญคือ ให้ความร่มรื่น สบายอารมณ์ในจิตใจมนุษย์ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนใน
ท้องที่ได้มีอาชีพและรายได้ที่ได้มาจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ภูเขา ป่าไม้   
ต้นน้ าล าธาร ที่มีความสวยงามตามลักษณะที่เรียกว่าธรรมชาติเป็นเหล่งที่บรรดาผู้คนนักท่องเที่ยว
นิยมชื่นชมถึงความเป็นธรรมชาติอย่างมีคุณค่า สิ่งแวดล้อมสามารถจ าแนกเป็น ๒ ประเภท คือ 

 ๑. สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
 ๒. สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 มนุษย์เรามีความคุ้นเคยกับค าว่าสิ่งแวดล้อม ก็จะเริ่มเป็นที่คุ้นเคยในแง่ของความตื่นตัว

เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
๒.๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
งานวิจัยเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา” จากการที่ได้ศึกษาจากหนังสือ และเอกสาร มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการท าวิจัย ดังนั้น  

การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการจัดการแผนงานหรือกิจกรรมในการสร้างสรรค์
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีผลต่อการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 
คือ ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักการในการใช้
สอยอย่างประหยัด๓๗ วิธีการด าเนินการหรือวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติที่ด ารงอยู่ให้มี
เพ่ิมขึ้นหรือไม่ถูกท าลายจนเกินขอบเขตทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกัน การ
รักษาหรือแก้ไขก็ตาม๓๘ การด าเนินการจัดการตามระบบและกลไกในการอนุรักษ์พัฒนาและใช้
ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม๓๙ เป็นการด าเนินงานต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ด้านการจัดหา การเก็บรักษา เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นได้สนองความต้องการแก่
มนุษย์ได้ใช้อย่างไม่ขาดแคลนตลอดไป เราสามารถให้ค าจ ากัดความของการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้  

๑) การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนการอนุรักษ์ แต่ต่างกันที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เหมือนทฤษฎีและหลักการไม่ได้มีแผนงานปฏิบัติ ส่วนในค าว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นมีความหมาย
ในเชิงปฏิบัติ 

                                                           
๓๗ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๘๐. 
๓๘ จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๒๓. 
๓๙ ศิริ ไชยช่อฟ้า, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: 

https://www.gotoknow.org/posts/313991 [๒๐ พ.ค. ๒๕๖๑]. 

https://www.gotoknow.org/posts/313991
https://www.gotoknow.org/posts/313991


  ๒๔ 
 

 

๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการ หมายถึง ต้องมีกลไกขั้นตอนการด าเนินการ
อย่างมแีบบแผน  

๓) การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นเสมือนแผนงานในการด าเนินการ ซึ่งการก าหนดแผนงาน
ต้องครอบคลุมนโยบาย แผนงาน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและแก้ไขและการทบทวนนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม 

๔) การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในระบบ
โดยหยึดหลักการและวิธีการ ซึ่งผู้ใช้ต้องตระหนักให้ดีว่าต้องมีทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมที่เพียงพอ
ส าหรับมนุษย์ในอนาคตด้วย 

๕) การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหนึ่งของนิเวศพัฒนาปฏิบัติ หรือพัฒนาแบบ
ยั่งยืน กล่าวคือ การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหลักที่เปิดโอกาสให้มีการใช้ทรัพยากรได้ แต่ต้องไม่ให้
คุณค่าทางนิเวศวิทยาสูญไป หมายถึง การน าทรัพยากรมาใช้นั้น จะต้องอยู่ในวิสัยธรรมชาติฟอก
ตัวเอง ฟ้ืนฟูตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเกินความสามารถของธรรมชาติแล้วปัญหาที่จะตามมา
นั้นคือเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย 

๖) การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นหลักการและแผนปฏิบัติให้ผู้บริหารด าเนินงานตั้งแต่
แรกเริ่มโครงการและการด าเนินการ ทั้งนี้เพราะว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมนักบริหารสามารถจะทราบ
แนวคิดและด าเนินงานอย่างมีขั้นตอนดังกล่าวแล้วจึงน าไปตัดสินใจในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม๔๐ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้มีนักวิชาการให้ความหมาย ดังนี้ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งในระดับท้องถิ่น 

ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ตลอดจนถึงระดับโลก มีความคล้ายคลึงกันมาก นอกจาก
ความรุนแรงของแต่ละปัญหาที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งปัญหาเหล่านั้นแบ่งได้เป็น ๗ ประเภท คือ 

๑) การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร 
๒) การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม ้
๓) การสูญพันธ์ของสัตว์ป่า 
๔) การขาดแคลนน้ า 
๕) การเสื่อมโทรมและพังทลายของดิน 
๖) ผลที่เกิดจากเกษตรกรรม 
๗) แบบแผนผังเมืองของชุมชนไม่ชัดเจนจนอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ 
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ดังนี้ 
๑) การใช้ทรัพยากรมากเกินความสามารถต่อการปรับตัวของระบบสิ่งแวดล้อม เช่น 

การท าลายป่าไม้ การท าประมง การท าเหมืองแร่ ฯลฯ 
๒) การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือน าทรัพยากรมาใช้สนองความต้องการของมนุษย์โดยไม่มี 

ประสิทธิภาพเพียงพอหรือเหมาะสม 

                                                           
๔๐ เทเวศ อร่ามเรือง, “การน านโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติของเทศบาล

ต าบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี”, การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (การปกครอง
ท้องถิ่น: มหาวิทยาขอนแก่น, ๒๕๕๑). 



  ๒๕ 
 

 

๓) ช่วงเวลาการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมแทนที่จะน าทรัพยากรมาใช้ในช่วงฤดูแล้งกลับ
น ามาใช้ในช่วงฤดูฝน 

๔) มีผู้ใช้ทรัพยากรมากเกินไป ทั้งนี้เพราะประชากรมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ปริมาณมาก 

๕) ผู้ใช้ทรัพยากรขาดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ท าให้ขาดความระมัดระวัง
ในการใช้ นอกจากจะน ามาใช้มากและไม่เหมาะสมแล้ว ยังอาจมีส่วนสร้างของเสียและมลภาวะเกิดขึ้น
ได ้

๖) เกิดมลสารใหม่หรือเพ่ิมขึ้นจากเดิมจากการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้สารปราบ
ศัตรูพืช เกษตร ก่อให้เกิดการตกค้างในพ้ืนดินและแหล่งน้ า หรืออาจก่อให้เกิดการกระตุ้นให้ 
สารธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 

๗) การผสมผสานระบบบริหารไม่เป็นไปตามทฤษฎี หรือไม่มีการประสานงานแต่ละ
ระบบ สิ่งแวดล้อมจึงท าให้เกิดปัญหาแบบลูกโซ่ และเพ่ิมความรุนแรง แทนที่จะแก้ไขได้แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะไม่มีการวางแผนผสมผสานระบบบริหารงานมาก่อน๔๑ 

ปัจจุบันประชาชนโดยทั่วไป มีความตระหนักในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้เกิดเป็น
กระแสความนิยมในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคในสินค้าที่อนุรักษ์และเยียวยาสิ่งแวดล้อม ผู้ที่
ได้รับผลกระทบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงก่อให้เกิดแรงกระตุ้นที่จะช่วยกันแก้ปัญหา
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรฐานที่เป็นข้อตกลงระดับนานาชาติ ไม่ได้บังคับให้ประเทศ
ใดหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งด าเนินการ แต่ ISO 14000 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ
ยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า ๑๑๐ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีหน่วยงานของทางราชการคือ 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นแนวทางหนึ่งส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมทางการผลิต/บริการองค์กร ซึ่งหลายองค์กรมีจิตส านึก
และช่วยกันด าเนินการจะท าให้ภาพรวมของปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นลดลง ดังนั้นมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14000 หมายถึง มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นส าหรับหรับองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรมและ
การบริการต่างๆ น าไปใช้ในระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ด้วยการรักษา ควบคุม ปรับปรุง
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ที่องค์กรสามารถด าเนินการ
และจัดให้มีข้ึนในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร แบ่งเป็น ๓ กลุ่มหลัก คือ  

๑. มาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐานที่ควบคุมระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์ทางด้านนโยบาย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ 

๒. มาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยมาตรฐานเกี่ยวข้องกับการประเมินผลของ
ผลิตภัณฑ์ ๓ แบบคือ 

       ๑) ฉลากสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับฉลากสิ่งแวดล้อม 
       ๒) การประเมินวงจรผลิตภัณฑ์ กล่าวถึงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ เป็นการศึกษาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

                                                           
๔๑ เกษม จันทร์แก้ว, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๑) หน้า ๕๓๗. 



  ๒๖ 
 

 

ผลกระทบที่เป็นไปได้ตลอดชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตด้วยการ
ก าหนดมาตรฐาน 

       ๓) ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นข้อแนะน าว่าด้วย
ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะของการก าหนดเกณฑ์ 

๓. มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบเป็นมาตรฐานที่ก าหนดวิธีกา รประเมินด้าน
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  

       ๑) มาตรฐานการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม จัดเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ประเมินการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 

       ๒) มาตรฐานการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารใช้ประเมิน
องค์กรว่าได้ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ การตรวจสอบจากสภาพการ
ปฏิบัติงาน เทคโนโลยี ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 หลักการด าเนินงานมาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 เป็น
มาตรฐานที่องค์กรส่วนใหญ่น ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยหลักการส าคัญ 
๕ ประการ๔๒ คือ 

๑. การก าหนดองค์กรรับผิดชอบ การเจาะจงหน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่จะ
ท าหน้าที่รับผิดชอบการท างาน ซึ่งองค์กรใดหรือหน่วยงานใดได้รับมอบหมายนั้น ต้องการตระหนักใน
สิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบ การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจาก
กระท าของตนเอง 

๒. การก าหนดนโยบาย การจัดการสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มต้นด้วยผู้บริหารในองค์กร ในการ
ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้น ส าหรับใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์กร ควรมีหลักการ
ก าหนดดังนี้ คือ 

       ๑) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กร ซึ่งสามารถก าหนดได้จากลายเซนต์ของผู้บริหาร และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายที่
เกิดข้ึน 

       ๒) จะต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 

       ๓) จะต้องเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชนภายนอก 
       ๔) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอ และต้อง

ได้รับการตรวจสอบว่ายังมีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะถูกด าเนินการโดยการ
ตรวจประเมินระบบฯ ภายในหรือภายนอกและเป็นการทบทวนระบบฯ หลังจากถูกตรวจประเมิน
 ๓. การวางแผนด าเนินงาน เมื่อจัดท านโยบายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผน
ด าเนินงานให้สอดคล้องรองรับกับนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้ 

                                                           
๔๒ ประยูร วงศ์จันทรา, วิชาการสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (มหาสารคาม: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, ๒๕๕๕), หน้า ๒๑๕ - ๒๑๖. 



  ๒๗ 
 

 

       ๑) แจงรายละเอียดของนโยบาย กิจกรรมต่างๆ เหตุผล ปัญหาและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนร่วมให้รับรู้รับทราบ 

       ๒) แจงข้อกฎหมาย ข้อก าหนดที่องค์กรต้องปฏิบัติ 
       ๓) จัดท าวัตถุประสงค์เป้าหมายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนร่วมให้

รับรู้รับทราบ 
       ๔) จัดท าโครงการสิ่งแวดล้อม เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 ๔. การบริหารโครงการ ก าหนดโครงสร้างบุคคลผู้ที่รับผิดชอบให้มีความชัดเจนและ

ประกาศประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบถึง
ความส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงการเตรียมซ้อมรับ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท่ีด าเนินการไปตามแผน 

๕. การประเมินผลโครงการ ติดตามและวัดผลการด าเนินงาน โดยมีการเปรียบเทียบกับ
แผนด าเนินงานที่วางไว้ข้างต้นว่ามีความสอดคล้องมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงทราบถึงปัญหาอุปสรรค 
เพ่ือมาเสนอในที่ประชุมและหาวิธีด าเนินการแก้ไข วัดผลของการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิผลมากน้อย
เพียงใด การทบทวนการจัดการ ผู้บริหารต้องมีการทบทวนการจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาที่
เหมาะสม เพ่ือเป็นการพิจารณาหาหนทางการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง๔๓  

การก าหนดนโยบายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นเกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับ
องค์กรต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรของตนเอง 
ซึ่งจะช่วยให้องค์กรวางก าหนดนโยบายในการวางแผนและวัตถุประสงค์ ข้อกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้องค์กรสามารถควบคุมโดยตรงหรือควบคุมทางอ้อมต่อปัญหาที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้อก าหนดต่างๆ ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000๔๔ ก าหนด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุม และต้องก าหนดแนวทางการจัดการเพ่ือให้คุณภาพของมนุษย์ดี
ขึ้น โดยมีการพัฒนาถึงความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์๔๕ กระบวนการก าหนดรูปแบบด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมซึ่งมีโครงสร้างของแผนการจัดการ และก าหนดหน้าที่ในการท างานประกอบไปด้วย 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย มาตรการหรือวิธีการ แผนงานและแผนในการปฏิบัติงานด้าน
สิ่งแวดล้อม๔๖  

 

                                                           
๔๓ ศศินา ภารา, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็กซ์เปอร์เน็ท 

จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๓๕๓ - ๓๕๔. 
๔๔ มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14000, มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: 

http://www.technologymedia.co.th/knowledge/measure_ISO14000.asp, [๑๖ พ.ค.๒๕๖๑]. 
๔๕ ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , คู่มือการ

ปฏิบั ติงาน ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่  ๒ พ.ศ ๒๕๕๑ , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, ๒๕๕๑), หน้า ๘. 

๔๖ จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ , เคมีประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร: ไอเอสพริ้นติ้งเฮาส์ , ๒๕๔๙),  
หน้า ๑๙. 

http://www.technologymedia.co.th/knowledge/measure_ISO14000.asp
http://www.technologymedia.co.th/knowledge/measure_ISO14000.asp


  ๒๘ 
 

 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) 
ISO 14000 คือ ระบบมาตฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีโครงสร้างหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่ชัดเจน วิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการด าเนินการแบ่งเป็น ๓ 
กลุ่ม คือ มาตรฐานของกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานที่
เป็นเครื่องมือในการประเมินตรวจสอบ 

ISO 14000, ISO 14004 :  มาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14010, ISO 14012 :  มาตรฐานว่าด้วยการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 
ISO 14031   :  มาตรฐานว่าด้วยการประเมินผล การด าเนินการด้าน

        สิ่งแวดล้อม 
ISO ISO 14020 - 14024 :  มาตรฐานว่าด้วยฉลากเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ISO 14040 – 14043 :  มาตรฐานว่าด้วยการประเมินวงจรของผลิตภัณฑ์ 
ISO 14050   :  ค าศัพท์และนิยาม 
ISO/IEC Guibe 64  :  ข้อเสนอแนะว่าด้วยประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของ

        มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ๔๗  
มาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ 
ISO 14001 คือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เป็นข้อก าหนดของระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม และแนวทางในการน าข้อก าหนดไปใช้ในองค์กร 
ISO 14004 คือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ในองค์กร๔๘ 
สรุป ISO 14000 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นแนวทางให้องค์การและ

หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบล
ควรจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปัญหาการด าเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีหลักการและข้อก าหนด
ตามแผนภูมิดังนี้๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๔๗ สุเทพ ธีระศาสตร์, ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: สมาคม

เทคโนโลยี(ไทย - ญี่ปุ่น), ๒๕๔๐), หน้า ๒. 
๔๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘. 
๔๙ อ้างแล้ว, หน้า ๙. 



  ๒๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000  
ที่มา: สุเทพ ธีรศาสตร์, ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

การประเมินผลโครงการ 
- การติดตามตรวจสอบและการ  

ตรวจวัด 
- การไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและ 

การ ปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน 
- การบันทึกข้อมูล 
- การตรวจสอบการติดตามระบบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

การก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
 - แต่ละคนจะต้องท าอะไร 
 - ผูกพันและยึดมั่นต่อสิ่งที่เคยท า 
 - แต่ละคนต้องได้รับทรัพยากรอย่า

เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 - องค์กรจะต้องเรียนรู้ และปรับตัวตาม

สภาพการเปลี่ยนแปลง 
และระยะสุดท้าย   

 

การก าหนดนโยบาย 
- การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร

ระดับสูงขององค์กร 
- การปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการ

สิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
- การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่

สาธารณชนภายนอกฃ 
- นโยบายสิ่งแวดล้อมได้รับการทบทวนให้

ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

การวางแผนด าเนินงาน 
- ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
- กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 
- วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
- แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 

การบริหารโครงการ 

- โครงสร้างและหน้าที่ความ  
รับผิดชอบ 

- การฝึกอบรม ความตระหนัก 
และความสามารถ 

- การติดสื่อสาร ถ่ายทอด 
ประชาสัมพันธ์ 

- การจัดท าเอกสารระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

- การควบคุมการปฏิบัติงาน 
- การเตรียมความพร้อมกรณี

เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 



  ๓๐ 
 

 

องค์ประกอบส าคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ประกอบด้วย 
 ๑) หลักการก าหนดองค์กรรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๒) หลักการก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมและความมุ่งม่ันในการด าเนินการของผู้บริหาร 
 ๓) การวางแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม วิธีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค ์
 ๔) การบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๕) การประเมินผลโครงการการด าเนินการตรวจสอบ/ควบคุม จัดทั้งในระบบและผล

การด าเนินงานและหามาตรการในการแก้ไขปรับปรุงการทบทวนการด าเนินการที่ผ่านมาโดย
เปรียบเทียบนโยบายวัตถุประสงค์ ทบทวนเป้าหมายที่วางไว้และปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง๕๐ 

ประโยชน์ของการน ามาตรฐาน ISO 14000 มาใช้ในองค์การ 
ISO 14000 ได้ก่อให้เกิดการตื่นตัวในวงการธุรกิจท าให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจและ

ให้ส าคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการแข็งขันในตลาดโลก เพราะ ISO 
14000 เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการก้าวสู่การค้าตลาดโลกและในเวลาเดียวกันได้กลายเป็น
เครื่องมือที่ชอบธรรมในการกีดกันทางการค้าด้วย ผู้บริหารใดที่น า  ISO 14000 มาใช้ในการ
บริหารงานในองค์กรยังได้รับประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ กัน ได้แก่ 

 ๑) ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
 ๒) ท าให้อนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
 ๓) ก่อให้เกิดผลดีทางธรรมชาติ คือ ได้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติมากขึ้น 
 ๔) เป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีของประชาชนในท้องที่และนักท่องเที่ยว 
 ๕) ประชาชนในท้องที่เกิดความภาคภูมิใจถิ่นฐานของตน 
 ๖) เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้ที่มาทัศนาจร 
ระบบการบริหารการจัดการที่มีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งมีระบบกระบวนการในการผลิตที่ใส่ใจกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่อาจพบใน
กระบวนการผลิต คือการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการที่เพ่ิมความส าคัญในการดูแลด้านผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ จึงได้มีการน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาผนวกในกระบวนการ
ด้านการผลิต มีการติดตาม ตรวจสอบ รวมไปถึงการประเมินผล กระบวนการผลิตในสมัยใหม่มีการ
ผนวกเอาขั้นตอนของการตรวจสอบในการประเมินผลเข้ามาสู่กระบวนการนี้ด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้แน่ใจว่า
สิ่งแวดล้อมในการประกอบการผลิตนั้นได้รับการเอาใจใส่ดูแลทุกวิธีทุกขั้นตอนและในระหว่างการ
ติดตามตรวจสอบ หากพบว่ามีปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น๕๑  

 
 
 

                                                           
๕๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓ - ๖. 
๕๑ มนัส สุวรรณ, การจัดการสิ่งแวดล้อม : หลักการและแนวคิด , (กรุงเทพมหานคร: โอเดียน 

สโตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๙. 



  ๓๑ 
 

 

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมมีแนวคิดหลักในการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. มุ่งหวังให้สิ่งแวดล้อมที่ประกอบอยู่ในระบบธรรมชาติมีศักยภาพที่สามารถให้ผลิตผล

ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนถาวร มุ่งหวังให้เกิดความเพ่ิมพูลภายในระบบที่จะน ามาใช้ได้ โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมนั้นๆ 

๒. ต้องมีการจัดองค์ประกอบภายในระบบธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมให้มีชนิดปริมาณ
และสัดส่วนของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามธรรมชาติเพ่ือให้อยู่
ในภาวะสมดุลของธรรมชาติ 

๓. ต้องยึดหลักการอนุรักษ์วิทยาเป็นพ้ืนฐานโดยต้องมีการรักษาปรับปรุงซ่อมแซม
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 

๔. ก าหนดทางปฏิบัติให้ชัดเจนในการควบคุมและก าจัดของเสียไม่ให้เกิดมีให้เกิดขึ้น
ภายในระบบธรรมชาติ รวมไปถึงการน าสิ่งของนั้นๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

๕. ต้องก าหนดแนวทางในการจัดการเพ่ือให้คุณภาพชีวิตมนุษย์ดีขึ้น โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในแต่ละสถานที่และแต่ละสถานการณ์๕๒  

ลักษณะการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะดังนี้ 
 ๑. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีหลักการและวิธีการเฉพาะตัวเอง เช่น  ป่าไม้ 

ดิน สัตว์ป่า ภูเขา ต้นน้ าล าธาร เป็นต้น ผู้จัดการต้องใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเข้ามา
เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ๒. การก าจัด การบ าบัดและฟ้ืนฟูของเสียและมลพิษ เพ่ือให้เกิดเป็นระบบแนวทางการ
จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  

 ๓. การควบคุมกิจกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกระบบการ
จัดการอาจท าลายโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในระบบ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของ
ระบบสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกันท าให้บทบาทหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อมย่อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ การจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือการใช้ทรัพยากรหรือการฟ้ืนฟูของเสียและมลพิษ 
เป็นการควบคุมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดชี้ให้เห็นว่า มนุษย์สามารถใช้ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมได้แต่ต้องเป็นการใช้แบบยั่งยืน๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๕๒ จักพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร:  

โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๔๒. 
๕๓ พวงเพชร์ ธนสิน, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), 

หน้า ๒๓๔. 
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โครงการภาครัฐในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากประการหนึ่งของการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของรัฐที่จะต้องท าโครงการในการ
ขับเคลื่อนครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน ตลอดจน
แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพียงใด  

๑. Stability (มั่นคงทุกระดับ) สร้างขวัญก าลังใจและความมั่นคงให้แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น ให้เกียรติคนท างาน รวมไปถึงการสนับสนุนยกย่องผลงานที่มีคุณภาพ 

๒. Strengthening (กระชับวิธีการ) คือ ปฏิบัติภารกิจด้วยความรวดเ ร็วกระชับ  
ตรงประเด็นและมีมาตรฐานทางด้านวิชาการ ทั้งในมิติของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความมีประสิทธิผลเป็นหลัก 

๓. Show transparency (ด าเนินงานโปร่งใส) หมายถึง สัตว์ป่า ความเข้มแข็ง การ
ด ารงพันธุ์ ความเมตตาของแม่ที่มีต่อลูก ลูกช้างเป็นช้างเผือก หมายถึง ความเป็นพิเศษ เป็นตัวแทน 
อส. โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์ป่า อ.อ.ป. (เรื่อง คชบาล) และองค์การสวนสัตว์ (อสส.) 

๔. Strategy (ใส่ใจกลยุทธ์) คือ วางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติได้จริง เพ่ือน าไปสู่ ผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างเป็นขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (ท าก่อน ท าจริง ท าทันที มีผลสัมฤทธิ์) 

๕.  Sustainable management (บริหารจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามพระราชปณิธานสูงสุดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน) คือ บริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นรากฐานของสังคมคุณภาพและการเจริญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

นโยบายเร่งด่วน 
๑. ด าเนินการในเรื่องสิทธิของบุคลากรทุกระดับ ปรับปรุงสภาพการท างาน/สภาพความ

เป็นอยู่ของบุคลากรชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ทุรกันดารหรือพ้ืนที่
เสี่ยงภัย 

๒. ด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอย่างเต็มสามารถ 
๓. ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ล่าสัตว์และตัดไม้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาแหล่งต้นน้ า ผื่นป่า สัตว์ป่าและเร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม 
๔. ใช้มาตรการปราบปรามโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระท าความผิด

และลงโทษเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิดอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
๕. ส ารวจพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน เพ่ือด าเนินการตามนโยบาย

รัฐบาลต่อไป 
๖. ปฏิบัติตามแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ทุกครัวเรือนตาม

ยุทธศาสตร์พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
๗. ปรับปรุงหน่วยงานที่จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว (อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ สวน

พฤกษศาสตร์ ฯลฯ) ให้เป็นสากล มีการควบคุมการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
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๘. ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติ
ให้แล้วเสร็จตามแผนฯ ๒๖ จังหวัด 

๙. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ CITES ให้ส าเร็จตามก าหนดเวลาอย่างเคร่งครัด และ
ให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถ 

๑๐. ทุกหน่วยงานระดับกรมจัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR : Corporate 
Social Responsibility) ให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานระดับพ้ืนที่ เช่น อุทยานฯ 

๑๑. ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความ
น่าเชื่อถือของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทส. โดยเฉพาะความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย 

๑๓. บริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามก าหนดเวลาของรัฐบาล 
ด าเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท าลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
ป่าไม้ ต้นน้ าล าธารหรือ การน าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้ง
ภาวะมลพิษโดยเฉพาะ ขยะมูลฝอย นับวันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นตามล าดับ ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นประสิทธิผลมากขึ้น โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้ 

๑. ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัด
กระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนาระบบสารสนเทศมาใช้ เพ่ือการ
บริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมาย อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน แบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและ
เท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุน
วิถีชีวิตของชุมชน 

๓. ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดย
ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน เป็นต้น 

๔. เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา การจัดการขยะ เป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการ
คัดแยกขยะเพ่ือนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัด ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะ
ในพ้ืนที่วิกฤต ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย โดยการแปรรูป
เป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม
เพ่ือการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการและการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
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๑. โครงการอุตสาหกรรมทั่วไทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม 
๒. โครงการเร่งรัดการน ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ 
๓. โครงการแก้ไขปรับปรุง และส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาขยะรีไซเคิลน ากลับมาใช้

ใหม่ท าให้เกิดประสิทธิผล 
 ๔. โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤตหรือพ้ืนที่เสี่ยง เช่น แม่น้ า

เจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีนและแม่น้ าท่ีส าคัญๆ เพ่ือประชาชนจะได้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคต่างๆ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี   

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
วิสัยทัศน์  
 - ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์  
 - ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ 
เป้าหมายที่ ๑  
  - ป้องกันดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าให้คงสภาพ ไม่ให้มี การบุกรุกท้าลาย รวมทั้งเฝ้าระวัง

ป้องกันการเกิดไฟป่า 
 - ป้องกันพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ๘๐.๘๘ ล้านไร่ (ร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ประเทศ) 
 - ป้องกันพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๓๙.๘๗ ล้านไร่/ยึดคืน ๙๑๘,๐๐๐ ไร่/ส่งเสริม อปท. 

ป้องกันและควบคุมไฟป่า ได้อย่างเข้มแข็ง/พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ๕๐๐ สวนป่า  
เป้าหมายที่ ๒  
 - การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้จากพ้ืนที่เสื่อมโทรม สร้างป่าเศรษฐกิจ 
 - พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟื้นฟู ๓.๑๗ ล้านไร่  
 - ป่าสงวนแห่งชาติ ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่า ๑๖.๒๕ ล้านไร่  
เป้าหมายที่ ๓  
 - เพ่ิมความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศทางทะเล 
 - ฟ้ืนฟูป่าชายเลนไม่น้อยกว่า ๑๐๕,๐๐๐ ไร่ 
 - ระบบนิเวศ/ทรัพยากรทางทะเลได้รับการคุ้มครอง (๒๓ จังหวัด)  
เป้าหมายที่ ๔  
 - แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
 - แก้ไขปัญหาราษฎรท ากินในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ๑๖๙,๒๕๔ ราย 
เป้าหมายที่ ๕   
 - ลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

ลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 - มีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับและน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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เป้าหมายที่ ๖    
 - ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 
สรุปแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (ทส.) ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย 
 - ป้องกัน ดูแลรักษา พ้ืนที่ป่าให้คงสภาพไม่ให้มีการบุกรุกท าลาย รวมทั้งเฝ้าระวัง

ป้องกันการเกิดไฟป่า (ตัวชี้วัด : พ้ืนที่ป่ามีความสมบูรณ์และไม่ถูกบุกรุกเพ่ิม – ป่าคงความสมบูรณ์ 
๑๐๒.๔ – ๑๒๘ ล้านไร่)  

แผนงาน 
 - แผนงานป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 
ชื่อโครงการที่ ๑  
 - โครงการป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน  
งบประมาณ 
 - ๑๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 - กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
ชื่อโครงการที่ ๒ 
 - โครงการปลูกสร้าง สวนป่าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ต้นน้าล าธาร 
งบประมาณ 
 - ๔,๐๖๐,๔๘๐ บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้๕๔ 
สรุปได้ว่า การศึกษาแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รวม

ไปถึงโครงการภาครัฐที่ได้ด าเนินการนั้น ท าให้สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ท าให้เกิดประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสีนั้น ทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านการ
ก าหนดองค์กรรับผิดชอบ ๒) ด้านการก าหนดนโยบาย ๓) ด้านการวางแผนด าเนินงาน ๔) ด้านการ
บริหารโครงการ และ ๕) ด้านการประเมินโครงการ ซึ่งความคิดหลักการในการด าเนินงานดังนี้ คือ 
มุ่งหวังให้สิ่งแวดล้อมที่ประกอบกันอยู่ในธรรมชาตินั้นได้มีใช้อย่างไม่ขาดแคลนและตลอดไป 

 
 
 

                                                           
๕๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ,  ยุทธศาสตร์กระทรวงธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙), [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: http://www.mnre.go.th 
/th/about/content/1086 [๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 

http://www.mnre.go.th/th/about/content/1086
http://www.mnre.go.th/th/about/content/1086
http://www.mnre.go.th/th/about/content/1086
http://www.mnre.go.th/th/about/content/1086
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๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารของเทศบาล 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเทศบาล 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไว้ ดังนี้ 

เทศบาลถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมาก
ที่สุดในปัจจุบัน (ไม่นับรวมสุขาภิบาลซึ่งปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลไปหมดแล้ว) 
เทศบาลในประเทศไทยถือก าเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๖ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๗๖ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๑ ปี ภายใต้รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น๕๕ ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการ
จัดตั้ง เทศบาลขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๗๖ ซึ่งเป็นผู้น าแนวคิดเรื่องการปกครองท้องถิ่นที่ใช้อยู่แพร่หลายใน
ตะวันตก เข้ามาใช้ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีส่วนส าคัญที่สุดคนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ อีกด้วย ความเป็นจริงแล้วประเทศไทยมีความพยายามในการจัดตั้ง
เทศบาลหลายครั้ง นับตั้งแต่สมัยที่เป็นระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เช่น 
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือท าการปกครองตนเองขึ้นตามแบบอย่างประเทศตะวันตกที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากการให้พระราชทาน สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์  
The New York Times ฉบับประจ าวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ซึ่งมีใจความส าคัญตอนหนึ่งว่า 
“เราก าลังเตรียมออกพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้นมาใหม่เพ่ือทดลองเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งภายใต้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ประชาชนจะมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิกา ร
เลือกตั้งของประชาชนควรจะเริ่มต้นที่การปกครองท้องที่ในรูปเทศบาล ข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนควร
จะมีสิทธิมีเสียงในกิจการของท้องถิ่น เราก าลังพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็น
การผิดพลาดถ้าเราจะมีการปกครองระบอบรัฐสภาก่อนที่ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้ และมี
ประสบการณ์อย่างดีเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองท้องถิ่น”๕๖  

นอกจากนี้เรายังพิจารณาได้จากข้อเท็จจริงที่ว่ามีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาถึง
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเทศบาลในประเทศไทยขึ้นคณะหนึ่งซึ่งมี นายอาร์ ดีเรก เป็นประธาน๕๗ 
โดยที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวเสนอให้มีการจัดตั้ง “ประชาภิบาล” ซึ่งภายหลังต่อมาเรียกว่า 
“เทศบาล” และความพยายามในการจัดตั้ งเทศบาลยังปรากฏให้ เห็นอีกครั้ งในการจัดตั้ง
คณะกรรมการอีกคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ในการร่างพระราชบัญญัติเทศบาลในปลายรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งไม่มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใดมี
หลายคนอาจสงสัยว่า ท าไมเทศบาลจึงกลายเป็นการปกครองท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน

                                                           
๕๕ นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ , การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 

รายงานวิจัยร่วมกันระหว่างไทย-ญี่ปุ่น, (กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปปี๊, ๒๕๔๕), หน้า ๑. 
๕๖ สุพั นธ์  ธน ไพบู ลย์ , การปกครองท้ อ งถิ่ น ,  [ ออนไลน์ ] , แหล่ ง ข้ อมู ล :  http : //reg. 

ksu.ac.th./teacher/katanyu lesson/๒.doc, [๓๐ เมษายน ๒๕๖๑]. 
๕๗ สมคิด เลิศไพฑูรย์และมรุต วันทนากร , แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกต้ัง 

นายกเทศมนตรีโดยตรงในประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปปี๊, ๒๕๔๖), หน้า ๔๒. 
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ที่สุดแทนที่จะเป็นสุขาภิบาลซึ่งถือเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเช่นกัน ค าตอบต่อค าถาม
เหล่านี้ก็คือนักวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่มองว่าสุขาภิบาลไม่ใช่การปกครองท้องถิ่นที่
แท้จริง กล่าวคือสุขาภิบาลมีองค์ประกอบบางประการที่ไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจเพราะมี
กรรมการสุขาภิบาลหลายต าแหน่งมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนในท้องถิน่ เช่น การก าหนดให้ประธานสุขาภิบาลบางแห่งเป็นนายอ าเภอเป็นต้น  

ด้วยเหตุนี้เองจึงมีผู้กล่าวว่า “เทศบาล” ที่เพ่ิงจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๗๖ จึงกลายเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบประเภทแรกของการปกครองท้องถิ่นไทยการก าเนิดของ
เทศบาลในประเทศไทยนักวิชาการส่วนใหญ่ที่ศึกษาเรื่องเทศบาลในประเทศไทยมองว่าเทศบาลมา
จาก “พัฒนาการของสุขาภิบาล” กล่าวคือเทศบาลในปัจจุบันจะมีไม่ได้เลย หากไม่มีการเกิดขึ้นของ
สุขาภิบาล เพราะเทศบาลถือเป็นผลพวงประการส าคัญของสุขาภิบาลซึ่งเป็นหน่วยการปกครองคล้าย
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบแรกก่อนเทศบาลเสียอีกนักวิชาการในกลุ่มนี้ ได้ยกตัวอย่างอันเป็นที่
น่าสนใจเพ่ือสนับสนุนแนวคิดของตนดังกล่าวว่าในระหว่างรัชกาลที่ ๕ ถึง รัชกาลที่ ๗ ประเทศไทยมี
สุขาภิบาลตามหัวเมืองต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น ๓๕ แห่ง ซึ่งในระยะนี้สุขาภิบาลแทบจะไม่มีการขยายตัว
ในแง่ของจ านวนเลยจนท าให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ ทรงมีพระราชด าริเพ่ือ
กระจายอ านาจให้มากขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งนี้จึงได้ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือ
ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในประเทศไทย อันเป็นแนวคิดที่จะให้เทศบาลขึ้นมา
ท าหน้าที่แทนสุขาภิบาลที่มีอยู่จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทศบาลที่มีข้ึนในปัจจุบัน เป็นผลพวงประการหนึ่ง
ของการจัดตั้งสุขาภิบาลในอดีตที่ผ่านมา  

ดังนั้นการปกครองในระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนจึงจ าเป็นต้องมีขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติโดยที่องค์กรเทศบาลเป็นองค์กรทางการเมืองแรกที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเองได้อย่างเต็มที่ตามหลักการกระจายอ านาจ อีกท้ังยังมี
โครงสร้างของการเมืองในระดับชาติมาจ าลองใส่ไว้ในเทศบาลด้วยคือมีการแบ่งแยกฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาที่ท าหน้าที่ในการออกเทศบัญญัติออกจากกันและในท าหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่ง
กันและกัน นอกจากนี้การจัดตั้งเทศบาลยังคงต้องให้สอดคล้องไปกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศที่ได้แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลก็คือการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเอง ประการที่สอง จัดตั้งเทศบาลเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาล
เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่อาจจะลงไปควบคุมดูแลหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

อย่างไรก็ตามการพัฒนาของเทศบาลไทยในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่ก้าวหน้าเท่าใดนัก
เนื่องจากยังมีเทศบาลอีกเป็นจ านวนมากที่ยังไม่สามารถพ่ึงตนเองได้และจ าเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลตลอดเวลาหากนับถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลมาแล้วกว่า ๗๐ ปี มีกฎหมายแม่บทเทศบาล (ที่ไม่นับรวมกฎหมายแก้ไข
เพ่ิมเติม) ทั้งสิ้น ๔ ฉบับและยังมีกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับเทศบาลอีก เช่น กฎหมายว่าด้วยรายได้
เทศบาลกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรรายได้ประเภทภาษีให้แก่เทศบาล และกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล รวมอีกหลายฉบับกฎหมายแม่บทของเทศบาลทั้ง ๔ ฉบับ มีดังต่อไปนี้  



  ๓๘ 
 

 

๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖  
๒) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๑  
๓) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๖ และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ๑ ครั้ง ในปี พ.ศ. 

๒๔๘๗  
๔) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันรวม ๑๓ 

ครั้งความคิดในเรื่องการจัดตั้งเทศบาลเริ่มปรากฏตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ ในรูปของรัฐธรรมนูญลักษณะ
ปกครองคณะนคราภิบาล พ.ศ.๒๔๖๑ โดยใช้กับเมืองจ าลอง “ดุสิตธานี” ต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายการปกครองท้องถิ่นฉบับแรกโดยมี
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรก ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ ประการที่
สอง เป็นสถาบันการสอนการปกครองระบอบประชาธิปไตย เทศบาลจัดเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ ง  ซึ่งมีการจัดตั้งมาตั้ งแต่ พ.ศ.๒๔๗๖ การจัดตั้งเทศบาลกระท าโดย 
พระราชกฤษฎีกาและมีการแบ่งเทศบาลออกเป็น ๓ ประเภท แต่ละประเภทมีเง่ือนไขการจัดตั้ง ดังนี้ 

 ๑) เทศบาลต าบลใช้เกณฑ์รายได้เป็นตัวก าหนดคือพ้ืนที่ใดจะจัดตั้งเทศบาลต าบล
จะต้องมีรายได้ไม่ต่ ากว่า ๑๒ ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ประชากร ๗,๐๐๐ คน ขึ้นไปอยู่กัน
หนาแน่นไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ คนต่อ ๑ ตารางกิโลเมตร 

 ๒) เทศบาลเมืองคือท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน ขึ้นไปอยู่กันไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ คนต่อ ๑ ตารางกิโลเมตร 

 ๓) เทศบาลนคร คือ ท้องถิ่นที่มีประชากรตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ คน ขึ้นไปอยู่หนาแน่นไม่ต่ า
กว่า ๓,๐๐๐ คน ต่อ ๑ ตารางกิโลเมตร๕๘ 

จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งเทศบาลเพ่ือการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
เป็นการสอนการปกครองระบอบประชาธิปไตยของเทศบาลและให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้
รูปแบบการปกครองของเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นการปกครอง รูปแบบเทศบาล
เป็นการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นด าเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเกิดขึ้น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการจัดตั้ง สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.
๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐) โดยมีพระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.๑๑๖ ใน ส่วนภูมิภาคมีการตรา
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอม ร.ศ.๑๒๔ (พ.ศ.๒๔๔๘) ขึ้นมีวิวัฒนาการเรื่อยๆ มาจนถึงปี 
พ.ศ.๒๔๗๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการกระจายอ านาจการปกครองที่สมบูรณ์แบบ
ยิ่งขึ้นโดยมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๗๖ โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๗๖ มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง ต่อมาได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้งจนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมทั้งหมด ขณะนี้ยังมีผลบังคับใช้ซึ่งมีการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๓ เทศบาลในปัจจุบันทั้งสิ้นจ านวน ๑,๑๖๔ แห่ง การปกครองท้องถิ่น
ได้เริ่มต้นมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วแต่การปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรูปใดก็ยังไม่เข้มแข็งพอ
แต่พอจะเป็นหลักได้บ้างก็คือการปกครองท้องถิ่นรูปแบบของกรุงเทพมหานครและเทศบาลเท่านั้นซึ่ง
                                                           

๕๘ สนิท จรอนันต์, ความเข้าใจเร่ืองการปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบาย 
ศึกษา, บริษัทสุขุมและบุตรจ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๙. 



  ๓๙ 
 

 

รัฐบาลหลายรัฐบาลได้พยายามที่จะพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับประเทศไทยอยู่หลายครั้งโดยมีการ
ทดลองรูปแบบเมืองพัทยาแต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงกลับมาด าเนินการในรูปแบบเทศบาลโดยให้เมือง
พัทยาบริหารตามรูปแบบของเทศบาลนครในปัจจุบันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้สามารถรวม
การปกครองท้องถิ่นในจังหวัดให้เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั้งจังหวัดได้ดังนี้ มาตรา ๗๘ รัฐต้องกระจาย
อ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เองพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่ า
เทียมกันทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่
โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น" การได้มาซึ่งฝ่ายบริหารของเทศบาลปัจจุบัน
เทศบาลทุกประเภทมีฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง ๕๙ ขนาดเทศบาล 
เทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทตามจ านวนประชากรและรายได้ของเทศบาลนั้นๆ ใน
พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๙,๑๐,๑๑ ได้ ก าหนดขนาดเทศบาลดังนี้  

๑) มาตรา ๙ เทศบาลต าบลได้แก่ท้องถิ่นซึ่งมีการประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย 

๒) มาตรา ๑๐ เทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่น 
ชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ คน ขึ้นไปทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท า
ตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง  

๓) มาตรา ๑๑ เทศบาลนครได้แก่ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ คน ขึ้นไป
ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกา
ยกฐานะเป็นเทศบาลนครพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วยสภาเทศบาล 

๑) เทศบาลต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน    ๑๒ คน  
๒) เทศบาลเมืองประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน     ๑๘ คน  
๓) เทศบาลนครประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน      ๒๔ คน  
ทั้งนี้ สภาเทศบาลประกอบไปด้วยประธานสภาเทศบาลหนึ่งคนและรองประธานสภา 

เทศบาลสองคนและนายกเทศบาลท าหน้าที่เป็นผู้บริหารงานในเทศบาลทั้งหมด ประเภทของเทศบาล 
เทศบาลมี ๓ ประเภท คือเทศบาลต าบลเทศบาลเมือง และเทศบาลนครโดยในเทศบาลทั้ง ๓ ประเภท
นั้นต้องมีองค์การหลักเพ่ือด าเนินกิจการของเทศบาลอันประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายก 
เทศมนตรีองค์การเหล่านี้มีภารกิจหลักด้านการบริหารงานและการอ านวยการเพ่ือให้เป็นไปโดย
ประโยชน์สาธารณะตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ได้ก าหนดให้เทศบาลในประเทศไทยมี
ทั้งหมด ๓ ประเภท อันได้แก่เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ซึ่งเทศบาลแต่ละ
ประเภทก็มีลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป ดังมีรายละเอียดดังนี้ เทศบาลนคร ได้แก่
ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้เพียงพอที่สมควรแก่การที่จะปฏิบัติ

                                                           
๕๙ สมคิด เลิศไพฑูรย์, การกระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๕๓), หน้า ๑๐๖.   



  ๔๐ 
 

 

หน้าที่ของเทศบาลนคร การจัดตั้งเทศบาลนครนั้นจะกระท าได้โดยการประกาศกระทรวงมหาดไทย๖๐ 
เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและใช้ในการ
บริหารเมืองเป็นหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช้เทศบาลเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การปกครองประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย แต่ส าหรับสังคมไทยนั้น เทศบาลเป็น
รูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๖ จนถึงปัจจุบัน 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้งท้องถิ่น
ขึ้นเป็นเทศบาลไว้ ๓ ประการได้แก ่

๑. จ านวนความหนาแน่นของประชากรในท้องถิ่นนั้น 
๒. ความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ตามที่

กฎหมายก าหนด และงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกิจการของท้องถิ่น 
๓. ความส าคัญทางการเมืองของท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของท้องถิ่นนั้นว่าจะ

สามารถพัฒนาความเจริญได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด จากหลักเกณฑ์ดั งกล่าวข้างต้น กฎหมายได้
ก าหนดให้จัดตั้งเทศบาลขึ้นได้ ๓ ประเภทดังนี้ 

๑. เทศบาลต าบล กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งเทศบาลต าบล
ไว้อย่างกว้างๆ ดังนี้ 

       ๑) มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไป 

       ๒) มีประชากรตั้งแต่ ๗,๐๐๐ คนข้ึนไป 
       ๓) มีความหนาแน่นของจ านวนประชากรเริ่มตั้ งแต่ ๑ ,๕๐๐ คน ต่อ ๑  

ตารางกิโลเมตรขึ้นไป 
       ๔) ได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่นนั้น 
 ส าหรับในกรณีที่มีความจ าเป็น เช่น การควบคุมการก่อสร้างอาคาร การแก้ปัญหาชุมชน

แออัด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาท้องถิ่นหรือการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูป แบบ
เทศบาล กระทรวงมหาดไทยจัดสรรให้ด าเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลเฉพาะแห่งได้ 
แต่ต้องให้จังหวัดรายงานไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้ด าเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาลต าบลได้ โดยให้จังหวัดชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นพร้อมทั้งส่งข้อมูลความเหมาะสมไปให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาด้วย 

๒. เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑ์การจัดตั้ง ดังนี้ 
       ๑) ท้องที่ท่ีตั้งเป็นศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้โดย

ไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบ  
       ๒) ส่วนท้องที่ที่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง

ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 
- เป็นท้องที่ท่ีมีพลเมืองตั้งแต ่๑๐,๐๐๐ คนข้ึนไป 
- ราษฎรอยู่กันหนาแน่นไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร 

                                                           
๖๐ สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๐) 

หน้า ๑๒๕.  



  ๔๑ 
 

 

 - ต้องมีรายได้พอต่อการปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 - มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 

๓. เทศบาลนคร มีหลักเกณฑ์การจัดตั้ง ดังนี้ 
          ๑) ต้องเป็นท้องที่ท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ คนข้ึนไป 
          ๒) ราษฎรอยู่กันหนาแน่นไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร 
          ๓) มีรายได้พอเหมาะแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
         ๔) พระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลนคร 
โครงสร้างเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้แบ่งโครงสร้างของ

เทศบาลออกเป็น ๒ ส่วน คือ สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่อีกส่วน
หนึ่งเรียกว่า พนักงานเทศบาล 

๑. สภาเทศบาล ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร
อันเป็นวิถีทางแห่งการถ่วงดุลอ านาจ ก าหนดให้เทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลื อกตั้ง
โดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ ๕ ปี (ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งได้คราวละ ๔ ปี) ทั้งนี้จ านวนสมาชิกเทศบาล จะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของ
เทศบาล ดังนี้ 

     - สภาเทศบาลต าบล   มีสมาชิก ๑๒ คน 
       - สภาเทศบาลเมือง   มีสมาชิก ๑๘ คน 

     - สภาเทศบาลนคร  มีสมาชิก ๒๔ คน 
สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาหนึ่งคน และรองประธานสภาคนหนึ่งโดยให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน ๙๐ วัน นับแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้น
แล้ว ให้สมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกด้วยกัน จะเลือกบุคลอ่ืนนอกจากสมาชิก
สภาเทศบาลไม่ได้ ประธานสภามีหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นตามข้อระเบียบข้อบังคับ
การประชุมเทศบาลควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบและเป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก 

๒. คณะเทศมนตรี ฝ่ายบริหารกิจการเทศบาล ได้แก่ คณะเทศมนตรี ซึ่งอ านาจในการ
บริหารงานอยู่ที่คณะเทศมนตรีโดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่สมาชิกสภา
เทศบาลมีมติเห็นชอบซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรีอีก ๒ - ๔ คน ตามฐานะ
เทศบาลกล่าวคือ  

       ก. กรณีที่เป็นเทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ให้มีเทศมนตรีได้ ๒ คน ซึ่งเมื่อ
รวมนายกเทศมนตรี เป็นคณะเทศมนตรีแล้วมีจ านวน ๓ คน  

       ข. กรณีที่เป็นเทศบาลนคร ให้มีเทศมนตรีได้ ๔ คน ซึ่งเมื่อรวมนายกเทศมนตรี
เป็นคณะเทศมนตรีแล้วมีจ านวน ๕ คน ส าหรับเทศบาลเมืองที่มีรายได้จากการจัดเก็บปีละ ๒๐ ล้าน
บาทข้ึนไป ให้มีเทศมนตรีเพิ่มอีก ๑ คน  

๓. พนักงานเทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจ
ประจ าส านักงานหรืออาจจะนอกส านักงานก็ได้ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
อย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ของเทศบาลนั้นต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายทั้งใน



  ๔๒ 
 

 

เรื่องงานการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่ง
นับว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก พนักงานเทศบาล จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับประมาณและคุณภาพของงานส่วนการบรรจุแต่งตั้ง การให้ความดีความชอบ ตลอดจนการออก
จากต าแหน่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นส าคัญ 

พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า มีการแบ่งหน่วยงานเทศบาลออกเป็น ๖ ส่วน  
(ระเบียบคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ว่าด้วยการก าหนดส่วนการบริหารของเทศบาล การ
ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙) เพ่ือที่จะให้บริการแก่
ประชาชนได้ดังนี้ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผน
และนโยบายของเทศบาลทั้งมีหน้าที่ เป็นเลขานุการของสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
ทะเบียน ตลอดจนงานอื่นๆ ที่มิได้ก าหนดไว้เป็นงานของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เช่น สถานธนานุบาล
ของเทศบาล (โรงรับจ าน า)  

๒. ส่วนคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี การจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่นภาษี
โรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย ฯลฯ งานจัดท างบประมาณ งานผลประโยชน์ของเทศบาลควบคุมดูแล
พัสดุและทรัพย์สินของเทศบาลตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ ได้ก าหนดไว้เป็นงานของ
ส่วนใดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. ส่วนสาธารณะสุข มีหน้าที่แนะน าช่วยเหลือด้านการเจ็บป่วยของประชาชน การ
ป้องกันและระงับโรค การสุขาภิบาล การรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ ตลาด สาธารณะสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ ตลอดจนควบคุมการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน เช่น การแต่งผม การจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น ซึ่งร่วมเรียกว่า การประกอบการค้าอันอาจจะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมทั้งงานสาธารณะสุขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรืองานที่ได้รับมอบหมาย เทศบาลแห่งที่มีรายได้เพียงพอก็จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นเอง  

๔. ส่วนช่าง มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานโยธา งานบ ารุงรักษาทางบก ระบายน้ า 
สวนสาธารณะ งานส ารวจและแบบแผน งานสถาปัตยกรรม และผังเมืองและงานสาธารณูปโภค งาน
ควบคุมการก่อสร้างอาคารเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง งานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรืองาน
อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

๕. ส่วนการประปา มีหน้าที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการและจ าหน่ายน้ าสะอาด
ตลอดจนจัดเก็บผลประโยชน์ในการนี้  

๖. ส่วนการศึกษา มีหน้าที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาของเทศบาล งานด้านการสอน การนิเทศ งานสวัสดิการสังคมและนันทนาการตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง๖๑ 

ลักษณะการบริหารงานของเทศบาล ส าหรับโครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบ 
นายกเทศมนตรีนั้นมีโครงสร้างหลักที่คล้ายกับเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรีแต่ลักษณะ 
                                                           

๖๑ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทส านักพิมพ์ 
วิญญูชน, ๒๕๕๙), หน้า ๑๙๐ - ๑๙๔. 



  ๔๓ 
 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารของเทศบาลกับฝ่ายสภาเทศบาลเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ เทศบาล
ในรูปแบบนายกเทศมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหาร (นายกเทศมนตรี) และสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการ 
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทั้งคู่และในขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีสามารถมี “ผู้ช่วย” ได้เช่นกัน 
แต่ผู้ช่วยของนายกเทศมนตรีในรูปแบบนี้จะไม่เรียกว่า “เทศมนตรี” แต่จะเรียกว่า “รอง
นายกเทศมนตรี” ซึ่งจ านวนของรองนายกเทศมนตรีจะมีได้เท่าใดขึ้นอยู่กับขนาดของเทศบาล  

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความห่างเหิน 
เมื่อเปรียบเทียบกับเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรีกล่าวคือความสัมพันธ์มีสาระส าคัญ ดังนี้  

 ๑. นายกเทศมนตรีจะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒. รองนายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี  
 ๓. รองนายกเทศมนตรีจะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
จากความสัมพันธ์ทั้ง ๓ ด้านดังกล่าว ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสภาเทศบาลกับฝ่าย 

บริหารห่างเหินกันมีการแบ่งแยกฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาออกจากกันอย่างชัดเจนและต่างมีสถานะ 
เพียงสถานะเดียว คือ ถ้าไม่เป็นฝ่ายบริหารก็ต้องเป็นฝ่ายสภาเทศบาลซึ่งผิดกับเทศบาลในรูปแบบ
คณะเทศมนตรีที่นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีจะมีสถานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลด้วยเช่นกัน 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่
จ าเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ทรัพยากรและ
รายได้ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาไว้ ๒ ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ขึ้นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เป้าหมายประกอบกับ
กิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) รวมทั้งมีหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ แผนพัฒนา ๓ ปีจึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดย
มีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ เทศบาลต าบลหมูสีจึงได้จัดท าแผนพัฒนา ๓ ปีขึ้น เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนา
น ากิจกรรมไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป  

ลักษณะของแผนพัฒนาที่ดีควรมีดังนี้ 
๑. แผนควรจะมีลักษณะชี้เฉพาะมากกว่ามีลักษณะกว้างหรือกล่าวทั่วๆ ไป การชี้เฉพาะ

ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะก่อให้เกิดความชัดเจนและมีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดหรือน าไปใช้ผิดๆ นั้นน้อย
มากการจัดท าแผนจะต้องมีลักษณะเฉพาะเพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ต้อง
ตีความกันในลักษณะต่างๆ และบางครั้งการตีความนั้นอาจก่อให้เกิดการด าเนินการที่ผิดทิศทางไป 

๒. แผนควรจะจ าแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่ยังไม่รู้ให้ชัดเจน เพราะ
การวางแผนเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต การจ าแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งไม่รู้
และรู้ให้เห็นเด่นชัดนั้น จะท าให้ผู้ใช้แผนค านึงถึงและพิจารณาสิ่งที่ยังไม่รู้ให้รอบคอบ 



  ๔๔ 
 

 

๓. แผนควรจะมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุผลและสามารถน าไปปฏิบัติได้ผู้วางแผน
จะต้องใช้การคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณเป็นฐานในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างมีเหตุผลและ
ตัดสินเลือกแนวทางด าเนินการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

๔. แผนจะต้องมีลักษณะยืดหยุ่นและสามารถปรับพัฒนาได้แผนที่น าไปใช้จะต้องเหมาะ
กับสภาพการณ์เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สามารถเกิดได้ทุกขณะและมักจะมีตัวแปรต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อแผน 

๕. แผนจะต้องได้รับการยอมรับจากกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการยอมรับจะ
น ามาซึ่งความตั้งใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีในการน าแผนไปปฏิบัติ ถ้าแผนที่วางนั้นได้รับการ
ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องย่อมเป็นผลดีแก่การด าเนินงานขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง 

ประเภทของการวางแผน การวางแผนสามารถจ าแนกออกเป็นประเภทต่างๆ  ตาม
ลักษณะแนวคิดพ้ืนฐานได้ดังนี้ 

๑. จ าแนกตามระดับการจัดการการวางแผนกลยุทธ์ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ฝ่ายบริหารระดับสูงเป็นการวางแผนในลักษณะการพิจารณาภาพรวมทั้งหมด  

      ๑) การวางแผนบริหารเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารระดับกลาง   
เป็นการวางแผนเพื่อก าหนดกรอบและทิศทางไว้ส าหรับแผนปฏิบัติการ 

        ๒) การวางแผนปฏิบัติการ เป็นแผนที่ผู้บริหารระดับต้น น าแผนบริหารไปด าเนินการใน
ภาคปฏิบัติ 

๒. จ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติ 
       ๑) การวางแผนด าเนินงาน เป็นการวางแผนที่มีลักษณะเป็นแผนถาวรบ่งบอกถึง          

แนวความคิดหลักการหรือแนวทางปฏิบัติในการท ากิจกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยในองค์กรหรือใช้           เพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นรวมไปถึงนโยบายวิธีปฏิบัติงาน กฎ วิธีการและมาตรฐานการวางแผนใช้เป็นประจ า
จึงมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตรวจสอบการท างานของพนักงานและประสานงาน         ฝ่ายต่างๆ 
ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   

       ๒) การวางแผนใช้เฉพาะครั้ง เป็นการวางแผนเพ่ือปรับและเสริมการวางแผน
ด าเนินงานประจ า เนื่องจากแผนด าเนินงานประจ าไม่อาจตอบสนองความเหมาะสมในสถานการณ์                 
แผนประเภทนี้ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ และตารางการท างาน 

๓. จ าแนกตามระยะเวลา 
       ๑) การวางแผนระยะยาวเป็นการวางแผนที่ก าหนดระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่  

๕ ปี ขึ้นไป    
       ๒) การวางแผนระยะปานกลาง เป็นการวางแผนที่มีระยะเวลาด าเนินการระหว่าง 

๓ ถึง ๕ ปี 
       ๓) การวางแผนระยะสั้น มีระยะเวลาที่ก าหนดไว้ระหว่าง ๑ ถึง ๓ ปี   
๔. จ าแนกตามลักษณะคุณค่าการใช้งานการวางแผนกายภาพเป็นการวางแผน                

ด้านท าเลที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดหาเครื่องมือต่างๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาในช่วงระยะเวลา
ต่างๆ 



  ๔๕ 
 

 

การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการวางแผนเป็นการเพ่ิมทฤษฎีการ
วางแผนข้างหน้าเป็นช่วงระยะสั้น ระยะปานกลางหรือระยะยาว และเป็นการก าหนดการใช้ทรัพยากร
ขององค์กร โดยก าหนดกิจกรรมไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การที่ท้องถิ่นจะ
พัฒนาไปในทิศทางใดจ าเป็นต้องมีการก าหนด วิสัยทัศน์ หรือภาพในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ 
ดังนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  ๒ ประเภท  ได้แก ่

 ๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 
 ๒) แผนพัฒนา ๓ ปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียนที่ต้องมีการทบทวนและจัดท าทุกปี

ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
ประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและ

ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดประเภทของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ ๓ ประเภท 

๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ซึ่ งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่ งหมาย เ พ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับ             
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ 

๒) แผนพัฒนา ๓ ปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
ครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับ
การจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด   

๓) แผนปฏิบัติการ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มิใช่การจัดท าแผนพัฒนาแต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน 
โครงการ / กิจกรรมที่ด า เนินการจริ งทั้ งหมดในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน 
แต่ละปีงบประมาณ   

องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ก าหนดองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไว้สรุปได้ ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นให้             
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด               
แผนพัฒนาอ าเภอการผังเมืองตลอดจนให้ค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 

๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนา
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 



  ๔๖ 
 

 

๓) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ก าหนดกรอบทิศทางแนวทาง     
รวมทั้งประสานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และ
แนวทางการพัฒนาจังหวัด 

หลักการส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑. ต้องมีวิสัยทัศน์  หรือเป้าหมายที่ต้องการให้ เกิดขึ้นในอนาคตซึ่ งต้องอาศัย

กระบวนการประชาคมในการระดมความคิดเห็น 
 ๒. ต้องครอบคลุมภารกิจในทุกๆ ด้านตามที่กฎหมายก าหนด  
 ๓. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐและแนวทาง

พัฒนาจังหวัด 
 ๔. ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 
 ๕. ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม    
 ๖. ต้องน าแผนพัฒนาฯไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑. ท าให้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 ๒. ท าให้มีแผนงาน/โครงการตามความต้องการของประชาชน 
 ๓. ท าให้สามารถใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดท าเทศบัญญัติ 
 ๔. ท าให้การพัฒนาพื้นที่ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
 ๕. ท าให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าเทศบาลจะด าเนินกิจกรรมอะไร 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ๑. นายกเทศมนตรีต าบลหมูสีประธานกรรมการ 
 ๒. รองนายกเทศมนตรีต าบลหมูสีทุกกรรมการ 
 ๓. สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาฯ คัดเลือก จ านวน ๓ คน กรรมการ       
 ๔. ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จ านวน ๓ คน กรรมการ 
 ๕. ผู้แทนคณะกรรมการอ าเภอท่ีคณะกรรมการอ าเภอคัดเลือก จ านวน ๓ คนกรรมการ 
๖. ผู้แทนองค์กรรัฐวิสาหกิจที่นายกเทศมนตรี กรรมการคัดเลือก จ านวน ๒ คน  
๗. ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมคัดเลือก จ านวน ๓ คน กรรมการ 
 ๘. ก านันในพ้ืนที่เป็นกรรมการ 
๙. ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่คัดเลือกกันเองไม่เกิน ๓ คน กรรมการ 
๑๐. ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กรรมการ 
๑๑. ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ าต าบล กรรมการ 
๑๒. ปลัดเทศบาล กรรมการ/เลขานุการ 
๑๓. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกรรมการ/ผช.เลขานุการ มี

หน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 

 
 



  ๔๗ 
 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
๑. ปลัดเทศบาล หัวหน้าคณะท างาน 
๒. รองปลัดเทศบาล/ผู้อ านวยการกองทุกกอง คณะท างาน 
๓. ผู้มีความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนา คณะท างานคัดเลือก 

ไม่เกิน ๓ คน 
๔. พนักงานเทศบาลที่ได้รับมอบหมายคณะท างาน/เลขานุการ มีหน้าที่ก าหนด

แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของเทศบาลรวมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาความ
ต้องการตลอดจนโครงการและประกอบร่างแผน๖๒ 

สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารงานของเทศบาลมี ๓ ประเภท คือเทศบาลต าบลเทศบาล 
เมืองและเทศบาลนครโดยในเทศบาลทั้ง ๓ ประเภทนั้น ต้องมีองค์การหลักเพ่ือด าเนินกิจการของ
เทศบาลอันประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี องค์การเหล่านี้มีภารกิจหลักด้านการ 
บริหารงานและการอ านวยการเพ่ือให้เป็นไปโดยประโยชน์สาธารณะตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

๖๒ นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๒๑. 



  ๔๘ 
 

 

๒.๕ ข้อมูลบริบทพื้นที่วิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบริบทพ้ืนที่วิจัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง 

“ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ” 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไว้ ดังนี้ 

ข้อมูลบริบทพื้นที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลหมูสี ประกอบด้วยกองงาน โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ผู้บริหารงานบุคคล 

ซึ่งผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ซึ่งอยู่ในกองงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสิ่งแวดล้อมท้ัง ๕ ด้าน ได้แก่ 

 ๑) ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
 ๒) ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ๓) ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
 ๔) ด้านการบริหารโครงการ 
 ๕) ด้านประเมินโครงการ 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ . ๒๔๙๖ (แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลหมูสี  มีความมุ่ งหวังที่จะพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ พัฒนา                  

ด้านสาธารณูปโภค สังคม การศึกษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เสริมสร้างให้เป็นต าบลน่า
อยู่มีความร่มรื่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน มีความเข้มแข็งและประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงมีความโปร่งใสในการบริหารและการจัดการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะส่งเสริมด้านรายได้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดบั 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นการจัดท าระบบก าจัดขยะรวมเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 
 



  ๔๙ 
 

 

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าล าตะคองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลหมูสี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางน้ ามายาวนาน จากสถิติและข้อมูลคุณภาพแหล่ง

น้ าพบว่า พ้ืนที่อุตสาหกรรมและพ้ืนที่เมืองหลายแห่งประสบปัญหามลพิษทางน้ าอย่างต่อเนื่อง อาทิ
เช่น น้ าเน่าเสีย สารพิษปนเปื้อนและขยะเป็นต้น  หลายแห่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและขยาย 
วงกว้าง ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ในด้านเศรษฐกิจ
และสังคมแล้ว มลพิษทางน้ ายังเป็นปัจจัยที่เร่งให้เกิดปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ าสะอาดในประเทศอีก
ด้วย ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเกิดมลพิษทางน้ ามาจากการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากและความหนาแน่นของประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้มี
การระบายน้ าทิ้งน้ าเสียจากครัวเรือนสู่แม่น้ ามากข้ึน  

เทศบาลต าบลหมูสี  ได้จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าล าตะคองจัดขึ้นตาม
นโยบายของประเทศ ที่ต้องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูล าน้ าสายหลักเพ่ือแก้ไขปัญหาปริมาณออกซิเจน ให้
ล าน้ ากลับมาใสสะอาดและมีคุณภาพรวมทั้งเพ่ือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของลุ่มน้ าล าตะคองในเขต
ชุมชน ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ล าน้ าล าตะคองแก่
ผู้อาศัยริมน้ าอันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาล าตะคองอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมก าหนดให้มีการ
ร่วมกันก าจัดเก็บวัชพืช ที่กีดขวางการไหลของน้ าและเก็บขยะมูลฝอยตลอด ๒ ฝั่งล าตะคอง ระยะทาง
ต้นน้ าล าตะคองหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถึงศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทยเป็นระยะทาง จ านวน
ทั้งสิ้น ๓.๑๔๒ กิโลเมตร 

วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
    - เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา 

สภาพแวดล้อมร่วมกัน  
    - เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
กลุ่มเป้าหมายทั่วไป 
     - ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหมูสี 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
    - ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๖o 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 
     - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     - จัดกิจกรรม 
     - ติดตามโครงการ 
     - ประเมินโครงการ 
     - สรุปผลการด าเนินโครงการ  
 



  ๕๐ 
 

 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ

เทศบาลต าบลหมูสี งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลหมูสี แผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบด าเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าล าตะคอง ตั้งไว้  
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมืน่บาทถ้วน) 

สถานที่ด าเนินการ 
ต้นน้ าล าตะคองหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนถึงหลังศูนย์ฝึกกรุงไทย ต าบลหมูสี 

ระยะทาง จ านวนทั้งสิ้น ๓.๑๔๒ กิโลเมตร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลหมูสี 
การประเมินผลโครงการ 
  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
  - จ านวนขยะที่รวบรวมได้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  - แหล่งน้ าได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูในการรักษาสภาพแวดล้อมร่วมกัน. 
  - สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
โครงการรณรงค์หมูสีก าจัดขยะพิษกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบล

หมูสีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาส าคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ 

สาเหตุเนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจ านวนมากขึ้น ชุมชนก็เพ่ิมขึ้น สถานประกอบการต่างๆมี
มากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ ย่อมมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการ
ก าจัดขยะไม่สมดุลกับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนนับร้อยล้าน
ตัน แต่เราสามารถก าจัดขยะได้เพียงวันละไม่กี่สิบล้านตันเท่านั้น (ข้อมูลจากกรมพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการก าจัดอยู่เป็นจ านวน
มาก แม้รัฐบาลจะมีพ้ืนที่ที่จัดไว้เพ่ือรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เ พ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศน์วิสัย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะล้นเมือง 
ถึงแม้ว่าในปีหนึ่งๆ ประเทศจะต้องเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหา
ด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากรัฐบาลยังมีการบริหารการจัดการขยะยังไม่ดี
เท่าที่ควร ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินค าว่า “ ขยะ ” 
หลายๆ คนก็ไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากน ามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะ
สามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถน ากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพ่ือน ากลับมาใช้
ใหม่ได้อีกครั้ง รวมทั้งปริมาณขยะก็จะจ านวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อประชากร 
และต่อประเทศชาติต่อไป  



  ๕๑ 
 

 

การจะแก้ไขปัญหาให้ได้ผลระยะยาวนั้นเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน ด้วยการปลูกฝัง
จิตส านึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะให้กับเด็กๆ ให้พวกเขาได้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคัด
แยกขยะ โดยอาจจะเริ่มจากภายในโรงเรียนก่อน เมื่อนักเรียนรู้จักแยกขยะและทิ้งขยะให้เป็นที่เป็น
ทางแล้วก็จะท าให้โรงเรียนดูสะอาดสะอ้าน มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การเรียนรู้ และเม่ือเริ่มต้นจาก
ในโรงเรียนได้ผลดีแล้วก็สามารถขยายผลไปยังชุมชนและประเทศชาติต่อไปได้  

เทศบาลต าบลหมูสีได้จัดโครงการรณรงค์หมูสีก าจัดขยะพิษ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมกับนโยบาย Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย นั้นคือให้ทางหน่วยงานท้องถิ่นรวบรวมขยะอันตราย เพ่ือ
น าไปรวมกับศูนย์ก าจัดขยะรวม ตามมติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการลด

ปริมาณมูลฝอยและมีการคัดแยก มูลฝอย  (มูลฝอยทั่วไป,มูลฝอยอันตราย , มูลฝอยที่รีไซเคิล) 
ณ แหล่งก าเนิด 

   - เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา
สภาพแวดล้อมร่วมกัน  

   -  เ พ่ือสร้ าง เครื อข่ ายการมีส่ วนร่ วมในกิจกรรมการคัดแยกขยะอันตราย 
    - เพ่ือลดปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมูลฝอยอันตราย 

กลุ่มเป้าหมายทั่วไป 
   - ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหมูสี 
วิธีด าเนินการ 
   - ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะพิษ 
   - ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ทั่วถึงทุกชุมชนทุกหลังคาเรือน  เพ่ือสร้าง

แรงจูงใจ เพ่ิมความรู้ความเข้าใจความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  
   - รวบรวมขยะพิษเพ่ือน าไปก าจัดที่จังหวัดนครราชสีมา 
   - สรุปโครงการและน าเสนอท่านผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการขยะ 
สถานที่ด าเนินการ 
   - พ้ืนที่ต าบลหมูสี   
ระยะเวลาด าเนินการ 
   - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
งบประมาณ 
   - เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เทศบาลต าบล

หมูสี แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมดอ่ืนๆ โครงการรณรงค์หมูสีก าจัดขยะพิษ 
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
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การประเมินผลโครงการ 
   - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   - จ านวนขยะพิษท่ีรวบรวมได้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   - ประชาชนมีจิตส านึกในเรื่องการคัดแยกขยะและสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้

อย่างถูกต้อง 
   - ประชาชนมีความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
   - ประชาชนรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โครงการหมูสี สีเขียว เทศบาลต าบลหมูสี  ปีงบประมาณ ๒๕๖o 
หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้

เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คง
อยู่และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนส าหรับการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยการปลูกป่า  เทศบาลต าบลหมูสีตระหนักถึง
ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และผลกระทบจากการรวมตัวกันของก๊าซเรือน
กระจกในชั้นบรรยากาศที่มีต่อโลกของเรา ในปัจจุบันเราควรสร้างสิ่งแวดล้อม เพ่ือปกป้องโลกของเรา
ไม่ให้ถูกท าลายมากไปกว่านี้ โครงการหมูสีสีเขียวเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งหวังจะลด
ผลกระทบของเราต่อสิ่งแวดล้อมและเน้นย้ าถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมให้พนักงาน และประชาชนของเราได้
ตระหนักรู้ โดยสร้างการกระท าที่เป็นตัวอย่างที่ดี คือมีกิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
ในพ้ืนที่สาธารณะในเขตพ้ืนที่ เป้าหมายของโครงการคือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ชดเชยปริมาณ
คาร์บอนที่เราปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศของโลก และให้ความรู้แก่พนักงานและส่งเสริมให้ประชาชนของ
เราได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรมีใจรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่า และหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในแต่ละวัน เราพุ่งเป้า
ไปที่การกระท า ๓ อย่าง คือ ลด ชดเชย และให้ความรู้ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา

สภาพแวดล้อม 
   - เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   - เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีใจรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่า และหวงแหนทรัพยากรป่า

ไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม     
   - เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ 
กลุ่มเป้าหมาย 
   - เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล 
   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ้าน 
   - สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหมูสี และก านันผู้ใหญ่บ้าน ๑๙ หมู่บ้าน 
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   - สถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ 
   - หน่วยงานสถานศึกษา 
   - เครือข่ายประชาชนในเขตต าบลหมูสี 
กิจกรรมด าเนินงาน 
   - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการหมูสี สีเขียว” เพ่ือให้ประชาชนเข้าร่วม

โครงการฯ พร้อมกันทุกหมู่บ้าน 
   - กิจกรรมปลูกต้นไม้ “หนึ่งคนหนึ่งต้นไม้”  
   - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ 
ระยะเวลาด าเนินงานและสถานที่ 
   - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ หนึ่งคนหนึ่งต้นไม้ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖o ณ สถานี 

ขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลหมูสี หมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะปรางค ์
งบประมาณ 
   - งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖o แผนงานเคหะ

และชุมชน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการหมูสี 
สีเขียว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ ๒o,ooo บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหมูสี 
การประเมินผล 
   - มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และเพ่ือเป็น

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ 

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
   - เจ้าหน้าที่และประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา

สภาพแวดล้อม 
   - เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   - จิตส านึกให้ประชาชนมีใจรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่าและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษา

สิ่งแวดล้อม   
   - ราษฎรมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ 
 
 
 
 
 



  ๕๔ 
 

 

 โครงการรณรงค์ความสะอาดถนนสองข้างทาง (หน้าบ้านน่ามอง) เทศบาลต าบล
หมูสี ปีงบประมาณ ๒๕๖o 

หลักการและเหตุผล 
สุขภาพอนามัยของประชาชนมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันประเทศ

ไทยก าลังประสบกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ฯลฯ อันเป็นผล
เนื่องจากการขยายตัวของสังคมเมือง การก้าวสู่ประชาคมโลกและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ฟุ่มเฟือย ประชาชนจึงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม เนื่องในช่วงเวลาแห่ง
การท่องเที่ยว ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เขตต าบลหมูสีจ านวนมากและส่งผลให้สิ่งแวดล้อม
โดยรอบของต าบลหมูสีถูกรบกวน โดยเฉพาะกรณีการทิ้งขยะมูลฝอย ของนักท่องเที่ยว และเกิด
ภาพลักษณ์ที่ไม่น่ามองเกิดขึ้น เทศบาลต าบลหมูสีได้เล็งเห็นความส าคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม จึง
ได้จัดรณรงค์เรื่องการท าความสะอาดถนนสองข้างทาง (หน้าบ้านน่ามอง) โดยรวมถึงสถานที่ท างาน 
สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งตรงตาม ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน เส้นทางคมนาคมที่
สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ตามยุทธศาสตร์เมืองไทย เมืองสะอาด ของกรมอนามัยและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จผ่านอยู่เป็นประจ า ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตลอดสองข้างทางโดยเฉพาะเส้นทางถนนธนะรัชต์และถนนระหว่างอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ไปวังน้ าเขียว ให้มีความสะอาด ปลอดภัย น่ามองและส่งผลให้ปราศจากโรคและภัย
ต่างๆ 

วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม

และท่ีอยู่อาศัยให้สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค 
   - เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   - เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของต าบลหมูสี  
กลุ่มเป้าหมาย 
   - เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล 
   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ้าน 
   - สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหมูสี และก านันผู้ใหญ่บ้าน ๑๙ หมู่บ้าน 
   - สถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ 
   - หน่วยงานสถานศึกษา, หน่วยงานต ารวจ, หน่วยงานทางหลวง,หน่วยงานอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ 
   - เครือข่ายประชาชนในเขตต าบลหมูสี 
กิจกรรมด าเนินงาน 
   - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการรณรงค์ความสะอาดถนนสองข้างทาง” 
   - เพ่ือให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกันทุกหมู่บ้าน 
   - พิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความสะอาดถนนสองข้างทาง (หน้าบ้านน่ามอง)” และ

ปล่อยขบวนคาราวานเครือข่ายท าความสะอาดถนนสาธารณะ 



  ๕๕ 
 

 

ระยะเวลาด าเนินงานและสถานที่ 
   - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการรณรงค์ความสะอาดถนนสองข้างทาง (หน้าบ้าน

น่ามอง)” ร่วมกันท าความสะอาดภายในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการและสถาน
ประกอบการต่างๆ   

   - กิจกรรมวันรณรงค์ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหมูสี ถนนธนะรัชต์และถนนระหว่าง
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปวังน้ าเขียว 

งบประมาณ 
   - งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖o แผนงานเคหะ

และชุมชน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
รณรงค์ความสะอาดถนนสองข้างทาง (หน้าบ้านน่ามอง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ ๔o,ooo บาท  
(สี่หมื่นบาทถ้วน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหมูสี 
การประเมินผล 
   - ความสะอาดของถนนในหมู่บ้านต่างๆ  
   - ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว 
   - ความสะอาดของถนนธนะรัชต์ และถนนระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปอ าเภอ

วังน้ าเขียวในพื้นที่เขตรับผิดชอบต าบลหมูสี 
ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
   - ประชาชนเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักในการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม

ที่อยู่อาศัย และสถานที่สาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค 
   - เกิดความร่มมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   - ถนนสะอาด สถานที่สาธารณะสะอาด เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของประเทศ๖๓ 
สรุป จากสถิติและข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า พ้ืนที่ในต าบลหมูสี ประสบ

ปัญหาความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ ต้นน้ าล าธารของล าตะคลอง การขยายตัวของ
คอนโด บ้านพัก รีสอร์ท มลพิษทางน้ า ทางอากาศและปริมาณขยะ การขาดจิตส านึกที่ดีของ
ประชาชนในพื้นท่ีและนักท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อมนุษย์ในด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว เทศบาลต าบลหมูสีได้จัดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ มากมายตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ก็ได้ก าหนดองค์ผู้รับผิดชอบ ก าหนด
นโยบาย การวางแผนด าเนินการ การบริหารโครงการ ตลอดจนถึงการประเมินผลโครงการได้อย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้เกิดเป็นประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

                                                           
๖๓ กองวิชาการ, “ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา”. 

เอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔, (ม.ป.ท.), หน้า ๓๐ - ๒๗.  



  ๕๖ 
 

 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล 
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ 

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยก าหนดแนวทางในเรื่อง
ข้างต้นดังนี้ 

ธนภัทร ทวีศรี ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี” ผลการศึกษาพบว่า พระสังฆาธิการมีความเห็นต่อประสิทธิผล
การบริหารงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการบริหารงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยจ าแนกตามข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระสังฆาธิการที่มี อายุ การศึกษาสามัญ การศึกษาแผนกธรรมและการศึกษา
แผนกบาลี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
กาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสังฆาธิการที่มีพรรษา 
และประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดย
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้๖๔ 

พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญฺ (จันทนา) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการศึกษา
พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ คือ ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ ด้านการบริหารทั่วไป 
ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนต า บลในอ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน 
พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่าง
กัน๖๕ 

สายสวาท โสขวัญฟ้า ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า การประเมินความเหมาะสมและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ (Process) ในการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
จ าแนกเป็นการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการ

                                                           
๖๔ ธนภัทร ทวีศรี, “ประสิทธิผลการบริหารงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๖๕ พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญฺ (จันทนา), “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  



  ๕๗ 
 

 

ประสานงาน ด้านการงบประมาณ โดยรวมมีความเหมาะสมและประสิทธิผลสอดคล้องกับเกณฑ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง๖๖ 

สรุป จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล คือการด าเนินงานของแต่ละ
องค์กรนั้นเป็นการวัดความส าเร็จในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สมาชิกเกิดความพอใจในงานและองค์การโดย
ส่วนรวมในการรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผล 

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ 

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยก าหนดแนวทางในเรื่อง
ข้างต้นดังนี้ 

สมคิด เปี่ยมคล้า ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน
ของประชาชน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับสูงมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนเหมาะสมในระดับน้อย 
โดยปัจจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ มีผลท าให้พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่ ๐.๐๕ มีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญได้แก่ ปัญหาขยะ มูลฝอย กลิ่นเหม็นรบกวน อากาศเสียจากฝุ่นละอองและควัน โดยปัญหาที่
เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน ประชาชนเห็นว่าสาเหตุมาจากการขาดความร่วมมือ 
และการขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของประชาชน  ขาดการ
สนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ขาดงบประมาณและผู้น าขาดความคิดริเริ่ม๖๗ 

สุกฤษฏ์พงษ์ วะเจดีย์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขต
ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันดา จังหวัดกระบี่” พบว่า ปัญหาโดยตรงที่ประชาชนได้รับ ได้แก่ กลิ่น
เหม็นแมลงวันรบกวน ทัศนียภาพของเมืองท่องเที่ยวขาดความสวยงามและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย จึงมีการด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยด้วยวิธีการคัดแยกขยะมูล
ฝอยก่อนน ามาทิ้ง และการจัดตั้งจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลในหมู่บ้าน พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิดในครัวเรือน เฉลี่ยลดลง ปัจจัยที่มีผลให้ขยะมูลฝอยในครัวเรือนเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด การใช้รูปแบบทาง
สังคมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดตั้ง
กลุ่มรับซื้อขยะรีไซเคิลการสนับสนุนของ อบต. ในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การให้ค าแนะน า

                                                           
๖๖ สายสวาท โสขวัญฟ้า, “การประเมินประสิทธิผลในการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด

สมุทรปราการ”, ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑). 
๖๗ สมคิด เปลี่ยมคล้า, “พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชน อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๐). 



  ๕๘ 
 

 

และความรู้แก่ประชาชน การเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน การมีกลไกเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนโดยจัดตั้งกลุ่มแกนน าขึ้นในชุมชน ปัจจัยดังกล่าวท าให้ปริมาณขยะโดยภาพรวมลดลง๖๘ 

กานดา จินดามงคล ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน”  
ผลการศึกษา พบว่า ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการ ด้านการใช้อย่างยั่งยืนและด้านการขจัด
ของเสีย/มลพิษ ตามล าดับ ผลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผน  
และโครงการพัฒนา และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความ
แตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลเหมืองง่า จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านการใช้
อย่างยั่งยืน ด้านการขจัดของเสีย/มลพิษและด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการมีความแตกต่างกัน 
ยกเว้นด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินการของแผน และโครงการพัฒนาด้านการติดตามและ
ประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนาและด้านการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ส าหรับ
ข้อเสนอแนะ ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท า การ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารและการพัฒนามีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสตรวจสอบได้๖๙ 

ญดาศจี ระเบียบกุล ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเข้มแข็งของประชาชนในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา : ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่วมทางกายภาพอยู่ในระดับ
มาก ด้านการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วมทางอารมณ์และ
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของอยู่ในระดับมากที่สุด จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความ
เข้มแข็งของประชาชนนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างไปตามที่ตั้งที่พักที่อาศัยและบทบาท
ที่มีต่อชุมชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ ๐.๐๕๗๐ 

                                                           
๖๘ สุกฤษฎ์พงษ์ วะเจดีย์, “การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันดา 

จังหวัดกระบี่”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น :  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑). 

๖๙ กานดา จินดามงคล, “การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน”, การค้นคว้าอิสระ, (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน, ๒๕๕๘). 

๗๐ ญดาศจี ระเบียบกุล, “ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา : ตลาด
น้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๓). 



  ๕๙ 
 

 

สรุป จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ท าให้ทราบว่าการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานั้นก็จะต้องมี
การศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาของการจัดการนั้น ว่ามาจากอะไรและจึงศึกษาวิธีการจัดการปัญหาของ
การจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ มั่งคง ยั่งยืน 
ยาวนานและเกิดเป็นยุทธศาสตร์  

๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาล 
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ 

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยก าหนดแนวทางในเรื่อง
ข้างต้นดังนี้ 

 สุภาวดี สินสายออ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลท่าช้าง มีระดับความคิดเห็นในการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง ใน ๕ สาขา ประกอบด้วย สาขาพัฒนาสร้างพ้ืนฐาน สาขาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม สาขาพัฒนาสังคม สาขาพัฒนาเศรษฐกิจและสาขาพัฒนาการเมือง การบริหารอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพปานกลาง โดยให้ความส าคัญในสาขาพัฒนาสิ่งแวดล้อมอับดับหนึ่ ง 
ข้อเสนอแนะที่เทศบาลต าบลท่าช้าง ด าเนินการดังต่อไปนี้ ๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกส ารวจทางระบาย
น้ าในชุมชนต่างๆ ๒) ท าการส ารวจพ้ืนที่สาธารณะที่มีอยู่ในเขตเทศบาล จัดสวนสาธารณะส่งเสริม
สุขภาพ ได้มีที่พักผ่อน ออกก าลังกาย ๓) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือผลงานในโครงการต่างๆ 
ของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบความเคลื่อนไหวการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล ๔) จัดให้มีหน่วยบริหารเคลื่อนไหวที่พบประชาชน บริการในด้านต่างๆ เช่น 
งานสาธารณสุข งานช่าง งานจัดเก็บภาษีต่างๆ และงานทะเบียนราษฎร อย่างน้อย ๒-๓ เดือนต่อ
ครั้ง๗๑ 

 ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลชุมพลบุรี อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ” ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบลชุมพลบุรี อ าเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เมื่อจ าแนกตามลักษณะทางประชากรพบว่า  สถานภาพทางด้านเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพโดยรวมไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านจ าแนกแจกตามเพศ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ในด้าน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบความแตกต่างในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ าแนกตามอาชีพพบความแตกต่างในด้านการสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ ส่วนจ าแนกตามอายุนั้น ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส่วนใหญ่ประชาชนต้องการให้บุคลากรมีความสามัคคีกันและมีการพัฒนา
ปรับปรุงในแต่ละงานของเทศบาลการแก้ปัญหาเรื่องหน้าที่ใช้ส าหรับการอุปโภค และบริโภค น้ าปะปา
                                                           

๗๑ สุภาวดี สินสายออ, “ความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๖). 



  ๖๐ 
 

 

ให้มีความสะอาด และการไหลอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรักษาความสะอาดของชุมชน ความสะอาดบน
ท้องถนนและจัดเก็บขยะเป็นประจ า๗๒ 

พระไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์พรหมวิหาร ๔ 
เพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”
ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อการประยุกต์พรหมวิหาร ๔ เพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า การ
ประยุกต์พรหมวิหาร ๔ เพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๒. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์พรหมวิหาร ๔ เพ่ือ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งและ
รายได้ต่อเดือน มีผลให้ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์พรหมวิหาร ๔ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการ
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่ตัวแปรทางด้านอายุงานนั้น แตกต่างกันซึ่งเป็นการยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรมีความเห็นว่าบุคลากรของเทศบาลยังขาดการน า
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เป็นเป็นธรรมาภิบาลโดยแท้จริง จึงท าให้มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีความล่าช้าไม่ตรงต่อเวลา๗๓ 

สรุป จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเทศบาลจะเกิดประสิทธิผล
อย่างสูงสุดได้นั้น ควรใช้หลักการในการจัดการควบคู่กับหลักธรรม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในองค์กร ใหมีระเบียบวินัยมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นผู้บริหารในองค์กรหรือในเทศบาล จึงควร
วางตัวให้เป็นกลาง รวมทั้งควรปรับการก าหนดนโยบาย การวางแผนด าเนินงาน การด าเนินการและ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการแก้ไข การทบทานการจัดการ ให้ทันสมัยโดยท าการศึกษาดูงานใน
หลายๆ เทศบาลที่ประสบผลส าเร็จในด้านที่เทศบาลของตนยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีมี
ประสิทธิภาพในเทศบาลยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดเป็นกระบวนการที่ดีประชาชนก็จะรู้สึกภูมิใจ และไว้วางใจ
ในการปฏิบัติงานของเทศบาลมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๗๒ ช่อพฤกษ์ ผิวกู่, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบลชุมพลบุรี 

อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๐). 

๗๓ พระไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ), “การประยุกต์พรหมวิหาร ๔ เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



  ๖๑ 
 

 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล

ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น
(Independent Variables) และตัวแปรตาม(Dependent Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได ้

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ใน ๕ 
ด้านคือ 

    ๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ  
    ๒. ด้านการก าหนดนโยบาย 
    ๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
    ๔. ด้านการบริหารโครงการ  
    ๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๒ 
 

 

   ตัวแปรต้น                                              ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)                           (Dependent Variables)                                                      

 
                                            

                               
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ 

- เพศ  
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

 

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครสีมา 
        ๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
        ๒. ด้านการก าหนดนโยบาย  
        ๓. ด้านการด าเนินงาน  
        ๔. ด้านการบริหารโครงการ 
        ๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของเทศบาลต าบลหมูสี  
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน ๑๒ คน 
 



 
 

 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ 

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการตามล าดับ ๕ ขั้นตอนดังนี้ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย   
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล   
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ 

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามกับสัมภาษณ์กลุ่มประชากรที่ได้
ก าหนดไว้  

 
๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ   

ก. เชิงปริมำณ   
๑) ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลหมูสี

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๑๒,๘๐๖ คน๑   
๒) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งได้มาจากประชากรจ านวน ๑๒,๘๐๖ คน รวม ๑๙ หมู่บ้าน โดยขั้นตอนดังนี้   
   ๒.๑) ท าการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยน าไปก าหนดหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย

ใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane ) และมีวิธีการค านวณ๒ ดังนี้ 
                                                           
  
 

                                                           
๑ ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหมูสี, ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน, ส ารวจเดือน พฤษภาคม 

๒๕๕๙, (ม.ป.ท.), หน้า ๙. 
๒ สุรพล สุยะพรหมและสุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ, ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำร, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๖. 



  ๖๔ 
 

สูตรการค านวนของ Taro Yamane 
      n = 𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

   โดย    n = คือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง      
  N = คือจ านวนประชากร      
  e = คือความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งในการวิจัยครั้ งนี้            

   ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ ๕ หรือ ๐.๐๕  
ประชากรทั้งหมด ๑๒,๘๐๖ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้ 
 

     n = 12,806

1+12,806(0.05)2
 

     n = 12,806

1+32.015
 

     n = 12,806
33.015

 

 ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง n = ๓๘๗.๘๘              
 ดังนั้นจึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๘๘ คน เมื่อได้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
แล้ว ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม   

   ๒.๒) ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ได้กลุ่มตัวอย่างดังตาราง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๕ 
 

ตำรำงที่ ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

หมู่ที่ หมู่บ้ำน ประชำกร(คน) กลุ่มตัวอย่ำง(คน) 
๑. บุ่งเตย ๙๓๖ ๒๘ 
๒. ใหม่สามัคคี ๔๖๒ ๑๔ 
๓. ท่ามะปรางค์ ๘๕๕ ๓๐ 
๔. หมูสี ๘๒๓ ๒๕ 
๕. กุดคล้า ๑,๐๑๔ ๓๐ 
๖. คลองเดื่อ ๖๑๗ ๑๙ 
๗. บ้านไร่พัฒนา ๙๓๔ ๒๘ 
๘. คลองดินด า ๘๕๘ ๒๖ 
๙. เลือดไทย ๓๒๖ ๙ 

๑๐. เหวปลากั้ง ๕๙๗ ๑๘ 
๑๑. วังโต่งโต้น ๒๘๘ ๙ 
๑๒. ท่าช้างใต้ ๖๙๑ ๒๑ 
๑๓. วังประดู่ ๒๙๒ ๘ 
๑๔. เกาะแก้ว ๘๗๖ ๒๖ 
๑๕. คลองเสือ ๙๑๑ ๒๗ 
๑๖. ท่าช้างเหนือ ๑,๕๐๐ ๔๕ 
๑๗. คลองเพล ๓๔๐ ๑๐ 
๑๘. อุทุมพรพัฒนา ๒๙๗ ๙ 
๑๙. คลองปูน ๑๘๙ ๖ 

 รวม ๑๒,๘๐๖ ๓๘๘ 
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ข.เชิงคุณภำพ   
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ 

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) ซึ่งมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นสาระส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ จ านวน ๑๒ คน ได้แก ่  

  ๑. นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล  นายกเทศมนตรีต าบลหมูสี 
  ๒. นายสนั่น เปาะชนะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลหมูสี 
  ๓. ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ ปลัดเทศบาลต าบลหมูสี 
  ๔. นางปวีณา วังคาม   รักษาการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
      และสิ่งแวดล้อม 
  ๕. นางสาวนันทกา ถุงมณี  พนักงานธุรการ 
  ๖. นางชัชญา แก้วหล้า  พนักงานธุรการ 
  ๗. นายขวัญชัย แว่นศิลา  เจ้าหน้าที่เก็บค่าขยะ 
  ๘. นายสมยศ อ่อนน้อม  พนักงานขับรถยนต์ 
  ๙. นายดนุพล โพธิ์สุวรรณ  พนักงานเก็บขนขยะ 
๑๐. นายอ านาจ แสนโครต   ราษฎร หมู่ที่ ๓ 
๑๑. นายจุก เผ่าจันทึก  ราษฎร หมู่ที่ ๑๗                   
๑๒. นายสมบูรณ์ เชิดรัมย์  ราษฎร หมู่ที่ ๔ 
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๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ก.เชิงปริมำณ   
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสร้างและการ 

ตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
๓.๓.๑ ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ    
๑. ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
๒. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือวิจัย    
๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์  

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์    
๔. สร้างเครื่องมือ    
๕. น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข    
๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ

กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์    
๗. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง แล้วน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
๘. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ 
๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม ในเขตต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้   

ส่วนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได ้  

ส่วนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” รวมทั้งหมด ๓๐ ข้อ โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะต้องแสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ผู้วิจัยก าหนดเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
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๕ หมายถึง ระดับประสิทธิผลการจัดการ อยู่ในระดับ มากที่สุด   
๔ หมายถึง ระดับประสิทธิผลการจัดการ อยู่ในระดับ มาก   
๓ หมายถึง ระดับประสิทธิผลการจัดการ อยู่ในระดับ ปานกลาง   
๒ หมายถึง ระดับประสิทธิผลการจัดการ อยู่ในระดับ น้อย   
๑ หมายถึง ระดับประสิทธิผลการจัดการ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด   
ส่วนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะเป็น
ปลายเปิดให้เลือกตอบแบบเสรี  

๓.๓.๓ กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ   
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้    
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ 

เครื่องมือที่สร้างไว้    
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธาน  

และกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและน ามา 
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย     

 ๑) รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
      ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา 
 ๒) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

      ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา 
 ๓) ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

      ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา  
 ๔) ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์      อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

      ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา  
 ๕) ดร.สุริยา รักษาเมือง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

      ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา 
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เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนถึงภาษาที่ใช้
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วัตถุประสงค์ ( Item – Objective Congruence Inbox: IOC) ได้ค่า IOC๓ ตั้งแต่ ๐.๖ - ๑.๐ 
แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามทุกข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  

๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) จากกลุ่มตัวอย่างที่มีการจัดการคล้ายคลึงกัน คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาความเชื่อมั่น
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha α coeffcient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)๔ 
ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๗๔๖ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
สามารถน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างจริงได ้

๔. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในการน าไปใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัย
ต่อไป   

ข. เชิงคุณภำพ   
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบ
สัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้   

๑) แนวทางในการศึกษาระดับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล
หมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   

๒) แนวทางการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   

๓) แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๓ ประกอบ กรรณสูต, สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงพฤตกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

ด่านสุทธาการพิมพ,์ ๒๕๔๒), หน้า ๒๔๓ -๒๔๔. 
๔ สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชช่ิง จ ากัด, 

๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 
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๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวมรวมข้อมูลของงานวิจัย “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล

ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหมูสี 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามแก่เจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง และประชาชนที่อาศัยในเขตต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

๒. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ที่อาศัยในเขตต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๘๘ ชุด 
และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมด 
๓๘๘ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 

๓. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

๒. ท าการนัดวัน เวลาและสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือ
สัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

๓. ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น
โดยขออนุญาติใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔. น าข้อมูลดิบที่ได้ มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๑ 
 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล

ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 
๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
สถิตที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่าง และพรรณนาปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ ใช้  คือความถี่  (Frequency) ,  ค่าร้อยละ
(Percentage), และอธิบายถึงประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อ
พบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD.) 

เกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำเฉลี่ย ดังนี้ 
เกณฑ์ท่ีใช้แปลผลข้อค าถามท่ีได้จากการประเมินผล ดังนี้  
  ช่วงค่าเฉลี่ยการแปลความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด     
   ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์มาก 
  ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง     
   ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย     
   ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด๕   
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) ส าหรับ

ข้อค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลได้ก าหนดตามกรอบของการวิจัย จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาจัดกลุ่มข้อมูล (Data Grouping) ตามกรอบท่ีได้ก าหนดไว้แล้วท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) 

 
 
 

                                                           
๕ ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒, (นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์ 

โปรเกรสซิฟ, ๒๕๕๓), หน้า ๗๕. 



  ๗๒ 
 

 ๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการ ดังนี้ 
 ๑. น าข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
 ๒. น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็น แล้วเรียบเรียง
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๓. วิเคราะห์ค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
 ๔. สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 

  
   

 
 



 

 

 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา”ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๘๘ ชุด 
มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๔.๖ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
๓๘๘ คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ แสดงด้วยความถี่และร้อยละ มี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑ จ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=๓๘๘) 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

เพศ   จ านวน ร้อยละ 
 ชาย  ๒๑๙ ๕๖.๔ 
 หญิง  ๑๖๙ ๔๓.๖ 
 รวม  ๓๘๘ ๑๐๐.๐ 

อาย ุ     
 ต่ ากว่า ๓๐ ปี   ๑๕๒ ๓๙.๒ 
 ๓๐ – ๔๐  ปี  ๑๑๙ ๓๐.๗ 
 ๔๑ – ๕๐  ปี  ๕๑ ๑๓.๑ 
 ๕๑ ปีขึ้นไป  ๖๖ ๑๗.๐ 
 รวม  ๓๘๘ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษา    
 ประถมศึกษา ๑๐๙ ๒๘.๑ 
 มัธยมศึกษา / ปวช. ๑๑๙ ๓๐.๗ 
 อนุปริญญา / ปวส.  ๗๒ ๑๘.๖ 
 ปริญญาตรี ๗๐ ๑๘.๐ 
 ปริญญาโท หรือสูงกว่า ๑๘ ๔.๖ 
 รวม  ๓๘๘ ๑๐๐.๐ 
อาชีพ     
 เกษตรกรรม ๗๘ ๒๐.๑ 
 ค้าขาย ๘๖ ๒๒.๒ 
 รับราชการ ๗๑ ๑๘.๓ 
 รับจ้าง ๑๑๗ ๓๐.๒ 
 อ่ืนๆ  ๓๖ ๙.๓ 
 รวม  ๓๘๘ ๑๐๐.๐ 
 
 
 

   



๗๕ 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 
   (n=๓๘๘) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
รายได้    
 ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ๒๐๐ ๕๑.๕ 
 ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๑๗ ๓๐.๒ 
 ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท ๔๕ ๑๑.๖ 
 ๒๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๔ 
 ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๑ ขึ้นไป ๙ ๒.๓ 
 รวม  ๓๘๘ ๑๐๐.๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง ประสิทธิผล

การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” จ าแนกได้ดังนี้ 
เพศ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวน ๒๑๙ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔ ส่วนเพศหญิงจ านวน ๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖ 
อายุ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี มีจ านวน 

๑๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒ มีอายุระหว่าง ๓๐ – ๔๐  ปี มีจ านวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗ 
มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป มีจ านวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐ และมีอายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี มีจ านวน 
๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. มีจ านวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ านวน 
๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีจ านวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๖ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ และระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า มีจ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖ ตามล าดับ 

อาชีพ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีจ านวน ๑๑๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ อาชีพค้าขาย มีจ านวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ อาชีพเกษตรกรรม มี
จ านวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑ อาชีพรับราชการ มีจ านวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓ และ
อาชีพอ่ืนๆ มีจ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓ ตามล าดับ 

รายได้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ 
บาท มีจ านวน ๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕ มีรายได้ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๑๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ 
มีรายได้ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔ และมีรายได้ ๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป มีจ านวน ๙ คน คิดเปน็ร้อยละ ๒.๓ ตามล าดับ 

 
 



๗๖ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๑. ด้านการก าหนดองค์กร
รับผิดชอบ ๒. ด้านการก าหนดนโยบาย ๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน ๔. ด้านการบริหารโครงการ 
๕. ด้านการบริหารโครงการ 

 
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผล

การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
โดยภาพรวม 

(n=๓๘๘) 
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 

โดยภาพรวม 
ระดับประสิทธิผล 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
๒. ด้านการก าหนดนโยบาย 
๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
๔. ด้านการบริหารโครงการ 
๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 

๓.๕๒ 
๓.๔๗ 
๓.๔๑ 
๓.๔๘ 
๓.๓๙ 

๐.๗๙๒ 
๐.๘๑๓ 
๐.๘๒๐ 
๐.๘๐๔ 
๐.๘๗๑ 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๕ ๐.๗๑๖ ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x̅ 
= ๓.๔๕, S.D. = ๐.๗๑๖) 

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการก าหนดองค์
รับผิดชอบ (x̅ = ๓.๕๒, S.D. = ๐.๗๙๒) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการก าหนดนโยบาย (x̅ = ๓.๔๗, 
S.D. = ๐.๘๑๓) ด้านการบริหารโครงการ  (x̅ = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๘๐๔) ด้านการวางแผนด าเนินงาน  
(x̅ = ๓.๔๑, S.D. = ๐.๘๒๐) ด้านการประเมินผลโครงการ (x̅ = ๓.๓๙, S.D. = ๐.๘๗๑) อยู่ในระดับ
ปานกลางตามล าดับ 

 

 

 



๗๗ 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

(n=๓๘๘) 
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

ระดับประสิทธิผล 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลไดก้ าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

 
๓.๕๖ 

 
๐.๙๙๖ 

 
มาก 

๒. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ 

 
๓.๕๐ 

 
๐.๙๓๖ 

 
มาก 

๓. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ๓.๔๙ ๐.๙๔๑ ปานกลาง 
๔. ผู้รับผิดชอบมีเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพอ
อย่างยิ่งส าหรับการปฏิบัติงาน 

 
๓.๕๒ 

 
๐.๙๓๖ 

 
มาก 

๕. ผู้รับผิดชอบและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลอย่างเต็มที่ 

 
๓.๕๓ 

 
๐.๙๖๓ 

 
มาก 

๖. ผู้รับผิดชอบสามารถท างานร่วมกับประชาชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
๓.๔๘ 

 
๑.๐๐๒ 

 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๕๒ ๐.๗๙๒ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๒, S.D. = ๐.๗๙๒) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการก าหนดองค์กร
รับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง คือ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลและผู้รับผิดชอบ
สามารถท างานร่วมกับประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล ส่วนข้อที่เหลืออยู่ใน
ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านการก าหนดนโยบาย 

(n=๓๘๘) 
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ด้านการก าหนดนโยบาย 
ระดับประสิทธิผล 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. เทศบาลก าหนดแนวทางด าเนินงานรณรงค์
ปลูกจิตส านึกของประชาชนในท้องที่ 
และนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
 

๓.๕๒ 

 
 

๐.๙๗๑ 

 
 

มาก 
๒. เทศบาลก าหนดนโยบายส าหรับการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้น่ารื่นรมย์ สมกับเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
 

๓.๕๒ 

 
 

๑.๐๑๘ 

 
 

มาก 
๓. เทศบาลก าหนดนโยบายรณรงค์การแยกขยะ
ต่างๆ เช่น ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 
และขยะทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
 

๓.๔๘ 

 
 

๑.๑๐๑ 

 
 

ปานกลาง 
๔. เทศบาลก าหนดนโยบายด้านพ้ืนทีท่ี่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมี
อย่างชัดเจน 

 
 

๓.๔๑ 

 
 

๑.๐๓๗ 

 
 

ปานกลาง 
๕. เทศบาลก าหนดนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ า
ที่ส าคัญ เช่น ลุ่มน้ าล าตะคอง เป็นต้น เพ่ือส าหรับ
ใช้ในการอุปโภคและบริโภค 

 
 

๓.๔๓ 

 
 

๑.๐๑๘ 

 
 

ปานกลาง 
๖. เทศบาลก าหนดนโยบายในการปลูกต้นไม้
ทดแทนเพ่ือท าให้สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลมากข้ึน 

 
๓.๔๘ 

 
๐.๙๗๑ 

 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๗ ๐.๘๑๓ ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการก าหนดนโยบาย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๑๓) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการก าหนดนโยบาย อยู่
ในระดับมาก คือ เทศบาลก าหนดแนวทางด าเนินงานรณรงค์ปลูกจิตส านึกของประชาชนในท้องที่และ
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิผลและเทศบาลก าหนดนโยบายส าหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่า
รื่นรมย์ สมกับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิผล ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง 

 



๗๙ 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

(n=๓๘๘) 
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
ระดับประสิทธิผล 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. เทศบาลจัดท าแผนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม 

 
๓.๔๕ 

 
๐.๙๖๕ 

 
ปานกลาง 

๒. เทศบาลมีการวางแผนก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 
๓.๓๕ 

 
๐.๙๖๗ 

 
ปานกลาง 

๓. เทศบาลวางแผนด าเนินงานโดยการก าหนด
ระยะเวลาทั้งสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสม 

 
๓.๓๗ 

 
๐.๙๗๙ 

 
ปานกลาง 

๔.  เทศบาลมีการวางแผนด า เนิน งานด้ าน
สิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชน 

 
๓.๔๐ 

 
๑.๐๒๖ 

 
ปานกลาง 

๕. เทศบาลมีการวางแผนโครงการโดยเน้นการ
ก าจัดมลภาวะสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
๓.๔๗ 

 
๑.๐๓๐ 

 
ปานกลาง 

๖. เทศบาลมีการประเมินผลและปรับปรุงแผน
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
๓.๔๔ 

 
๑.๐๑๑ 

 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๑ ๐.๘๒๐ ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการวางแผนด าเนินงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๑, S.D. = ๐.๘๒๐)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านการบริหารโครงการ 

(n=๓๘๘) 
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ด้านการบริหารโครงการ 
ระดับประสิทธิผล 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. เทศบาลมีการบริหารโครงการโดยการก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน 

 
๓.๔๑ 

 
๐.๙๙๖ 

 
ปานกลาง 

๒. เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละ
โครงการอย่างเหมาะสม 

 
๓.๔๒ 

 
๑.๐๖๔ 

 
ปานกลาง 

๓. เทศบาลมีทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานโครงการอย่างเพียงพอ 

 
๓.๕๘ 

 
๐.๙๕๔ 

 
มาก 

๔. เทศบาลมีการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานโครงการอย่างเหมาะสม 

 
๓.๕๓ 

 
๐.๙๗๙ 

 
มาก 

๕. เทศบาลมีกระบวนการในการด าเนินงานที่
ชัดเจน 

 
๓.๔๖ 

 
๐.๙๕๗ 

 
ปานกลาง 

๖. เทศบาลมีการก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
๓.๔๗ 

 
๐.๙๓๘ 

 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๘ ๐.๘๐๔ ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารโครงการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๘๐๔) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารโครงการ อยู่
ในระดับมาก คือ เทศบาลมีทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานโครงการอย่างเพียงพอและ
เทศบาลมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการอย่างเหมาะสม ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 



๘๑ 

ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
ด้านการประเมินผลโครงการ 

(n=๓๓๘) 
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ด้านการประเมินผลโครงการ 
ระดับประสิทธิผล 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. เทศบาลมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
๓.๔๓ 

 
๐.๙๗๔ 

 
ปานกลาง 

๒ .  เ ท ศ บ า ล มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการประเมินผล 

 
๓.๓๘ 

 
๑.๐๒๑ 

 
ปานกลาง 

๓. เทศบาลมีการประเมินผลตามกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 

 
๓.๔๑ 

 
๑.๐๑๗ 

 
ปานกลาง 

๔. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล
กิจกรรม 

 
๓.๓๘ 

 
๐.๙๙๘ 

 
ปานกลาง 

๕. เทศบาลมีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบ
อย่างเปิดเผย 

 
๓.๓๖ 

 
๑.๑๐๑ 

 
ปานกลาง 

๖. เทศบาลมีการน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ๓.๓๗ ๑.๑๗๓ ปานกลาง 
ภาพรวม ๓.๓๙ ๐.๘๗๑ ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการประเมินผลโครงการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๙, S.D. = ๐.๘๗๑) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการประเมินผลโครงการ 
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๒ 

๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามเพศ 
(n=๓๘๘) 

ประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

เพศ  
ชาย (๒๑๙ คน) หญิง (๑๖๙ คน)   

    t Sig. 
x̅ S.D x̅ S.D   

๑. ด้านการก าหนดองค์กร
รับผิดชอบ 

 
๓.๕๐ 

 
๐.๘๒๖ 

 
๓.๕๔ 

 
๐.๗๔๗ 

 
-๐.๔๑๙ 

 
๐.๖๗๖ 

๒. ด้านการก าหนดนโยบาย ๓.๔๖ ๐.๘๒๕ ๓.๔๘ ๐.๗๙๙ -๐.๒๐๗ ๐.๘๓๖ 
๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน ๓.๓๙ ๐.๘๔๑ ๓.๔๕ ๐.๗๙๒ -๐.๗๗๕ ๐.๔๓๙ 
๔. ด้านการบริหารโครงการ ๓.๔๕ ๐.๘๑๗ ๓.๕๑ ๐.๗๘๙ -๐.๗๑๖ ๐.๔๗๔ 
๕. ด้านการประเมินผลโครงการ ๓.๓๑ ๐.๘๖๙ ๓.๔๙ ๐.๘๖๗ -๒.๐๑๘* ๐.๐๔๔ 

รวม ๓.๔๒ ๐.๗๓๗ ๓.๔๙ ๐.๖๘๗ -๐.๙๖๘ ๐.๓๓๔ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
จากตารางที่ ๔.๘ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมจ าแนก
ตามเพศพบว่า ไม่แตกต่างกัน (t = -๐.๙๖๘, Sig.= ๐.๓๓๔) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมใน ด้านการประเมินผลโครงการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 
๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



๘๓ 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน  

ตารางที่ ๔.๙ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามอาย ุ

(n=๓๘๘) 
ประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านการก าหนด
องค์กรรับผิดชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒.๕๓๙ 
๒๔๐.๐๗๙ 
๒๔๒.๖๑๙ 

๓ 
๓๘๔ 
๓๘๗ 

๐.๘๔๖ 
๐.๖๒๕ 

๑.๓๕๔ ๐.๒๕๗ 

๒. ด้านการก าหนด
นโยบาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๙๓๘ 
๒๕๓.๘๒๔ 
๒๕๕.๗๖๒ 

๓ 
๓๘๔ 
๓๘๗ 

๐.๖๔๖ 
๐.๖๖๑ 

๐.๙๗๗ ๐.๔๐๓ 

๓. ด้านการวางแผน
ด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒.๐๔๒ 
๒๕๗.๙๘๔ 
๒๖๐.๐๒๗ 

๓ 
๓๘๔ 
๓๘๗ 

๐.๖๘๑ 
๐.๖๗๒ 

๑.๐๑๓ ๐.๓๘๗ 

๔. ด้านการบริหาร
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๖.๓๔๓ 
๒๔๔.๐๓๔ 
๒๕๐.๓๗๗ 

๓ 
๓๘๔ 
๓๘๗ 

๒.๑๑๔ 
๐.๖๓๖ 

๓.๓๒๗* ๐.๐๒๐ 

๕. ด้านการประเมินผล
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๖.๖๒๔ 
๒๘๗.๒๕๗ 
๒๙๓.๘๘๑ 

๓ 
๓๘๔ 
๓๘๗ 

๒.๒๐๘ 
๐.๗๔๘ 

๒.๙๕๒* ๐.๐๓๓ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๓๑๐ 
๑๙๔.๙๓๔ 
๑๙๘.๒๔๔ 

๓ 
๓๘๔ 
๓๘๗ 

๑.๑๐๓ 
๐.๕๐๘ 

๒.๑๗๓ ๐.๐๙๑ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๙ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมจ าแนก
ตามอายุพบว่า ไม่แตกต่างกัน (F = ๒.๑๗๓, Sig.= ๐.๐๙๑) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อม แตกต่างกันในด้านการบริหารโครงการ (F = ๓.๓๒๗, Sig.= ๐.๐๒๐) และด้านการ
ประเมินผลโครงการ (F = ๒.๙๕๒, Sig.= ๐.๐๓๓) ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่างอย่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ( Least 
Significant Difference : LSD.) ในด้านการบริหารโครงการและด้านการประเมินผลโครงการ ดัง
ตารางที่ ๔.๑๐ - ๔.๑๑ 



๘๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
จ าแนกตามความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ด้านการบริหาร
โครงการ 

(n=๓๘๘) 
 

อายุ 
 

 
 
 

อายุ 
ต่ ากว่า ๓๐ ปี ๓๐ – ๔๐ ป ี ๔๑ – ๕๐ ป ี ๕๑ ปีขึ้นไป 

 ๓.๖๑ ๓.๓๒ ๓.๓๘ ๓.๕๕ 
ต่ ากว่า ๓๐ ปี ๓.๖๑ - ๐.๒๙* ๐.๒๓ ๐.๐๖ 
๓๐ – ๔๐ ป ี ๓.๓๒ - - -๐.๐๖ -๐.๒๓ 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๓.๓๘ - - - -๐.๑๗ 
๕๑ ปีขึ้นไป ๓.๕๕ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่  ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารโครงการ มากกว่า ประชาชนที่มีอายุ ๓๐ - ๔๐ ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
จ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ด้านการประเมินผลโครงการ 

(n=๓๘๘) 
 

อายุ 
 

 
 
 

อายุ 
ต่ ากว่า ๓๐ ปี ๓๐ – ๔๐ ป ี ๔๑ – ๕๐ ป ี ๕๑ ปีขึ้นไป 

 ๓.๕๔ ๓.๒๓ ๓.๓๖ ๓.๓๖ 
ต่ ากว่า ๓๐ ปี ๓.๕๔ - ๐.๓๑* ๐.๑๘ ๐.๑๘ 
๓๐ – ๔๐ ป ี ๓.๒๓ - - -๐.๑๓ -๐.๑๓ 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๓.๓๖ - - - -๐.๐๐ 
๕๑ ปีขึ้นไป ๓.๓๖ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่  ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี มีความคิดเห็น 
ต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินผลโครงการ มากกว่า ประชาชนที่มีอายุ ๓๐ - 
๔๐ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





๘๖ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน  

ตารางท่ี ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามระดับการศึกษา 

(n=๓๘๘) 
ประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านการก าหนด
องค์กรรับผิดชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๓๑๑ 
๒๓๘.๓๐๘ 
๒๔๒.๖๑๙ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๑.๐๗๘ 
๐.๖๒๒ 

๑.๗๓๒ ๐.๑๔๒ 

๒. ด้านการก าหนด
นโยบาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒.๒๒๘ 
๒๕๓.๕๓๔ 
๒๕๕.๗๖๒ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๐.๕๕๗ 
๐.๖๖๒ 

๐.๘๔๑ ๐.๕๐๐ 

๓. ด้านการวางแผน
ด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒.๘๘๕ 
๒๕๗.๑๔๑ 
๒๖๐.๐๒๗ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๐.๗๒๑ 
๐.๖๗๑ 

๑.๐๗๔ ๐.๓๖๙ 

๔. ด้านการบริหาร
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๓๔๖ 
๒๔๖.๐๓๐ 
๒๕๐.๓๗๗ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๑.๐๘๗ 
๐.๖๔๒ 

๑.๖๙๒ ๐.๑๕๑ 

๕. ด้านการประเมินผล
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๖.๓๓๓ 
๒๘๗.๕๔๘ 
๒๙๓.๘๘๑ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๑.๕๘๓ 
๐.๗๕๑ 

๒.๑๐๙ ๐.๐๗๙ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๖๘๖ 
๑๙๔.๕๕๘ 
๑๙๘.๒๔๔ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๐.๙๒๒ 
๐.๕๐๘ 

๑.๘๑๔ ๐.๑๒๕ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม จ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๑.๘๑๔, Sig.= ๐.๑๒๕) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 
 

 
 



๘๗ 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 

ตารางท่ี ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามอาชีพ 

(n=๓๘๘) 
ประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านการก าหนด
องค์กรรับผิดชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๖.๖๙๑ 
๒๓๕.๙๒๘ 
๒๔๒.๖๑๙ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๑.๖๗๓ 
๐.๖๑๖ 

๒.๗๑๖* ๐.๐๓๐ 

๒. ด้านการก าหนด
นโยบาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๔๖๙ 
๒๕๑.๒๙๓ 
๒๕๕.๗๖๒ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๑.๑๑๗ 
๐.๖๕๖ 

๑.๗๐๓ ๐.๑๔๙ 

๓. ด้านการวางแผน
ด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๑๗๒ 
๒๕๔.๘๕๕ 
๒๖๐.๐๒๗ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๑.๒๙๓ 
๐.๖๖๕ 

๑.๙๔๓ ๐.๑๐๓ 

๔. ด้านการบริหาร
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๒.๒๘๕ 
๒๓๘.๐๙๑ 
๒๕๐.๓๗๗ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๓.๐๗๑ 
๐.๖๒๒ 

๔.๙๔๑** ๐.๐๐๑ 

๕. ด้านการประเมินผล
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๐.๕๕๖ 
๒๘๓.๓๒๕ 
๒๙๓.๘๘๑ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๒.๖๓๙ 
๐.๗๔๐ 

๓.๕๖๗** ๐.๐๐๗ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๗.๑๙๒ 
๑๙๑.๐๕๑ 
๑๙๘.๒๔๔ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๑.๗๙๘ 
๐.๔๙๙ 

๓.๖๐๕** ๐.๐๐๗ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม จ าแนก
ตามอาชีพ พบว่า แตกต่างกัน (F = ๓.๖๐๕, Sig.= ๐.๐๐๗) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ ๐.๐๑ 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันในด้านการบริหารโครงการ (F = ๔.๙๔๑, Sig.= 
๐.๐๐๑) และด้านการประเมินผลโครงการ (F = ๓.๕๖๗, Sig.= ๐.๐๐๗) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๑ ส่วนในด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ (F = ๒.๗๑๖, Sig.= ๐.๐๓๐) แตกต่างกัน



๘๘ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
โดยวิธีผลต่างอย่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) ในด้านการก าหนด
องค์กรรับผิดชอบ ด้านการบริหารโครงการและด้านการประเมินผลโครงการ ดังตารางที่  ๔.๑๔ - 
๔.๑๖ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของประสิทธิผล

การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
จ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

(n=๓๘๘) 
 

อาชีพ 
 

 
 
 

อาชีพ 
เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๕๐ ๓.๒๙ ๓.๕๙ ๓.๖๓ ๓.๕๘ 
เกษตรกรรม  ๓.๕๐ - ๐.๒๑ -๐.๐๙ -๐.๑๓ -๐.๐๘ 
ค้าขาย ๓.๒๙ - - -๐.๓๐* -๐.๓๔* -๐.๒๙ 
รับราชการ ๓.๕๙ - - - -๐.๐๔ ๐.๐๑ 
รับจ้าง ๓.๖๓ - - - - ๐.๐๕ 
อ่ืนๆ ๓.๕๘ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ น้อยกว่า อาชีพรับราชการและอาชีพรับจ้าง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
จ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ด้านการบริหารโครงการ 

(n=๓๘๘) 
 

อาชีพ 
 

 
 
 

อาชีพ 
เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๔๔ ๓.๑๗ ๓.๕๖ ๓.๖๑ ๓.๗๑ 
เกษตรกรรม  ๓.๔๔ - ๐.๒๗* -๐.๑๒ -๐.๑๗ -๐.๒๗ 
ค้าขาย ๓.๑๗ - - -๐.๓๙* -๐.๔๔* -๐.๕๔* 
รับราชการ ๓.๕๖ - - - -๐.๐๕ -๐.๑๕ 
รับจ้าง ๓.๖๑ - - - - -๐.๑๐ 
อ่ืนๆ ๓.๗๑ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารโครงการ มากกว่า อาชีพค้าขาย 

     ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 
น้อยกว่า อาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้างและอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๙๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
จ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ด้านประเมินผลโครงการ 

(n=๓๘๘) 
 

อาชีพ 
 

 
 
 

อาชีพ 
เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๔๒ ๓.๑๑ ๓.๕๒ ๓.๔๒ ๓.๖๕ 
เกษตรกรรม  ๓.๔๒ - ๐.๓๑* -๐.๑๐ ๐.๐๐ -๐.๒๓ 
ค้าขาย ๓.๑๑ - - -๐.๔๑* -๐.๓๑* -๐.๕๔* 
รับราชการ ๓.๕๒ - - - ๐.๑๐ -๐.๑๓ 
รับจ้าง ๓.๔๒ - - - - -๐.๒๓ 
อ่ืนๆ ๓.๖๕ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารโครงการ มากกว่า อาชีพค้าขาย 

     ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 
น้อยกว่า อาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้างและอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๙๑ 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 

ตารางท่ี ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามรายได้ 

(n=๓๘๘) 
ประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการก าหนด
องค์กรรับผิดชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๗.๐๕๙ 
๒๓๕.๕๖๐ 
๒๔๒.๖๑๙ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๑.๗๖๕ 
๐.๖๑๕ 

 

๒.๘๖๙* ๐.๐๒๓ 

๒. ด้านการก าหนด
นโยบาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๘.๒๐๖ 
๒๔๗.๕๕๖ 
๒๕๕.๗๖๒ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๒.๐๕๒ 
๐.๖๔๖ 

๓.๑๗๔* ๐.๐๑๔ 

๓. ด้านการวางแผน
ด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๒.๗๑๙ 
๒๔๗.๓๐๘ 
๒๖๐.๐๒๗ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๓.๑๘๐ 
๐.๖๔๖ 

๔.๙๒๔** ๐.๐๐๑ 

๔. ด้านการบริหาร
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๖.๔๒๖ 
๒๓๓.๙๕๑ 
๒๕๐.๓๗๗ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๔.๑๐๖ 
๐.๖๑๑ 

๖.๗๒๓** ๐.๐๐๐ 

๕. ด้านการประเมินผล
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๖.๒๗๑ 
๒๗๗.๖๑๐ 
๒๙๓.๘๘๑ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๔.๐๖๘ 
๐.๗๒๕ 

๕.๖๑๒** ๐.๐๐๐ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๑.๔๘๑ 
๑๘๖.๗๖๓ 
๑๙๘.๒๔๔ 

๔ 
๓๘๓ 
๓๘๗ 

๒.๘๗๐ 
๐.๔๘๘ 

๕.๘๘๖** ๐.๐๐๐ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมจ าแนก
ตามรายได้ พบว่า แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๑ (F = ๕.๘๘๖, Sig.= ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน ในด้านการวางแผนด าเนินการ (F = ๔.๙๒๔, Sig.= 
๐.๐๐๑) ด้านการบริหารโครงการ (F = ๖.๗๒๓, Sig.= ๐.๐๐๐) ด้านการประเมินผลโครงการ (F = 
๕.๖๑๒, Sig.= ๐.๐๐๐) ส่วนด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ (F = ๒.๘๖๙, Sig.= ๐.๐๒๓) และ
ด้านการก าหนดนโยบาย (F = ๓.๑๗๔, Sig.= ๐.๐๑๔) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 



๙๒ 

ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่างอย่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๘ - ๔.๒๒ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของประสิทธิผล

การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
จ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

(n=๓๘๘) 
 

รายได้ 
 

 
 
 

รายได้ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๕,๐๐๐  
-  

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๑ 
- 

๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐๑ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 ๓.๖๐ ๓.๓๗ ๓.๔๒ ๓.๕๐ ๔.๐๔ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐ บาท 
 

๓.๖๐ 
 
- 

 
๐.๒๓* 

 
๐.๑๘ 

 
๐.๑๐ 

 
-๐.๔๔ 

๑๕,๐๐๐ -  
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๓๗ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๕ 

 
-๐.๑๓ 

 
-๐.๖๗* 

๒๐,๐๐๑ - 
 ๒๕,๐๐๐ บาท 

 
๓.๔๒ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๘ 

 
-๐.๖๒* 

๒๕,๐๐๑ -  
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๕๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๕๔ 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 
๔.๐๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินผลโครงการ มากกว่า ประชาชนที่มี
รายได้ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท  

   ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท และรายได้ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ 
บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 





๙๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
จ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ด้านการก าหนดนโยบาย 

(n=๓๘๘) 
 

รายได้ 
 

 
 
 

รายได้ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๕,๐๐๐ 
 -  

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๑ 
- 

๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐๑ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 ๓.๕๖ ๓.๓๒ ๓.๔๐ ๓.๔๓ ๔.๑๑ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐ บาท 
 

๓.๕๖ 
 
- 

 
๐.๒๔* 

 
๐.๑๖ 

 
๐.๑๓ 

 
-๐.๕๕* 

๑๕,๐๐๐ -  
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๓๒ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๘ 

 
-๐.๑๑ 

 
-๐.๗๙* 

๒๐,๐๐๑ - 
 ๒๕,๐๐๐ บาท 

 
๓.๔๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๓ 

 
-๐.๗๑* 

๒๕,๐๐๑ -  
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๔๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๖๘* 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 
๔.๑๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินผลโครงการ มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้
๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท  
 ประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๑ - 
๒๕,๐๐๐ บาท และ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 
น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 

 
 
 





๙๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
จ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

                                                   (n=๓๘๘) 
 

รายได้ 
 

 
 
 

รายได้ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๕,๐๐๐ 
 -  

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๑ 
- 

๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐๑ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 ๓.๕๓ ๓.๒๒ ๓.๒๖ ๓.๔๔ ๔.๑๓ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐ บาท 
 

๓.๕๓ 
 
- 

 
๐.๓๑* 

 
๐.๒๗* 

 
๐.๐๙ 

 
-๐.๖๐* 

๑๕,๐๐๐ -  
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๒๒ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๔ 

 
-๐.๒๒ 

 
-๐.๙๑* 

๒๐,๐๐๑ - 
 ๒๕,๐๐๐ บาท 

 
๓.๒๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๘ 

 
-๐.๘๗* 

๒๕,๐๐๑ -  
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๔๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๖๙* 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 
๔.๑๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินผลโครงการ มากกว่า ประชาชนที่มี
รายได้ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาทและ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท 

   ประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๑ - 
๒๕,๐๐๐ บาทและ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 
น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 





๙๕ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
จ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ด้านการบริหารโครงการ 

(n=๓๘๘) 
 

รายได้ 
 

 
 
 

รายได้ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๕,๐๐๐ 
 -  

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๑ 
- 

๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐๑ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 ๓.๕๙ ๓.๒๑ ๓.๔๗ ๓.๕๘ ๔.๒๖ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐ บาท 
 

๓.๕๙ 
 
- 

 
๐.๓๘* 

 
๐.๑๒ 

 
๐.๐๑ 

 
-๐.๖๗* 

๑๕,๐๐๐ -  
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๒๑ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๖ 

 
-๐.๓๗ 

 
-๑.๐๕* 

๒๐,๐๐๑ - 
 ๒๕,๐๐๐ บาท 

 
๓.๔๗ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๑ 

 
-๐.๗๙* 

๒๕,๐๐๑ -  
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๕๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๖๘* 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 
๔.๒๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินผลโครงการ มากกว่า ประชาชนที่มี
รายได้ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท  

   ประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๑ - 
๒๕,๐๐๐ บาทและ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 
น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 
 
 
 





๙๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
จ าแนกตามประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ด้านการประเมินผลโครงการ 

(n=๓๘๘) 
 

รายได้ 
 

 
 
 

รายได้ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๕,๐๐๐ 
 -  

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๑ 
- 

๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐๑ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 ๓.๕๓ ๓.๑๒ ๓.๓๒ ๓.๕๕ ๔.๐๐ 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐ บาท 
 

๓.๕๓ 
 
- 

 
๐.๔๑* 

 
๐.๒๑ 

 
-๐.๐๒ 

 
-๐.๔๗ 

๑๕,๐๐๐ -  
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๑๒ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๐ 

 
-๐.๔๓ 

 
-๐.๘๘* 

๒๐,๐๐๑ - 
 ๒๕,๐๐๐ บาท 

๓.๓๒  
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๓ 

 
-๐.๖๘* 

๒๕,๐๐๑ -  
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๕๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๔๕ 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 
๔.๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินผลโครงการ มากกว่า ประชาชนที่มี
รายได้ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท  

   ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาทและ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้น
ไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 

 





๙๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๓ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๕ 

(n=๓๘๘) 
สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ ประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

 
-๐.๙๖๘ 

 
- 

 
๐.๓๓๔ 

 
- 

 
 

๒. อายุ ประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

  
๒.๑๗๓ 

 
๐.๐๙๑ 

 
- 

 
 

๓. ระดับ
การศึกษา 

ประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

  
๑.๘๑๔ 

 
๐.๑๒๕ 

 
- 

 
 

๔. อาชีพ ประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

  
๓.๖๐๕ 

 
๐.๐๐๗ 

 
 

 
- 

๕. รายได้ ประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

  
๕.๘๘๖ 

 
๐.๐๐๐ 

 
 

 
- 

 
จากตารางที่ ๔.๒๓ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 



๙๘ 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล 
หมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามรายด้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่   
๔.๒๔ – ๔.๓๓ 

 
ตารางที่ ๔.๒๔ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. ผู้รับผิดชอบมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าที่  ๓ 

๒. ผู้รับผิดชอบยังมีเครื่องมือที่ไม่เพียงพอ ท าให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ 
ล่าช้า  

 
๒ 

๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่หนึ่งคนรับผิดชอบงานหลายด้าน ผลท าให้งานล่าช้า ผิดพลาด  ๓ 

 
 ตารางท่ี ๔.๒๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสอ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

 
๑. ควรเพ่ิมผู้รับผิดชอบส าหรับการปฏิบัติหน้าที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดเป็น

ประสิทธิผลที่ดีมากอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
 

๓ 
๒. ควรจัดหาเครื่องมือให้เพียงพอ จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่รวดเร็วมากขึ้นและ

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
 

๒ 
๓. ควรก าหนดเพิ่มผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นการกระจายหน้าที่จะท าให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น 
 

๓ 
 
 
 

 
 
 



๙๙ 

ตารางที่ ๔.๒๖ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการก าหนดนโยบาย 

 
ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. ประชาชนในท้องที่และนักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ใส่ใจในนโยบายรณรงค์การคัด
แยกขยะอย่างจริงจัง  

 
๑ 

๒. การก าหนดนโยบายด้านการปลูกต้นไม้ทดแทนเพ่ือสร้างความสมดุลของ
ธรรมชาตินั้น ยังมีการขาดด้านในการดูแลรักษาอย่างจริงจัง 

 
๒ 

๓. การก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ยังขาดการประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 

 
๓ 

 
ตารางที่ ๔.๒๗ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสีอ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา ด้านการก าหนดนโยบาย 
 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

 
๑.    ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องที่และนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงประโยชน์

ของการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง 
 

๑ 
๒. เมื่อก าหนดนโยบายแล้วควรที่จะติดตามผลของนโยบายนั้นๆ ควบคู่กันไป

เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

๒ 
๓. ควรท าประชาพิจารณ์จากพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือน ามาก าหนดนโยบายได้ตรงตาม

ความต้องการของประชาชน 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

ตารางที่ ๔.๒๘ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

 
ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือน้อยมากในการจัดท าแผนด าเนินงาน  ๓ 

๒. ประชาชนไม่ได้รับข่าวสาร/เทศบาลไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผน
ด าเนินการอย่างจริงจัง ผลท าให้เทศบาลไม่ได้ทราบปัญหาที่แท้จริงจาก
ประชาชนในพื้นท่ี 

 
 

๓ 

 
ตารางที่ ๔.๒๙ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

 
๑.    ประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการลงพ้ืนที่ส ารวจหรือการให้ข้อมูลกับ

เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นจริง 
 

๑ 
๒. ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนเพ่ือจะได้ร่วมกันกับ

เทศบาลในการวางแผนด าเนินงาน 
 

๒ 
๓. ควรสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้ึนมาเพ่ือให้มีหน้าที่เป็นตัวแทนของ

ประชาชนในการวางแผนด าเนินงาน 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

ตารางที่ ๔.๓๐ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารโครงการ 
 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอส าหรับการบริหารโครงการ ผลท าให้ปฏิบัติงานล่าช้า ๓ 

๒. การบริหารโครงการโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการไม่เพียงพอ ท าให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานหลายด้านดูแลไม่ท่ัวถึง  

 
๒ 

 
ตารางที่ ๔.๓๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารโครงการ 
 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

 

๑.    ควรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอส าหรับการบริหารโครงการ ๓ 
๒. ควรมีการบริหารโครงการโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการให้ชัดเจน ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

ตารางที่ ๔.๓๒ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการประเมินผลโครงการ 
 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยตรงใน
การประเมินผลโครงการ  

 
๑ 

๒. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานของเทศบาล ผลท าให้ไม่
สามารถประเมินความส าเร็จในการบริหารโครงการได้อย่างแท้จริง 

 
๒ 

๓. ไม่มีการแจ้งผลประเมินให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง ผลท าให้ไม่ได้ทราบ
ความคิดเห็นของการประเมินผลจากประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 
๕ 

 
ตารางที่ ๔.๓๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา ด้านการประเมินผลโครงการ 
 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

 

๑.    ควรจัดตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยตรงในการประเมินผลโครงการ  

 
๑ 

๒. ควรมีการแจ้งผลประเมินให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เช่น ทาง
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ของเทศบาลได้สะดวกมากขึ้น 

 
 

๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ถาม
ตามกรอบแนวคิดของสุเทพ ธีรศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ  
๒. ด้านการก าหนดนโยบาย ๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน ๔. ด้านการบริหารโครงการ ๕. ด้านการ
ประเมินผลโครงการ ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) จ านวน ๑๒ คน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ พบว่า องค์กร

ผู้รับผิดชอบก าหนดได้อย่างเหมาะสมลงตัวแล้ว โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กองงานสาธารณสุข 
ทั้งความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล แต่ยังพบปัญหาเรื่องเครื่องมือยังไม่เพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยังมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าที่บางช่วงเวลา
โดยเฉพาะในฤดูแห่งการท่องเที่ยว แต่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิผล๑ และยิ่งไปกว่า
นั้นยังสามารถท างานร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดี เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่าท างานร่วมกับประชาชนทุกวัน แต่ถ้ามีการเพ่ิมจ านวน
เครื่องมือส าหรับการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นได้นั้น๒ ที่ส าคัญงานด้านสิ่งแวดล้อมจะประสบผลส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิผล คือได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกัน๓ เรื่องเครื่องมือที่
ทันสมัยและเพียงส าหรับงานสิ่งแวดด้านขยะ แต่ด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านอากาศ ด้านทรัพยากรน้ า ยังไม่มี
เครื่องที่ทันสมัยที่จะน ามาตรวจวัดมลภาวะ๔ เรื่องเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงส าหรับงานสิ่งแวดด้าน
ขยะ แต่ด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านอากาศ ด้านทรัพยากรน้ า ยังไม่มีเครื่องที่ทันสมัยที่จะน ามาตรวจวัด
มลภาวะ ๕ เรื่องเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงส าหรับงานสิ่งแวดด้านขยะ แต่ด้านอ่ืนๆ เช่น ด้าน
อากาศ ด้านทรัพยากรน้ า ยังไม่มีเครื่องที่ทันสมัยที่จะน ามาตรวจวัดมลภาวะ๖ หากมีการก าหนด
องค์กรผู้รับผิดชอบเพ่ิมจ านวนมากขึ้น และเน้นความร่วมมือจากประชาชนเปิดโอกาส ประสานงาน 
สื่อสาร เป็นต้น จะท าให้ผู้รับผิดชอบท างานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ๗ การท างานก็จะ
ประสิทธิผลในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าพอใจ ถ้าหากเสริมเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางเสียงได้จะเป็นการดียิ่งขึ้น๘ และประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
                                                           

๑ สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล, นายกเทศมนตรีต าบลหมูสี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นายสนั่น เปาะชนะ, รองนายกเทศมนตรีต าบลหมูสี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ, ปลัดเทศบาลต าบลหมูสี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ นางปวีณา วังคาม, รักษาการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 

 ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ์ นางสาวนันทกา ถุงมณี, พนักงานธุรการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ์ นางชัชญา แก้วหล้า, พนักงานธุรการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ์ นายขวัญชัย แว่นศิลา, เจ้าหน้าท่ีเก็บค่าขยะ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ นายสมยศ อ่อนน้อม, พนักงานขับรถยนต์, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๔ 

สิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้รับผิดชอบจะท าให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น๙ เมื่อได้เพ่ิมจ านวนผู้รับผิดชอบมาก
ขึ้นจะท าให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นประสิทธิผลมากขึ้น แต่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นก็สามารถ
ท างานได้น่าพอใจอยู่แล้ว๑๐ และผู้รับผิดชอบได้เครื่องมือที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าที่นั้น จะท า
ให้มีการจัดการได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น๑๑ ดังนั้นการได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นสิ่ง
ส าคัญ เพราะฉะนั้นผู้รับผิดชอบต้องมีอัธยาศัยที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถมากกว่านี้
จะท าให้เข้าใจ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนจะท า
ให้การจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล๑๒ 

สรุป องค์กรผู้รับผิดชอบก าหนดได้อย่างเหมาะสมลงตัวแล้ว ทั้งความสามารถและ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล การจะปฏิบัติหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมจะให้ประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิผลได้นั้น ผู้รับผิดชอบต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยจึ งจะเกิดเป็นประสิทธิผล 
และควรเน้นความร่วมมือจากประชาชนเปิดโอกาส ประสานงาน สื่อสาร ดังนั้นการได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ ผู้รับผิดชอบต้องมีอัธยาศัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ
มากกว่านี้จะท าให้จัดการได้อย่างมีประสิทธิผล 

๒. ด้านการก าหนดนโยบาย 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการก าหนดนโยบาย พบว่า นโยบายรณรงค์การ

ปลูกจิตส านึกของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ตระหนึกถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น ทางเทศบาลจะ
เน้นมากเรื่องนี้ โดยเริ่มจากการปลูกจิตส านึกให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน๑๓ เป็นส าคัญโดยเฉพาะให้มีการ
รณรงค์ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง๑๔ ปลูกจิตส านึกของประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนถึง
นโยบายด้านการปรับภูมิทัศน์ให้น่ารื่นรมย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพราะการ
ท่องเที่ยวนั้นจะท าให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในท้องที่และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในท้องที่ที่มี
การจัดการสิ่งแวดล้อมจะท าให้เห็นประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นรูปธรรม๑๕ การก าหนด
นโยบายหากจะเกิดเป็นประสิทธิผลมากขึ้น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะลงพ้ืนที่ท าประชาคมจากชุมชน 
จะท าให้เข้าใจปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงประเด็น โดยการเชิญผู้น าชุมชน
ต่างๆ เข้ามาร่วมในการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นบ่อยๆ ก็จะท าให้การก าหนดนโยบาย
ง่ายขึ้น๑๖ การก าหนดนโยบายที่ดีควรได้รับประชาคมจากชุมชนต่างๆ เพราะแต่ละพ้ืนที่ก็มีความ
ต้องการที่แตกต่างกันไป แต่ในขณะเดียวกันต้องค านึกถึงความคุ้มค่าด้วย๑๗ อีกประหนึ่งเพ่ือเป็นการ

                                                           
๙ สัมภาษณ์ นายดนุพล โพธิ์สุวรรณ, พนักงานเก็บขนขยะ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายอ านาจ แสนโครต, ราษฎร หมู่ที่ ๓, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ นายจุก เผ่าจันทึก, ราษฎร หมู่ที่ ๑๗, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ เชิดรัมย์, ราษฎร หมู่ที่ ๔, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล, นายกเทศมนตรีต าบลหมูสี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายสนั่น เปาะชนะ, รองนายกเทศมนตรีต าบลหมูสี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ, ปลัดเทศบาลต าบลหมูสี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ นางปวีณา วังคาม, รักษาการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,  

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณ์ นางสาวนันทกา ถุงมณี, พนักงานธุรการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๕ 

เสริมสร้างการเรียนรู้ส าหรับการคัดแยกขยะ ผลที่ได้คือจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้ตนเอง๑๘ การ
ก าหนดนโยบายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่วนหนึ่งคือการได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึง
ท าให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นประสิทธิผลอย่างชัดเจน ทั้งประชาชนก็ให้การยอมรับและภูมิใจ
ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดล้อม๑๙ แต่ยังมีอุปสรรคในบางพ้ืนที่ที่ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
ในด้านการก าหนดนโยบายคือยังอาจไม่ค านึงถึงประโยชน์ในการให้ความคิดเห็นมากนัก เนื่องจากไม่มี
เวลาในการเข้าร่วมการลงประชาคมลงความเห็นในการก าหนดนโยบาย๒๐ นโยบายการปลูกจิตส านึก
ของประชาชนในท้องที่และนักท่องเที่ยวจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบได้ง่ายและรวดเร็ว
มากขึ้น เนื่องจากผู้รับผิดชอบจะได้ไม่เสียเวลาในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง๒๑ นโยบายในการปลูกต้นไม้
เพ่ือท าให้พ้ืนที่มีธรรมชาติเกิดความสมดุลมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรก าหนดและท าเป็นประจ า แต่ใน
ขณะเดียวกันเมื่อปลูกต้นไม้แล้วก็ควรค านึกถึงการดูแลรักษาด้วย หรือก าหนดให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม จะท าให้สิ่งแวดล้อมมีความรื่นรมย์มากขึ้นสมกับ
เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโดยแท้จริง๒๒ ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมาก
เท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีเวลาเข้ารับฟังร่วมก าหนดนโยบาย ควรที่จะก าหนดวันเวลาในการก าหนด
นโยบายในการลงพ้ืนที่ในการรับฟังนโยบายให้สอดคล้องกับวัน เวลาที่ประชาชนสะดวกจะเป็นการดี
ยิ่งขึ้น๒๓ และที่ส าคัญหากมีการเชิญผู้ประกอบการทุกๆ แห่งเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ให้จริงจังกว่านี้จะดีมาก๒๔ 

สรุป การก าหนดนโยบายควรค านึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ ความส าเร็จ ผลที่
ได้รับและควรตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบควรจะลงพ้ืนที่ท าประชาคมจากชุมชน จะ
ท าให้เข้าใจปัญหา ความต้องการและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงประเด็น เพราะแต่
ละพ้ืนที่ก็มีความต้องการที่แตกต่างกันไป ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมาก
เท่าที่ควรเนื่องจากไม่มีเวลาเข้ารับฟังร่วมก าหนดนโยบาย และที่ส าคัญควรน าผู้ประกอบการทุกแห่ง
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดเป็นประสิทธิผลด้านการ
ก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการวางแผนด าเนินงาน พบว่า การวางแผน

ด าเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมถือว่าประสบผลส าเร็จ เนื่องจากได้รับข้อมูลจากการท าประชาคม
ตามชุมชนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งส าหรับการวางแผนด าเนินงาน ทั้งการก าหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลา๒๕ ที่สามารถจัดท าแผนด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม คือการได้รับความร่วมมือจากผู้น า

                                                           
๑๘ สัมภาษณ์ นางชัชญา แก้วหล้า, พนักงานธุรการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายขวัญชัย แว่นศิลา, เจ้าหน้าท่ีเก็บค่าขยะ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายสมยศ อ่อนน้อม, พนักงานขับรถยนต์, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายดนุพล โพธิ์สุวรรณ, พนักงานเก็บขนขยะ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ นายอ านาจ แสนโครต, ราษฎร หมู่ที่ ๓, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายจุก เผ่าจันทึก, ราษฎร หมู่ที่ ๑๗, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ เชิดรัมย์, ราษฎร หมู่ที่ ๔, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ พยัคฆ์กลุ, นายกเทศมนตรตี าบลหมูส,ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๖ 

ชุมชนที่ได้น าข้อมูลจากชุมชนมาร่วมก าหนดแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อม๒๖ มีความเหมาะสมชัดเจน 
ทั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ซึ่งได้เน้นในเรื่องการก าจัดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและใน
อนาคตต้องมีการวางแผนก าหนดกรอบในการปฏิบัติให้จริงจังมากขึ้น จะท าให้แผนด าเนินงานเกิด
ประสิทธิผล๒๗ การปรับปรุงแผนด าเนินงานจะต้องมีความต่อเนื่องรวดเร็วไม่ท าให้เกิดปัญหาจนยากท่ี
จะแก้ไขตามหลัง หากมีนักวิชาการที่เพียงพอส าหรับการพิจารณาให้มากขึ้น เพราะแผนด าเนินงาน
อาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา๒๘ การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่
ชัดเจนได้นั้น ต้องค านึงถึงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งแวดล้อมว่ามีผลกระทบมากน้อยเพียงใด การ
พิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่ส าคัญในการวางแผนด าเนินงาน ๒๙ แผนการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ได้ก าหนดไว้มีความชัดเจนดี และได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชนมาร่วมก าหนดแผน
ด าเนินงาน๓๐ เทศบาลมีการวางแผนร่วมกับประชาชนมาโดยตลอดและเป็นประจ า จึงได้รับข้อมูลที่
ทันสมัยตลอดเวลาท าให้ด าเนินงานสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีไม่มีอุปสรรคใดๆ๓๑ แผนด าเนินงานเป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนหนึ่งคือได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่ ท าให้
ด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและเกิดเป็นประสิทธิผลอย่างเห็นได้ชัดเจน๓๒ และในบางครั้งก็ต้องมีการ
แก้ไขปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด๓๓ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับฟังแผนด าเนินงานจะท าให้ประชาชนได้เห็นกระบวนการ
ท างานของเทศบาลได้อย่างชัดเจนมากข้ึน๓๔ ภาคประชาชนได้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการก าหนด
แผนด าเนินงานสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประชาชนในท้องที่จะเข้าใจปัญหาได้อย่างแท้จริง๓๕ ประชาชน
ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนด าเนินงาน โดยเฉพาะการเน้นเรื่องการด าเนินงานด้านการ
ก าจัดมลภาวะซึ่งก็ด าเนินการมาด้วยดีและสามารถมองเห็นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นรูปธรรม
สัมผัสได้เกิดเป็นประสิทธิผล๓๖ 

สรุป การวางแผนด าเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมถือว่าประสบผลส าเร็จในระดับที่
พ่ึงพอใจ เนื่องจากได้รับข้อมูลจากการท าประชาคมตามชุมชนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งส าหรับ
การวางแผนด าเนินงาน สามารถจัดท าแผนได้และที่สามารถจัดท าแผนด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม
คือการได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชนที่ได้น าข้อมูลจากชุมชนมาร่วมก าหนดแผนในการจัดการ

                                                           
๒๖ สัมภาษณ์ นายสนั่น เปาะชนะ, รองนายกเทศมนตรีต าบลหมูสี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๗  สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ, ปลัดเทศบาลต าบลหมูสี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ นางปวีณา วังคาม, รักษาการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , 

 ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ์ นางสาวนันทกา ถุงมณี, พนักงานธุรการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
๓๐ สัมภาษณ์ นางชัชญา แก้วหล้า, พนักงานธุรการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายขวัญชัย แว่นศิลา, เจ้าหน้าท่ีเก็บค่าขยะ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์ นายสมยศ อ่อนน้อม, พนักงานขับรถยนต์, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๓ สัมภาษณ์ นายดนุพล โพธิ์สุวรรณ, พนักงานเก็บขนขยะ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณ์ นายอ านาจ แสนโครต, ราษฎร หมู่ที่ ๓, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๓๕ สัมภาษณ์ นายจุก เผ่าจันทึก, ราษฎร หมู่ที่ ๑๗, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๓๖ สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ เชิดรัมย์, ราษฎร หมู่ที่ ๔, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๗ 

สิ่งแวดล้อมและในขณะเดียวกันก็ยังมีการปรับปรุงแผนด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนด าเนินงานถือได้ว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิผล 

๔. ด้านการบริหารโครงการ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการบริหารโครงการ พบว่า การบริหารโครงการ

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการได้อย่างชัดเจนเหมาะสม ทั้งเรื่องงบประมาณในแต่ละ
โครงการก็จัดสรรได้อย่างเพียงพอ เพราะมีการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่า แต่ถึงอย่างไรก็ยังประสบ
ปัญหาเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานที่บางขณะยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เช่น ด้านมลภ
สวะทางอากาศ ทางน้ า เรายังไม่มีเครื่องในส่วนตรงนี้ แต่ก็ก าลังจะจัดเข้าท าแผนในการจัดซื้อเพ่ือเติม 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล๓๗ การจัดสรรงบประมาณในแต่ละ
โครงการมีความเป็นไปอย่างเหมาะสม ด้านการบริหารสามารถจัดหาผู้รับผิดชอบในการบริหารด้าน
สิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนเหมาะสม และมีการจัดการกระบวนการในการท างานได้อย่างชัดเจน๓๘ 
ระยะเวลาในการบริหารโครงการมีความเหมาะสมชัดเจน กระบวนการในการท างานมีความชัดเจน 
แต่ยังขาดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานยังมีจ านวนไม่เพียงพอในบางโครงการ แต่ยังได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ๓๙ การจัดสรรงบประมาณค่อนข้าง
เพียงพอต่อการบริหารโครงการ แต่ก็ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการบริหารโครงการ แต่ก็สามารถ
บริหารโครงการไปได้อย่างไม่มีอุปสรรคใดๆ เนื่องจากประชาชนมีความตื่นตัวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยที่รับผิดชอบด้วยดี๔๐ การจัดกิจกรรมรวมไปถึงการบริหารโครงการมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี ไม่มีอุปสรรคใดๆ ในด้านการบริหารโครงการ๔๑ ทั้งกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดตามวัตถุประสงค์รวมทั้งงบประมาณในการบริหารโครงการไม่มีปัญหาอุปสรรค
ใดๆ ข้อเสนอแนะส่วนหนึ่งคือต้องจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีการ
ด าเนินโครงการ๔๒ กระบวนในการบริหารโครงการมีความเหมาะสมชัดเจน ส่วนหนึ่งคือได้ได้ผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ในการบริหาร ควบคุมสั่งการ เป็นไปได้อย่างมีระบบตรวจสอบกระบวนการในการท างานได้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเป็นอย่างดี๔๓ ผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการมีความ
ชัดเจน จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงไปตามแผนที่ก าหนดไว้๔๔ กระบวนการที่ชัดเจนท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ได้มีความสอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้เกิด

                                                           
๓๗ สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล, นายกเทศมนตรีต าบลหมูสี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายสนั่น เปาะชนะ, รองนายกเทศมนตรีต าบลหมูสี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๙  สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ, ปลัดเทศบาลต าบลหมูสี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณ์ นางปวีณา วังคาม, รักษาการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,  

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
๔๑ สัมภาษณ์ นางสาวนันทกา ถุงมณี, พนักงานธุรการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ์ นางชัชญา แก้วหล้า, พนักงานธุรการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๓ สัมภาษณ์ นายขวัญชัย แว่นศิลา, เจ้าหน้าท่ีเก็บค่าขยะ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๔ สัมภาษณ์ นายสมยศ อ่อนน้อม, พนักงานขับรถยนต์, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๘ 

เป็นประสิทธิผลในการด าเนินการเป็นอย่างมาก๔๕ องค์กรรับผิดชอบในการบริหารโครงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นที่น่าพ่ึงพอใจ๔๖ ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการจะท าให้ทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาชนมีความรักสามัคคีและ
ภูมิใจในท้องถิ่นที่ตนอาศัยว่า ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการในการบริหารท าสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่เกิดความสมดุลมากข้ึน๔๗ วัสดุอุปกรณ์ถึงแม้ยังไม่เพียงพอแต่ทางผู้รับผิดชอบก็ด าเนินการบริหาร
โครงการได้อย่างมีประสิทธิผลได้อย่างน่าพึ่งพอใจเป็นอย่างดียิ่ง๔๘ 

สรุป การบริหารโครงการมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการได้อย่างชัดเจน
เหมาะสม ทั้งเรื่องงบประมาณในแต่ละโครงการก็จัดสรรได้อย่างเพียงพอ เพราะมีการวิเคราะห์ถึง
ความคุ้มค่า แต่ถึงอย่างไรก็ยังประสบปัญหาเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานที่บางขณะยังไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงานในบางเวลา ส่วนระยะเวลาในการบริหารโครงการมีความเหมาะสมชัดเจน 
กระบวนการในการท างานมีความชัดเจน แต่ถึงอย่างไรก็ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่ได้เข้า
มาร่วมในการด าเนินโครงการท าให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นประสิทธิผล เนื่องจากประชาชนมี
ความตื่นตัวในการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยที่รับผิดชอบด้วยดี  

๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการประเมินผลโครงการ พบว่า การจัดตั้ง

คณะกรรมการในการประเมินผลตรวจสอบผู้รับผิดชอบ โดยมีการจัดตั้งโดยหน่วยงานคณะกรรมการที่
มีความรู้ความสามารถได้จริง รวมไปถึงมีการให้ประชาชน ผู้น าชุมชน ข้าราชการ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมินผลตรวจสอบทุกโครงการ๔๙ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาล้วนแล้วมีความรู้ความสามารถ
และเข้าใจหลักการด าเนินงาน กระบวนการของการจัดการเป็นอย่างดี รวมไปถึงมีการจ้าง
มหาวิทยาลัยมาท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทุกๆ ปีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบายในปีต่อๆ ไป๕๐ บุคลากรในการตรวจสอบด าเนินการไปด้วยดี เนื่องจากประชาชนให้ข้อมูลให้
ความร่วมมือในการบริหารโครงการนี้เป็นอย่างดี๕๑ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาสามารถวัดผล
ประเมินผลผู้รับรับผิดชอบได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีการท าแผนที่ชัดเจน เหมาะสม ทั้งเรื่องกรอบ
ระยะเวลา งบประมาณและประสิทธิผลที่สามารถสัมผัสได้๕๒ คณะกรรมที่ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการที่ได้ก าหนดไว้ทุกโครงการ พบว่าการบริหารโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่

                                                           
๔๕ สัมภาษณ์ นายดนุพล โพธิ์สุวรรณ, พนักงานเก็บขนขยะ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๖ สัมภาษณ์ นายอ านาจ แสนโครต, ราษฎร หมู่ที่ ๓, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ์ นายจุก เผ่าจันทึก, ราษฎร หมู่ที่ ๑๗, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๘  สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ เชิดรัมย์, ราษฎร หมู่ที่ ๔, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๙ สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ พยัคฆ์กลุ, นายกเทศมนตรตี าบลหมูส,ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๐ สัมภาษณ์ นายสนั่น เปาะชนะ, รองนายกเทศมนตรตี าบลหมสูี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ, ปลัดเทศบาลต าบลหมสู,ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๒ สัมภาษณ์ นางปวีณา วังคาม, รักษาการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,  

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๙ 

ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล๕๓ คณะกรรมการที่มาตรวจสอบวัดผลประเมินผลโครงการหรือการ
ท างานท าให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและท างานอย่างมีกระบวนการและยังชี้แนะแนวทางให้
ความรู้ความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบโครงการได้ดี๕๔ ผลของการน าผลที่ประเมินแล้วจากคณะกรรมการ
ที่จัดตั้งขึ้นมาท าให้เข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนถึงมีการน าผล
ประเมินไปปรับปรุงแก้เพ่ือจัดท าแผนในการพัฒนาไปปีต่อไป๕๕ การแจ้งผลประเมินโครงการหรือ
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรรับผิดชอบได้ปฏิบัติได้ดี โดยการนัดประชุมประชาคมตามชุมชนต่างๆ 
ก็จะน าผลประเมินแจ้งให้กับประชาชนในท้องที่ได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่๕๖ แต่ในขณะเดียวกัน
ประชาชนบางส่วนหรือส่วนน้อยที่ไม่ได้รับข้อมูลหรือผลการประเมินเนื่องจากไม่ค่อยจะมีเวลาเพ่ือเข้า
ไปท าการรับฟังข้อมูล๕๗ ประชาชนจ านวนมากมีความตื่นตัวและรู้สึกว่าผลประเมินกิจกรรมต่างๆ ที่
คณะกรรมแจ้งให้ทราบทุกครั้งจึงมีความรู้สึกได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ๕๘ 
จากการที่ประชาชนได้รับข้อมูลจากการประเมินผลโครงการท าให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร
ผู้รับผิดชอบ โครงการที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ได้ตั้งไว้ได้ จึงท าให้รับทราบ
กระบวนการในการท างานขององค์กรผู้รับผิดชอบได้๕๙ ประชาชนบางส่วนอาจไม่ได้รับข้อมูลในส่วนที่
คณะกรรมการประเมินแล้วเนื่องจากไม่สะดวกในการที่จะเข้าไปรับฟัง ควรให้คณะกรรมการลงผลการ
ประเมินหลายๆ ช่องทางจะให้ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึงและรับถึงการน าผลที่ประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนมากข้ึน๖๐ 

สรุป การจัดตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลตรวจสอบผู้รับผิดชอบ โดยมีการจัดตั้ง
โดยหน่วยงานคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถได้จริง คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาล้วนแล้วมี
ความรู้ความสามารถและเข้าใจหลักการด าเนินงาน ผลของการน าผลที่ประเมินแล้วจากคณะกรรมการ
ที่จัดตั้งขึ้นมาท าให้เข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนถึงมีการน าผล
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือจัดเข้าในแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป  การแจ้งผลประเมินโครงการ
หรือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบได้นัดประชุมประชาคมตามชุมชนต่างๆ เพ่ือน าผลประเมิน
แจ้งให้กับประชาชนในท้องที่ได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่ เพ่ือท าให้กระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อม
เกิดประสิทธิผลมากขึ้นไป 

 
 
 

                                                           
๕๓ สัมภาษณ์ นางสาวนันทกา ถุงมณี, พนักงานธุรการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๔ สัมภาษณ์ นางชัชญา แก้วหล้า, พนักงานธุรการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณ์ นายขวัญชัย แว่นศลิา, เจ้าหน้าท่ีเก็บค่าขยะ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๖ สัมภาษณ์ นายสมยศ อ่อนน้อม, พนักงานขับรถยนต์, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๗ สัมภาษณ์ นายดนุพล โพธ์ิสุวรรณ, พนักงานเก็บขนขยะ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๕๘ สัมภาษณ์ นายอ านาจ แสนโครต, ราษฎร หมู่ที่ ๓, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๙ สัมภาษณ์ นายจุก เผ่าจันทึก, ราษฎร หมู่ที่ ๑๗, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๐ สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ เชิดรัมย์, ราษฎร หมู่ที่ ๔, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๐ 

๔.๖ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 
 



 
 

๑๑๑
 

 

 
  

 

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 
๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
- ผู้รับผิดชอบและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่ 
- ผู้รับผิดชอบมีเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพออย่าง
ยิ่งส าหรับการปฏิบัติงาน 
- ผู้รับผิดชอบสามารถท างานร่วมกับประชาชนได้ 

 

 

๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
- จัดท าแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมไดอ้ย่างเหมาะสม 
- วางแผนก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้มีความ
ชัดเจน 
- วางแผนโดยการก าหนดระยะเวลาทั้งสั้นและยาวได้
อย่างเหมาะสม 
- การวางแผนด าเนินงานร่วมกับประชาชน 
- การประเมินผลและปรับปรุงแผนด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 
- การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้รับผดิชอบ
โครงการ 
- คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถในการ
ประเมินผล 
- การประเมินผลตามกิจกรรมที่ก าหนดไว ้
- ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล
กิจกรรม 
- การแจ้งผลการประเมินให้ทราบอย่างเปิดเผย 
- การน าผลประเมินไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

๒.ด้านการก าหนดนโยบาย 
- ก าหนดเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกที่ดีของ
ประชาชนในท้องที่แล้วนักท่องเที่ยว 
- นโยบายส าหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่ารื่นรมย์สม
กับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว 
- รณรงค์ให้ความรู้ส าหรับการคัดแยกขยะก่อนท้ิง  
- นโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ าท่ีส าคัญ  
- นโยบายในการปลูกต้นไม้เพื่อท าให้สิ่งแวดล้อมมี
ความสมดุลมากขึ้น  

 

๔. ด้านการบริหารโครงการ 
- การบริหารโครงการโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการอย่างชัดเจน 
- การจัดสรรงบประมาณในแตล่ะโครงการอย่าง
เหมาะสม 
- ทรัพยากรและวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน
โครงการอย่างเพียงพอ 
- กระบวนการในการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
- การก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิผล 



  ๑๑๒ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา”สรุปได้ว่า  

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย ๕ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีข้อค้นพบที่
ส าคัญ คือ 

๑.ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิผล จะต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงานและสามารถท างานร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.ด้านการก าหนดนโยบาย 
ก าหนดนโยบายโดยการลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาแล้วน ามาก าหนดนโยบาย ต้องค านึงถึง

ความคุ้มค่า ก าหนดเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกที่ดีของประชาชนในท้องที่และนักท่องเที่ยว
นโยบายส าหรับการปรังปรุงภูมิทัศน์ให้น่ารื่นรมย์ รณรงค์ให้ความรู้ส าหรับการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจะ
ท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ท างานได้สะดวกมากขึ้น นโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ าที่ส าคัญเพ่ือส าหรับใช้ใน
การอุปโภคและบริโภคและนโยบายในการปลูกต้นไม้เพ่ือท าให้สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลมากขึ้น  

๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
 จัดท าแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้มี

ความชัดเจน วางแผนโดยการก าหนดระยะเวลาทั้งสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสม มีการวางแผน
ด าเนินงานร่วมกับประชาชน ต้องมีการประเมินผลและปรับปรุงแผนด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๔. ด้านการบริหารโครงการ 
มีการบริหารโครงการโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน การจัดสรร

งบประมาณในแต่ละโครงการอย่างเหมาะสม มีทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานโครงการ
อย่างเพียงพอ มีกระบวนการในการด าเนินงานที่ชัดเจนและการก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิผล 

๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 
การจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ รับผิดชอบโครงการจัดการสิ่ งแวดล้อม 

คณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินผล ว่าการประเมินผลตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรม และมีการแจ้งผลการประเมิน
ให้ทราบอย่างเปิดเผยมีการน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 

 
 

 

 
 



 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ 

ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา”โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ๒) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลหมูสี
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๓๘๘ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และ
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใน
กรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ ๓ กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.)  และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับ
ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๑๑๔ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน ๒๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔ มีอายุ

ต่ ากว่า ๓๐ ปี จ านวน ๑๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒ มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
จ านวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗ อาชีพรับจ้าง จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ และมี
รายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน  ๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕ 

๕.๑.๒ ข้อมูลประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ 
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̅ = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๗๑๖) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๒, S.D. = 
๐.๗๙๒) 

๒. ด้านการก าหนดนโยบาย ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๑๓)
       ๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล
หมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๑, S.D. = 
๐.๘๒๐) 

๔. ด้านการบริหารโครงการ ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๘๐๔) 

๕. ด้านการประเมินผลโครงการ ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล
หมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๙, S.D. = 
๐.๘๗๑) 

๕.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่  ๑ ประชาชนที่มี  เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล 
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน  
(Sig.= ๐.๓๓๔) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๒ ประชาชนที่มี  อายุ  ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล 
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ไม่แตกต่างกัน 
(Sig.=๐.๐๙๑) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 



  ๑๑๕ 
 

สมมติฐานข้อที่ ๓ ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ไม่แตกต่างกัน 
(Sig. = ๐.๑๒๕) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่  ๔ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล 
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  แตกต่างกัน  
(Sig.=๐.๐๐๗) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่  ๕ ประชาชนที่มี รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล 
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน  
(Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๕.๑.๔ สรุปแบบสัมภาษณ์ 
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งประกอบ ๕ ด้าน ดังนี้ 
๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ องค์กรผู้รับผิดชอบก าหนดได้อย่างเหมาะสม 

ลงตัวแล้ว ทั้งความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล การจะปฏิบัติหน้าที่ด้าน
สิ่งแวดล้อมจะให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิผลได้นั้น ผู้รับผิดชอบต้องได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนด้วยจึงจะเกิดเป็นประสิทธิผล และควรเน้นความร่วมมือจากประชาชนเปิดโอกาส 
ประสานงาน สื่อสาร ดังนั้นการได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ ผู้รับผิดชอบต้องมี
อัธยาศัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถมากกว่านี้จะท าให้จัดการได้อย่างมีประสิทธิผล 

๒. ด้านการก าหนดนโยบาย การก าหนดนโยบายควรค านึงถึงความคุ้มค่าของ
งบประมาณ ความส าเร็จ ผลที่ได้รับและควรตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบควรจะลง
พ้ืนที่ท าประชาคมจากชุมชน จะท าให้เข้าใจปัญหา ความต้องการและสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างตรงประเด็น เพราะแต่ละพ้ืนที่ก็มีความต้องการที่แตกต่างกันไป ประชาชนบางส่วนยัง
ไม่เข้าถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมากเท่าที่ควรเนื่องจากไม่มีเวลาเข้ารับฟังร่วมก าหนดนโยบาย และท่ี
ส าคัญควรน าผู้ประกอบการทุกแห่งเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน 
เพ่ือให้เกิดเป็นประสิทธิผลด้านการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน การวางแผนด าเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมถือว่า
ประสบผลส าเร็จในระดับที่พ่ึงพอใจ เนื่องจากได้รับข้อมูลจากการท าประชาคมตามชุมชนต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์อย่างดียิ่งส าหรับการวางแผนด าเนินงาน สามารถจัดท าแผนได้และที่สามารถจัดท าแผน
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมคือการได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชนที่ได้น าข้อมูลจากชุมชนมาร่วม
ก าหนดแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและในขณะเดียวกันก็ยังมีการปรับปรุงแผนด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนด าเนินงานถือได้ว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
มีประสิทธิผล  

๔. ด้านการบริหารโครงการ การบริหารโครงการมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการได้อย่างชัดเจนเหมาะสม ทั้งเรื่องงบประมาณในแต่ละโครงการก็จัดสรรได้อย่างเพียงพอ 
เพราะมีการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่า แต่ถึงอย่างไรก็ยังประสบปัญหาเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานที่บางขณะยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในบางเวลา ส่วนระยะเวลาในการบริหาร



  ๑๑๖ 
 

โครงการมีความเหมาะสมชัดเจน กระบวนการในการท างานมีความชัดเจน แต่ถึงอย่างไรก็ยังได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมในการด าเนินโครงการท าให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเกิดเป็น
ประสิทธิผล เนื่องจากประชาชนมีความตื่นตัวในการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยที่รับผิดชอบ
ด้วยดี 

๕. ด้านการประเมินผลโครงการ การจัดตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ โดยมีการจัดตั้ งโดยหน่วยงานคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถได้จริ ง 
คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาล้วนแล้วมีความรู้ความสามารถและเข้าใจหลักการด าเนินงาน ผลของการ
น าผลที่ประเมินแล้วจากคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาท าให้เข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนถึงมีการน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือจัดเข้าในแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นในปีต่อไป การแจ้งผลประเมินโครงการหรือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบได้นัดประชุม
ประชาคมตามชุมชนต่างๆ เพ่ือน าผลประเมินแจ้งให้กับประชาชนในท้องที่ได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่ เพ่ือ
ท าให้กระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิผลมากข้ึนไป 

๕.๑.๕ สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

๑. ผู้รับผิดชอบมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ ผลท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ยังไม่เป็นประสิทธิผลอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

๒. ผู้รับผิดชอบมีเครื่องมือที่ไม่เพียงพอ ท าให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เกิดความ 
ล่าช้า  

๓. ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนและนักท่องเที่ยวยังขาดความร่วมมือในนโยบายการปลูก
จิตส านึกของการรักษาสิ่งแวดล้อม ท าให้ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติหน้าที่ล าบากมากข้ึน 

๔. ผู้ปฏิบัติหน้าที่หนึ่งคนรับผิดชอบงานหลายด้าน ผลท าให้งานล่าช้า ผิดพลาด  
๕. การวางแผนด าเนินงานที่จะปฏิบัติ มีขั้นตอนที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนมากเกินไป ผล

ท าให้การปฏิบัติงานล้าช้า 
๖. คณะกรรมการที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร ผลท าให้ได้ผลประเมินที่ยังไม่ชัดเจน 
๗. การแจ้งผลประเมินยังไม่เปิดเผยให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ผลท าให้ประชาชน

บางส่วนไม่เข้าใจในกระบวนการท างานของเทศบาล 
 
 
 
 



  ๑๑๗ 
 

 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑. ควรเพ่ิมจ านวนผู้รับผิดชอบส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ จะท าให้การปฏิบัติงานเกิดเป็น
ประสิทธิผลอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

๒. ควรจัดหาเครื่องมือให้เพียงพอ จะท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็วมากขึ้นและเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๓. ควรมีการวางแผนงานที่จะปฏิบัติงาน เวลาที่เหมาะสม ลดขั้นตอน ถูกกฎระเบียบใน
การปฏิบัติงาน 

๔. ควรก าหนดเพ่ิมผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นการกระจายหน้าที่จะท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น 

๕. ควรวางแผนด าเนินงานที่จะปฏิบัติ ให้มีข้ันตอนที่ไม่ซับซ้อนหลายขั้นตอนมากเกินไป 
จะท าให้การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  

๖. ควรจัดตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม  
จะท าให้ได้ผลประเมินที่ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

๗. ควรแจ้งผลประเมินให้ทราบอย่าเปิดเผยในหลายช่องทาง เช่น ทางอินเตอร์เน็ต เป็น
ต้น เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจในกระบวนการท างานของเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๑๘ 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล

หมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” โดยรวมทั้ง ๕ ด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้
ดังนี้ 

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล
หมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยจะเห็นได้ว่า ทุกโครงการที่เทศบาลด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
การก าหนดนโยบาย การวางแผนด าเนินงาน การบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการได้เกิด
ประสิทธิผลอย่างชัดเจน ทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการตลอดจนถึงได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนส าหรับในการด าเนินโครงการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสวาท  
โสขวัญฟ้า ได้วิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิผลในการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลของกระบวนการ 
(Process) ในการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการจ าแนกเป็นการประเมินความ
เหมาะสมของกระบวนการด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการประสานงาน ด้านการงบประมาณ 
โดยรวมมีความเหมาะสมและประสิทธิผลสอดคล้องกับเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง๑ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กานดา จินดามงคล ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน” ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน” ผลการศึกษา 
พบว่า ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๒ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ญดาศจี ระเบียบกุล ได้วิจัยเรื่อง “ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา : 
ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความเข้มแข็งของประชาชนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างไปตามที่ตั้งที่พักที่อาศัยและบทบาทที่มีต่อชุมชนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ ๐.๐๕๓ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี สินสายออ ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็น
ประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลท่าช้าง มีระดับความคิดเห็นในการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง ใน ๕ สาขา ประกอบด้วย สาขาพัฒนาสร้าง

                                                           
๑ สายสวาท โสขวัญฟ้า, “การประเมินประสิทธิผลในการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด

สมุทรปราการ”, ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑). 
๒ กานดา จินดามงคล, “การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 

จังหวัดล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน”, การค้นคว้าอิสระ, (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน, ๒๕๕๘). 

๓ ญดาศจี ระเบียบกุล, “ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา : ตลาด
น้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๓). 



  ๑๑๙ 
 

พ้ืนฐาน สาขาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สาขาพัฒนาสังคม สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ และสาขาพัฒนาการเมือง 
การบริหารอยู่ในเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕๔ 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ไม่แตกต่างกัน จ าแนกได้ดังนี้ 

ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าเพศไม่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้
เนื่องจาก ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของประชาชน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญฺ (จันทนา) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการศึกษา
พบว่า บุคลากรที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน๕ 

ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าอายุไม่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้
เนื่องจาก ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของประชาชน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภัทร ทวีศรี ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี” ผลการศึกษาพบว่า พระสังฆาธิการที่มี อายุ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี  ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๖ 

ประชาชนที่มี  ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า

                                                           
๔ สุภาวดี สินสายออ, “ความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๖). 

๕ พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญฺ (จันทนา), “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๖ ธนภัทร ทวีศรี, “ประสิทธิผลการบริหารงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



  ๑๒๐ 
 

ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ระดับการศึกษาของประชาชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด เปี่ยมคล้า ได้วิจัยเรื่อง
“พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม” 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีผลท าให้พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุมชนของประชาชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญในระดับที่ ๐.๐๕ ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน เห็นว่าสาเหตุมาจากการขาดความร่วมมือ และการขาดความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของประชาชน ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ขาด
งบประมาณและผู้น าขาดความคิดริเริ่ม๗ 

ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าอาชีพมีผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้
เนื่องจากประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ขึ้นอยู่กับอาชีพของประชาชน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลชุมพลบุรี อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี
อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบลชุมพลบุรี อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส่วนใหญ่ประชาชนต้องการให้บุคลากรมีความสามัคคี
กันและมีการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละงานของเทศบาลการแก้ปัญหาเรื่องหน้าที่ใช้ส าหรับการอุปโภค 
และบริโภค น้ าปะปาให้มีความสะอาด และการไหลอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรักษาความสะอาดของ
ชุมชน ความสะอาดบนท้องถนนและจัดเก็บขยะเป็นประจ า๘ 

ประชาชนที่มี รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่ารายได้มีผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้
เนื่องจากประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ขึ้นอยู่กับรายได้ของประชาชน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ) ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์พรหมวิหาร ๔ 
เพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” พบว่า 
บุคลากรที่มี รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์พรหมวิหาร ๔ เพ่ือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนที่มีรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าบุคลากรของเทศบาลยังขาดการน าหลักธรรมมา

                                                           
๗ สมคิด เปลี่ยมคล้า, “พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชน อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๐). 
๘ ช่อพฤกษ์ ผิวกู่, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบลชุมพลบุรี 

อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๐). 



  ๑๒๑ 
 

ประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นเป็นธรรมาภิบาลโดยแท้จริง จึงท าให้มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่มี
ความล่าช้าไม่ตรงต่อเวลา๙ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา”ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริมให้มีการท าประชาพิจารณ์ในการจัดการโดยอาจจะด าเนินโดยการประชุม
ร่วมกับประชาชนในท้องที่ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์จัดท าแผนด าเนินงานเพื่อให้เกิดเป็นประสิทธิผล 

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ของการด าเนินงานของเทศบาลตลอดถึงประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการของเทศบาลในรูปแบบของกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
โดยตรงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการร่วมกันในการแก้ไข้ปัญหาในรูปแบบของโครงการและ
กิจกรรม 

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขผลด าเนินงานที่ไม่มีผลตรงเป้า
หรือไม่ส าเร็จจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือวางแผนในการจัดการให้ตรงจุดอย่างจริงจังและ
ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ขอองการด าเนินการ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้
น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้และ
รับทราบถึงแผนหรือขั้นตอนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลโดยประชาชนสามารถเสนอ
โครงการให้กับเทศบาลเพื่อพิจารณาก าหนดแผนในการด าเนินการของเทศบาล 

๒. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลหรือช่างรับเหมาในการด าเนินงานควร
ด าเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามที่มีการจัดจ้างและ
จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของเทศบาล ซึ่งควรมีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับมลภาวะ สถานการณ์ สภาพปัญหาและการแก้ไขให้กับประชาชน เพ่ือจะได้รับรู้แล้วท า
โครงการร่วมกันในการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมของตนเอง 

๓. เทศบาลควรให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและให้บริการ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของประชาชน เป็นกลไก
หนึ่งในการพัฒนาท้องที่ร่วมกับประชาชน 
                                                           

๙ พระไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ),“การประยุกต์พรหมวิหาร ๔ เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



  ๑๒๒ 
 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

๑. ควรท าการศึกษาวิจัยที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาล 

๒. ควรศึกษาวิจัยในแนวการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะ
สิ่งแวดล้อมด้วยโดยไม่ปล่อยให้เทศบาลแก้ไขปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวโดยประชาชนไม่ให้ความสนใจ 

๓. ควรท าการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะให้ควบคู่กันไปด้วย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการจัดการสิ่งแวดล้อมและให้ผลด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ 

๔. ควรศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล เพ่ือ
เป็นการบูรณาการระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับพระพุทธศาสนา 

๕. ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเทศบาล เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายของเทศบาลต่อไปในอนาคต 

 
 



๑๒๗ 

บรรณานุกรม  
 

๑. ภาษาไทย : 
   ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
  ข.ข้อมูลทุติยภูมิ  
(๑) หนังสือ: 
เกษม จันทร์แก้ว. การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน. พิมพ์ครั้งที่  ๓. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ ๒๕๔๙. 
__________. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๑. 
__________. วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม . พิ มพ์ครั้ งที่  ๙ . กรุ ง เทพมหานคร : ส านั ก พิ ม พ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๘. 
โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ์ อรรคแสง, คู่มือมิติใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๗. 
__________. การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่  ๙. กรุงเทพมหานคร : บริษัทส านักพิมพ์ 

วิญญูชน, ๒๕๕๙. 
จักพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร:  

โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๕. 
__________. เคมีประยุกต์. กรุงเทพมหานคร: ไอเอสพริ้นติ้งเฮาส์, ๒๕๔๙. 
จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์ . การบริหารและการพัฒนาองค์การ. เอกสารประกอบกาสอนชุด  

วิชาการบริหารและพัฒนาองค์การ (หน่วยที่ ๒). นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 

จุฑา เทียนไทย. การจัดการมุมมองนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร: แมคกรอฮิล, ๒๕๔๘. 
จ ารูญ ยาสมุทร. อนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย. เชียงใหม่: กองทุนเผยแพร่

วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข, ๒๕๕๕. 
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง 

มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์ 

โปรเกรสซิฟ, ๒๕๕๓. 
ธิดารัตน์ โพธิมามกะ และคณะ. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: โครงการศูนย์หนังสือ

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๕. 
ประกอบ กรรณสูต. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤตกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร:  

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
ประยูร วงศ์จันทรา. วิชาการสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. มหาสารคาม: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, ๒๕๕๕. 
 



๑๒๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ)  
 

พงษ์วุฒิ สิทธิพล. การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สกายบุค๊ส์, ๒๕๔๗. 
พวงเพชร์ ธนสิน. การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔. 
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล. นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สกายบุ๊คส์, ๒๕๕๗. 
พิทยา บวรวัฒนา. ทฤษฎีองค์การสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สักโสภาการ

พิมพ์, ๒๕๕๑. 
มนัส สุวรรณ. การจัดการสิ่งแวดล้อม : หลักการและแนวคิด. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๙. 
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
นุกูล ชูทองและชัชวาล อรวงศ์ศุภ. ประสิทธิผลขององค์กร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชัชวาล  

อรวงศ์ศุภ, ๒๕๖๐. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๔. 
วิเชียร วิทยาอุดม. การจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนธัชการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๔. 
__________. ทฤษฎีองค์การฉบับแนวใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๔. 
__________. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์, ๒๕๔๗. 
วินัย วีระวัฒนานนท์. สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๖. 
ศศินา ภารา. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอ็กซ์เปอร์เน็ท จ ากัด, 

๒๕๕๐. 
สนิท จรอนันต์. ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายศึกษา 

บริษัทสุขุมและบุตรจ ากัด, ๒๕๕๓. 
สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์, ๒๕๕๖. 
สมคิด เลิศไพฑูรย.์ กฎหมายการปกครองท้องถิน่. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๐.  
__________. การกระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจาย

อ านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .๒๕๔๒ . กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓.   

สมคิด เลิศไพฑูรย์และมรุต วันทนากร. แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้ ง 
นายกเทศมนตรีโดยตรงในประเทศ. กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปปี๊, ๒๕๔๖. 

ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. คู่มือการปฏิบัติงาน 
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๑. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, ๒๕๕๑. 

สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชชิ่ง จ ากัด, 
๒๕๔๗. 

 



๑๒๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ)  
 

สิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ. กลยุทธ์การตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งที่ตลาด. 
กรุงเทพมหานคร: บริษทั ธนธัชการพิมพ์จ ากัด, ๒๕๕๐. 

สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์. หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), ๒๕๕๐. 

สุรพล สุยะพรหม และสุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

สุเทพ ธีรศาสตร์. ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น, ๒๕๕๐. 

โสภารัตน์ จารุสมบัติ . นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : 
โครงการต าราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑. 

อนิวัช แก้วจ านงค์. หลักการจัดการ. พิมพ์ครัง้ที่ ๕. สงขลา: บริษัท น าศลิป์โฆษณา จ ากัด, ๒๕๕๗. 
อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์. การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. ๒๕๕๔. 
 
 (๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และรายงานวิจัย: 
กานดา จินดามงคล. “การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด

ล าพูน ด้ วยกระบวนการการมีส่ วนร่วมของประชาชน”. การค้นคว้าอิสระ .  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเนชั่น, ๒๕๕๘. 

ช่อพฤกษ์ ผิวกู่. “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบลชุมพลบุรี อ าเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๐. 

ชัยวัฒน์ สุวรรณศักดิ์สิน. “การบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษากองสาธารณะสุขและ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑. 

ญดาศจี ระเบียบกุล. “ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา: ตลาดน้ า
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓. 

เทเวศ อร่ามเรือง. “การน านโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติของเทศบาล
ต าบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี”. การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาตร 
มหาบัณฑิต. การปกครองท้องถิ่น: มหาวิทยาขอนแก่น, ๒๕๕๑. 

ธนภัทร ทวีศรี. “ประสิทธิผลการบริหารงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ. การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. รายงานวิจัย
ร่วมกันระหว่างไทย-ญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปปี๊, ๒๕๔๕. 



๑๒๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ)  
 

พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญฺ (จันทนา). “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖.  

พระไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ). “การประยุกต์พรหมวิหาร ๔ เพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาล
ต าบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔. 

มัฆวาฬ สุวรรณเรือง. “ประสิทธิผลของการน านโยบายป้องปรามทุจริตเลือกต้ังของโครงการ  
ท.ม.ก. ไปปฏิบัติ: กรณีวิจัยการปฏิบัติการเขตเลือกตั้ง ค. จังหวัดนครราชสีมา”. 
วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
๒๕๕๑. 

สมคิด เปลี่ยมคล้า. “พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชน อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครปฐม, ๒๕๕๐. 

สอนชัย ผาลิวงศ์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาลนคร
หลวงเวียงจันทน์”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. การจัดการมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๖. 

สายสวาท โสขวัญฟ้า. “การประเมินประสิทธิผลในการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ”. ปริญญานิพนธ์  การศึกษามหาบัณ ฑิต. บัณฑิ ตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑. 

สุกฤษฎ์พงษ์ วะเจดีย์ . “การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันดา 
จังหวัดกระบี่”. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. คณะวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น:  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑. 

สุภาวดี สินสายออ. “ความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
ท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๖. 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ)  
 

(๓) วารสาร: 
ทักษิณ ชินวัตร. “นโยบายการบริหารจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา”, วารสาร 

ด ารงราชานุภาพ. ปีที่ ๒ (๔ มกราคม ๒๕๔๕): ๖ - ๗. 
ศศิวมล เลิศวสุรัตน์ และสมบัติ กาญจนกิจ. “แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่”. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - 
เมษายน ๒๕๕๕): ๑๕๑ – ๑๕๒. 

สิทธิพงษ์ ติลกวณิช. “อ านาจการเมืองกับการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม”. วารสาร
นิเวศวิทยา. ฉบับที ่๒๗ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๓. 

 
(๔) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอื่นๆ: 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหมูสี. ระบบสถิติทางการทะเบียน. ส ารวจเดือน พฤษภาคม. ม.ป.ท.

, ๒๕๕๙.  
กองวิชาการ. “ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา”. เอกสาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔. ม.ป.ท., ๒๕๖๑.  
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหมูสี . “ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา”. เอกสารระบบสถิติทางการทะเบียน. ม.ป.ท., ๒๕๕๙.  
 
(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ก ระท รว งท รั พ ย าก รธ ร รม ช าติ แ ล ะสิ่ งแ ว ด ล้ อ ม . ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ก ร ะท รว งธ รรม ช าติ 

และสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙. [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : 
http://www.mnre.go.th/th/about/content/1086 [๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑].  

ชู เกี ย ร ติ  เนื้ อ ไม้ . แ น ว คิ ด แ ล ะท ฤ ษ ฎี ก า รจั ด ก า ร . [อ อ น ไล น์ ]. แ ห ล่ งที่ ม า : http:// 
adisony.blogspot.com [๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14000. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://www.technologymedia.co.th/knowledge/measure_ISO14000.asp 
[๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

วิชั ย  น าคสิ งห์ . หลั กการจั ดการ . [ออน ไลน์ ]. แหล่ งที่ ม า : https://www.gotoknow.org/ 
posts/345600 [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

ศิริ ไชยช่อฟ้า . การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน . [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : 
https://www.gotoknow.org/posts/313991 [๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑] 

 
 
 

http://www.mnre.go.th/th/about/content/1086%20%5b๘
http://www.mnre.go.th/th/about/content/1086%20%5b๘
http://www.technologymedia.co.th/knowledge/measure_ISO14000.asp
http://www.technologymedia.co.th/knowledge/measure_ISO14000.asp
https://www.gotoknow.org/posts/313991
https://www.gotoknow.org/posts/313991


๑๒๘ 
 

บรรณานุกรม(ตอ่) 
  

สามารถ เลิศชาย. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทค โน โลยีและสิ่ งแวดล้ อม . [ออน ไลน์ ]. แหล่ งที่ ม า : https://web.ku.ac.th 
/schoolnet/snet6/envi1/envi1-1.htm [๑๑ เมษายน ๒๕๖๑]. 

สุพันธ์ ธนไพบูลย์. การปกครองท้องถิ่น. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http : //reg.ksu.ac.th./teacher 
/katanyu lesson/2.doc [๓๐ เมษายน ๒๕๖๑]. 

สุภาภรณ์  สามารถ และสุนิสา วิสุทธิรัตน์ . แนวคิดและทฤษฎี  Luther Gulick. [ออนไลน์ ] 
แหล่งที่มา : http://wirotsriherun1.blogspot.com/2015/08/1luthergulick.html 
[๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

 
(๖) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล. นายกเทศมนตรีต าบลหมูสี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
________นายสนั่น เปาะชนะ. รองนายกเทศมนตรีต าบลหมูสี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
________ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ. ปลัดเทศบาลต าบลหมูสี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
________นางปวีณา วังคาม. รักษาการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ๑๕ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
________นางสาวนันทกา ถุงมณี. พนักงานธุรการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
________นางชัชญา แก้วหล้า. พนักงานธุรการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
________นายขวัญชัย แว่นศลิา. เจ้าหน้าทีเ่ก็บค่าขยะ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
________นายสมยศ อ่อนน้อม. พนักงานขับรถยนต์, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
________นายดนุพล โพธิ์สุวรรณ. พนักงานเก็บขนขยะ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
________นายอ านาจ แสนโครต. ราษฎร หมู่ที่ ๓, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
________นายจุก เผ่าจันทึก. ราษฎร หมู่ที ่๑๗, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
________นายสมบูรณ์ เชิดรัมย์. ราษฎร หมู่ที ่๔, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wirotsriherun1.blogspot.com/2015/08/1luthergulick.html
http://wirotsriherun1.blogspot.com/2015/08/1luthergulick.html


๑๒๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ)  
 
๒. ภาษาอังกฤษ: 
Dale, Ernest. Management : Theory and Practice. New York: Mc Graw – Hill Book 

Co, 1973. 
Hannan Etzioni, Freeman Jr. Obatacles to the Comparative Study of Orgraniztion 

Effectiveness. San Francisco: Jossey Bass, 1997. 
Hutechinson, John G. Organiztion : Theory and Classical Concepts. New York: Holt. 

Ginchart and Winston, 1976. 
Katz, D and R. Kahn. The Social Psychology of Organnization. New York: Jogn Wiley 

& Sons., 1966. 
Stephen P. Robbins and mary Coulter. Management. 5th ed. Upper Saddle River, New 

Jersey: Prentice Hall, 1996. 
William N. Dunn. Public Policy Aanlysis : An Introduction. 2nded. Englewood Cliffs, 

New Jersey: Prentice-Hall, 1994. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์อนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก (Key Informants) 
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 
ค าชี้แจง : 
๑. ลักษณะแบบสอบถาม 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูลที่ได้จะแปลผลของการวิจัยในภาพรวมผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ
และใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

 
๒. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ “ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล

หมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” โดยมีเกณฑ์วัดระดับความคิดเห็นดังนี้ 
  ระดับ ๕ หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับ ๔ หมายถึง เห็นด้วยมาก 
  ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open Ended Question) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ 

 
พระมหาสุริยะ มทฺทโว 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 



  ๑๖๔ 
 

 

ตอนที่ ๑. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ ที่ตรงสภาพความเป็นจริง
ของท่านเพียงข้อเดียว 

๑. เพศ 
  □ ชาย    □ หญิง 
 
๒. อายุ 
  □ ต่ ากว่า ๓๐ ป ี  □ ๓๐ - ๔๐ ป ี
  □ ๔๑ - ๕๐ ป ี   □ ๕๑ ปีขึ้นไป  
 
๓. ระดับการศึกษา 
  □ ประถมศึกษา   □ มัธยมศึกษา / ปวช. 
  □ อนุปริญญา / ปวส.  □ ปริญญาตรี 
  □ ปริญญาโท หรือสูงกว่า 
 
๔. อาชีพ 
  □ เกษตรกรรม   □ ค้าขาย 
  □ รับราชการ   □ รับจ้าง 
  □ อ่ืนๆ (ระบุ)........................... 
 
๕. รายได้ 
  □ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท  □ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท 
  □ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท □ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท 
  □ ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  ๑๖๕ 
 

 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ค าชี้แจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง หรือกาเครื่องหมาย √ ภายใน □ หน้าข้อความที่ท่าน
เห็นว่าถูกต้อง หรือตรงความเป็นจริงมากที่สุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

  ระดับ ๕ หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับ ๔ หมายถึง เห็นด้วยมาก 
  ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

 
ข้อที่ 

 
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ  

๑. เทศบาลได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

     

๒. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ      
๓. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล      
๔. ผู้รับผิดชอบมีเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพอ

อย่างยิ่งส าหรับการปฏิบัติงาน  
     

๕. ผู้รับผิดชอบและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลอย่างเต็มที่ 

     

๖. ผู้รับผิดชอบสามารถท างานร่วมกับประชาชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล 

     

๒. ด้านการก าหนดนโยบาย  
๑. เทศบาลก าหนดแนวทางด าเนินงานรณรงค์ปลูก

จิตส านึกของประชาชนในท้องที่และนักท่องเที่ยว
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

     

๒. เทศบาลก าหนดนโยบายส าหรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้น่ารื่นรมย์  สมกับเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิผล 

     

๓. เทศบาลก าหนดนโยบายรณรงค์การแยกขยะ
ต่างๆ เช่น ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 
และขยะท่ัวไปได้อย่างมีประสิทธิผล 

     



  ๑๖๖ 
 

 

 
ข้อที่ 

 
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔. เทศบาลก าหนดนโยบายด้านพ้ืนที่ที่ตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมี
อย่างชัดเจน 

     

๕. เทศบาลก าหนดนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ าที่
ส าคัญ เช่น ลุ่มน้ าล าตะคอง เป็นต้น เพ่ือส าหรับ
ใช้ในการอุปโภคและบริโภค 

     

๖. เทศบาลก าหนดนโยบายในการปลูกต้น ไม้
ทดแทนเพ่ือท าให้สิ่ งแวดล้อมมีความสมดุล 
มากขึ้น 

     

๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน  
๑. เทศบาลจัดท าแผนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้

อย่างเหมาะสม 
     

๒. เทศบาลมีการวางแผนก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

     

๓. เทศบาลวางแผนด าเนินงานโดยการก าหนด
ระยะเวลาทั้งสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสม 

     

๔. เ ท ศ บ า ล มี ก า ร ว า ง แ ผ น ด า เ นิ น ง า น ด้ า น
สิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชน 

     

๕. เทศบาลมีการวางแผนโครงการโดยเน้นการก าจัด
มลภาวะสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล 

     

๖. เทศบาลมีการประเมินผลและปรับปรุงแผน
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

     

๔. ด้านการบริหารโครงการ  
๑. เทศบาลมีการบริหารโครงการโดยการก าหนด

ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน 
     

๒. เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละ
โครงการอย่างเหมาะสม 

     

๓. เทศบาลมีทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานโครงการอย่างเพียงพอ 

     

๔. เ ทศบาลมี ก า ร ก าหนดระยะ เ วลา ใน ก า ร
ด าเนินงานโครงการอย่างเหมาะสม 

     



  ๑๖๗ 
 

 

 
ข้อที่ 

 
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๕. เทศบาลมีกระบวนการในการด าเนินงานที่ชัดเจน      
๖. เทศบาลมีการก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิผล 
     

๕. ด้านการประเมินผลโครงการ  
๑. เทศบาลมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม 
     

๒. เทศบาลมีคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ
ในการประเมินผล 

     

๓. เทศบาลมีการประเมินผลตามกิจกรรมที่ก าหนด
ไว้ 

     

๔. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล
กิจกรรม 

     

๕. เทศบาลมีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบอย่าง
เปิดเผย 

     

๖. เทศบาลมีการน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไข      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๖๘ 
 

 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด  
ค าชี้แจง : ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา  อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 ๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
 ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
  
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
 ๒. ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................... ............ 
 ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
 
 ๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน  
 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ................................... 
 



  ๑๖๙ 
 

 

 
 ๔. ด้านการบริหารโครงการ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
 ๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
 

*************************** 
 

ขอเจริญพร/ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๗๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๗๑ 
 

 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
.............................................. 

 
ค าชี้ แจง : ประสิทธิผลการจัดการสิ่ งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................นามสกุล................................................................ 
ต าแหน่ง....................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์........................................................ 
 
ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหมูสี  
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 
 ๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
 ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................... ................................................................... ....
.............................................................................................................................................. .................. 
..................................................................................................................................................... ........... 
 ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 



  ๑๗๒ 
 

 

 
 ๒. ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ............................................................ ....
.............................................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................................ .... 
 
 ๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน  
 ปัญหาและอุปสรรค  
............................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................ 
.................................................................................................................. .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๗๓ 
 

 

 
 ๔. ด้านการบริหารโครงการ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................... ...................................................................... ....
.............................................................................................................................................. .................. 
.................................................................................................................................................. .............. 
 
 ๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ............................................................ ....
.............................................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................................ .... 
 ข้อเสนอแนะ 
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ชื่อ   :  พระมหาสุริยะ มทฺทโว (มาธรรม) 
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วันเกิด   :  ๐๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๐ 
สถานที่เกิด  :  ๙๔/๔๙ หมู่ที่ ๓ ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
อุปสมบท  :  วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ วัดป่าเขาใหญ่ ต าบลหมูสี  
      อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
การศึกษา  :  พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนกธรรม นักธรรมชั้นเอก 

     พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกบาลี เปรียญธรรม ๓ ประโยค  
     พ.ศ. ๒๕๕๙ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) ภาควิชารัฐศาสตร์  
                  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

                                   ราชวิทยาลัย  
ผลงานทางวิชาการ :  บทความทางวิชาการ 
      พระมหาสุริยะ มทฺทโว “ธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารงานตามหลัก   
      พระพุทธศาสนา” วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่  ๒  
                  ฉบับที่  ๒ (กรกฎาคม -  ธันวาคม ๒๕๕๙) .  กรุ ง เทพมหานคร :  
      โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ปีท่ีเข้าศึกษา     :  พ.ศ. ๒๕๖๐  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  :  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ศึกษาดูงาน  :  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ราชการ หน่วยงานงาน คือ  
                                  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานีและ
               ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  
       วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
   :  ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ 
      ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  :  เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๑๗ วัดป่าเขาใหญ่ ถนนธนรัชต์ ต าบลหมูสี อ าเภอ 
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