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บทคัดยอ่ 
 

การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสีย ในเขต
พื นที่เทศบาลบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยจ้าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ๓. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ กับ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ๔. เพื่อศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสมวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความ
เช่ือมั่นทั งฉบับเท่ากับ ๐.๘๗๕ ส้ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนในพื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จ้านวน ๓๘๖ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลส้าคัญ จ้านวน ๑๒ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๔๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการวางแผน ( x̅ = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๗๑๗) ด้านการปฏิบัติตามแผน 
( x̅ = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๗๒๐) ด้านการตรวจสอบ ( x̅ = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๖๖๗) และด้านการ
ปรับปรุงแก้ไข ( x̅ = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๔๕)  

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้า
เสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี 
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัยและรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธิผลการ
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บริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกันทั งหมด จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ กับประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมอืงพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า การบริหารตามหลักอิทธิบาท 
๔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสีย โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง  
(R=.๗๑๓**) จ้าแนกตามรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง  
(r=.๕๔๙ **) ด้ านการปฏิบัติตามแผน มีความสัมพัน ธ์เชิงบวกอยู่ ในระดับสู ง  (r=.๕๑๒ **)  
ด้านการตรวจสอบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง (r=.๕๙๕**) และด้านการปรับปรุงแก้ไข มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง (r=.๕๒๙**) 

๔. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี คือ ๑) ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร เกี่ยวกับ
แผนในการที่จะด้าเนินงานบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาล ๒) ประชาชนไม่เคารพและปฏิบัติตาม
นโยบายการจัดการน ้าเสียของเทศบาล  ๓) เทศบาลมีการตรวจสอบระบบท่อส่งน ้าเสียเดิมที่ไม่ได้
คุณภาพ ๔) เทศบาลมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบท่อส่งน ้าเสียใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะคือ ๑) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังจิตส้านึกของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ให้รักสิ่งแวดล้อม ๒) บ้านเรือนทุกหลังคาเรือนควรบ้าบัดสิ่งปฏิกูลก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ๓) เทศบาลกับชุมชนย่อยแต่ละชุมชนย่อยควรประสานงานกันเพื่อจัดท้า
โครงการในการฟื้นฟูคลองสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ๔) จัดตั งให้มีจุดทิ งขยะให้ชัดเจน
และทั่วถึงตลอดจนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
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Abstract 

  

The objectives of the research were to 1) study the efficiency of 

wasetwater management in Phanat Nikhom Municipality in Chonburi, 2) to compare 

the people’s opinion to the efficiency of wasetwater management in Phanat Nikhom 

Municipality in Chonburi determined by the individual factors, 3) to determine the 

correlations between management based on Iddhipāda 4 principle and the efficiency 

of wasetwater management in Phanat Nikhom Municipality in Chonburi, 4) to 

identify the problems, difficulties and suggestions to the efficiency of wasetwater  

management in Phanat Nikhom Municipality in Chonburi.  

The methodologies of the research were applied by mixed methods 

research; quantitative and qualitative researches. For quantitative research, it was 

survey research by using the questionnaires from a sample of 386 people in Phanat 

Nikhom Municipality, and the collected data was analyzed by frequency, percentage, 

mean, S.D.(standard deviations), t-test, f-test by ANOVA, and Correlation Coefficient 

(r). For qualitative research, was applied by in-depth interview of 12 key informers 

and the collected data was analyzed by descriptive content analysis.  
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The findings were:   

1) The efficiency ofwasetwater management in Phanat Nikhom 

municipality, Chonburi was at the much level (x̅=3.94, S.D. = 0.545). When 

determining each aspect, it was found that all aspects were at the much level, as 

followings; planning (x̅ = 3.96, S.D. = 0.717), plan tracking (x̅=3.93, S.D. = 0.720), 

inspection (x̅ = 3.79, S.D. = 0.667), and revision (x̅=3.88, S.D. = 0.745)  

2) The comparison of the efficiency of wasetwater management in Phanat 

Nikhom Municipality, Chonburi, it was found that people with different even in 

different genders, ages, occupation, educational background, the accommodation as 

well as incomes, did not have significant different opinion on efficiency of 

wasetwater management, which reject the hypotheses.  

3) For relationship between the management by Iddhipāda 4 principle and 

the efficiency of wasetwater management in Phanat Nikhom Municipality, Chonburi, 

it was found that there was positively relationship between the management by 

Iddhipāda 4 principle and the efficiency of wasetwater management at the high level 

(r = .713**). When determining each aspect, it was also at the  high level, as 

followings; planning (r = .549**), plan tracking (r =.512**), inspection ( r = .595**), 

and revision (r = .529**).  

4) For the problems on wasetwater management in Phanat Nikhom 

Municipality, Chonburi, it was  found that 1) some of the people didn’t know enough 

information of wasetwater management’s plans, 2) the people didn’t follow the policy 

of wasetwater management, 3) the municipality’s inspection had low quality of 

discharge carriers, and 4) the municipality has no efficient development on discharge 

carriers.   

For the suggestions on the wasetwater management in Phanatnikhom 

Municipality, Chonburi, there were 1) there should be promotion to the awareness of 

the people in Phanatnikhom Municipality area. 2) There should be the household’s 

wasetwater treatment before disposal to the public water resource. 3) Municipality 

together with each small community should join hands to run the project of public 

water resource rehabilitation. And 4) Il comune ha sviluppato e migliorato i nuovi 

sistemi di condotte fognarie per essere efficienti.       
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี ส้าเร็จได้รับความอนุเคราะห์ ให้ค้าปรึกษา แนะน้า และช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย 
ซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามเพื่อแสดงความขอบคุณไว้ 

 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ้านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่บริหารการจดัการและให้ข้อเสนอแนะอันเปน็ประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนและพัฒนาความรู้ จนท้าให้สารนิพนธ์ฉบับนี ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์, 
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และ ผ.ศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ช่วยให้ค้าปรึกษา แนะน้าและ
ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการท้าสารนิพนธ์ทุกขั นตอน ตลอดจนให้ก้าลังใจแก่ผู้ท้าวิจัยในการท้า
สารนิพนธ์เล่นนี ตลอดมา จนกระทั่งสารนิพนธ์นี ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว้ ณ 
โอกาสนี  

 ขอเจริญพรขอบคุณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.ดร., ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา,  
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ , ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี , และดร.ประเสริฐ ธิลาว ที่กรุณารับเป็นผู้ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะหใ์นการตรวจเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย พร้อมทั งให้ค้าแนะน้าในการ
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น   

ขอเจริญพรขอบคุณ นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาการวิจัย  ขอเจริญพรขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และประชาชนในพื นที่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนเพื่อนนิสิต
ทุกรูป/คน ที่มีส่วนช่วยเหลือในด้านการเรียนและให้ก้าลังใจในการท้าสารนิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระชลญาณมุนี, ดร. เจ้าอาวาสวัด
อุทกเขปสีมาราม พระปลัดมนู ฐานจาโร เจ้าอาวาสวัดแก้วน้อย และคุณประไพ แสนมนตรี ที่ท่านได้
อุปการะและสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบการศึกษา  

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากสารนิพนธ์นี  ขอยกคุณความดีนี บูชาพระคุณขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่านที่
ได้อบรม สั่งสอน แนะแนว เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้จนถึงปัจจุบันนี  

 
พระโยธิน ญาณวโร (แสนมนตร)ี 

                                                                                ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
     



(๖) 
 

สารบัญ 
 

 เร่ือง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 

กิตติกรรมประกาศ (๕) 

สารบัญ (๖) 

สารบัญตาราง (๑๐) 

สารบัญแผนภาพ (๑๒) 

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ 
 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 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผลองค์การ  ๑๖ 
 ๒.๓ แนวคิดทีเ่กี่ยวกับปัญหาน  าเสีย ๒๓ 
 ๒.๔ หลักการจัดการน  าเสีย ๓๐ 
 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับเทศบาล ๓๗ 
 ๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ ๔๒ 
 ๒.๗ ข้อมูลบริบทเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๔๓ 
 ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๙ 
 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๕ 

   
    
    
    



(๗) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

 เร่ือง หน้า 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๗ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๖๗ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๗๐ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๗๓ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๗๔ 
    

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๗ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน  าเสีย

ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
 

๗๙ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ

บริหารจัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 

๘๔ 
 ๔.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน     ๘๙ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลัก

อิทธิบาท ๔ กับประสิทธิผลการบริหารจัดการน  าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 
 

๙๗ 
 ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการน  าเสียในเขตเทศบาล 
เมืองพนัสนิคม จังหวดัชลบุร ี

 
 

๙๙ 
 ๔.๗ 

๔.๘ 
ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก  
สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

   ๑๐๒ 
   ๑๐๘ 

 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๒ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๑๖ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๑๙ 
    

บรรณานุกรม  ๑๒๑ 
ภาคผนวก   

 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 
๑๓๐ 



(๘) 
 

 สารบัญ (ตอ่) 
 

 

 
 

เร่ือง 
ภาคผนวก ข ผลการหาค่า (IOCX) ของแบบสอบถาม 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

    หน้า 
๑๓๖ 

  ๑๔๒ 

 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 ๑๗๓ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 

   



(๙) 
 

 สารบัญตาราง 
 

 

ตารางที่ หน้า 
๒.๑ รูปแบบในการจัดการน  าเสียที่พบโดยทั่วไป จ าแนกตามแหล่งก าเนิดน  าเสีย ๓๐ 
๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี 
 

๖๙ 
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๗ 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน  าเสียตาม

หลักอิทธิบาท ๔  
 

๗๙ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน  าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ (ความพอใจ) 
 

๘๐ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน  าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ (ความเพียร) 
 

๘๑ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน  าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่) 
 

๘๒ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน  าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา (ความรอบครอบ) 
 

๘๓ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ

บริหารจัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวม 

 
 

๘๔ 
๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ

บริหารจัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการ
วางแผน 

 
 

๘๕ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ

บริหารจัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการ
ปฏิบัติตามแผน 

 
 

๘๖ 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ

บริหารจัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้ าน
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

 
 

๘๗ 
 
 
 
 
 



(๑๐) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการ
ปรับปรุงแก้ไข 

 
 

๘๘ 
๔.๑๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหาร

จัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ 
 

๘๙ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลในการบริหาร

จัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามอายุ 
 

๙๐ 
๔.๑๔ ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการบริหารจัดการน  าเสียของเทศบาล

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตาม ด้านการวางแผน 
 

๙๑ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหาร

จัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม
อาชีพ 

 
 

๙๒ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหาร

จัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 
 

๙๓ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหาร

จัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามที่อยู่
อาศัย 

 
 

๙๔ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหาร

จัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม
รายได ้

 
 

๙๕ 
๔.๑๙ 

 
 

๔.๒๐ 
 

๔.๒๑ 

ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
การบริหารจัดการน  าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๖ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ กับประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการน  าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 

 
 

๙๖ 
 

๙๗ 
 

๙๘ 



(๑๑) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ หน้า 

๔.๒๒ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะประสิทธิผลการบริหารจัดการน  าเสียใน
เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๔ ด้าน ดังนี  

 
๙๙ 

๔.๒๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประสิทธิผลการบริหารจัดการน  าเสียใน
เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 
๑๐๐ 

๔.๒๔ ข้อเสนอแนะประสิทธิผลการบริหารจัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี 

 
๑๐๑ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 

 

   
 
 
 



(๑๒) 
 

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที่ หน้า 

๒.๑ พื นที่แสดงเขตปกครองในเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๔๓ 
๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๕ 
๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๐๘ 

 



 
 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและและควำมส ำคัญของปัญหำ  
นับตั้งแต่ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา

ก่อให้เกิดการกระจาอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากยิ่งข้ึนและจากรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการจัดท าพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอ านาจหน้าที่ด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ของท้องถ่ินตนเอง ผลของรัฐธรรมนูญและการกระจายอ านาจดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตื่นตัวและผลักดันภารกิจและอ านาจหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญ 
ด้วยการจัดท าโครงการเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมกล่าวเฉพาะ ปัญหาน้ าเสีย ซึ่งเป็นปัญหาสากล
ของเมืองสมัยใหม่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากไม่มีโรงบ าบัดน้ าเสียจึงเป็นการ
ก่อสร้างเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันดับแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ ซึ่งภาครัฐ
ได้จัดสรรงบประมาณให้ไปแล้วกว่า ๖๗,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนให้แก่เทศบาลต่างๆ เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล บางแห่ง มีระบบบ าบัดน้ าเสียทั้งที่ก่อสร้างเสร็จแล้วที่อยู่ในระหว่างด าเนินงานก่อสร้าง 
รวมทั้งสิ้น ๙๕ แห่ง๑ ระบบบ าบัดน้ าเสียเหล่าน้ีอยู่ในการดูแลรับผิดชอบในการเดินระบบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน            

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของจ านวน
ประชากรและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้แทน โดย
ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมามากมาย อาทิเช่น ปัญหามลพิษทางน้ า ปัญหาน้ าเสีย ที่เกิดข้ึน
ตามเมืองใหญ่ๆ ที่มีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ ตามจ านวนประชากรประชากรที่เพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
ปัญหามลพิษทางน้ า ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า หรือแม้แต่น้ าเสียที่
ปล่อยมาจากบ้านเรือน จากการประกอบอาชีพต่างๆของประชาชน ส่งผลให้น้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ
เกิดการเน่าเสีย เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเปน็ส่วนใหญต่้องใช้น้ าในการเกษตร ปัญหาน้ าเสีย

                                                             

 ๑ โครงกำรติดตำมประเมินผลประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมชุมชน ปี ๒๕๕๒, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: www.reo06.net/home/DomesticWasteWaterPlan.pdf, [๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑].  
 

http://www.reo06.net/home/DomesticWasteWaterPlan.pdf
http://www.reo06.net/home/DomesticWasteWaterPlan.pdf


๒ 
 

จึงเป็นปัญหาส าคัญที่ควรมีการจัดการแก้ไขเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งปัญหาน้ าเสียที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทย หากเกิดจากโรงงานอุสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนนั้นสามารถท าการจัดการได้ไม่ยาก
เท่าไรนัก เนื่องจากกฎหมายควบคุมการปล่อยน้ าเสียหรือมาตรฐานการควบคุม ข้อก าหนดต่างๆ ตาม
กฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่น้ าเสียชุมชนซึ่งเกิดจาก
บ้านเรือนที่พักอาศัย โรงแรม ร้านอาหาร อาคารพาณิชย์ กิจการต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชนนั้นเป็น
ปัญหาที่ค่อนข้างจัดการได้ยาก เนื่องจากประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้ ความตระหนักต่อปัญหาน้ า
เสีย บางคนคิดว่าปัญหาน้ าเสียที่เกิดข้ึนมาจากแหล่งอื่น จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไข
จัดการปัญหาน้ าเสียเท่าที่ควร        
 การจัดการน้ าเสียของแต่ละชุมชนนอกจากจะใช้วิธีการมีระบบบ าบัดน้ าเสยีแล้วนั้น ยังมี
วิธีการจัดการอีกหลายรูปแบบ เช่น การบ าบัดน้ าเสียตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ เช่น การใช้กังหันชัยพัฒนา การบ าบัดน้ าเสียด้วยการ
ผสมผสานระหว่างพืชน้ ากับระบบเติมอากาศ ซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบ
ประหยัด โดยการจัดสร้างบ่อดักสารแขวนลอย ปลูกต้นกกอียิปต์เพื่อ ใช้ดับกลิ่นและปลูกผักตบชวา
เพื่อดูดซับสิ่งโสโครกและโลหะหนักต่อจากนั้นจึงใช้กังหันน้ าชัยพัฒนาและแผงท่อเติมอากาศให้กับน้ า
เสียตามความเหมาะสมตลอดจนให้ตกตะกอนปล่อยน้ าลงหนองเพื่อปรับสภาพน้ าให้ดีข้ึนหรือการใช้
วิธีการบ าบัดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดน้ าเสีย เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติดกับที่  (On-Site 
Treatment) เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีการก่อสร้างหรือติดตั้งกับอาคาร บ้านเรือน เพื่อบ าบัดน้ าเสีย 
ลดความสกปรกของน้ าเสียในระดับหนึ่งก่อนมีการปลอ่ยลงสู่สิง่แวดล้อม โดยทั่วไปที่นิยมใช้กันคือ บ่อ
ดักไขมันหรือถังดักไขมัน ระบบบ่อเกรอะ ระบบบ่อกรองไร้อากาศ เป็นต้น การใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ 
(EM) เติมลงในแหล่งน้ า ให้จุลินทรีย์ในน้ าหมักจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายของเสียในแหล่งน้ า ท าให้น้ า
เสียในแหล่งน้ ามีสภาพที่ดีข้ึน ซึ่งวิธีเหล่าน้ีเป็นวิธีการจัดการน้ าเสียที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง ประหยัดค่าใช่
จ่าย น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ๒    
 ปัจจุบัน เทศบาลพนัสนิคม มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและในด้าน
ของวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการพัฒนา โดยขาดการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง  ๆตามมา โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางน้ าถือได้ว่าสถานการณ์คุณภาพน้ า ในแม่น้ า
ล าคลองในเขตพื้นที่เทศบาลเข้าข้ันวิกฤติ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการใช้น้ าในกิจกรรมประจ าวันของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และกิจกรรมที่เกิดจากการใช้น้ าของอาคารพาณิชกรรม และในส่วน
ของภาคการเกษตรใช้สารเคมีในการการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมขนาดย่อมในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนน าพาของเสียกลับมาสู่แหล่งน้ าของเทศบาล ซึ่งการ
ปล่อยน้ าเสียลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะและไหลลงสู่แม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ ๒ 
แห่งได้แก่ คลองห้วยอีแขกและคลองห้วยน้อย โดยไม่ได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเสียอย่าง
เหมาะสม จึงก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบตามมายังสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม ซึ่งปัญหาหลักที่ประสบพบเจอ ก็คือ น้ าเสียเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุของแมลงน าโรคต่างๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเช้ือโรค เช่น อหิวาตกโรค โรค
                                                             

 ๒ กรมควบคุมมลพิษ, แผนกำรจัดกำรน  ำเสียชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักจัดการคุณภาพน้ า, 
๒๕๔๙), หน้า ๓. 
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ท้องเสียและก่อให้เกิดความร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของน้ าโสโครกไปทั่วพื้นที่ สัตว์น้ าในแหล่งน้ าลอย
ตายเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการสูญเสียทัศนียภาพ เกิดสภาพที่ไม่น่าดู เช่น สภาพน้ าที่มีสีด าคล้ าไป
ด้วยขยะและสิ่งปฎิกูล ผลกระทบจากปัญหาน้ าเสียเป็นปัญหาประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่เทศบาลเป็นอย่างมากทั้งนี้ น้ าเสียเหล่าน้ีสามารถแก้ไขและปรับปรุงสภาพให้
ดีย่ิงข้ึนด้วยการบ าบัดอย่างถูกวิธีเทคโนโลยีที่ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียมีอยู่หลากหลายวิธี แต่เทคโนโลยี
ส่วนใหญ่มักใช้เงินลงทุนข้อนค่อนสงู ทั้งด้านเครื่องจักรกลและพลังงาน แต่เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสยี
โดยธรรมชาติถือเป็นเทคโนโลยีที่ง่าย สะดวก และเป็นวิธีการที่อาศัยธรรมชาติให้ช่วยธรรมชาติด้วย
กันเอง ดังนั้นในการศึกษาดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเน่าเสียอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อที่จะทราบถึงวิธีการให้การ
บริหารจัดการน้ าเน่าเสียที่เกิดข้ึนว่ามีวิธีการจัดการอย่างไร ในการจัดการกับปัญหาที่ก าลังประสบพบ
เจออยู่ในขณะนี้ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึนในเขตของพื้นที่เทศบาลพนัสนิคมให้กลับมา
มีคุณภาพที่ดีและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลให้ดีย่ิงข้ึน   
 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑. ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ าเสีย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี เป็นอย่างไร        
 ๑.๒.๒. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ าเสยี
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีที่ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร  

๑.๒.๓. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ กับประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการน้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นอย่างไร 

๑.๒.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการน้ าเสียของเทศบาลเมือง
พนัส จังหวัดชลบุรี เป็นอย่างไร  
 
๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย        

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ าเสีย ในเขตพื้นที่เทศบาลบาล 
เมืองพนัสนิคมนิคม จังหวัดชลบุรี        
 ๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ า
เสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๓.๓ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ กับ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

๑.๓.๔ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการน้ าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
 



๔ 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย          
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 

Research) โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงประสิทธิผลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเน่าเสีย ในเขตเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาถึงแนวทางในการบริหารจัดการปัญหาน้ าเน่าเสียทีเ่กดิข้ึน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื อหำ        
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขตพื้นที่เทศบาล

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ใน ๔ ด้าน ดังนี ้      
 ๑. ด้านการวางแผน        
 ๒. ด้านการปฏิบัติงาน       
 ๓. ด้านการตรวจสอบ       
 ๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข    

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร      
๑. ตัวแปรต้น ( Independent Variables)  คือ  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะที่อยู่และรายได้ 
ด้านหลักธรรม หลักอิทธิบาท ๔ 
๑. ฉันทะ (ความพอใจ) 
๒. วิริยะ (ความเพียร) 
๓. จิตตะ (ความเอาใจใส่) 
๔. วิมังสา (ความรอบครอบ)    
๒. ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ

บริหารจัดการน้ าเสีย ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ใน ๔ ด้าน คือ      
๑. ด้านการวางแผน         
๒. ด้านการปฏิบัติงาน        
๓. ด้านการตรวจสอบ        
๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข  
๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ    

 ๑.๔.๓.๑ ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
พนัสนิคม อ าเภอพนสันิคม จงัหวัดชลบรุี จ านวน ๑๐,๖๕๙ คน๓    
 ๑.๔.๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้น าในเขตพื้นที่
เทศบาลเมอืงพนสันิคม จงัหวัดชลบรุี ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ จ านวน ๑๒ ท่าน  

 
 

                                                             

 ๓ ข้ อ มู ลทั่ ว ไ ปของ เทศบำล เ มื องพนั สนิ ค ม  จั งห วั ด ชลบุ รี  [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ มา : 
http://www.phanatnikhomcity.go.th [๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

http://www.phanatnikhomcity.go.th/
http://www.phanatnikhomcity.go.th/


๕ 
 

ขอบเขตด้ำนพื นท่ี         
พื้นที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม  

จังหวัดชลบุรี 
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ        
ด าเนินการวิจัยต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รวมระยะเวลา ๔ เดือน 
 
๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย      

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการน้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ซึ่งแยกเป็นสมมติฐานย่อยคือ 

สมมติฐานที่ ๑.๑ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน้ าเสยี
ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน   

สมมติฐานที่ ๑.๒ ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน้ าเสยี
ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๑.๓ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน้ า
เสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ ๑.๔ ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการน้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ ๑.๕ ประชาชนที่มี ที่อยู่อาศัย ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
น้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ ๑.๖ ประชาชนที่มี รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน้ า
เสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ ๒ การบริหารจัดการน้ าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการน้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งแยกเป็น
สมมติฐานย่อยคือ 

สมมติฐานที่ ๒.๑ การบริหารจัดการน้ าเสียตามหลัก ฉันทะ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

สมมติฐานที่ ๒.๑ การบริหารจัดการน้ าเสียตามหลัก วิริยะ  มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

สมมติฐานที่ ๒.๑ การบริหารจัดการน้ าเสียตามหลัก จิตตะ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

สมมติฐานที่ ๒.๑ การบริหารจัดการน้ าเสียตามหลัก วิมังสา มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
 



๖ 
 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ให้ความหมายศัพท์เฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา เรื่อง 

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไว้ดังนี ้  
๑. ประสิทธิผล หมายถึง การกระลงมือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ หรือ 

อาจเรียกได้ว่าเป็น “ผลของการกระท า”  
๒. กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง  การด าเนินงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อย่างมี

ระบบแบบแผน โดยการบริหารของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ  
      ๑) ด้านการวางแผน หมายถึง การวางแผนด าเนินงาน ครอบคลุมถึงการก าหนด

ปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
และก าหนดงบประมาณ เป็นต้น  

      ๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน หมายถึง การด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดตั้งแต่
เบื้องต้นในการด าเนินการแก้ไขปัญหา      

      ๓) ด้านการตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบผลของการด าเนินงานว่ามี
ประสิทธิภาพหรือยังขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานนั้นๆ  

      ๔) ด้านการปรับปรุงแก้ไข หมายถึง การน าผลจกการตรวจสอบมาประเมินและ
จัดการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

๓. น  ำ เสีย หมายถึง น้ าเสียที่ เกิดจากสิ่ งปฏิกูลของเสีย ในเขตพื้นที่ เทศบาล 
เมืองพนัสนิคม   

๔. เทศบำล หมายถึง เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
๕. อิทธิบำท ๔ หมายถึง คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายของเทศบาล

เมืองพนัสนิคม ที่สามารถน าเข้าไปปรับใช้ได้ หลักธรรมอิทธิบาท ๔ ประกอบ ด้วย 
๑. ฉันทะ ความพอใจ ที่จะปฏิบัติในหน้าที่อย่างเต็มที่และสุดความสามารถ 
๒. วิริยะ ความเพียร ความขยันหมั่นเพียรพยายาม อดทน ความเกียจคร้านในหน้าที่

การงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ การเอาใจใส่ในสิ่งที่ท าในการปฏิบัติหน้าที่ 
๔. วิมังสำ ความรอบครอบ พิจารณาไตรตรองโดยใช้สติปัญญาด้วยเหตุผล สิ่งไหนที่ท า

แล้วไม่เป็นผลดีหรือเป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาน้ าเน่าเสียในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม  

ว่ามีปัญหาและความเป็นมาอย่างไร        
๑.๗.๒ ท าให้ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการน้ าเสีย  ในเทศบาลเมืองพนัสนิคม  

จังหวัดชลบุรี  
๑.๗.๓ ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในบริหารจัดการน้ าเสีย ในเทศบาล 

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี       
๑.๗.๔ ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการปัญหาน้ าเสยี

ที่เกิดข้ึน ในเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับหน่วยงานอื่นๆ 
ต่อไป  

  



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยจะน้าเสนอการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการท้าวิจัยเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นเที่ยงตรงตามหลักระเบียบวิธีวิจัย ดังมีประเด็นที่ศึกษา
ประกอบด้วย         

๒.๑ แนวคิดที่เกี่ยวกับประสิทธิผล       
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การ      
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาน ้าเสีย      

๒.๓.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน ้าเสีย        
๒.๓.๒ แหล่งก้าเนิดน ้าเสีย        

๒.๔ หลักการจัดการน ้าเสีย        
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล 
๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท ๔       
๒.๗ ข้อมูลบริบทเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี    
๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        
๒.๙ กรอบแนวคิดการวิจัย     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

๒.๑. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล 
ค้าว่า “ประสิทธิผล” มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและมีการนิยามความหมายที่แตกต่าง

กันไป ประสิทธิผล หมายถึง การปฏิบัติการ (Performance) ที่ท้าให้เกิดปริมาณและคุณภาพที่สูง
ที่สุด เหตุเพราะแต่ละกิจกรรมหรือกิจการจะมีวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายที่วางเอาไว้ ซึ่งก าร
ปฏิบัติการที่บรรลุถึงวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ได้ก้าหนดไว้  ทั งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
กล่าวคือ การปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลนั นเอง ดังนั น ผู้บริหารทั งหลายจึงมีความปรารถนาที่จะได้รับ
หรือได้เห็นประสิทธิผลของกิจการก่อนสิ่งอื่นใด จากการที่ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า
มีนักวิชาการได้ให้ทัศนะคติเกี่ยวกับประสิทธิผล ดังนี  

ผลส้าเร็จหรือผลที่เกิดขึ นตามเป้าหมายที่ตั งไว้๑ ประสิทธิผล เป็นเรื่องของการกระท้า
ใดๆ หรือพยายามที่จะกระท้าสิ่งใดๆ ที่มีความมุ่งหมายที่จะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึ น การ
กระท้าหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต่้าเพียงใดขึ นกับว่าผลที่ได้รับนั นตรงครบถ้วนทั งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพหรือไม่ และมีการใช้พลังงานมากน้อยเพียงใด โดยประสิทธิผลอาจพิจารณา
เป็น ๒ ระดับ คือ ๑. ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานใดๆ 
หรือปฏิบัติกิจกรรมใดๆ แล้วเกิดผลส้าเร็จ ท้าให้บังเกิดผลตรงและครบถ้วนตามที่มีวัตถุประสงค์ไว้ ผล
ที่เกิดขึ นนั นจะมีลักษณะเป็นคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับ
ความคาดหวังและความต้องการของหมู่คณะ สังคม และผู้ที่จะน้าผลนั นไปใช้เป็นผลจากการปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การปฏิบัติด้วยความพอใจ ปฏิบัติด้วยความสามารถ ปฏิบัติด้วยการ
เลือกสรรกลวิธีและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะท้าให้บรรลุทั งเชิงปริมารณและเชิงคุณภาพ 
อย่างสูงสุดแต่ใช้ต้นทุน ใช้ทรัพยากร และระยะเวลาน้อยที่สุด     

ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 
๑. การผลิต (production) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การสามารถด้าเนินการผลิตให้

ได้ผลผลิตทั งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ตรงกับความต้องการขององค์การ 
๒. ความพึงพอใจ (Satisfaction) องค์การมีประสิทธิผล ถ้าผลการด้าเนินงานของ

องค์การน้ามาซึ่งความส้าเร็จสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกในองค์การ 
๓. ประสิทธิภาพ (Efficiency) องค์การที่มีประสิทธิผลถ้าอัตราส่วนระหว่างปัจจัย 

ทรัพยากร (Input) ที่ใช้กับผลผลิต (Output) มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า  
คุ้มทุน กับสิ่งที่เสียไป 

๔. การปรับเปลี่ยน (Adaptiveness) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การมีกลไกลที่
สามารถแลกเปลี่ยนการด้าเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั งภายในอง ค์การ
และภายนอกองค์การ 

๕. การพัฒนา (Development) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การสามารถเพิ่มพูน
ศักยภาพ (potential) และวิสัยสามารถ (Capacity) ขององค์การเจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมความหมายของประสิทธิผลทั งระดับบุคคลและระดับองค์การมีความหมาย

                                                             
๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร: นานมี 

บุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ้ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๕๐๔.   



๑๐ 
 

ครอบคลุมทั งผลการด้าเนินงานที่สนองวัตถุประสงค์ได้ผลดีทั งเชิงปริมาณและคุณภาพและยัง
ครอบคลุมถึงกระบวนการด้าเนินงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม๒ 
       ประสิทธิผลมีความส้าคัญอย่างยิ่งในศาสตร์ทางการบริหารและองค์การนับได้ว่าเป็นการ
ตัดสินใจขั นสุดท้ายว่า การบริหารองค์การจะประสบความส้าเรจ็หรอืไม่เพียงใดนั น องค์การจะอยู่รอด
และมีความมั่นคงอยู่ได้ขึ นอยู่กับประสิทธิผล ดังนั น ประสิทธิผลจึงมีความส้าคัญต่อองค์การ ดังนี  

๑. ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดการองค์การ การจัดตั งองค์การย่อมก้าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถด้าเนินงานให้เป็นไปตามความ ต้องการ
หรือไม่            

๒. ประเมินผลการด้าเนินงานกับแผนงานที่ก้าหนด การด้าเนินงานในแต่ละกิจกรรม
ย่อมต้องมีการวางแผน ก้าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใช้อ้านาจหน้าที่การ
บริหารการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน     

๓. ประเมินผลส้าเร็จกับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลงานที่ด้าเนินการได้ตามแผนงาน
กับวัตถุประสงค์ขององค์การที่คาดหวัง ถ้าผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังของ
องค์การ แสดงว่าองค์การมีประสิทธิผลในมุมมองของนักวิชาการหลายท่านต่างมีความคิดเห็นต่อประ
เด็ดประสิทธิผลที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปเปน็ลักษณะเดียวกันในเรื่องของการด้าเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั งใจไว้เป็นตัวชี วัดประสิทธิผลและยังสามารถเห็นว่าองค์การที่มีประสิทธิผลสูง เป็น
องค์การที่ประสบความส้าเร็จอย่างสูงในการทา้งานจามเปา้หมาย ส่วนองค์การที่มีประสิทธิผลทีต่่้า จึง
เป็นองค์การที่ไม่ประสบความส้าเร็จในการท้างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั งเอาไว้ตอนต้น๓  

โดยจะกล่าวได้อีกอย่างว่าประสิทธิผลนั นเป็นความสามารถในการท้างานเพื่อบรรลุ 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย แต่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์มากหรือน้อยเพียงใดนั นก็ต้อง
มาพิจารณาทางเลือก เกณฑ์ของประสิทธิผลมาประกอบด้วย๔      

โดยระบบการท้างานที่ก่อให้เกิดผลได้สูงที่สุดโดยได้ผลผลิตที่มี คุณค่า มีมูลค่าสูงกว่า
มูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปหรืออาจมีการปฏิบัติงานที่ให้ความส้าคัญ กับความประหยัดด้วย
นอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมาย๕ ในทางเดียวกันยัง หมายถึง การท้ากิจกรรมการด้าเนินงานของ
องค์กรสามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที่ก้าหนดไว้ล่วงหน้า ทั งในส่วนของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ก่อให้เกิด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ตรงตามความคาดหวัง ที่ก้าหนดล่วงหน้าไว้มากน้อยเพียงใด การมีประสิทธิผลจึงมี

                                                             
๒ กิบสัน และคณะ (Gibson and Others, 1988 : 821), “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล

ของการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จ้ากัด (มหาชน) ส้านักงานอาคารกลาสเฮ้าส์รัชดาภิเษก ”, 
วิทยานิพนธ์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑), หน้า ๓๒-๓๓.  

๓ พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฎีองค์การสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 
๒๕๔๑), หน้า ๒๕. 

๔ ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ, คอร์รัปชั่นในวงการราชการ : มุมมองจากข้าราชการ, 
(กรุงเทพมหานคร: เฉลิมชัยการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๕๖.   

๕ ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์, พฤติกรรมบุคคลในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓), หน้า ๕. 



๑๑ 
 

ความเกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์การด้าเนินงานเป็นกระบวนการ วัดผลงานที่เน้นด้านปัจจัยน้า
ออก๖ โดยองค์ประกอบที่ส้าคัญที่องค์การสนองตอบต่อความต้องการของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกค้า ซึ่งวัดได้จากสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากหน่วยงานในแง่ของคุณภาพสินค้า หรือบริการความรวดเร็ว
ของการบริการ ความเต็มใจช่วยเหลือ ความเป็นมิตรและลักษณะท่าทีของพนักงานหรือพฤติกรรม
ของพนักงานนั นเอง ซึ่งจากความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการให้บริการสาธารณะได้อย่างดี 
โดยมองประสิทธิผลไม่ใช่มองในกรอบของหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการได้ด้วยซึ่งก็ไม่ใช่เพียงในแง่ของเชิงปริมาณเท่นั น แต่ยังสามารถครอบคลุมไปถึงคุณภาพ 
ความสะดวกรวดเร็วและการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย๗ เป็นเหมือนเครื่องตัดสินใจขึ นสุดท้ายของ
การบริหารงานหรือการจัดการว่าประสบผลส้าเร็จมากน้อยเพียงใดประสิทธิผลมีความสัมพันธ์กับ
ผลงานที่องค์การพึงประสงค์ หมายถึงความส้าเร็จของการปฏิบัติงานที่เป็นไปหรือสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ ดังนั นประสิทธิผลจึงหมายถึงผลที่เกิดขึ นของงานนั น  
จะตอบสนอง หรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ๘ ที่ด้าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั งใจไว้ 
ประสิทธิผลจึงเป็นเรือ่งของความส้าเร็จขององค์การในการกระทา้สิ่งต่างๆ ตามที่ได้ตั งเป้าหมายเอาไว้ 
องค์การที่มีประสิทธิผลสูงจึงเป็นองค์การที่ประสบความส้าเร็จในการท้างานให้บรรลุเป้าหมายตาม
ที่ตั งเอาไว้           

ดังนั นประสิทธิผลขององค์การจึงเป็นเรื่องของการหาค้าตอบองค์การที่ศึกษานั นได้
ด้าเนนิงานไปให้เอาไว้ได้ส้าเร็จมากบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั งน้อยแค่ไหน๙ประสิทธิผล อาจเกิดขึ นจาก
การปฏิบัติงานที่ไม่มีสิทธิภาพก็ได้ เพราะประสิทธิผลเพียงแต่พิจารณาถึงผลงานที่ได้รับเท่านั น 
ลักษณะการบริหารงานที่มีประสิทธิผลคือการบรรลุเป้าหมาย แต่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ คือ 
การใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างประหยัดเกิดผลที่รวดเร็วโดยการน้าเวลาเข้ามาพิจารณาด้วย๑๐ 

 
 
 
 
 

                                                             
๖ สุพจน์ ทรายแก้ว, การวัดผลการปฏิบัติงาน : เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า

แผนกลยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน, (เชียงราย: ส้านักพิมพ์สถาบันราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖.   
๗ ไฟร์แลนด์เดอร์และพิคเคิล, “ประสิทธิผลของระบบการช้าระค่าภาษีอากรผ่านทางธนาคารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) : กรณีศึกษา ส้านักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ”, ปัญหาพิ เศษรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบรูพา, ๒๕๔๙), หน้า ๒.  

๘ ภรณี กีรติบุตร, การประเมินประสิทธิผลขององค์การ, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ นติ ง เฮ้าส์, 
๒๕๒๙), หน้า ๓๓.   

๙ พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฏีองค์การสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๕. 
๑๐ อุทัย หิรัญโต, สังคมวิทยาประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๙), หน้า 

๑๗.   



๑๒ 
 

ประสิทธิผล เป็นการสมดุลอย่างดีที่สุด ระหว่างกิจการด้านการปรับตัว และการรักษา
สภาพ ดังนั น กิจกรรมขององค์การซึ่งเป็นเครื่องมือการตัดสินการปฏิบัติขององค์การว่ามีประสิทธิผล
หรือไม่ จึงประกอบด้วย กิจกรรม ต่อไปนี        

๑. การได้มาซึ่งทรัพยากร        
๒. การใช้ตัวป้อนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต    
๓. การผลิตผลผลิตในรูปบริการหรือสินค้า      
๔. การปฏิบัติงานด้านเทคนิคและด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล    
๕. การลงทุนในองค์การ        
๖. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของพฤติกรรม      
๗. การสนองตอบความสนใจที่แตกต่างกันของบุคคลและกลุ่ม    
กิจกรรมเหล่านี แต่ละกิจกรรมมุ่งไปสู่การรักษาไว้ซึ่งปัจจัยในวงจรของตัวป้อน

กระบวนการผลิตผล และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม๑๑ ความสามารถขององค์การในการสร้างให้
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ก้าหนด การวัดประสิทธิผลขององค์กรมีหลายแนวทาง เช่น การ
พิจารณาถึงขนาดของความส้าเร็จขององค์การในการท้างานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้ โดยวิธี วิเคราะห์
ประสิทธิขององค์กรมีด้วยกัน ๔ วิธี คือ        

๑. วิธีวัดผลส้าเร็จตามเป้าหมาย โดยยึดหลักที่ว่าองค์กรทุกองค์กรมีจุดหมาย การวัดผล
ส้าเร็จของเป้าหมายจงึเป็นแนวทางสา้หรับการวัดประสทิธิผลมากที่สุด    

๒. วิธีการวัดประสิทธิผลเชิงระบบ โดยอาศัยแนวคิดว่าองค์กรประกอบด้วยส่วนย่อย
ต่างๆ และพิจารณาเชิงระบบ จะสมบรูณ์ได้ต้องพิจารณาปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วข้อง   

๓. วิธีการบริหารประสิทธิผลโดยอาศัยสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะแต่ละส่วนโดยองค์กร
ตอบสนองความต้องการส่วนต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละสภาพแวดล้อม     

๔. วิธีการวัดคุณค่า ซึ่งเป็นการเอาคุณค่าและความนิยมเป็นหลักในการประเมิน
นอกจากนี  ส้านักงานคณะกรรมการอุดม ศึกษาส้านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ให้
รายละเอียดว่าประสิทธิผลเป็นการพิจารณาว่ากระบวนการ หรือมาตรการที่ใช้สามารถตอบสนอง
จุดประสงค์ที่ตั งไว้เพียงใด การประเมินประสิทธิผลต้องประเมินว่า แนวทางนั นมีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน กับความต้องการของสถาบัน และสามารถน้าแนวทางไปปฏิบัติได้ดีเพียงใด รวมทั ง
ผลลัพธ์ของมาตรการที่ใช้๑๒ 

จากความสามารถของคนในองค์การ ซึ่ งประกอบด้วยลักษณะกลุ่มท้างานที่มี
ประสิทธิผลเป็นอย่างมากเช่ือมโยงกันกับกลุ่มท้างานที่มีประสิทธิผลสูง จะประกอบด้วยลักษณะทาง
พฤติกรรมที่ส้าคัญหลายประการ ได้แก่ การสนับสนุนเกื อกูลกันของสมาชิกผู้บริหารสามารถใช้
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเอาใจใส่สมาชิกในองค์การเป็นอย่างดี มีทักษะในการ
ใช้ภาวะผู้น้า มีความเช่ือมั่นศรัทธาไว้วางใจ ซึ่งกันและกันของสมาชิกและหัวหน้ามีค่านิยมและ
                                                             

๑๑ ยงยุทธ เกษสาคร, การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๕), หน้า ๘๘.  

๑๒ ทวี มณีสาย, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษานโยบาย
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๗๒.  



๑๓ 
 

เป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม มีรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ดี มีเป้าหมาย การปฏิบัติงานสูง และสร้าง
ความกระตือรือร้นในหมู่พนักงาน๑๓ 

ประโยชน์ทรัพยากรมีจ้ากัด และมีคุณค่าให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติตามเป้าหมาย ฉะนั นแทนที่จะวัดความส้าเร็จของการบรรลุเป้าหมายได้สูงที่สุดอาจวัด
ความส้าเร็จจากการบรรลุเป้าหมายเท่าที่เป็นไปได้ จากการค้านึงถึงข้อจ้ากัดในเรื่อง คน เงิน 
เทคโนโลยี๑๔  

การด้าเนินงานของโครงการนั นๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้กล่าวคือ การ
พิจารณาว่าโครงการที่จัดท้าขึ นนั นมีผลส้าเร็จมากน้อยประการใดนั น จะต้องน้าผลที่เกิดขึ นจาก
โครงการไปเทียบกับวัตถุประสงค์ หากผลที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็ ถือว่าโครงการดังกล่าวมี
ประสิทธิผล๑๕ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) ของแผนงาน การบริหาร ลักษณะกิจการ หรือ
กิจกรรมสนับสนุนมนการลดปัญหาหรือปรับปรุงสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจให้ดีขึ น หรือหมายถึง การ
วัดระดับของการบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่คาดหวังไว้ หรืออาจหมายถึงการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลลัพธ์กับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้๑๖  

เป็นการเปรียบเทียบผลที่ก้าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรืออาจ หมายถึง การ
เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์กับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้๑๗ ตามแนวความคิด
ดั งเดิมเป็นความพยายามที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความช้านาญเฉพาะอย่าง
ยิ่ง (Specialization) และการแบ่งแยกการปฏิบัติ (Segmentation) การปฏิบัติงานขององค์การ จึง
แยกจากกันโดยเด็ดขาด ท้าให้ขาดความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนไม่อาจริเริ่มสร้างสรรค์และไม่อาจ
จัดการความเปลี่ยนแปลงใดๆได้ จึงเกิดแนวความคิดที่ตรงกับแนวดั งเดิม คือ แนวความคิดแบบ
ผสมผสาน (integrative approach) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและการสร้างเสริมสิ่งใหม่ๆ โดย
จะมองภาพรวมว่าสิ่งเกี่ยวข้องใดๆในขอบเขตที่กว้างขวาง และเช่ือมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องนั นเข้าด้วยกัน
ลักษณะของแนวความคิดนี จะไม่หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง แต่จะมองสิ่ง (Conflicts) เป็นเรื่องจ้าเป็นที่
ต้องเผชิญและแก้ไข เพื่อน้ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ นอยู่ตลอดเวลา  ดังนั นแนวทางนี จึงเป็นพล
วัตร มีเป้าหมายอยู่ที่การพยายามท้างานให้ส้าเร็จด้วยดีจากแง่มุมดังกล่าวประสิทธิภาพจึงถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของประสิทธิผลและมีความสัมพันธ์กันกับประสิทธิผลการวัดประสิทธิภาพโดยทั่วไปจะวัด
เป็นอัตราส่วนระหว่างอัตราส่วนของผลผลิตต่อปัจจัยน้าเข้าในการผลิต หรือค่าใช้จ่ายต่อหน่วย และ
                                                             

๑๓ นวพร แสงหนุ่ม, “ประสิทธิผลในการด้าเนินงานองค์การบริหารส่วนต้าบลในจังหวัดเชียงใหม่”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔), หน้า ๙๔.   

๑๔ วัตรภู อาจหาญ, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกองวิชาการส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค้าแหง , ๒๕๔๒),  
หน้า ๑๑. 

๑๕ รัตนะ บัวสนธ์, การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
คอมแพคท์พริ นท์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๖.  

๑๖ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, สุริยา วีรวงศ์, การประเมินผลโครงการ, พิมพ์ครั งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการฝึกอบรม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้าที่ ๓๖.  

๑๗ สมบัติ ธ้ารงธัญวงศ์ , แนวคิดและการพัฒนา, พิมพ์ครั งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๐๘.   



๑๔ 
 

มักเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเกณฑ์การวัดประสทิธิภาพแบบนี ไม่ได้ค้านึงถึงประสิทธิภาพของผลผลิตดว้ย 
มิใช่ค้านึงถึงปริมาณในรูปของก้าไรหรือผลผลิตสูงสุดเพียงด้านเดียว๑๘  

การด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการ หรือ
อาจหมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์กับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้๑๙ 
การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยถือเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ และผลกระทบของแผนงาน 
โครงการกับวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้๒๐ พิจารณาผลของการท้างานที่ส้าเร็จลุล่วงดังประสงค์ หรือที่ตั ง
ความหวังไว้เป็นหลักเป็นเรื่องของการน้าเอาผลงานที่ส้าเร็จดังที่คาดหวังไว้พิจารณา และความส้าเร็จ
ของงานอย่างมีประสิทธิผลนี  อาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพได๒้๑ 

ความร่วมมือช่วยเหลือกันท้างานโดยมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย และความรู้สึกเป็นอิสระในการ
เสนอข้อคิดเห็นจากความรู้สึกในการแก้ปัญหานั นจะเป็นการปฏิบัติที่มุ่งต่อผลอย่างแท้จริงและ
บรรยากาศการท้างานเป็นแบบให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื อกูลไปอย่างอิสระโดยเต็มใจ โดยสรุป
ลกัษณะขององค์การที่มีประสิทธิผล ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี   

๑. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การสามารถผสานความต้องการสมาชิกได ้ 
๒. การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่น 
๓. การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม 
๔. ผลผลิตที่สูงขององค์การ๒๒ 
ประสิทธิผลอาจพิจารณาได้จากคุณภาพของผลผลิตหรือบริการพื นฐาน ขององค์การ

หรือความสามารถในการผลิตสินค้า หรือบริการขององค์การ ความพร้อม หรือความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงถูกขอร้องให้ท้า ผลตอบแทน หรือผลก้าไรที่ได้รับจากการผลิตสินค้าและ
บริการ เป็นต้น ดังนั น กิจกรรมขององค์การที่เป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติงานขององค์การว่ามี
ประสิทธิผลหรือไม่จึงประกอบไปด้วย กิจกรรมต่อไปนี  การได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานการใช้ปัจจัยน้าเข้า อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิตความสามารถในการผลิต
สินค้าหรือบริการขององค์การ การปฏิบัติงานด้านเทคนิควิชาการ และด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล 

                                                             
๑๘ วุฒิชัย จ้านง, “การผสมผสานปฏิบัติการเพื่อผลิตภาพ”, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, เล่มที่ ๒, 

๒๕๓๐, หน้า ๒๕๕-๒๖๙. 
๑๙ สมชาย ดุรงค์เดช, การประเมินผลโครงการแนวคิดและวิธีการ, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ 

พิมพ์ลักษณ์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒), หน้า ๒๐๘. 
๒๐ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, การวิจัยประเมินผล: หลักการและกระบวนการ, (กรุงเทพมหานคร :  

การพิมพ์พระนคร, ๒๕๔๒), หน้า ๔๒.  
๒๑ สมพงษ์ เกษมสิน, “ประสิทธิผลการด้าเนินงานโครงการกองทุนชุมชนกองทัพบก : ศึกษากรณี

กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์”, ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , 
(วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบรูพา, ๒๕๔๙), หน้า ๖.  

๒๒ มนูญ วงศ์นารี, ฝ่ายจัดการหัวหน้าและองค์การที่มีประสิทธิผล,  (กรุงเทพมหานคร: นภาพัฒน์
การพิมพ์, ๒๕๓๔), หน้า ๖๗.  



๑๕ 
 

การลงทุนในองค์การ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับพฤติกรรมในองค์การและการตอบสนองความ
ต้องการและความสนใจที่มีความแตกต่างกันของบุคคลและกลุ่ม๒๓  

ประสิทธิผล การท้ากิจกรรมการด้าเนินงานขององค์การสามารถสร้างผลงานได้สอดรับ
กับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ล่วงหน้า ทั งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ ที่ตรงตามความ
คาดหวัง ที่ก้าหนดล่วงหน้าไว้น้อยเพียงใด การมีประสิทธิผลจึงมคีวามเกี่ยวข้องกับผลผลติและผลลพัธ์
การด้าเนินงานเป็นกระบวนการ วัดผลงานที่เน้นด้านปัจจัยน้าออก๒๔ นอกจากความสามารถในการ
บรรลุเป้าหมายอันเปน็ความมีประสิทธิผลโดยทั่วไปแล้ว การประเมินประสทิธิผล อาจพิจารณาได้จาก
คุณภาพของผลผลิตหรือบริการพื นฐาน ขององค์การ หรือความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการ
ขององค์การ ความพร้อม หรือความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงถูกขอร้องให้ท้า 
ผลตอบแทน หรือผลก้าไรที่ได้รับจากการผลิตสินค้าและบริการ เป็นต้น ความสามารถขององค์การที่
จะด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ๔ ประการ คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ (Integration) 
การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Adaptability) การปรับตัวขององค์การให้ 
สอดคล้องกับสังคม (Social relevance) และผลผลิตขององค์การ (Productivity)๒๕    

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การที่ด้าเนินโครงการหรืองานอย่างหนึ่งอย่างใด
แล้วและปรากฏว่าผลเกิดขึ น (Outcomes) หรือผลผลิตที่เกิดขึ น (Output) ณ ระดับหนึ่งระดับใดที่
เป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ มีการใช้ทรัพยากร (Resources) หรือปัจจัยน้าเข้า 
(Inputs) มากน้อยเพียงใดถ้าใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยน้าเข้ามาด้าเนินการในโครงการหรืองานใดน้อย
ที่สุด และผลที่เกิดขึ นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ การด้าเนินโครงการนั นจะ
มีประสิทธิผลสงูสดุ “ทั งนี โดยการเปรียบเทยีบโครงการแต่ละโครงการ ที่สามารถด้าเนินการแลว้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก้าหนดได้เหมือนกัน” ในทางตรงกันข้ามโครงการใดแม้ว่าจะสามารถ
ด้าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ก้าหนดไว้เหมือนกันก็ตามแต่ ใช้ทรัพยากรหรือปัจจัย
น้าเข้ามากกว่าโครงการอื่นๆ โครงการนั นก็จะไม่ใช่โครงการที่ มีประสิทธิผลสูงสุด เช่น องค์การนาโต 
(NATO) ซึ่งเป็นองค์การทางการทหารก้าลัง พิจารณาว่าจะใช้เครื่องบินทิ งระเบิดแบบใดดี ที่จะ
สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ใน การเข้าท้าลายเป้าหมายข้าศึกได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ ในทาง
ปฏิบัติอาจจะมีเครื่อง บินหลายแบบให้เลือกโดยแต่ละแบบจะมีประสิทธิภาพในการท้าลายและ
ค่าใช้จ่าย ในการด้าเนินการแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในที่สุดแล้วการตัดสินใจเลือกเครื่องบินแบบ ใด
มีประสิทธิภาพในการท้าลายน้อยที่สุดสามารถตอบสนองเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้และเสียค่าใช้จ่าย
ต่้าสุด นั่นคือ การเลือกเครื่องบินตามความหมายของประสิทธิผลสูงสุดโดยพยายามให้มีค่าใช้จ่ายต่้า

                                                             
๒๓ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธ์ุ, การบริหารและการพัฒนาองค์การ ในเอกสารประกอบการสอนชุด

วิชาการบริหารและการพัฒนาองค์การ (หน่วยที่ ๒), (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), 
หน้า ๖๕.  

๒๔ สุพจน์ ทรายแก้ว, การวัดผลการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการสัมมานาเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนกลยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน, (เชียงราย: ส้านักพิมพ์สถาบันราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘.  

๒๕ อรุณ รักธรรม, “ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ”, (กรุงเทพมหานคร : ไทย 
วิวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕), หน้า ๒๕๗.  



๑๖ 
 

ที่สุดและสามารถตอบสนองเป้าหมายตามที่ต้องการได้๒๖ ส้าหรับวิธีในการทดสอบการบรหิารที่ดีก็ คือ 
การดูความสามารถในการจัดองค์การ (Organize) และการใช้ทรัพยากรที่หาได้ให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และรักษาระดับการปฏิบัติที่มีประสิทธิผลไว้ไห้ได้ สิ่งส้าคัญในที่นี  คือ ประสิทธิผลหรือ 
“Effectiveness” ซึ่งในปัจจุบันมักเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าแนวความคิดเรื่องประสิทธิผล 
คือ ตัวการที่จะเป็นเครื่องมือตัดสนิในขั นสุดท้ายว่าการบรหิารและองค์การ ประสบความส้าเร็จหรอืไม่
เพียงใดอย่างไรก็ตาม ค้าว่าประสิทธิผลยังมีความแตกต่าง กันอยู่ในความเข้าใจของนักวิชาการต่าง
สาขากัน ส้าหรับนักเศรษฐศาสตร์หรือนักวิเคราะห์ทางการเงิน ประสิทธิผลขององค์การมีความหมาย
อย่างเดียวกันกับผลก้าไร หรือผลประโยชน์จากการลงทุน ส้าหรับผู้จัดการฝ่ายผลิต ประสิทธิผลมัก
หมายความถึงคุณภาพหรือ ปริมาณของผลผลิตที่เป็นสินค้าหรือบริการ ส้าหรับนักวิทยาศาสตร์การ
วิจัยประสิทธิ ผลอาจถูกตีความในรูปของจ้านวนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆหรอื ผลผลิตใหม่ๆ ขององค์การและ
ส้าหรับนักสังคมศาสตร์ ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพของชีวิตการท้างาน๒๗   

สรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง เป็นผลที่มุ่งหวังในการบริหารงาน บริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่มีอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือตามเกณฑ์เป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ โดยมุ่งหวังเพียงให้ผลงาน
ขององค์การประสบความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้แต่เบื องต้น สมดังค้าที่กล่าวว่า  
“คนก็ส้าราญ งานก็ส้าเร็จ”       

 
๒.๒ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลองค์การ  

การศึกษา "ประสิทธิผลองค์การ" เป็นเป้าหมายของทุกองค์การโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน
ที่มีการแข่งขันสูง เป็นสิ่งที่ใช้ในการตัดสินและแสดงความส้าเร็จขององค์การ นักวิชาการแทบทุกสาขา
จึงให้ความสนใจศึกษา วิเคราะห์เสนอเป็นแนวความคิด ทฤษฎีและตัวแบบ ของประสิทธิผลองค์การ
ออกเป็นหลายแนวทางแตกต่างกันตามแนวความคิดของแต่ละลักษณะสาขาแต่ก็ยอมรับว่า
ประสิทธิผลองค์การ เป็นหลักของทฤษฎีองค์การทั งหลาย ซึ่งท้าให้เห็นได้ถึงความสอดคล้องตรงกันที่
สามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ ใช้ต่อไปว่าความมีประสิทธิผลใดมีความส้าคัญต่อองค์การนั น
มากที่สุด แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิผลองค์การ ได้รับการพัฒนาขยายความมาใน
หลายๆ แนวคิดและทฤษฎีพอจะสรุปการให้ความส้าคัญของประสิทธิผลองค์การได้ดังนี  

๑. เครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยว (Univariate Effectiveness Measures) 
เป็นความพยายามเบื องแรกของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและนักสังคมวิทยาในการ

ประเมินประสิทธิผลขององค์การ โดยมุ่งไปที่การเสาะแสวงหาเกณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด การใช้ตัวแปร
เดียวหรือเกณฑ์เดียวแต่ละตัวเป็นเครื่องวัดประสิทธิผลนั นก่อให้เกิดปัญหาคือ 

 

                                                             
๒๖ เอนก ณ นคร , “ประสิทธิผลการปราบปรามอาชญากรรมของต้ารวจนครบาลในกรุงเทพ  

มหานคร”, ภาคนิพนธ์พัฒนาสังคมมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘). 
๒๗ ภรณี มหานนท์, “การประเมินประสิทธิผลขององค์การ”, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับส้านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๙), หน้า ๓๔-๓๕. 



๑๗ 
 

๑) เป็นการยากที่จะยอมรับว่าตัวแปรเหล่านี โดยตัวของมันเองนั นกว้างขวางพอเพียงที่
จะใช้วัดประสิทธิผลขององค์การได้ เช่น วัดประสิทธิผลจากอัตราการลาออกของพนักงานแต่เพียง
อย่างเดียว เป็นต้น          

๒) ตัวแปรหลายตัวซึ่งใช้ในการวัดประสิทธิผล เช่น ความพึงพอใจ มีลักษณะของการใช้
ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจัยหรือผู้บริหารว่านั นคือสิ่งที่ควรจะเป็น แทนที่จะใช้ตัวแปรซึ่งเป็นกลาง
ในการวัดความสามารถขององค์การในการบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ    

๓) ปัญหาส้าคัญสุดคือปัญหาการผสมผสานตัวแปรเดี่ยวๆ เหล่านี เข้าด้วยกัน เพื่อเข้าใจ
ถึงอิทธิพลของตัวแปรเหล่านี ต่อประสิทธิผลขององค์การ เช่น การให้ความหมายของประสิทธิผล 
หมายถึง ความสามารถในการผลิต ก็ไม่สามารถท้าให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียกว่าประสิทธิผลได้ดี 
ขึ นแต่อย่างใด อาจกล่าวได้ว่าตัวแปรเดี่ยวๆ แต่ละตัวนั นมีความสัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลของ 
องค์การ แต่แปรเหล่านั นมิใช้ตัวประสิทธิผลขององค์การ 

๒. เครื่องมือวัดประสิทธิผลหลายอย่าง (Multivariate Effectiveness Measures)  
เป็นวิธีการหนึ่งในการวิเคราะห์ประสิทธิผลในองค์การ ประกอบไปด้วยความพยายาม 

ในการสร้างแบบจ้าลองซึ่งมีการสร้างฐานคติ (Hypotheses) และน้าไปทดลองหรือหาความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรหลักซึ่งอาจมีผลต่อความส้าเร็จขององค์การ ซึ่งแบบจ้าลองเหล่านี มีประโยชน์มากวก
ว่าเครื่องมือวัดประสิทธิผลเดียว เพราะแบบจ้าลองต่างๆ พยายามแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ 
สัมพันธ์กัน มีผู้ท้าการศึกษาและสร้างเกณฑ์การประเมินผลเบื องแรก โดยก้าหนดประเภทของการ วัด 
เป็นแบบจ้าลองซึ่งมีลักษณะเป็นการสร้างบรรทัดฐาน และแบบจ้าลองซึ่งมีลักษณะเป็นการ พัฒนา 
เกณฑ์ที่สร้างขึ นใช้วัดประสิทธิผลขององค์การทุกประเภทองค์การธุรกิจ หรือหน่วยงาน งานวิจัยและ
พัฒนา โดยเกณฑ์แต่ละเกณฑ์มีที่มาจากการพิจารณาจากหลักทั่วไป หรือด้วยวิธีพิสูจน์ จากกรณี
เฉพาะ มีการศึกษาแบบสอบถาม การศึกษาวิจัย ไม่มีการศึกษาวิจัย ศึกษาวิจัยหน่วยงาน 

องค์การหลายประการเภท จากความสามารถของคนในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม
ท้างานที่มีประสิทธิผลเป็นอย่างมาก เช่ือมโยงกับกลุ่มท้างานที่มีประสิทธิผลสูง จะประกอบด้วย
ลักษณะทางพฤติกรรมที่ส้าคัญหลายประการ ได้แก่ การสนับสนุนเกื อกูลกันของสมาชิก ผู้บริหาร
สามารถใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเอาใจใส่สมาชิกในองค์การเป็นอย่างดีมี
ทักษะในการใช้ภาวะผู้น้า มีความเช่ือมั่นในตัวเองศรัทธาไว้วางใจซึ่งกันและกันของสมาชิกและหัวหนา้
มีค่านิยมและเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม มีรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ดี มีเป้าหมายการปฏิบัติงานสูง
และสร้างความกระตือรือร้นในหมู่พนักงาน๒๘ ในขณะเดียวกันแนวคิดเรื่อง ๗ อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง หรือ The Seven Habits of Highly Effective People ดังนี ๒๙ 

๑. คิดในทางบวก (Be proactive) ชีวิตของคนเรา คือ ผลผลิตจากค่านิยมในตัวเราไม่
ใช้ผลผลิตจากความรู้สึก เงื่อนไข หรือแรงกระตุ้นต่างๆ ที่อยู่นอกตัวเรา หากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเรา
ควรคิดให้ได้ อย่าคิดให้เสีย การคิดในแง่บวกจะเป็นการพัฒนาจิตใจให้ดีขึ น    
                                                             

๒๘ นวพร แสงหนุ่ม, “ประสิทธิผลในการด้าเนินงานองค์การบริหารส่วนต้าบลในจังหวัดเชียงใหม่”,
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔), หน้า ๑๑. 

๒๙ สุรชาติ ก่ิงมณี, กระบวนทัศน์การพัฒนาห้องสมุดสู่ความส าเร็จ (Paradlgm of Library 
Development for Success), (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๗. 



๑๘ 
 

๒. เริ่มต้นด้วยการมีจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) การจะท้าสิ่งใด
จะต้องเกิดจากความคิดและการลงมือท้า เพราะฉะนั นก่อนจะท้าสิ่งใดจะต้องคิดก่อนโดยการ
ตั งเป้าหมายและลงมือท้าเพื่อให้เป้าหมายนั นส้าเร็จ       

๓. ท้าสิ่งที่ส้าคัญก่อน (Put First Things First) การลงมือท้าโดยมุ่งเน้นสิ่งส้าคัญตามที่
เราก้าหนด มากกว่าท้าตามค่านิยมของสังคม โดยการวางแผนตามเวลาและความส้าคัญ คือ อันดับ
แรกที่ต้องท้าเป็นสิ่งที่ด่วนและส้าคัญ อันดับสองเป็นสิ่งที่ด่วนและไม่ส้าคัญ อันดับต่อไปเป็นสิ่งที่ไม่
ด่วนแต่ส้าคัญ และอันดับสุดท้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดว่นและไม่ส้าคัญ     

๔. คิดแบบชนะ-ชนะ (Think Win Win) เป็นการแบ่งปันความรู้ ผลก้าไร ผลประโยชน์ 
ร่วมกัน ซึ่งเป็นความคิดและการกระท้าที่ขยายผลในทางบวกให้กับทุกคน    

๕. เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วเขาจะเข้าใจเรา (Seek First to understand, The to be 
understood) ต้องรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลของผู้อื่นให้ครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจ   

๖. ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergize) เติมเต็มในส่วนที่ผู้อื่นขาดโดยการให้คุณค่า
แห่งความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การแนะน้าเพิ่มเติมในสิ่งที่ผู้อื่นไม่รู้ และฟังในสิ่งที่เราไม่รู้อย่า
ต้าหนิในส่วนที่ผู้อื่นขาด จะกลายเป็นความต่าง       

๗. ความสมดุลแห่งชีวิต (Sharpen the saw) คือ การพัฒนาตนเองเพิ่มเติมเต็มความรู้
ประสบการณ์ ความสามารถ อย่างต่อเนื่องให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ จิตใจแข็งแรง 
ด้านวิชาการความรู้ ด้านสังคม การเปิดบัญชีออมให้ตนเองหรือท้าประโยชน์ให้ผู้อื่น ด้านสุขภาพ 
แข็งแรงและด้านวิญญาณ การฟอกใจให้มีจิตใจที่แข็งแกร่ง และอ่อนโยน๓๐ และมีพฤติกรรมส้าคัญ ๓ 
ด้าน ประกอบด้วยกันที่องค์กรจะต้องได้รับการสนองตอบจากคนในองค์กร เพื่อองค์กรจะสามารถมี
ประสิทธิผลสูงสุด คือ๓๑           

ด้านที่ ๑ องค์กรจะต้องมีความสามารถในการสรรหาและธ้ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย ากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ           

ด้านที่ ๒ องค์กรจะต้องมีความสามารถที่จะท้าให้พนักงานขององค์กรปฏิบัติตาม
บทบาทที่ก้าหนดไว้ (Dependable role performance) ส่วนประกอบส้าคัญของประสิทธิภาพใน
องค์กร คือ การคาดคะเนทั งในแง่ของเครื่องมือเครื่องใช้และในแง่ของคน ฝ่ายบริหารต้องแน่ใจให้ได้
ว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดเต็มความสามารถ    

ด้านที่ ๓ องค์กรยังต้องการให้พนักงานมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์และเป็นธรรมชาติ
ในขณะเดียวกันประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ขององค์กรในการที่จะอยู่
รอด (Survive) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain) และความเติบโต (Growth) ไม่ว่าองค์กร
นั นจะมีหน้าที่ใดจะต้องกระท้าใหลุ้ลว่งไป๓๒ ประสิทธิผลองค์การ คือ ความสามารถของสถานศึกษาใน

                                                             
๓๐ Stephen R. Covey, Organizational theory and deslgn : A strateglc approach for 

management, (New YorK: McGraw-hill, 1985), p13.   
๓๑ Katz, D and R. Kahn, The SocIal Psychology of Organization, (New York: Jogn 

Wiley & Sons., 1966), p.23.   
๓๒ Edgar H. Chien, Organization Psychology, 2nd ed, (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall, lnc., 1970), p.118. 



๑๙ 
 

การบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การโดยประยุกต์ตามแนวความคิดของ Kaplan และ Norton ซึ่ง
ประกอบด้วยมุมมอง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ประสิทธิผลด้านการเงิน ๒. ประสิทธิผลด้านผู้รับบริการ ๓. 
ประสิทธิผลด้านกระบวนการภายใน ๔. ประสิทธิผลด้านการเรียนรู้และพัฒนาในท้านองเดียวกัน
ความสามารถของสถานศึกษาในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด 
โปร่งใส สามารถบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั งในการแสวงหางบประมาณและทรัพยากรใน
รูปแบบต่างๆ           

สอดคล้องกับเป้าหมายทั งในระยะสั นและระยะยาวขององค์การขณะเดียวกัน
ความสามารถของสถานศึกษาในการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการด้าเนินการของ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่สนับสนุน เช่น ความพึงของผู้ปกครอง
หรือผู้มาติดต่อกับสถานที่ศึกษาในด้านการให้บริการทางวิชาการหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจของนักเรียนของนักเรียน นักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและบริการพึงพอใจ
ของชุมชน เป็นต้น ขณะเดียวกันความสามารถของสถานศึกษาในการด้าเนินการเกี่ยวข้องกับการ
บริหารภายใน ตั งแต่การวิเคราะห์การก้าหนดทรัพยากรที่ต้องการในการบริหาร เช่น การบริหารงาน
วิชาการ การจัดการเรียนการสอน การสร้างและปลูกฝังแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสนับสนุนให้บุคลากรท้างานวิจัยในขั นเรียน การสนับสนุน
สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน การติดตามผลการด้าเนินงานตามโครงการต่างๆ เป็นต้นในท้านอง
เดียวกันความสามารถของสถานศึกษาในระยะยาว ในการด้าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์การเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างดีและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสถานศึกษาใน
อนาคต๓๓ ประสิทธิผลขององค์การ ตามแนวคิดตั งแต่ดั งเดิมเป็นความพยายามที่จะเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความช้านาญเฉพาะอย่าง (Segmentation) การปฏิบัติงานของ
องค์การ ท้าให้ขาดความร่วมมือร่วมใจตลอดจนไม่อาจริเริ่มสร้างสรรค์และไม่อาจจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ได้จึงเกิดแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับแนวคิดดั งเดิมคือแนวความคิดแบบผสมผสาน ซึ่ง
มุ่งเน้นไปที่การเปลีย่นแปลงและการเสรมิสรา้งสิง่ใหม่ๆโดยมองภาพรวมว่ามีสิง่ใดเกี่ยวข้องในขอบเขต
ที่กว้างขวางและเช่ือมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องนั นเข้าด้วยกันลักษณะของแนวคิดนี จะไม่หลบเลี่ยงความ
ขัดแย้งเป็นเรื่องจ้าเป็นที่ต้องเผชิญและแก้ไขเพื่อน้ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั น 
แนวทางนี จึงเป็นพลวัต มีเป้าหมายอยู่ที่การพยายามท้างานให้สา้เรจ็ด้วยดี หรือหมายถึงความสามารถ
ขององค์การในการบรรลุเป้าหมาย ที่ได้ก้าหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สมาชิก
เกิดความพอใจในงาน และองค์การโดยรวม สามารถปรับตัวและพัฒนาเพื่อด้ารงอยู่ต่อไปได้๓๔ 

                                                             
๓๓ สมจิตร พึ่งหรรษา, “การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๒๓.  

๓๔ มัฆวาฬ สุวรรณเรือง, “ประสิทธิผลของการน้านโยบายป้องปราบทุจริตเลือกตั งของโครงการ  
ท.ม.ก. ไปปฏิบัติ : กรณีวิจัยปฏิบัติการเขตเลือกตั ง ค. จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๕๒. 



๒๐ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีก
เครื่องมือหนึ่งที่ส้าคัญส้าหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากใน
ประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOTA ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการน้าหลักการ 
PDCA นี มาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จักกันใน
ปัจจุบัน ดังนั นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ PDCA สามารถน้ามาใช้เพื่อกรปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ท้างานขององค์กรให้ดีขึ นได้แม้กระทั่งองค์กรนั นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะ
หลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวัน          

แนวคิดทฤษฎีของ PDCA เป็นแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความส้าคัญเพียงแค่การวางแผน 
แต่แนวคิดนี เน้นให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาขึ นเป็นครั งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบกิการใช้สถิติ
ส้าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ นเมื่อปรมาจารย์
ด้านการบริหารคุณภาพอย่าง W.Edwards Deming ได้น้ามาเผยแพร่ ให้เป็นเครื่องมือส้าหรับการ
ปรับปรุงกระบวนการ วงจรนี จึงมีอีกช่ือหนึ่งว่า “Deming Cycle” รู้จักวงจร PDCA หรือ Deming 
Cycle โดยเฉพาะในแวดวงของการท้างาน มักจะมีการน้า PDCA เข้ามาประยุกต์ใช้ทั งการท้างาน
ประจ้า และการปรับปรุงงานโครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 

๑) Plan คือ การวางแผน 
๒) DO คือ การปฏิบัติตามแผน 
๓) Check คือ การตรวจสอบ 
๔) Act คือ การปรับปรุงการด้าเนินการอย่างเหมาะสม 
PDCA มีหลากหลายหลักการที่ท้าให้เราไปถึงความส้าเร็จที่เราตั งใจไว้ ซึ่งถ้าลอง

วิเคราะห์โดยใช้หลักการ Plan – Do – Check – Act เป็นกรอบในการวิเคราะห์ อาจแบ่งแยกได้เป็น
ดังนี  การตั งเป้าหมาย (Goal Setting) ถือเป็นจุดเริ่มต้นส้าคัญของการลงมือท้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เพราะการมีเป้าหมาย หมายถึงการที่เรารู้ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหน ยิ่งถ้ารู้ได้ว่าท้าไมเราถึงต้องไป 
และยิ่งมองเห็นภาพของตัวเราเมื่อไปถึงเป้าหมายนั นชัดเจนมากเท่าไร ยิ่งเกิดแรงกระตุ้นให้เราอยาก
ออกเดินทางไปสู่เป้าหมายนั นโดยเร็ว 

การวางแผนงาน (Planning) 
หลังจากเรามีเป้าหมายแล้ว เราต้องน้าเป้าหมายนั นมาก้าหนดรายละเอียด สิ่งที่ต้องท้า

โดยเรียงตามล้าดับความส้าคัญ รายละเอียดขั นตอน ปัจจัยต่างๆ ที่ต้องใช้ ระยะเวลาเริ่ม-สิ นสุด 
บคุคลหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั นตอน และที่ส้าคัญที่สุดคือ ตัวชี วัดผล (KPI) เนื่องจากแผนงาน
หมายถึง เราจะเดินทางไปสถานที่นั นด้วยวิธีไหน ไปถึงเมื่อไหร่ ดังนั น ตัวชี วัดจึงเป็นตัวที่จะคอยบอก
ว่าวิธีการที่เราเลือกใช้นั นถูกต้องหรือไม่ เร็ว-ช้าอย่างไร ทรัพยากรที่ใช้ไปเป็นไปตามแผนหรือเกินกว่า
ที่ก้าหนดไว้ เพื่อที่จะได้ปรับแผนหรือวิธีได้อย่างทันท่วงที 

 
 
 



๒๑ 
 

การลงมือปฏิบัติ (Do) 
ขั นตอนนี คือการลงมือปฏิบัติตามแผนงานและวิธีการที่เราก้าหนดไว้อย่างมีวินัย ทักษะ

การบริหารต่างๆ จะถูกหยิบมาใช้ในระยะการลงมือปฏิบัตินี  เช่น การบริหารเวลาให้ได้ตามแผน การ
ประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า การมอบหมายงานเพื่อแบ่งเบาภาระ เป็นต้น ในเรื่องที่
นอกเหนือจากการท้างาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเอง การออกก้าลังกาย หรือการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคล ย่อมต้องใช้วินัยและการบริหารด้านต่างๆ ด้วยเช่นกัน 

การตรวจสอบ (Check) 
หลังจากเราเริม่ลงมือปฏิบัติไปได้สักระยะ ต้องเริ่มท้าการตรวจสอบความคืบหน้าของสิง่

ที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปนั นว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือตัวชี วัดที่เราก้าหนด
ไว้นั่นเอง ถ้าจุดที่เราตรวจสอบได้ผลลัพธ์ตามตัวชี วัดที่เราตั งไว้หรือดีกว่าแสดงว่าวิธีการที่เราเลือกใช้
นั นยังคงถูกต้อง แต่ถ้าตรวจสอบออกมาแล้วผลปรากฏว่าต้่ากว่าตัวชี วัดที่ตั ง ถือเป็นสัญญาณเตือนว่า
มีความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับแผนงานหรือวิธีการที่เราก้าหนดไว้ในตอนแรก  

การปรับปรุง (Act / Action) 
ขั นตอนนี คือการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือทรัพยากรบางอย่างเพื่อท้าให้

ผลลัพธ์กลับมาอยู่ในแผนงานหรือเส้นทางสู่เป้าหมายตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในครั งแรก ซึ่ง
กระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท้าให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนหรือ
ก้าหนดไว้ ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมาก้าหนดมาตรการ
แก้ไข ปรับปรุงต่อไป 

P-D-C-A อย่างต่อเน่ือง 
หลังจากเราก้าหนดมาตรการแก้ไขแล้วจึงน้ามาปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับ

วิธีการและทรัพยากรที่ก้าหนดขึ นมาใหม่โดยยังคงค้านึงถึงการก้าหนดตัวชี วัดที่เหมาะสม แล้วจึงเริ่ม
ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตามวงจร P-D-C-A อย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้๓๕ 
กระบวนการบริหารงานทั ง  ๔ ขั นตอนจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปไม่สิ นสุดซึ่ง เ ขียนได้ว่า  
(plan-do-check-act) PDCA ซึ่งเสมือนกับเป็นวงจรอันหนึ่งเรียกว่า วงจรเดมมิ่ง ( the deming 
cycle) วงจรหรือวงล้อ (PDCA) เป็นเครื่องมือการบริหารอย่างต่อเนื่องในการติดตามพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยวงจรเดมมิ่ง หรือ PDCA เป็นการบวนการหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะน้ามาใช้ ได้เป็นอย่างดี
ในการควบคุมคุณภาพหรือการบริหารคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

                                                             
๓๕

 PDCA-คืออะไร-และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเราได้อย่างไร. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 

https://www.entraining.net/article/ [๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 



๒๒ 
 

ประโยชน์ของ PDCA 
ด้านการวางแผน งานก่อนการปฏิบัติงาน จะท้าให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจรงิ

การวางแผนงานควรวางให้ครบ ๔ ขั นดังนี  
๑. ขั นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของตลาด ข้อมูล

ด้านวัตถุดิบ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่หรือเงินทุน 
๒. ขั นเตรียมงาน คือ การวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ความพร้อมของพนักงาน อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบ 
๓. ขั นด้าเนินงาน คือ การวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่าย

ผลิต ฝ่ายขาย 
๔. ขั นการประเมินผล คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ 

เช่น ประเมินจากยอดการจ้าหน่าย ประเมินจากการติชมของลูกค้า เพื่อให้ผลที่ได้จากการประเมินเกดิ
การเที่ยงตรง 

ด้านการปฏิบัติตามแผน ท้าให้ทราบขั นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหน้า
หรือทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังนั น การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรียนร้อย น้าไปสู่
เป้าหมายที่ได้ก้าหนดไว้ 

ด้านการตรวจสอบ ให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเช่ือถือได้ ประกอบด้วย 
๑. ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้ก้าหนดไว้ 
๒. มีเครื่องมือที่เช่ือถือได ้
๓. มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน 
๔. มีก้าหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน 
๕. บุคลากรที่ท้าการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ

การตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั นต่อไปก็ด้าเนินงานต่อไปได้ 
ด้านการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ น ไม่ว่าจะเป็นขั นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการ

ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ น ดังนั น  วงจร PDAC จึงเรียกว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ๓๖  
สรุปได้ว่า ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง ผลงานต่างๆที่องค์การได้ด้าเนินกิจการลงมือ

ท้า จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ดังเช่นว่า การแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นต้น กล่าวอีก
อย่างหนึ่งก็คือ ผลงานขององค์การต่างๆ การบริหารงานต่างๆจะท้าให้ได้ผลชัดเจน จ้าเป็นที่จะต้องมี
แนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตรงประเด็น เพื่อที่กระท้าแล้วสามารถตอบโจทย์หรือสามารถ
แก้ไขปัญหาได้จริง โดยผลของการแก้ไขปัญหาก็คือความสามารถของคณะบุคคลในองค์การนั นๆ ที่
สามารถท้างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั งเป้าหมายกันตั งแต่ตน 
 
 

                                                             
๓๖ สมเดช สีแสง, คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ , 

(ชัยนาท : อมรการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๙๘ - ๑๙๙.    
   



๒๓ 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาน  าเสีย   
๒.๓.๑ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับน  าเสีย       
น ้าเสีย คือ น ้าที่ได้รับผลกระทบในด้านคุณภาพจากอิทธิพลของมนุษย์ ระบบบ้าบัดน ้า

เสียของเมืองระบายลงในในท่อหรือคลองระบายน ้าเพื่อส่งไปบ้าบัดที่โรงงานบ้าบัดน ้าเสียหรือลงสู่
แหล่งน ้าธรรมชาติโดยตรง๓๗   

๒.๓.๒ แหล่งก าเนินน  าเสีย        
ในภาพรวมปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับมลพิษอันได้แก่ ปัญหาน ้า

เสีย เป็นเรื่องที่เกิดขึ นควบคู่กับการเพิ่มขึ นของจ้านวนประชากรและการขยายตัวของชุมชน โดยใน
อดีตเมื่อประชากรมีจ้านวนน้อยท้าให้เกิดน ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในปริมาณน้อย น ้าเสียที่เกิดขึ นจึง
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเนื่องจากความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งรับน ้าธรรมชาติยังมีมาก ท้า
ให้แหล่งน ้าสามารถฟื้นตัวตามธรรมชาติได้ทันจึงไม่เกิดการเน่าเสียของน ้าขึ น ต่อมาเมื่อประชากรเพิ่ม
มากขึ นชุมชนมีการขยายตัวรวมทั งการเติบโตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท้าให้เกิดน ้าเสีย
ในปริมาณมากเกินไปกว่าที่แหล่งน ้าจะสามารถบ้าบัดตัวเองได้ทัน เกิดปัญหาการเน่าของแหล่งน ้า
ตามมาซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมปัญหาสุขภาพอนามัย
และปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังนั นเพื่อสวัสดิ์ภาพของประชาชนและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรแหล่งน ้า
ธรรมชาติ ก่อนที่จะปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะจึงจ้าเป็นต้องมีกระบวนการบ้าบัดน ้าเสียที่
เหมาะสม           

น ้าเสีย (Wastewater) หมายถึง น ้าทิ ง หรือน ้าที่ผ่านการใช้ประโยชน์ หรือน ้า ที่มีสาร
ใดๆ หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาเจือปนอยู่ จนท้าให้คุณสมบัติของน ้าเปลี่ยนแปลงไป จนอยู่ใน
สภาพที่ไม่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เว้นเสียแต่ว่าได้ผ่านกรรมวิธีบ้าบัดที่เหมาะสม  โดยสิ่ง
ปนเปื้อนที่อยู่ในน ้าเสีย จะมีคุณลักษณะแตกต่างกันไปตามแหล่งก้าเนิดนั น เช่น สี  กลิ่น น ้ามัน ไขมัน 
ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง  สารอินทรีย์ เชื อโรค ที่ตลอดจนสารพิษอื่นๆ แหล่งที่มาของน ้าเสีย 
สามารถแบ่งออกได้ ๔ ประเภท ดังนี         

๑) น ้าเสียชุมชน (Domestic Wastewater) น ้าเสียชุมชนเป็นน ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรม
ประจ้าวันของประชาชน ที่อาศัยในชุมชนและการประกอบอาชีพ เช่น บ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร 
ตลาดสด โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น โดยน ้าเสียจะเกิดจากกิจกรรม ได้แก่ การอุปโภคบริโภค การ
ช้าระล้าง การซักล้าง การประกอบอาหาร น ้าเสียประเภทนี มักมีสารอินทรีย์ แบคทีเรีย น ้ามันและ
ไขมันปนเปื้อน 

๒) น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial Wastewater) บรรดาน ้าเสียที่มาจาก
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีการปนเปื้อนสิ่งสกปรกแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะอุตสาหกรรม โดยปกติ
น ้าเสียมักเกิดจากการล้างวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการหล่อเย็น กระบวนการต้มระเหย 
นอกจากนนี ก็มีน ้าเสียจากส้านักงาน อาคารที่พัก โรงอาหาร เป็นต้น  

                                                             
๓๗ น  าเสียและการบ าบัดน  าเสีย , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ [๓๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๑].    

https://th.wikipedia.org/wiki/น้ำเสีย
https://th.wikipedia.org/wiki/น้ำเสีย


๒๔ 
 

๓) น ้าเสียจากการเกษตรกรรม (Agricultural Wastewater) เป็นน ้าเสียที่เกิดจาก
กิจกรรมทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมถึงการเพาะปลูก การเลี ยงสัตว์ โดยน ้าเสียจากการเพาะปลูกจะ
มีเศษปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงศัตรูพืชรวมทั งยาฆ่าวัชพืชสารพิษต่างๆ ในปริมาณสูง ส่วนน ้าเสียจากการ
เลี ยงสัตว์จะพบสิ่งสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เป็นส่วนมาก 

๔) น ้าเสียจากธรรมชาติ (Natural wastewater) เกิดจากการสลายตัวของพืชและสิ่ง
ปฏิกูลของสัตว์ในรูปของสารอินทรีย์ เมื่อไหลลงสู่แหล่งน ้าจะสลายตัวโดยการแปรสภาพของจุลินทรีย์
ท้าให้ปริมาณออกซิเจนของแหล่งน ้านั นๆ ลดลงจนท้าให้เกิดปัญหาน ้าเสียตามมา  

ประเภทของน  าเสีย        
น ้าเสียที่มาจากแหล่งต่างๆ นั นมีสารที่ปะปนอยู่ในน ้าเสียไม่เหมือนกัน สารเหล่านั นจะ

เป็นสารประเภทใดขึ นอยู่กับแหลง่ก้าเนิดรวมถึงขั นตอน การเกิดน ้าเสียจากแหล่งต่างๆ ดังนั นสามารถ
รวบรวมและแบ่งประเภทตามหลักที่แสดงลักษณะเด่นของน ้าเสียนั นๆ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็นประเภท
ใหญ่ๆ ได้ดังนี           

๑) น ้าเสียประเภทที่มสีารอินทรยี์ คือ น ้าเสียที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต โปรตนี 
ไขมัน เช่น เศษอาหาร เป็นต้น ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ท้าให้ระดับ
ออกซิเจนละลายน ้า (Dissolved Oxygen) ลดลงท้าให้เกิดสภาพเน่าเหม็นปริมาณของสารอินทรีย์ใน
น ้านิยมวัดด้วยค่าบีโอดี (BOD) เมื่อค่าบีโอดีในน ้าสูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์ปะปนอยู่มากและส่งกลิ่น
เน่าเหม็น           

๒) น ้าเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์ คือ น ้าเสียที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่างๆ แม้จะไม่
ท้าให้เกิดน ้าเน่าเหม็น แต่ก็สามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได ้เช่น คลอไรด์ซัลเฟอร์ เป็นต้น  

๓) น ้าเสียประเภทที่แพร่กระจายเชื อโรค คือ น ้าเสียที่ปะปนด้วยเชื อโรคที่ก่อให้เกิดโรค
ต่างๆต่อมนุษย์ โดยทั่วไปจะพบทั งหมด ๔ ชนิด คือ แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และพยาธิ โดยมีสาเหตุ
มาจากอุจจาระของมนุษย์ปนมากับน ้าเสีย      

๔) น ้าเสียที่มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) สูง สภาพน ้าโดยทั่วไปควรมีค่า pH อยู่ที่ ๕-๙ น ้า
ที่มีค่า pH ต่้ากว่า ๕ เรียกว่า น ้าเสียที่มีความเป็นกรดสูง ส่วนน ้าที่มีค่า pH สูงกว่า ๙ เรียกว่า น ้าที่มี
ความเป็นด่างสูง ซึ่งการอ่านค่าความเป็นกรด-ด่างนั นจะมีช่วงตั งแต่ ๐-๑๔     

๕) น ้าเสียที่มีโลหะหนักที่เป็นพิษ คือ น ้าเสียที่มีสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ปะปนอยู่
และสามารถสะสมอยู่ในวงจรอาหารเกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปรอท โครเมียม ทองแดง ซึ่ง
ปกติจะอยู่ในน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช้ในการก้าจัดศัตรูพืชที่ปนมากับน ้าทิ ง
จากการเกษตร ส้าหรับในเขตชุมชนอาจมีสารพิษนี มาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท เช่น 
ร้านชุบโลหะ อู่ซ่อมรถ และน ้าเสียจากโรงพยาบาล เป็นต้น      

๖) น ้าเสียที่มีสารกัมมันตภาพรังสี คือ น ้าเสียที่ปนเปื้อนด้วยกัมมันตภาพรังสีในระดับที่
มีความเสี่ยงต่ออันตรายของสุขภาพและสิง่แวดล้อม ซึ่งสารกัมมันตภาพรังสนีั นมีความอันตรายสงูและ
บางชนิดยังคงสภาพได้ในระยะเวลานานนับพันปี โดยมีสารกัมมันตภาพรังสีที่ส้าคัญ ได้แก่ ยูเรเนียม 
พลูโตเนียม และ โทเรียม ซึ่งมีแหล่งก้าเนินมาจากแหล่งผลิตอาวุธนิวเคลียร์โรงงานผลิตไฟฟ้ า
นิวเคลียร์ เหมืองแร่ยูเรเนียม และกากกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การแพทย์ การ
วิจัย การถนอมอาหาร เป็นต้น         



๒๕ 
 

๗) น ้าเสียที่มีอิฐ หิน ดิน ทรายปนอยู่ คือ น ้าเสียที่มีของแข็งต่างๆ ซึ่งของแข็งเหล่านั น
เมื่อจมตัวสู่ก้นล้าน ้า ท้าให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนที่ท้องน ้า ท้าให้แหล่งน ้าตื นเขิน มีความขุ่นสูงมี
ผลกระทบต่อการด้ารงชีพของสัตว์น ้า๓๘        

ในปัจจุบันนี ค้าว่าปัญหาหรือมลพิษมักจะถูกน้าออกมาใช้กันมากขึ น ก็ด้วยเพราะการ
กระท้าของมนุษย์นั่นเองที่เป็นตัวหลักในการที่ท้าให้ก่อให้เกิดปัญหาหรือมลพิษเกิดขึ นในบ้านเมือง 
ฉะนั นปัญหาน ้าเน่าเสียจึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มนุษย์ก้าลังพบเจอ และเนื่องด้วยน ้าถือว่าเป็นปัจจัย
หลักในการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี  ดังนั นเมื่อแหล่งน ้าเกิดมีปัญหาน ้าเน่าเสียจึงท้า
ให้มีอีกบุคคลที่ส้าคัญและถือได้ว่าเป็นปราชญ์ในเรื่องน ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริงก็คือ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปว่าพระองค์คือ
ปราชญ์ในเรื่องน ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริง ตลอดจนระยะเวลาอันยาวนานของการทรงงานหนัก
ตรากตร้าอย่างไม่ทรงทรงเคยหยุดหย่อนนั น งานพัฒนาที่ส้าคัญยิ่งของพระองค์ คือ งานที่เกี่ยวข้องกบั
น ้าศาสตร์ทั งปวงที่เกี่ยวข้องกับน ้าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและจัดหาแหล่งน ้า การเก็บกัก การระบาย 
การควบคุม การท้าน ้าเสียให้เป็นน ้าดี ตลอดจนการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมนั น ย่อมประจักษ์ชิดและได้
พิสูจนใ์ห้เห็นแล้วว่าพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์นั นหาผู้เสมอเหมือนได้ยากยิง่ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับน ้านี ใคร่ขอหยิบยกแนวคิดทฤษฎีที่ทรงด้าเนินการเกี่ยวกับน ้าในลักษณะต่างๆกันมา
แสดงให้เห็นพอสังเขป ณ ที่นี เพียง ๒-๓ ประการ เช่น แนวคิดเรื่อง น ้าดีไล่น ้าเสีย ในการแก้ไขมลพิษ
ทางน ้านั น ทรงนะน้าให้ใช้หลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้น ้าดีที่มีคุณภาพจากแม่น ้าเจ้าพระยา ให้ช่วย
ผลักดันและเจือจางน ้าเน่าเสียให้ออกจากแหล่งน ้าของชุมชนภายในเมืองตามคลองต่างๆ เช่น คลอง
บางช่ือ คลองแสนแสบ คลองบางเขน คลองเทเวศน์ และคลองบางล้าพู เป็นต้น 

วิธีนี จะกระท้าได้ด้วยการเปิดปิดประตูอาคารควบคุมน ้า รับน ้าจากแม่น ้าตามล้าคลอง
ต่างๆ มีโอกาสไหลถ่ายเทหมุนเวียนกันมากขึ นน ้าที่มีสภาพทรงอยู่กับที่และเน่าเสียก็จะกลับกลายเปน็
น ้าที่มีคุณภาพดีขึ น ด้วยวิธีธรรมชาติง่ายๆอย่างที่ไม่มีผู้ใดคิดมาก่อนเช่นนี  ได้มีส่วนท้าให้น ้าเน่าเสีย
ตามคูคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานครมีสภาพที่ดีขึ นอย่างเห็นได้ชัด วิธีการง่ายๆ เช่นนี คือ การน้า
กระบวนการเคลื่อนไหวของน ้าตามธรรมชาติมาจัดระเบียบแบบแผนขึ นใหม่ เป็นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เรียบง่าย     

ไตธรรมชาติของกรุงเทพมหานครที่บึงมักกะสันเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดในเรื่อง
การบ้าบัดน ้าเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ทรงวางแนวพระราชด้าริพระราชทานไว้ว่า 
เมืองใหญ่ทุกแห่งต้องมี ปอด คือ สวนสาธารณะไว้หายใจหรือฟอกอากาศ ในขณะเดียวกันก็ควรมี
แหล่งน ้าไว้ส้าหรับกลั่นกรองสิ่งโสโครกเน่าเสียท้าหน้าที่เป็นเหมือน ไตธรรมชาติ จึงได้ทรงใช้ บึง
มักกะสัน เป็นแหล่งที่รองรับน ้าเสียจากชุมชนในเขตปริมณฑลและในกรุงเทพมหานคร ที่เก็บกักและ
ฟอกน ้าเสียตลอดจนเป็นแหล่งเก็บกักและระบายน ้าในฤดูฝน และที่บึงแห่งนี เองก็ได้โปรดให้มีการ
ทดลองใช้ผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่ต้องการก้าจัดอยู่แล้วมาช่วยดูดซับความสกปรก ปนเปื้อนรวม
ตลอดทั งสารพิษต่างๆ จากน ้าเน่าเสียประกอบเข้ากับเครื่องกลบ้าบัดน ้าเสียแบบต่างๆ ที่ได้ทรงคิดค้น

                                                             
๓๘ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม , คู่มือการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ม.ป.พ. ๒๕๕๓.  
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ประดิษฐ์ขึ นเองโดยเน้นวิธีการที่เรียบง่ายประหยัดและไม่สร้างความเดือดร้อนร้าคาญแก่ประชาชนใน
พื นที่นั น พระองค์ทรงมีพระราชกระแสในเรื่องนี ว่า สวนสาธารณะ ถือว่าเป็นปอดแต่นี     

บึงมักกะสัน เป็นเสมือนไตฟองเลือด ถ้าไตไม่ท้างานเราก็ตายอยากเข้าใจหลักการของ
ความคิดนี  บึงมักกะสันในปัจจุบันได้ท้าหน้าที่ ไตธรรมชาติของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้มีส่วนช่วยบรรเทามลพิษทางน ้า และเป็นแหล่งศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
อาชีพและการน้าของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง     

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่มากมายและ
หลากหลายดังได้กล่าวไว้แล้วเป็นปฐม โดยนับตั งแต่แนวคิดในโครงการเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ของ
ประเทศ เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน ้าป่าสัก อันเกิดจากน ้าพระราชหฤทั ยที่ทรงห่วงใยถึงปัญหา
วิกฤตการณ์น ้าที่จะขึ นแก่ประเทศไทยในอนาคต คือ ปัญหาน ้าท่วมกับปัญหาน ้าแล้ง ซึ่งเกิดขึ น
สลับกันอยู่ตลอดเวลา สร้างความสูญเสียอันยิ่งใหญ่แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปอยู่เป็น
ประจ้าจึงจ้าเป็นที่จะต้องด้าเนินการจัดสร้างโดยเร่งด่วน      

เพื่อเป็นแหล่งต้นทุนน ้าชลประทานในการเกษตรกรรมในฤดูแล้ง เพื่อป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุ่มน ้าป่าสักและลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างในฤดูน ้าหลาก เพื่อบรรเทาปัญหา
น ้าเน่าเสียในเขตกรุงเทพมหานครและเมอืงใหญใ่นภาคกลาง และเพื่อผลประโยชน์ทางอ้อมนานัปการ
ที่จะบังเกิดขึ น ส้าหรับในเรื่องนี ได้เคยมีพระราชกระแสไว้ด้วยความห่วงใยว่า หากประวิงเวลาต่อไป
ไม่ได้ท้า เราก็ต้องอดน ้าแน่ จะกลายเป็นทะเลทรายและเราก็จะอพยพไปไหนไม่ได้ โครงการนี คือ 
สร้างอ่างเก็บน ้า ๒ แห่ง แห่งหนึ่งคือที่แม่น ้าป่าสักอีกแห่งหนึ่งคือที่แม่น ้านครนายก ๒ แห่งรวมกันจะ
เก็บน ้าเหมาะสมพอเพียงส้าหรับการบริโภค การใช้น ้าในเขตกรุงเทพฯและเขตใกล้เคียงในที่ราบลุ่ม
ของประเทศไทย          

แนวความคิดหลักในเรื่องที่จะต้องมีแหล่งเก็บกักน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและป้องกันบรรเทา
น ้าท่วมในฤดูน ้าหลากนั น ก็เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า แม่น ้าป่าสักมีปริมาณน ้าไหลเฉลี่ยทั งปี
ประมาณ ๒,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เฉพาะปริมาณเท่าที่เฉลี่ยในเดือนกันยายนและตุลาคมจะมีถึง
ประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากเป็นฤดูฝน แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าปริมาณน ้าเหล่านี 
ถูกปล่อยทิ งลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์ แทนที่จะได้เก็บกักไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภคและ
บริโภค และอื่นๆ ในฤดูแล้งและช่วยลดความสูญเสียจากอุกทกภัยซึ่งเกิดขึ นเป็นประจ้าได้ ทั งนี 
เนื่องจากไม่มีระบบเก็บกักน ้าที่สมบูรณ์นั่นเอง     

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นย ้าหลายครั งและให้ความส้าคัญแก่โครงการนี 
เป็นอย่างมาก ทั งนี เนื่องจากหากด้าเนินการได้ส้าเร็จโดยเร็ว ปัญหาและวิกฤตการณ์เกี่ยวกับน ้าในทุก
รูปแบบของประเทศไทย ก็จะบรรเทาเบาบางลงได้อย่างแน่นอน นอกเหนือไปจากโครงการพัฒนาลุ่ม
น ้าป่าสักแล้ว ทางภาคใต้ของประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาของน ้าท่วม น ้าจืด น ้าเค็ม น ้าเปี้ยว อัน
เป็นผลท้าให้เกษตรกรรมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื นที่โดยรอบเขตพรุและที่ใกล้กับเขต
ดินพรุและที่ใกล้กับเขตดินพรุ เช่น บริเวณพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังและบริเวณลุ่มน ้าบางนรา เป็นต้น โดย
มีหลักการส้าคัญให้วางโครงการและก่อสร้างระบบแยกน ้า ๓ รส ออกจากันคือ สร้างระบบป้องกันน ้า
เปรี ยวจากพรุท้าให้พื นที่เกษตรกรรามเป็นกรด ระบบป้องกันน ้าเค็มบุกรุก และระบบส่งน ้าจืด
ช่วยเหลือพื นที่เกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภคและบริโภค เกี่ยวกับโครงการฯ นี ได้ทรงวางแนวคิด
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และวิธีการในเรื่องการแยกน ้าแต่ละประเภทในพื นที่เดียวกันให้แยกออกจากกันด้วยวิธีการที่แยบยล 
อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในศาสตร์ของน ้าอย่างแท้จริง๓๙     

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความส้าคัญที่มักจะเกิดควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่ง
รุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น ประเทศ
ไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ก้าลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี  ทั งนี เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจ
ใน ช่วงที่ ผ่ านมาได้ ให้ความส้า คัญกับความเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิ จ  โดยการน้า เ อา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะ
เกิดขึ น ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง และปัญหาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมก็
เพิ่มขึ น ปัญหาเหล่านี ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศ จึงทรงให้มีการ
ด้าเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการที่จะท้านุบ้ารุงและปรับปรุง
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ นในด้านต่างๆ โดยในด้านการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมนั น ทรงเน้นงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
ปัญหาน ้าเน่าเสีย 

ทฤษฎีในการจัดการน  าเสีย      
พระราชด้าริ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญได้แก่ หลักการ "น ้าดีไล่น ้าเสีย" หลักการบัดน ้าเสียด้วยผักตบชวา ทฤษฎีการ
บ้าบัดน ้าเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน ้ากับระบบการเติมอากาศ ทฤษฎีการบ้าบัดน ้าเสียด้วย
ระบบบ่อบ้าบัดและวัชพืชบ้าบัดและ "กังหันน ้าชัยพัฒนา" ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี    

๑) ทฤษฎี "น ้าดีไล่น ้าเสีย" ได้ทรงน้าหลักการบ้าบัดน ้าเสยีโดยการท้าให้เจือจางตามแนว
ทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ "น ้าดีไล่น ้าเสีย" โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรง
โน้มถ่วงของโลก เป็นการใช้น ้าคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน ้าเน่าเสีย ดังพระราชด้ารัสเกี่ยวกับการใช้
พื นที่ในอ้าเภอธัญบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ แต่ ๓,๐๐๐ ไร่นั่นมันอยู่สูง จะน้าน ้า
โสโครกจากที่นี่ไปที่โน้นต้องสูบไปไม่ไหว แต่ว่าจะท้าเป็นบึงใหญ่ที่จะเก็บน ้าได้ส้าหรับเวลาหน้าน ้ามี
น ้าเก็บเอาไว้ หน้าแล้งก็ปล่อยลงมา ส่วนหนึ่งอาจปล่อยลงมาส้าหรบัลา้งกรุงเทพ ได้เจือจางน ้าโสโครก
ในคลองต่างๆ อีกทั งได้พระราชทานแนวพระราชด้าริโดยรับน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยา ส่งเข้าไปตาม
คลองต่างๆ เช่น คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ และคลองบางล้าภู เป็นต้น 
โดยกระแสน ้าจะไหลแผ่กระจายขยายไปตามคลองซอยที่เช่ือมกับแม่น ้าเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่ง ดังนั น
เมื่อท้าการปล่อยน ้าให้ไหลเวียนจากปากคลองไปปลายคลองได้อย่างเหมาะสม ก็ย่อมจะช่วยเจือจาง
น ้าเน่าเสียได้มากโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง      

๒) การบ้าบัดน ้าเสียด้วยผักตบชวา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทยั
ในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน ้าที่มีอยู่แล้ว เช่น บึงและหนองต่างๆ เพื่อท้าเป็นแหล่งบ้าบัดน ้า
เสีย โดยหนึ่งในจ้านวนนั นได้แก่ โครงการบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ มีหลักการบ้าบัดน า้
เสีย ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน ้าเสียด้วยผักตบชวา     
                                                             

๓๙ “ไตธรรมชาติ อันเนื่องมาจากพระราชด าริจัดการ เรื่องน  า”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http:// 
www.chaoprayanews.com /2014/03/27/ [๑ กันยายน ๒๕๖๑]. 
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๓) การบ้าบัดน ้าเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน ้ากับระบบเติมอากาศ ด้วยทรง
ห่วงใยในปัญหาน ้าเน่าเสียที่เกิดขึ นในหนองหนองหาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นแหล่งรับน ้าเสียจาก
ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ที่มีสภาพเกินขีดความสามารถในการรองรับของเสี ย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานแนวพระราชด้าริ ทฤษฎีการบ้าบัดน ้าเสียด้วยการ
ผสมผสานระหว่างพืชน ้ากับระบบการเติมอากาศ ณ บริเวณหนองสนม-หนองหาน จังหวัดสกลนคร 
ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวิธีธรรมชาติกับเทคโนโลยีแบบประหยัด โดยมีกรมประมงร่วมกับกรม
ชลประทานด้าเนินการศึกษาและก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในบริเวณดังกล่าว โดยมีระบบบ้าบัดด้วย
พืชน ้าซึ่งเป็นวิธีการบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติในพื นที่ ๘๔.๕ ไร่ และได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมือ่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗   

๔) การบ้าบัดน ้าเสียด้วยระบบบ่อบ้าบัดและวัชพืชบ้าบัด โครงการวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี ยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลแหลมผักเบี ย อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาภาวะมลพิษที่มีผลต่อการด้ารงชีพของ
ประชาชน อันเนื่องมาจากชุมชนเมืองต่างๆ ยังขาดระบบบ้าบัดน ้าเสียและการก้าจัดขยะมูลฝอยที่ดี
และมีประสิทธิภาพ จึงทรงให้มีการด้าเนินการตามโครงการดังกล่าวขึ นในพื นที่ ๑,๑๓๕ ไร่ โดยเป็น
โครงการศึกษาวิจัยวิธีการบ้าบัดน ้าเสีย ก้าจัดขยะมูลฝอยและการรักษาสภาพป่าชายเลนด้ว ยวิธี
ธรรมชาติ           

๕) กังหันน ้าชัยพัฒนา ในปัจจุบัน สภาพมลภาวะทางน ้ามีความรุนแรงมากยิ่งขึ น จึง
จ้าเป็นต้องใช้เครื่องกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนเพื่อการบ้าบัดน ้าเสีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอุปกรณ์การเติมอากาศ และทรงค้นคิดทฤษฎีบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีการ
เติมอากาศ โดยใช้วิธีท้าให้อากาศสามารถละลายลงไปในน ้าเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและการเพาะ
ตัวอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียจนมีจ้านวนมากพอที่จะท้าลายสิ่งสกปรกในน ้าให้หมดสิ นไปโดยเร็ว 
ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ "กังหันน ้าชัยพัฒนา" ซึ่งเป็นรูปแบบสิ่งประดษิฐ์
ที่เรียบง่าย ประหยัด เพื่อใช้ในการบ้าบัดน ้าเสียที่เกิดจากแหลง่ชุมชนและแหลง่อุตสาหกรรม และได้มี
การน้าไปใช้งานทั่วประเทศ       

๖) การก้าจัดน ้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ ทรงมีพระราชด้าริให้ท้าการศึกษา ทดลองวิจัยดูว่า 
จะใช้ปลาบางชนิดก้าจัดน ้าเสียได้หรือไม่ ปลาเหล่านี น่าจะเข้าไปกินสารอินทรีย์ในบริเวณแหล่งน า้เสยี 
ซึ่งปรากฏว่าปลาบางสกุลมีอวัยวะพิเศษในการหายใจ เช่น ปลากระดี่ ปลาสลิด เหมาะแก่การเลี ยงใน
น ้าเสีย และชอบกินสารอินทรีย์ จึงช่วยลดมลภาวะในแหล่งน ้า วิธีการนี สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ใน
การก้าจัดน ้าเสียได้  ซึ่งจะมีต้นทุนต่้า และสามารถเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าได้อีกทางหนึ่งด้วยพระ
อัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization : FAO) ได้ทูลเกล้าฯ 
ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร (Agricola Medal) แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ในฐานะที่ทรงบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศพระองค์ 
เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะผู้ซึ่งประกอบอาชีพเพาะปลูก บ้ารุงรักษาน ้า และ
บ้ารุงรักษาป่า ซึ่งทรงยึดหลัก "สนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในอนาคต" เป็นหลัก
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ปฏิบัติ เพื่อให้ประจักษ์ชัดเจนจากความส้าเร็จในด้านการพัฒนา โดยองค์การฯ สดุดีพระองค์ว่า ทรง
พระปรีชาสามารถเกี่ยวกับความยุติธรรมของสังคม    

ซึ่งได้ปรากฏเห็นเป็นตัวอย่างจากนโยบายเรื่องการแบ่งที่ดินท้ากินเพื่อเกษตรกรและผู้
ท้านุบ้ารุงรักษาป่า ทรงวิริยะอุตสาหะในเรื่องการกักเก็บน ้าให้เพียงพอเพื่อประกันผลผลติอาหาร การ
อนุรักษ์สันปันน ้าและป้องกันการกัดเซาะผิวดิน ทรงสนับสนุนเผยแพร่การเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งรวบรวม
แหล่งน ้าเพื่อการเพาะปลูกและขยายพันธ์ุสัตว์ให้เจริญเติบโตขึ น ตลอดจนการบ้ารุงผิวดิน ทรงมีพระ
อุตสาหะอันสูงส่งในการสงวนรักษาพันธ์ุพืช ซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติในการค้นคว้าเรื่อง
อาหาร ทั งนี  เนื่องจากทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลในการที่จะท้าให้โลกปราศจากความหิวโหย
และประชาชนมีอาหารเพียงพอต่อการด้ารงชีวิต๔๐       

สรุปได้ว่า ในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมเรา น ้าถูกน้ามาใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคและน ้าเมื่อใช้แล้วก็จะถูกปล่อยทิ งลงสู่ธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของน ้า
ถูกท้าลายลง ปัญหาเหล่านี ล้วนเกิดมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่ขาดระเบียบวินัยในครัวเรือน จึง
ก่อให้เกิดปัญหาน ้าเน่าเสียของแหล่งน ้า ชุมชนหรือแหล่งน ้าทางธรรมชาติ ตามมา เช่น ปัญหา
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เป็นต้น ดังนั น การที่จะแก้ไขปัญหาน ้าเสียนี  จึงเป็นหน้าที่ของประชาชน
ในพื นที่ทุกคน ที่จะช่วยกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https: 

//web.ku.ac.th/king๗๒/๒๕๔๒-๐๙/ [๑ กันยายน ๒๕๖๑]. 
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๒.๔ หลักการจัดการน  าเสีย  
การจัดการและการแก้ไขปัญหาน ้าเสียควรพิจารณาลักษณะหรือประเภทของน ้าเสีย 

วัตถุประสงค์ในการบ้าบัดน ้าเสีย และคุณภาพน ้าที่ต้องการ เช่น การน้ากลับมาใช้ใหม่ การก้าจัดความ
เป็นพิษ ปริมาณสิ่งเจือปนที่ต้องก้าจัด ข้อก้าหนดทางกฎหมาย ต้นทุนในการก่อสร้างข้อพิจารณาด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นต้น ดังนั นจึงมีการออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียหลายรูปแบบให้เลือก
พิจารณา           

การจัดการน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิดน ้าเสีย แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชนส่วนใหญ่ได้แก่ 
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงแรม อาคารพาณิชย์  ร้านอาหาร ภัตตาคาร กิจกรรมให้บริการ เป็นต้น 
หลังจากมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ก้าหนดให้
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชนถูกควบคุม ดังนั นผู้ประกอบการหรือเจ้าของแหล่งก้าเนิดเหล่านี จะต้อง
ด้าเนินการจัดการน ้าเสียให้ได้มาตรฐานตามที่ก้าหนด จึงจะสามารถปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้ อม ซึ่งมี
รูปแบบการจัดการน ้าเสียชุมชนได้ ๔ รูปแบบดังต่อไปนี  

 
รูปแบบท่ี ๑ (ใช้มากกับบ้านเรือน) 

 
 
           

 
           

     
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ รูปแบบที่ ๑ (ใช้มากกับบ้านเรอืน) 
 

รูปแบบท่ี ๒ (คาดว่าใช้ปานกลางกับบ้านเรือนทั่วไป)   
 
    
 
  
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ รูปแบบที่ ๒ (คาดว่าใช้ปานกลางกับบ้านเรอืนทั่วไป) 
 
 
 

แหล่งก้าเนิดน ้าเสีย 

น ้าเสียจากการใช้น ้า 

น ้าเสียจากส้วม 

ท่อระบายน ้า
สาธารณะ 

บ่อ
เกรอะ 

ลงดิน บ่อซึม 

แหล่งก้าเนิด
น ้าเสีย 

น ้าเสีย
จากส้วม 

บ่อ
เกรอะ 

น ้าเสียจาก
การใช้น ้า 

ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

บ่อซึม ลงดิน 
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รูปแบบท่ี ๓ (ส่วนใหญ่ใช้เฉพาะแหลง่ก้าเนิดที่ถูกควบคุมตามกฎหมาย)   
 
    
 
  
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๓ รูปแบบที่ ๓ (ส่วนใหญ่ใช้เฉพาะแหล่งก้าเนิดที่ถูกควบคุมตามกฎหมาย) 

 
รูปแบบท่ี ๔ (ส่วนใหญ่ใช้กับแหลง่ก้าเนิดที่อยู่ในพื นทีบ่รกิารระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม) 

 
 
  
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๔ รูปแบบที่ ๔ (ส่วนใหญ่ใช้กับแหล่งก้าเนิดทีอ่ยู่ในพื นที่บริการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม) 
รูปแบบในการจัดการน ้าเสียที่พบโดยทั่วไป จ้าแนกตามแหล่งก้าเนิดน ้าเสีย๔๑ 
ความส าคัญของระบบบ าบัดน  าเสีย 
โรงบ้าบัดน ้าเสียเป็นสถานที่รวบรวมน ้าเสียจากบ้านเรือน แหล่งพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม และสถาบัน เข้าสู่กระบวนการบ้าบัดแบบต่าง ๆ  เพื่อก้าจัดมลสารที่อยู่ในน ้าเสีย ให้มี
คุณภาพดีขึ นและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแม่น ้า ล้าคลอง แหล่งน ้าธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ โดยน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ หรือบางส่วนยังสามารถ
น้ากลับมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆ แม้ว่าน ้าจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่มี
การใ ช้ซ ้ าหลายครั งวนเ วียนเป็น วัฏจักร และมีกระบวนการท้าให้สะอาดโดยตั วมัน เ อง  
(Self Purification) แต่กระบวนการนี ก็มีขีดความสามารถจ้ากัดในแต่ละแหล่งน ้า  

                                                             
๔๑ กรมควบคุมมลพิษ, ส านักจัดการคุณภาพน  า, (ส้านักวิชาการ : แผนการจัดการน ้าเสียชุมชน 

ม.ป.พ., ๒๕๔๙), หน้า ๑๕.   

แหล่งก้าเนิด
น ้าเสีย 

น ้าเสียจาก
การใช้น ้า 

น ้าเสีย
จากส้วม 

บ่อ
เกรอะ 

ระบบบ้าบัดน ้า
เสียของ

แหล่งก้าเนิดใน
แต่ละแห่ง 

onsitetreatme
nt 

น้าไปใช้
ประโยชน ์ลงแหล่งน ้า 

ท่อระบายน ้า
สาธารณะ 

แหล่งก้าเนิด
น ้าเสีย 

น ้าเสียจากการใช้น ้า 

น ้าเสียจากส้วม 
บ่อ

เกรอะ 

บ่อดัก
ไขมัน ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

หรือ ระบบรวบรวม
น ้าเสีย 
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ดังนั น การบ้าบัดน ้าเสียจึงเป็นกลไกส้าคัญอันหนึ่งที่จะช่วยลดภาระของแหล่งน ้าในการ
ท้าความสะอาดตัวเองตามธรรมชาติและช่วยป้องกันมิให้สารมลพิษปนเปื้อนลงสู่แหล่งน ้าดิบในการ
ผลิตน ้าประปา๔๒   

ระบบระบายน  าเสีย (Sewerage System)     
น ้าเสียจากแหล่งชุมชนที่เกิดจากบ้านเรือน ที่พักอาศัยและกิจกรรมในย่านธุรกิจการค้า 

ที่ระบายลงท่อระบายน ้า (Sewers)      
องค์ประกอบของระบบท่อระบาย       
ระบบระบายน ้า โดยทั่วไปจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ใช้ระบายน ้าฝนและ/หรือน ้าเสีย

จากบ้านเรือน อาคารต่างๆ ในแต่ละพื นที่  ก่อนที่จะระบายเข้าระบบรวบรวมน ้าเสียต่อไป 
ประกอบด้วย ท่อแรง โน้มถ่วงและบ่อตรวจระบาย      

ระบบรวบรวมน ้าเสีย ประกอบด้วย ท่อแรงโน้มถ่วง ท่อแรงดัน ท่อดักน ้าเสีย บ่อตรวจ
ระบาย อาคารดักน ้าเสียพร้อมตะแกรงดักขยะ และสถานีสูบ/ยกน ้าเสียพร้อมตะแกรงดักขยะท่อ
ระบายน ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบท่อแยก (Separate System) และระบบ
ท่อรวม (Combined System) โดยแต่ละระบบมีลักษณะส้าคัญ ดังนี      

๑. ระบบท่อแยก เป็นระบบระบายน ้าที่แยกระหว่างท่อระบายน ้าฝน (Storm Sewer) 
ซึ่งท้าหน้าที่รับน ้าฝนเพียงอย่างเดียวแล้วระบายลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงที่สุด
โดยตรง และท่อระบายน ้าเสีย (Sanitary Sewer) ซึ่งท้าหน้าที่ในการรองรับน ้าเสียจากชุมชนและ
อุตสาหกรรม เพื่อส่งต่อไปยังระบบบ้าบัดน ้าเสีย ดังนั นจะเห็นได้ว่าน ้าฝนและน ้าเสียจะไม่มีการไหล
ปะปนกัน โดยระบบท่อแยกนี มีข้อดีคือ        

๑.๑ การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียมีขนาดเล็กกว่าระบบท่อรวม เนื่องจากจะมีการ
รวบรวมเฉพาะน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดเท่านั น       

๑.๒ ค่าด้าเนินการบ้ารุงรักษาระบบต่้ากว่าระบบท่อรวม เพราะปริมาณน ้าที่ต้องการสบู
และปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้มีปริมาณน้อยกว่า       

๑.๓ ไม่ส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน ในกรณีที่ฝนตกหนักจนท้าให้น ้าท่วม เพราะ
จะไม่มีส่วนของน ้าเสียปนมากับน ้าฝน        

๑.๔ ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและการกัดกร่อนภายในเส้นท่อในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากมีการ
ออกแบบให้ความเร็วเฉพาะน ้าเสียให้มีค่าที่ท้าให้เกิดการล้างท่อด้วยตัวเองในแต่ละวัน ซึ่งจะท้าให้ไม่
เกิดการหมักภายในเส้นท่ออันเป็นสาเหตุของปัญหา แต่การใช้ระบบท่อแยกต้องเสียค่าลงทุนสูงและมี
การด้าเนินการก่อสร้างที่ยุ่งยาก         

๒. ระบบท่อรวม น ้าฝนและน ้าเสียจะไหลรวมมาในท่อเดียวกัน จนกระทั่งถึงระบบ
บ้าบัดน ้าเสียหรืออาคารดักน ้าเสีย ซึ่งจะมีท่อดักน ้าเสีย (Interceptor) เพื่อรวบรวมน ้าเสียไปยังระบบ
บ้าบัด น ้าเสีย ส่วนน ้าเสียรวมน ้าฝนที่เกิดการเจือจางและมีปริมาณมากเกินความต้องการจะปล่อยให้
ไหลล้นฝายลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ส่วนน ้าที่ไม่ล้นฝายก็จะเข้าสู่ท่อดักน ้าเสียไหลไปยังระบบบ้าบัดน ้า
เสียต่อไป ระบบท่อรวมมีข้อดี คือ ค่าลงทุนต่้า ใช้พื นที่ก่อสร้างน้อยกว่าระบบท่อแยก แต่มีข้อเสีย
                                                             

๔๒ ส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, โครงการศึกษาเพื่อจัดล าดับความส าคัญการจัดการน  า
เสียชุมชน, เล่ม ๓, (กองวิชาการ: ส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, ๒๕๓๘), หน้า ๒๔.  



๓๓ 
 

หลายประการด้วยกัน เช่น ต้องใช้ขนาดท่อใหญ่ขึ น ระบบบ้าบัดน ้าเสียมีขนาดใหญ่ขึ นและใช้ค่าลงทนุ
สูง เนื่องจากน ้าเสียที่เข้าระบบบ้าบัดมีปริมาณมาก ค่าใช้จ่ายบ้ารุงรักษามาก อาจมีปัญหากลิ่นเหม็น
ในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากความเร็วน ้าในท่อจะต่้ามาก และอาจมีผลต่อสุขอนามัยของประชาชนได้
กรณีเกิดปัญหาน ้าท่วม เป็นต้น๔๓         

การบ้าบัดน ้าเสีย สามารถแบ่งได้ตามขั นตอนต่างๆ ดังนี      
๑. การบ้าบัดขั นต้น (Preliminary Treatment) และการบ้าบัดเบื องต้น เป็นการบ้าบัด

เพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญ่ ออกจากของเหลวหรือน ้าเสีย โดยเครื่องจักรอุปกรณ์ที่
ใช้ประกอบด้วย ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen) ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) ถังดักกรวดทราย 
(Grit Chamber) ถังตกตะกอนเบื องต้น (Primary Sedimentation Tank) และเครื่องก้าจัดไขฝ้า 
(Skimming Devices) การบ้าบัด น ้าเสียขั นนี สามารถก้าจัดของแข็งแขวนลอยได้ร้อยละ ๕๐ – ๗๐ 
และก้าจัดสารอินทรีย์ซึ่งวัดในรูปของบีโอดีได้ ร้อยละ ๒๕ – ๔๐     

๒. การบ้าบัดขั นที่สอง (Secondary Treatment) ซึ่งเป็นการบ้าบัดน ้าเสียที่มีการผ่าน
กระบวนการบ้าบัดขั นต้นและการบ้าบัดเบื องต้นมาแล้ว แต่ยังคงมีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กและ
สารอินทรีย์ทั งที่ละลายและไม่ละลายใน น ้าเสียเหลือค้างอยู่ โดยทั่วไปการบ้าบัดขั นที่สองหรอืเรยีกอกี
อย่างว่าการบ้าบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) จะอาศัยหลักการเลี ยงจุลินทรีย์ในระบบ
ภายใต้สภาวะที่สามารถควบคุมได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกินสารอินทรีย์ได้รวดเร็วกว่าที่เกิดขึ น
ตามธรรมชาติ และแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน ้าทิ งโดยใช้ถังตกตะกอน ( Secondary 
Sedimentation Tank) ท้าให้น ้าทิ งมีคุณภาพดีขึ น จากนั นจึงผ่านเข้าระบบฆ่าเชื อโรค (Disinfection) 
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคปนเปื้อน ก่อนจะระบายน ้าทิ งลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ หรือ
น้ากลับไป ใช้ประโยชน์ (Reuse) การบ้าบัดน ้าเสียในขั นนี สามารถก้าจัดของแข็งแขวนลอยและ
สารอินทรีย์ซึ่งวัดในรูปของ บีโอดีได้มากกว่าร้อยละ ๘๐     

๓. การบ้าบัดขั นสูง (Advance Treatment หรือ Tertiary Treatment) ซึ่งถือว่าเป็น
กระบวนการก้าจัดสารอาหาร สี สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยากและอื่นๆ ซึ่งยังไม่ได้ถูกก้าจัดโดย
กระบวนการบ้าบัดขั นที่สอง ทั งนี เพื่อปรับปรุงคุณภาพน ้าให้ดีย่ิงขึ นเพียงพอที่จะน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
นอกจากนี ยังช่วย ป้องกันการเติบโตผิดปกติของสาหร่ายที่เป็นสาเหตุท้าให้เกิดน ้า เน่า แก้ไขปัญหา
ความน่ารังเกียจของแหล่งน ้าอันเนื่องจากสี และแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ระบบบ้าบัดขั นที่สองมิสามารถ
ก้าจัดได้ กระบวนการบ้าบัดขั นสูง ได้แก่        

การก้าจัดฟอสฟอรัส ซึ่งมีทั งแบบใช้กระบวนการทางเคมีและแบบใช้กระบวนการทาง
ชีวภาพ การก้าจัดไนโตรเจน ซึ่งมีทั งแบบใช้กระบวนการทางเคมีและแบบใช้กระบวนการทางชีวภาพ 
โดยวิธีการทางชีวภาพนั นจะมี ๒ ขั นตอน คือ ขั นตอนการเปลี่ยนแอมโมเนียไนโตรเจนให้เปน็ ไนเทรต 
ที่เกิดขึ นในสภาวะแบบใช้ออกซิเจน หรือที่เรียกว่า “กระบวนการไนทริฟิเคช่ัน (Nitrification)” และ
ขั นตอนการเปลี่ยนไนเทรตให้เป็นก๊าซไนโตรเจน ซึ่งเกิดขึ นในสภาวะไร้ออกซิเจน หรือที่เรียกว่า 
"กระบวนการดีไนทริฟิเคช่ัน (Denitrification)"        

                                                             
๔๓ ธงชัย พรรณสวัสดิ์ , คู่ มือการออกแบบระบบระบายน  าเสียและน  าฝน , พิมพ์ครั งที่  ๔ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์โอภาสเรืองแสง, ๒๕๓๗), หน้า ๑๐๒. 



๓๔ 
 

การก้าจัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนร่วมกนัโดยกระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการใช้ทั ง
กระบวนการแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศในการก้าจัดไนโตรเจนโดยกระบวนการไนตริฟิเคชันและ
กระบวนการดีไนตริฟิเคชันร่วมกับกระบวนการจับใช้ฟอสฟอรัสอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งต้องมีการใช้
กระบวนการแบบไม่ใช้อากาศต่อด้วยกระบวนการใช้อากาศด้วยเช่นกัน ทั งนี จะต้องมีการประยุกต์ใช้
โดยผู้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าวเป็นอย่างด ี      

การกรอง (Filtration) ซึ่งเป็นการก้าจัดสารที่ไม่ต้องการโดยวิธีการทางกายภาพ อัน
ได้แก่ สารแขวนลอยที่ตกตะกอนได้ยาก เป็นต้น       

การดูดติดผิว (Adsorption) ซึ่งเป็นการก้าจัดสารอินทรีย์ที่มีในน ้าเสียโดยการดูดติดบน
พื นผิวของของแข็ง รวมถึงการก้าจัดกลิ่นหรือก๊าซที่เกิดขึ นด้วยวิธีการเดียวกัน  

การบ าบัดน  าเสีย  
การเลือกระบบบ้าบัดน ้าเสียขึ นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของน ้าเสีย ระดับการ

บ้าบัดน ้าเสียที่ต้องการ สภาพทั่วไปของท้องถ่ิน ค่าลงทุนก่อสร้างและค่าด้าเนินการดูแลและ
บ้ารุงรักษา และขนาดของที่ดินที่ใช้ในการ ก่อสร้าง เป็นต้น ทั งนี เพื่อให้ระบบบ้าบัดน ้าเสียที่เลือกมี
ความเหมาะสมกับแต่ละท้องถ่ิน ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยการบ้าบัดน ้าเสียสามารถแบ่ง
ได้ตามกลไกที่ใช้ในการก้าจัดสิ่งเจือปนในน ้าเสีย ได้ดังนี       

การบ าบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) เป็นวิธีการแยกเอาสิ่งเจือปนออก
จากน ้าเสีย เช่น ของแข็งขนาดใหญ่ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมันและน ้ามัน โดย
ใช้อุปกรณ์ในการบ้าบัดทางกายภาพ คือ ตะแกรงดักขยะ ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมันและน ้า มัน 
และถังตกตะกอน ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณของแข็งทั งหมดที่มีในน ้าเสียเป็นหลัก๔๔   

๑. การดักด้วยตะแกรง (Screen) เป็นการก้าจัดของแข็งขนาดใหญ่ โดยใช้ตะแกรง 
โดยทั่วไปมี ๒ ประเภท คือ ตะแกรงกรองหยาบ และตะแกรงละเอียด     

๒. การดักกรวดทราย (Grit Removal) เป็นการก้าจัดกรวดทรายให้ตกตะกอนในรางดกั
กรวดทราย โดยลดความเร็วน ้าลง เพื่อให้ของเสียประเภท กากดิน ทรายและตะกอนหนัก 
(Srttleable Solids) ตกตะกอนลงในรางดักกรวดทรายตามค่าความถ่วงจ้าเพาะที่มากกว่าน ้า  

๓. การท้าให้ลอย (Flotation) เป็นการแยกของแข็งที่ตกตะกอนได้ยากหรือมีลักษณะ
ครึ่งจมครึ่งลอยหรือมีน ้าหนักเบาออกจากส่วนที่เป็นของเหลว โดยใช้ฟองอากาศเป็นตัวพาหรือยกสิ่ง
สกปรกให้ลอยสงูขึ นสูผ่ิวน ้าจนกลายเปน็ฝ้าแลว้จึงใช้คนหรอืเครือ่งมือกลกวาดหรือตักออกจากผิวหนา้
น ้าเสีย  

๔. การตกตะกอน (Sedimentation) เป็นกระบวนการแยกสิ่งปรกที่ไม่ละลายน ้าออก
จากน ้า โดยการกักไว้ในถังหรือบ่อตกตะกอนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อลดความเร็วในการไหลของน ้าลง 
ตะกอนต่างๆ จะจมลงสู่ก้นถัง วิธีการนี ใช้ได้ดีกับตะกอนหนัก จัดเป็นการบ้าบัดขึ นเริ่มต้น  

การบ้ าบั ดทาง เคมี  ( Chemical Treatment) เ ป็ น วิ ธีการบ้ าบัดน ้ า เสีย โดยใช้
กระบวนการทางเคมี  เพื่อท้าปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนในน ้าเสีย วิธีการนี จะใช้ส้าหรับน ้าเสียที่มี
                                                             

๔๔ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม , คู่มือการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ม.ป.พ, (กองวิชาการ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 
๒๕๕๓), หน้า ๔-๗.  
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ส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  คือ ค่าพีเอชสูงหรือต่้าเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก มี
ของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก มีไขมันและน ้ามันที่ละลายน ้า มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสที่สูง
เกินไปและมีเชื อโรค ทั งนี อุปกรณ์ที่ใช้ในการบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีทางเคมี ได้แก่ ถังกวนเร็ว ถังกวนช้า 
ถังตกตะกอน ถังกรอง และถังฆ่าเชื อโรค        

การบ าบัดทางเคมี (Chemical Treatment)   
เป็นวิธีการบ้าบัดน ้าเสยีโดยใช้กระบวนการทางเคมี เพื่อท้าปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนในน ้า

เสีย วิธีการนี จะใช้ส้าหรับน ้าเสียที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  คือ ค่าพีเอชสูงหรือต่้า
เกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก มีของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก มีไขมันและน ้ามันที่ละลายน ้า มี
ไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสที่สูงเกินไป และมีเชื อโรค ทั งนี อุปกรณ์ที่ใช้ในการบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีทาง
เคมี ได้แก่ ถังกวนเร็ว ถังกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรอง และถังฆ่าเชื อโรค    

๑. การตกตะกอนโดยใช้สารเคมี (Chemical Coagulation หรือ Precipitation) เป็น
การตกตะกอนโดยเติมสารเคมีลงไปในน ้าที่ต้องการบ้าบัด เพื่อเปลี่ยนสถานะทางกายภาพของแข็ง
แขวนลอยที่มีขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่ขึ น จนสามารถตกตะกอนได้     

๒. การท้าให้เป็นกลาง (Neutralization) เป็นการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างหรือค่า 
pH ให้อยู่ในสภาพที่ เป็นกลาง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่จะน้าไปบ้าบัดในขั นตอนอื่นต่อไป
โดยเฉพาะกระบวนการบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ ซึ่งสามารถท้างานได้ดีในน ้าเสียที่มี ค่าความ
เป็นกรด-ด่างสูง ให้อยู่ในสภาพที่เป็นกลาง        

๓. การท้าลายเชื อโรค (Disinfection) เป็นการท้าลายจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรคด้วย
สารเคมีหรือสารอืน่ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื อโรคมาสู่คน ได้แก่ คลอรีนและสารประกอบ
คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน โอโซน ฟีนอลและสารประกอบของฟีนอล แอลกอฮอลล์ เป็นต้น ในปัจจุบัน
สารเคมีที่นิยมใช้มากที่สุดคือ คลอรีน เนื่องจากหาซื อได้ง่ายและมีราคาถูกและใช้งานง่าย  

การบ าบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment)    
เป็นวิธีการบ้าบัดน ้าเสียโดยใช้กระบวนการทาง ชีวภาพหรือใช้จุลินทรีย์ ในการก้าจัด

สิ่งเจือปนในน ้าเสยีโดยเฉพาะสารคารบ์อนอนิทรยี์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหลา่นี 
จะถูกใช้เป็นอาหารและเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ในถังเลี ยงเชื อเพื่อการเจริญเติบโต ท้าให้น ้า
เสียมีค่าความสกปรกลดลง โดยจุลินทรีย์เหล่านี อาจเป็นแบบใช้ออกซิเจน หรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ 
ระบบบ้าบัดน ้าเสียที่อาศัยหลักการทางชีวภาพ ได้แก่ ระบบ (Activate Sludge, AS) ระบบแผ่นจาน
หมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC) ระบบคลอง วนเวียน (Oxidation Ditch, OD) 
ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon, AL) ระบบโปรยกรอง(Trickling Filter) ระบบบ่อบ้าบัดน ้า
เสีย (Stabilization Pond) ระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) และ 
ระบบกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter, AF) เป็นต้น 
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๑) ระบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)  
ลักษณะทางกายภาพของระบบนี ก็คือบ่อน ้านั่นเอง แนวคิดหลักของระบบนี คือการ

อาศัยการเติมออกซิเจนลงไปในน ้าด้วยพลังงานธรรมชาติ (แดด ,ลม) บ่อที่ขุดขึ นมาเพื่อการนี จึงจะมี
ลักษณะตื นๆ โดยมีความลึกอยู่ระหว่าง ๖๐-๑๕๐ ซม. เพื่อให้แสงสามารถสอ่งลงได้ทั่วถึง ระบบนี อาจ
ใช้เครื่องกลในการเข้าช่วยในการเติมออกซิเจนด้วย เพื่อให้การบ้าบัดเป็นไปได้เร็วขึ นและใช้เนื อที่ของ
สระน้อยลงเรียกว่า Aerated Pond 

๒) ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)  
เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่

ติดตั งแบบทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน ้าให้มีปริมาณเพียงพอ ส้าหรับ
จุลินทรีย์สามารถน้าไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน ้าเสียได้เร็วขึ นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตาม
ธรรมชาติ ท้าให้ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศสามารถบ้าบัดน ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถลดปริมาณความสกปรกของน ้าเสียในรูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; 
BOD) ได้ร้อยละ ๘๐-๙๕ โดยอาศัยหลักการท้างานของจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน 
(Aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะท้าหน้าเพิ่มออกซิเจนในน ้าแล้วยังท้าให้เกิดการกวน
ผสมของน ้าในบ่อด้วย ท้าให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงภายในบ่อ   

๓) ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD)  
เป็นระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) ประเภทหนึ่ง ที่ใช้แบคทีเรียพวกที่

ใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน ้าเสีย และเจริญเติบโต
เพิ่มจ้านวน ก่อนที่จะถูกแยกออกจากน ้าทิ งโดยวิธีการตกตะกอน การเดินระบบบ้าบัดประเภทนี จะมี
ความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจาก จ้าเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพ
ต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการท้างานและการเพิ่มจ้านวนของจุลินทรีย์ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการ
บ้าบัดสูงสุด๔๕           

สรุปได้ว่า หลักการจัดการน ้าเสีย มีวิธีการในการบริหารจัดการน ้าเสียที่หลากหลาย
รูปแบบ ขึ นอยู่ว่าหน่วยงานหรือองค์กรนั นๆ จะน้าหลักการจัดการน ้าเสียไปใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับพื นที่ของหน่วยงานและสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ เพื่อให้การจัดการน ้าเสียของ
หน่วยงานนั นได้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและคุ้มค่าที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

๔๕ กรมควบคุมมลพิษ , ระบบบ าบัดน  าเสีย , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.pcd.go.th 
/info_serv/water_wt.html. [๑ กันยายน ๒๕๖๑]. 
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๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล  
เทศบาลถือเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ถูกกระจายอ้านาจลงมาจากรัฐเพื่อที่จะสามารถ

เขาถึงประชาชนและสามารถบริหารจัดการให้บ้านเมืองมีความสุขร่วมเย็น ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดี ดังนั นการจัดตั งเทศบาลจึงมีนักวิชาการจ้านวนไม่น้อยที่อธิบายความไว้เกี่ยวกับเทศบาล ดังนี  

ความคิดในเรื่องการจัดตั งเทศบาลเริ่มปรากฏตั งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ ในรูปของธรรมนูญ
ลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยใช้กับเมืองจ้าลอง “ดุสิตธานี” ต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายการปกครองท้องถ่ินฉบับแรกต่อมา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (รวมทั งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ส่วนที่ ๑ การจัดตั งเทศบาล       
เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถ่ินชุมนุมที่มีราษฎรตั งแต่ ๕๐,๐๐๐ คนขึ นไปและมีรายได้

พอเพียงต่อการให้บริการสาธารณะตามหน้าที่ที่กฎหมายบัญญตัิไว้ พระราชบัญญัตินี และซึ่งมีพระราช
กฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลนครพระราชกฤษฎีกานั นให้ระบุช่ือและเขตของเทศบาล ไว้ด้วย 
(ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และให้ใช้ความข้างต้นแทน ตามมาตรา 
๓ แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓)     

ส่วนที่ ๒ องค์การเทศบาล       
องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี

แล้วแต่กรณี เทศบาลแห่งใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีให้ไปเป็น
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลแต่ละแห่งตามวิธีการที่ก้าหนดไว้ในบทบัญญัติมาตรานี  
ผู้มีสิทธิเลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจ้านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ้านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั นมีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อคณะกรรมการเลือกตั งเพื่อให้
จัดท้าประชามติในเขตเทศบาลนั น ว่าจะก้าหนดให้การบริหารเทศบาลใช้รูปแบบคณะเทศมนตรีหรือ
นายกเทศมนตรี โดยผลของประชามติให้น้ามาใช้เมื่อมีการเลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นการทั่วไป
ในคราวถัดไปจากวันที่มีการออกเสียงประชามติและให้ใช้รูปแบบการบริหารตามผลประชามตินั น
ตลอดไปจนกว่าจะมีการออกเสียงประชามติของผู้มีสิทธิเลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาล
นั นๆ ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเทศบาลเป็นอย่างอื่น 

การร้องขอให้ท้าประชามติตามวรรคสามต้องเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั งก่อน
ครบวาระของเทศบาลที่ด้ารงต้าแหน่งอยู่ในขณะนั นไม่น้อยกว่า ๓๖๐ วัน และจะกระท้าในวาระของ
สภาเทศบาลหนึ่งได้เพียงครั งเดียวผู้มีสิทธิเลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั นเป็นผู้ออก
เสียงประชามติ ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าประชามติที่คณะกรรมการการเลือกตั งก้าหนด
ในกรณีที่ผลประชามติในเขตเทศบาลใดแสดงความเห็นให้มีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ให้
บังคับตามบทที่ ๒ คณะเทศมนตรี และไม่น้าบทที่ ๒ ทวินายกเทศมนตรีมาบังคับใช้ ในกรณีที่ผล
ประชามติในเขตเทศบาลใดแสดงความเห็นให้มีการบริหารในรูปแบบคณะนายกเทศมนตรี ให้บังคับ
ตามบทที่ ๒ ทวิ  นายกเทศมนตรี และไม่น้าบทที่ ๒ ทวิ คณะเทศมนตรีใช้บังคับ (ยกเลิกความใน
มาตรา ๑๔ แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และให้ใช้ความข้างต้นแทน ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. 
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓)       
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ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของเทศบาล       
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ได้ก้าหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้โดยแบ่งตามประเภทของ

เทศบาล ดังต่อไปนี               
๑. กิจการตามที่ระบุไว้        
๒. ให้มีและบ้ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก      
๓. กิจการอื่นซึ่งจ้าเป็นเพื่อการสาธารณสุข      
๔. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ้าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถาน

บริการอื่นๆ           
๕. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม    
๖. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ    
๗. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง      
๘. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว      
เทศบาลนครอาจจัดท้ากิจการอื่นๆ ได้ 
ส่วนที่ ๔ เทศบัญญัติ        
เทศบาลมีอ้านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี   
๑. เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี   
๒. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก้าหนดเกิน

กว่าหนึ่งพันบาท ทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็นเทศบัญญัติกิจการใดที่เทศบาลมีรายได้หรือผล
พลอยได้อันเนื่องจากการกระท้าตามอ้านาจหน้าที่ จะไม่ตราเป็นเทศบัญญัติก็ได้ ร่างเทศบัญญัติจะ
เสนอได้ก็แต่โดย             

๑. นายกเทศมนตรี 
๒. สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อญัตติ

ท้องถ่ินในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนาม
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค้า
รับรองของนายกเทศมนตรี         

ส่วนที่ ๕ การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล     
งบประมาณประจ้าปีของเทศบาลต้องตราขึ นเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณ

ออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีไปก่อนนั นไปพลางถ้าในปีใดจ้านวนเงินซึ่งได้อนุญาต
ไว้ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอส้าหรับการใช้จ่ายประจ้าปกี็ดี หรือมีความจ้าเป็นทีจ่ะต้องตั งรายรบั
หรือรายจ่ายขึ นใหม่ในระหว่างปีก็ดีให้ตราขึ นเป็นเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม  

เทศบาลอาจมีรายได้ต่อไปนี         
๑. ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก้าหนดไว้      
๒. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก้าหนดไว้  
๓. รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล       
๔. รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์      



๓๙ 
 

๕. พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก้าหนดไว้     
๖. เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ    
๗. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
๘. เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้      
๙. รายได้อื่นใดแต่จะมีกฎหมายก้าหนดไว้     
เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี        
๑. เงินเดือน         
๒. ค่าจ้าง          
๓. เงินตอบแทนอื่นๆ        
๔. ค่าใช้สอย         
๕. ค่าวัสด ุ          
๖. ค่าครุภัณฑ์         
๗. ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ      
๘. เงินอุดหนุน         
๙. รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวง 

มหาดไทยก้าหนดไว้๔๖         
ลักษณะโครงสร้างสภาเทศบาลและฝ่ายบริหาร     
สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั งโดยตรงจาก

ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินตามจ้านวนดังนี ๔๗ 
๑. สภาเทศบาลต้าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ้านวน ๑๒ คน    
๒. สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ้านวน ๑๘ คน    
๓. สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ้านวน ๒๔ คน  
นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ

เลือกตั งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้รหิารท้องถ่ิน นายกเทศมนตรีด้ารงต้าแหน่งนับแต่วันเลือกตั งและมี
ระยะเวลาต้าแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั ง แต่จะด้ารงต้าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ ใน
กรณีที่นายกเทศมนตรีด้ารงต้าแหน่งไม่ครบระยะเวลา ๔ ปี ก็ถือให้ว่าเป็น ๑ วาระและเมื่อได้ด้ารง
ต้าแหน่ง ๒ วาระติดต่อกันแล้วจะด้ารงต้าแหน่งได้อีก เมื่อพ้นระยะเวลา ๔ ปี นับแต่วันพ้นจาก
ต้าแหน่ง นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือใน
การบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี   

๑. เทศบาลต้าบลให้แต่งตั งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๒ คน    
๒. เทศบาลเมืองให้แต่งตั งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๓ คน    
๓. เทศบาลนครให้แต่งตั งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๔ คน  

                                                             
๔๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖, (รวมทั งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๓), 

๗๐ ร.จ. ๒๒๒ ตอนที่ ๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖.  
๔๗ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘), หน้า 

๑๗๗. 



๔๐ 
 

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาเทศบาลได้โดยในกรณีเทศบาลต้าบลให้แต่งตั งได้จ้านวนรวมกันไม่เกิน ๒ คน เทศบาลเมือง
ให้แต่งตั งได้จ้านวนรวมกันไม่เกิน ๓ คน และเทศบาลนครให้แต่งตั งได้จ้านวนรวมกันได้ไม่เกิน ๕ คน 

ส่วนงานของเทศบาล        
ส่วนงานของเทศบาลประกอบด้วยหน่วยงานหลัก ๖ ส่วน ดังนี ๔๘    
๑. ส้านักงานปลัดเทศบาล มีหน้าที่ด้าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎระเบียบแบบแผน

นโยบายของเทศบาล เป็นเลขานุการของสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีเกี่ยวกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียน ตลอดจน
งานอื่นๆ ที่มิได้ก้าหนดไว้เป็นงานใดโดยเฉพาะ เช่น สถานธนานุบาล     

๒. ส่วนการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี การจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษี
โรงเรือนและภาษีที่ดิน ภาษีป้าย งานจัดท้างบประมาณ งานผลประโยชน์ของเทศบาล ควบคุมดูแล
พัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล         

๓. ส่วนสาธารณสุข มีหน้าที่น้าน้าช่วยเหลือด้านเจ็บป่วยของประชาชน การป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ การรักษาความสะอาด การสุขาภิบาล ตลาด สาธารณะสุสาน ฌาปนสถานสาธารณะ 
และงานด้านสาธารณสุข ตลอดจนการควบคุมการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน เช่น การจ้าหน่วยอาหาร การแต่งผม ซึ่งรวมทั งงานสาธารณสุขอื่นๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรืองานที่ได้รับมอบหมาย        

๔. ส่วนช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานโยธา งานบ้ารุงรักษาทางบก ทางระบายน ้า 
สวนสาธารณะ งานส้ารวจแบบแผน งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูโภค ผังเมือง งานเกี่ยวกับ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง    

๕. ส่วนการประปา มีหน้าที่ด้าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและจ้าหน่วยน ้าสะอาด
ตลอดจนจัดเก็บขยะผลประโยชน์         

๖. ส่วนการศึกษา มีหน้าที่ด้าเนินการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาของเทศบา งาน
การสอน งานสวัสดิการสังคม การศึกษา และนันทนาการ ตอดจนการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
การปกครองท้องถ่ินยัง หมายถึง ระบบการปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอ้านาจ
ทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี จะเกิดมีองค์การท้าหน้าที่ปกครองท้องถ่ินโดยคนในท้องถ่ินนั นๆ 
องค์กรนี ถูกจัดตั งและควบคุมโดยรัฐบาล แต่มีอ้านาจในการก้าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง๔๙  

 
 
 

                                                             
๔๘ สนิท จรอนันต์, ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น , (ม.ป.ท.), (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์เฉลิมชัย, ๒๕๕๓), หน้า ๓๒ – ๓๔.  
๔๙ ประทาน คงฤทธิศึกษากร , การปกครองท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : พีระพัฒนา, ๒๕๒๖),  

หน้า ๘. 



๔๑ 
 

การปกครองที่รัฐบาลมอบอ้านาจให้หน่วยการปกครองระดับของรัฐหรือกระจายอ้านาจ
ให้ประชาชนในท้องถ่ินหนึ่งจัดการปกครอง และด้าเนินการบางอย่าง เพื่อประโยชน์ของรัฐและ
ผลประโยชน์ท้องถ่ินโดยตรงการบริหารงานท้องถ่ินจะมีองค์ปกครองที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ประชาชนเลือกตั งมาทั งหมดหรือบางส่วน ทั งนี มีความอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุม
โดยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม๕๐   

ดังนั น การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีจ้านวนประชากร
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด มีอ้านาจปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถ่ินที่
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั งของประชาชน๕๑      

สรุป การปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ การปกครองโดยรัฐบาลในส่วนกลางกระจายอ้านาจ
หน้าที่ลงมาให้กับส่วนงานบริหารท้องถ่ินในการจัดด้าเนินการปกครองและด้าเนินการต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ิน และให้ท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการท้องถ่ินของตนเองเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถ่ินๆนั นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

๕๐ อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๔.  
๕๑ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามค้าแหง, “ผลการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจและการก้ากับดูแลตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, รายงานการ
วิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, ๒๕๔๗).  



๔๒ 
 

๒.๖ แนวคดิเกี่ยวกบัหลกัอิทธบิาท ๔  
     การศึกษา “หลักอิทธิบาท ๔” มีนักวิชาการและผู้วิจัยได้ศึกษาและอธิบายถึงอิทธิบาท ๔ 
กับการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการไว้หลายท่าน ดังนี      
     ความส้าคัญของอิทธิบาท ๔ ว่าการกระท้ากิจการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการด้าเนินชีวิตการ
แสวงหาความรู้และการประกอบสัมมาชีพหรือการท้าวิจัย จะส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นั นจ้าเป็นที่
จะต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคความยากล้าบากมากน้อยเพียงใดก็ตามลักษณะของสิ่งที่ท้าอยู่นั น
หากไม่มีหลักธรรมมาประคับประคองจิตใจเสียแล้วจะท้ากิจการงานอันใดก็ตาม ยากยิ่งที่จะประสบ
ความส้าเร็จได้หรือแม้จะท้างานส้าเร็จผลที่ได้รับจะไม่สมบูรณ์ที่เป็นเช่นนี เพราะขาดคุณธรรมคือหลัก
ของอิทธิบาท ๔ นั นเอง   
     อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่คอยสกัดกั นปญัหาและอุปสรรคต่อความส้าเร็จและเป็นแรง
เสริมก้าลังใจที่คอยผลักดันการท้างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ สามารถสรปุ
ได้ดังนี ๕๒   
     ๑. ประโยชน์ของ ฉันทะ คือ       
     - ท้างานให้ไม่เบื่องานไม่ท้อแท้       
     - มีก้าลังใจต่อสู้ป้องกันสร้างสรรค์สิ่งที่ตนรัก     
     - ท้าให้งานหนักกลายเป็นงานเบางานยากกลายเป็นงานง่าย  
     ๒. ประโยชน์ของวิริยะ    
     - เป็นคนเข็มแข็งไม่อ่อนแอ      
     - ก้าจัดความเกียจคร้าน 
     - งานก้าวหน้าและขาดความก้าวหน้า 
     - งานไม่ค้างคา 
     ๓. ประโยชน์ของจิตตะ   
     - สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที    
     - ท้าให้ทราบความเป็นไปของงานอยู่เสมอ    
     ๔. ประโยชน์ของวิมังสา   
     - ช่วยให้ท้างานไม่ผิดพลาดและท้าให้มองเห็นลู่ทางที่จะท้างานให้ได้ผลดี   
     - ไม่เปลืองแรง ไม่เสียเวลา       
     ความส้าคัญของอิทธิบาท ๔ ดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าฉันทะและวิริยะเป็นหลักปฏิบัติที่
ช่วยให้บุคคลมีความรักในงานและมีความพากเพียรบากบั่นเพิ่มความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคในการท้างานได้เป็นอย่างดีโดยมีจิตตะและวิมังสาเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเอาใจ
ใส่ในงานและตรวจสอบการท้างานอย่างต่อเนื่องจึงท้าให้งานส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                             
๕๒ ปิ่น มุทุกันต์, “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบห้าประการของบุคลิกภาพและความสามารถใน

การเผชิญปัญหาและอุปสรรคตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส้านักงานประกันสังคม”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,  (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖).   



๔๓ 
 

สรุปได้ว่า อิทธิบาท ๔ มีความส้าคัญกับคนรุ่นใหม่และนักบริหารยุคใหม่ที่ต้องการจะ
เดินทางไปในสู่ความส้าเร็จในชีวิตและการงาน จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการน้าหลักธรรมเข้ามาร่วม
ในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน โดยต้องมีหลักธรรมเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และ
หลักธรรมชั นยอดของผู้บริหารที่ดีนั นก็คือ หลักอิทธิบาท ๔ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคนในองค์กร  

 
๒.๗ ข้อมูลบริบทพื นที่วิจัย  

ผู้วิจัยได้ท้าการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในเขตพื นที่
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” โดยผู้วิจัยเสนอข้อมูลพื นที่ในการวิจัย ดังนี   

เมืองพนัสนิคม เป็นเมืองส้าคัญเมืองหนึ่งตั งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเคยรุ่งเรืองเมื่อสมัย 
๑,๐๐๐ ปี มาแล้วหรือสมัยที่ขอมยังเรืองอ้านาจอยู่ ในอาณาจักรสุวรรณภูมิ จากหลักฐานต่างๆ 
น่าเช่ือถือว่าเมืองที่รุ่งเรืองดังกล่าว คือ “เมืองพระรถ” อ้าเภอพนัสนิคม ตั งขึ นในสมัยพระบาทสมเดจ็
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระบรมราชโองการสถาปนาเมืองพนัสนิคมขึ นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๑ เป็นเมือง
ชั นจัตวา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ สมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรง
ปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคจัดระเบียบการปกครองสิ่งใหม่เป็นมณฑลจังหวัด อ้าเภอ ต้าบลและ
หมู่บ้าน จึงโปรดเกล้าให้เมืองพนัสนิคมเป็นอ้าเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗ 

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองพนัสนิคม (VISION)     
“พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้”  
พันธกิจ (MISSION)         
๑. พัฒนาเมือง โครงสร้างทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม           
๒. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน          
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนา และแก้ไขปัญหาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง       
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน       
๕. บริหารราชการภายใต้หลักการของความโปร่งใสและตรวจสอบได้    
๖. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
เมืองปลอดภัย         
กล่าวคือ เมืองที่ประชากรผู้อยู่อาศัย มีความปลอดภัยจากอาชญากรรม และภัยพิบัติ

ต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขและปลอดภัยจากอาชญากรรมจากภัยพิบัติต่างๆ 
ทั งที่เกิด จากภัยธรรมชาติและน ้ามือมนุษย์ ประกอบด้วย       

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาความสงบ
เรียบร้อยของ ชุมชน สถานที่ราชการ ป้องกันอาชญากรรม โดยร่วมมือกับสถานีต้ารวจภูธรเมืองพนัส
นิคม             



๔๔ 
 

๒. เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ เช่น 
จัดเตรียม บุคลากร รถยนต์ดับเพลิง และอุปกรณ์ให้เพียงพอและมีความพร้อมตลอด 24 ช่ัวโมง   

๓. ก้าหนดมาตรการและด้าเนินการออกตรวจพื นที่จุดเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่
ประชาชนในการ รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน       

๔. จัดให้มีและดูแลไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน - ซอยอย่างทั่วพื นที่ในจุดเสี่ยงที่มีความมือ 
โดยติดตั งเสา ไฟฟ้า เพื่อลดการเกิดเหตุอาชญากรรม ขจัดแหล่งมั่วสุมของผู้สร้างความเดือดร้อนให้
ประชาชนตามถนนและสถานที่ สาธารณะต่างๆ     

เมืองสะอาด         
กล่าวคือ เมืองที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ได้

อย่างเป็น ระบบ และมีภาวะเอื อต่อการอยู่อาศัยและด้ารงชีวิตที่ดีของประชากร มีจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาทางด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง และมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วย          

๑. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลในเขตเทศบาล เช่น การท้าความสะอาดถนน 
การก้าจัด ขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดตลาดสด ส่งเสริมให้ร้านค้า ร้านอาหารเข้มงวดในการ
รักษาความสะอาด           

๒. สร้างจิตส้านึกเด็กและเยาวชน ประชาชน ให้รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมืองให้คงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองสะอาด     

๓. ส่งเสริมการสร้างวินัยที่ดีของคนในเทศบาล ให้ช่วยกันดูแลถนน ที่สาธารณะ ให้มี
ความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย         

๔. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน    
๕. ส่งเสริมให้คนในเขตเทศบาลมีการประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๖. สนับสนุนการน้าเทคโนโลยีอย่างง่าย หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการป้องกันและ

จัดการมลพิษ เช่น การใช้น้าจุลินทรีย์มาบ้าบัดน ้าเสีย       
๗. ส่งเสริมและใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เมืองคุณภาพชีวิต         
กล่าวคือ เมืองที่มีสภาวะแวดล้อม ที่เอื อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั งร่างกาย 

จิตใจ และสติปัญญา ในสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจดี ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสง เคราะห์ตาม
สมควร มีสิ่งอ้านวย ความสะดวกพอเพียง มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตเทศบาล ด้านการศึกษาดีเศรษฐกิจดี สุขภาพดี จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 



๔๕ 
 

ด้านการศึกษา         
กล่าวคือ ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

ประกอบด้วย            
๑. จัดให้มีการศึกษาแก่นักเรียนได้เรียนฟรี ตามนโยบายรัฐบาล     
๒. จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดสื่อการเรียนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของ นักเรียน เช่น นมส้าหรับเด็ก คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาให้ครบทุกจุด  
๓. เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างขวัญก้าลังใจให้แก่ครูอาจารย์ ทุกสถานศึกษา ให้มี

ความรู้และวิทยฐานะในการสอน ให้เด็กนักเรียนมีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการ   
ด้านเศรษฐกิจ        
กล่าวคือ พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ก่อให้เกิด

เศรษฐกิจชุมชนเพิ่มพูน รายได้ของประชาชน ประกอบด้วย       
๑. ปรับปรุงตลาดจ้าหน่ายสินค้าให้ได้มาตรฐาน      
๒. จัดศูนย์อาหารอร่อยประจ้าท้องถ่ินที่ถนนคนเดิน แหล่งท่องเที่ยวเมืองจักสาน 

บริเวณหน้าวัดเกาะแก้วนครสวรรค์        
๓. ประชาสัมพันธ์แนะน้าสถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น

ต้านานพระรถเมรี หอพระพนัสบดี หอพระพุทธมิ่งเมือง เพื่อสร้างรายได้แก่คนในท้องถ่ิน   
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน  
๕. ส่งเสริมและกระตุ้นใหเ้กิดเศรษฐกิจเมืองโดยรวม เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวดา้น

วัฒนธรรม ของท้องถ่ิน           
๖. พัฒนาแหล่งเงินทุนและช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อประกอบอาชีพให้แก่

คนในชุมชน            
๗. น้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน 
ด้านสุขภาพ         
กล่าวคือ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์

แข็งแรง ทั ง ร่างกาย จิตใจ รวมทั งดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข สร้าง สถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย      

๑. จัดบริการพื นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เช่น การดูแลเอาใจใส่
ประชาชนให้มี ความสุข แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน       

๒. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง จัดหายาเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และจัดหาแพทย์มาตรวจ 
รักษาพยาบาลประชาชน และบริการออก หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่     

๓. จัดสวัสดิการส้าหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เด็กเร่ร่อน ให้มีสวัสดิการเพื่อ
ช่วยเหลือ ด้ารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข         

๔. ส่งเสริมและให้ความส้าคัญต่อสถาบันครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมของคนในชุมชน 
ให้สังคม อบอุ่นและมีความเอื ออาทรต่อกัน 

 



๔๖ 
 

เมืองวัฒนธรรม         
กล่าวคือ เมืองที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่เป็น

เอกลักษณ์ของเมือง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รักษาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม สืบสานให้คงอยู่คู่เทศบาล
เมืองพนัสนิคมตลอดไป ประกอบด้วย         

๑. ตกแต่งเมือง หรือก้าหนดให้มีสิ่งที่เป็นเอกลกัษณ์ และภูมิปัญญาของท้องถ่ินเทศบาล
เมืองพนัสนิคมตามจุดที่เหมาะสม          

๒. ส่งเสริม ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถ่ิน      
๓. อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เช่น หอพระพนัสบดี หอพระ

พุทธมิ่งเมืองให้เป็นมรดกที่ส้าคัญของท้องถ่ิน        
๔. พัฒนารูปแบบการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจกัสานพนสันคิม 

และการจัด งานไหว้พระจันทร์ ให้มีความแปลกใหม่ หลากหลาย เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่ ดั งเดิมให้สืบสานต่อไป       

๕. ส่งเสริมกิจกรรมวันส้าคัญของชาติ ศาสนา และงานประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วัน
ขึ นปีใหม่ ฯลฯ            

๖. อนุรักษ์วัฒนธรรมและของดีของท้องถ่ิน เช่น เอ็งกอ ปริศนาการทายโจ๊ก 
เมืองธรรมาภิบาล         
กล่าวคือ เมืองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้เป็นเมืองธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพในการ 
บริหารจัดการภายในเทศบาล ประกอบด้วย        

๑. บริหารจัดการ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายมาช่วยในการจัดการแก้ ไขปัญหาหรือ
พัฒนา   

๒. บริหารงานโดยใช้หลักคุณธรรม สร้างจิตส้านึกให้พนักงาน ลูกจ้าง อ้านวยความ
สะดวกแก่ ประชาชน ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด        

๓. พัฒนาระบบและช่องทาง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การให้บริการ
การแจ้งข้อร้อง ทุกข์ร้องเรียนได้โดยง่าย         

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน ตั งแต่ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วม ตรวจสอบ ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบ       

๕. ปรับปรุงระบบ และขั นตอนในการปฏิบัติงาน ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ทุกขั นตอน            

๖. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด          

 
 
 
 
 



๔๗ 
 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม       
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จัดตั งขึ นในปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ ตามพระราชกฤษฎีกาการ

จัดตั งเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๔ หน้า 
๑๘๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๘๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เทศบาล
เมืองพนัสนิคม มีพื นที่รวมทั งสิ น ๒.๗๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๗๒๕ ไร่ ตั งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัดชลบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดชลบุรี ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร และห่างจาก
กรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ ๘๗ กิโลเมตร      

ที่ตั งอาณาเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีเขตติดต่อดังนี      
ทิศเหนือ ติดต่อกับต้าบลหน้าพระธาตุ ต้าบลไร่หลักทอง อ้าเภอพนัสนิคม   
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลบ้านช้าง อ้าเภอพนัสนิคม     
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต้าบลกุฎโง้ง อ้าเภอพนัสนิคม     
ทิศใต้ ตดิต่อกับต้าบลบ้านช้าง ต้าบลนามะตูม อ้าเภอพนัสนิคม   
จ้านวนประชาชนทั งหมดในพื นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ ๑๐,๖๕๙ คน (เฉพาะผู้มี

สัญชาติไทย) แยกเป็น ชาย ๔,๘๘๑ คน หญิง ๕,๗๗๘ คน๕๓      
การเลือกตั งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.

๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน         
๑. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ้านวน ๑๘ คน     
๒. คณะผู้บริหารประกอบด้วย      
- นายกเทศมนตรี         
- รองนายกเทศมนตรี               จ้านวน   ๓   คน     
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี         จ้านวน   ๒   คน     
- เลขานายกเทศมนตรี              จ้านวน   ๑   คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

๕๓ งานทะเบียนและบัตร, ส้านักปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม, ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองพนัส
นิคม, (พนัสนิคม: เทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๕๖๑). 



๔๘ 
 

เขตการปกครอง         
ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประกอบด้วยชุมชนย่อยจ้านวน ๑๒ ชุมชน ข้อมูลจ้านวน

ประชากรแยกเป็นรายชุมชน จ้านวน ๑๒ ชุมชน 
 

ตารางท่ี ๒.๑ จ้านวนประชากรในพื นที่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรุ ี

ท่ี ชุมชนย่อยท่ี จ านวนประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

๑. ชุมชนย่อยที่ ๑ ๑,๐๓๘ ๑๘ 
๒. ชุมชนย่อยที่ ๒ ๑,๐๑๔ ๑๕ 
๓. ชุมชนย่อยที่ ๓ ๙๕๒ ๑๓ 
๔. ชุมชนย่อยที่ ๔ ๑,๑๗๓ ๑๖ 
๕. ชุมชนย่อยที่ ๕ ๘๙๘ ๑๔ 
๖. ชุมชนย่อยที่ ๖ ๙๙๕ ๑๕ 
๗. ชุมชนย่อยที่ ๗ ๙๕๙ ๑๕ 
๘. ชุมชนย่อยที่ ๘ ๗๖๘ ๑๖ 
๙. ชุมชนย่อยที่ ๙ ๘๒๙ ๑๖ 

๑๐. ชุมชนย่อยที่ ๑๐ ๗๓๙ ๑๔ 
๑๑. ชุมชนย่อยที่ ๑๑ ๗๓๔ ๑๙ 
๑๒. ชุมชนย่อยที่ ๑๒ ๕๖๐ ๒๐ 

รวมทั งหมด ๑๐,๖๕๙ ๓๘๖ 
 
สรุป เทศบาลเมอืงพนสันิคม จัดตั งขึ นในปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ ตามพระราชกฤษฎีกา

การจัดตั งเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๔ หน้า 
๑๘๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๘๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เทศบาล
เมืองพนัสนิคม มพีื นที่รวมทั งสิ น ๒.๗๖ ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ ๑,๗๒๕ ไร่ ตั งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของจงัหวัดชลบุรีอยูห่่างจากตัวเมืองจังหวัดชลบรุ ีประมาณ ๒๒ กิโลเมตร และห่างจาก
กรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ ๘๗ กิโลเมตร 
 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล      
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ผู้ วิจัย

พบว่ามีผู้สนใจที่จะศึกษาวิจัยอยู่เป็นจ้านวนมาก ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ส้าหรับเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยครั งนี  ซึ่งมีหัวข้องาน วิจัยที่
น่าสนใจ ดังนี  

พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง) ได้ท้าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของผู้บริหารในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านม่วง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า
       ๑) ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านม่วง
ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๑๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน มีเพียงด้านการติดตามผลที่อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยตามล้าดับ คือ ด้านสถานที่ให้บริการ(x̅ = ๓.๓๙) ด้านกระบวนการให้บริการ(x̅ = ๓.๑๒)  
ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร(x̅ = ๓.๑๑)  และด้านการการวางแผน(x̅ = ๓.๐๒)    
       ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลของผู้บริหารในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านม่วง จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุระดับ
การศึกษา รายได้ และอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านม่วง 
อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนทีม่ี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
บ้านม่วง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไม่แตกต่างกัน      
       ๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสทิธิผลของผู้บรหิารในการบรหิารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านม่วง พบว่าประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลจัดขึ น นโยบายต่างๆ ถูกก้าหนดจากบนลงล่างซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของประชาชนในพื นที่ ประชาชนในพื นที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการแก้ปัญหาความยากจน รวมทั งประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชน และ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่องค์การบริหารส่วนต้าบลได้จัดกิจกรรมด้าน
การแก้ไขปัญหาความยากจนขึ น ส่วนด้านข้อเสนอแนะองค์การบริหารส่วนต้าบลควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื นที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจน โดยการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบล ด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปฏิบัติงานด้วยความตั งใจและจริงใจเสมือนว่าประชาชนทุกคนเป็นญาติมิตรของตนเอง การ
วางแผนการปฏิบัติงาน ควรมีการส้ารวจสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื นที่เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องระหว่างปัญหากับแนวทางแก้ไข และรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ
ด้าเนินงานให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม  



๕๐ 
 

๔) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลผู้ให้ข้อมูลส้าคัญเกี่ยวกับประสิทธิผลของผู้บริหารใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านม่วง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปได้
ดังนี  การแก้ไขปัญหาความยากจนจะสามารถบรรลเุปา้หมายได้นั น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ผู้บริหารควรให้ความส้าคัญกับกระบวนการให้บริการกับประชาชนอย่างแท้จริง มีการส้ารวจ
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื นที่ก่อนที่จะก้าหนดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา และ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเพียงพอ ส่วนภาค
ประชาชนควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคอยติดตามการด้าเนินงานอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั งภาครัฐและประชาชน๕๔ 

พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (จันทนา) ได้ท้าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลในอ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต้าบลในอ้าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๘๑) เมื่อพิจารณา เป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล้าดับ คือ ด้านการบริหาร
วัสดุอุปกรณ์ (x̅ = ๓.๙๑) ด้านการบริหารทั่วไป (x̅ = ๓.๘๔) ด้านการบริหารงานบุคคล (x̅ = ๓.๗๕) 
และด้านการบริหารงบประมาณ (x̅ = ๓.๗๓) 

๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลในอ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต้าบลในอ้าเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน 

๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลในอ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การจัด
ต้าแหน่งบุคลากรไม่ตรงกับต้าแหน่งของงานที่ท้าสืบเนื่องจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ ด้านการบริหาร
งบประมาณพบว่า งบประมาณจัดสรรจากรัฐน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มมากขึ นในการ
บริการประชาชนและมีข้อจ้ากัดในการใช้งบประมาณในการบริหารงานต่างๆ ด้านการบริหารทั่วไป
พบว่า ขาดการประสานงานที่ดีท้าให้การท้างานไม่ราบรื่นและล้าช้าและการท้างานมีความซับซ้อน
และด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ พบว่า วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานต่างๆ และวัสดุ
อุปกรณ์ไม่ค่อยมีความทันสมัย ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลในอ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรคัดสรรบุคลากรให้มีความเหมาะสม
กับงานที่ท้า โดยใช้ระบบการคัดเลือกบุคลากรโดยใช้ระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากร และควร
จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ ควรจัดสรรงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ
การบริหารงานและประชาชนมากที่สุด และเน้นการประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ นเพื่อความ
รวดเร็วในการบริหารงานและควรปรับปรุงระบบการบริหารให้มีความยืดหยุ่นและให้มีความชัดเจน
                                                             

๕๔ พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง), “ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ้านม่วง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  



๕๑ 
 

และการบริหารวัสดุอุปกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยสะดวกรวดเรว็
ต่อการบริการประชาชน๕๕ 

นวพร แสงหนุ่ม ได้ท้าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการด้าเนินงานองค์การบริหารส่วน
ต้าบลในจังหวัดเชียงใหม่” ได้ท้าการศึกษาความมีประสิทธิผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลและ
ปัญหาของการด้าเนินงานการบริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลในจังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลในจังหวัดเชียงใหม่และ
ความสามารถทางการบริหารงาน ทางด้านระดับของประสิทธิผลในการด้าเนินงานพบว่าประสิทธิผล
การด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ ในเกณฑ์สูง ปัญหาด้านการ
ด้าเนินงานองค์การบริหารส่วนต้าบลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า บรรยากาศภายในองค์การบริหารส่วน
ต้าบลในจังหวัดเชียงใหม่พบปัญหาด้านขวัญและก้าลังใจของประชากรและความโปร่งใสในการทา้งาน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลในจังหวัดเชียงใหม่ ด้านความสามารถในการบริหารงานพบว่า ปัญหา
ด้านเป้าหมายในการด้าเนินงานยังไม่ชัดเจน การจัดหาและการใช้งบประมาณยังไม่สามารถจัดเก็บ
งบประมาณได้ตามเป้าหมายที่ตั งไว้และอ้านาจตัดสินใจยังไม่เด็ดขาดขาดหลักเกณฑ์และการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจที่ดีพอ๕๖           

ธนกฤต ป้ันวิชัย ได้ท้าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาลัยสงฆ์ตามหลักอิทธิบาท ๔” ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารและคณาจารย์มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x̅ = ๓.๗๗) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณายงั
พบว่า ด้านวิริยะและด้านวิมังสา อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและ
คณาจารย์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ตามหลักอิทธิ
บาท ๔ พบว่า เพศ สถานภาพการครองเพศ วุฒิ การศึกษา ประสบการณ์การท้างาน และบทบาท
หน้าที่ในสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยเมื่อมองในภาพรวม และแบ่งเป็นกลุ่มตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ ด้านเพศ
,ด้านสถานภาพการครองเพศ, ด้านอายุ,ด้านวุฒิการศึกษา,ด้านระสบการณ์ท้างาน ด้านบทบาทหน้าที่
ในสถานศึกษา ก็พบว่าไม่แตกต่างกันตามนัยส้าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั งไว้ และ
ยังพบว่าด้านสถานภาพการครองเพศ คือ ในด้านจิตตะ เมื่อพิจารณายังพบว่าแตกต่างกันตาม
นัยส้าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั งไว้๕๗ 

                                                             
๕๕ พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (จันทนา), “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล

ในอ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๕๖ นวพร แสงหนุ่ม, “ประสิทธิผลในการด้าเนินงานองค์การบริหารส่วนต้าบลในจังหวัดเชียงใหม่”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔). 

๕๗ ธนกฤต ปั้นวิชัย, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยสงฆ์ตามหลักอิทธิ
บาท ๔”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   



๕๒ 
 

สุกัญญา โอภากุล ได้ท้าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนศึกษาเฉพาะ
กรณีงานของฝ่ายทะเบียน ส้านักงานเขต” พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของประชาชนที่
แตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ช่วงเวลาการติดต่อขอรับบริการ วันที่มา
ติดต่อขอรับบริการและด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะประเมินการให้บริการไม่
แตกต่างกัน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่มาติดต่อขอรับบริการที่แตกต่างกันจะประเมิน
การให้บริการแตกต่างกัน๕๘         

อุไร ภาควิชัย ได้ท้าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
ระดับประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม แบ่งเป็น ๔ ด้าน โดยประชาชนสะท้อนให้เห็นว่า การให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลศาลายา ต้องปรับปรุงและต้องเสนอแนะการแก้ไขในภาพรวม ๑ ด้าน คือ
ด้านงานพัฒนาโครงสร้างพื นบานคิดเป็นร้อยละ ๕๓ ส่วนอีก ๓ ด้านอยู่ในเกณฑ์ที่ประชาชนสะท้อน
ให้เห็นว่าการให้บริการสาธารณะมีประสิทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ สูง
ที่สุด คือด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖ รองลงมา คือด้านงานบริการอื่นๆ คิดเป็น
ร้อยละ ๕๑.๔ และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗ ตามล้าดับ แนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต้าบลศาลายา 
อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านงานพัฒนาโครงสร้างโดยให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดฝึกอบรมสัมมนา เพื่อส่งเสริมอาชีพและให้ได้รับการศึกษาที่
สูงขึ น ด้านงานบริการอื่นๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต้าบล
จัดขึ นการให้ความส้าคัญต่อนโยบายแต่ละด้านของคณะผู้บริหารส่วนต้าบลศาลายาเกี่ยวกับ
พัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การการบริหารส่วนต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ได้จัดล้าดับความส้าคัญดังนี  ล้าดับที่ ๑ ด้านงานพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ล้าดับที่ ๒ ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ล้าดับที่ ๓ ด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมและล้าดับที่ ๔ ด้านงานบริการ
อื่นๆ๕๙           

อุดมพร สุคนธฉายา  ได้ท้าวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลของการให้บริการ
ประชาชนแบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ : กรณีศึกษาประชาชนผู้มาขอรับบริการ ณ ส้านักงาน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” พบว่า ประชาชนผู้มาขอรับบริการแบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จใน
ครั งนี  ส่วนใหญ่เป็นหญิง ๒๒๐ คน มีอายุ ๒๑-๓๐ ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน/
ลูกจ้างบริษัท ส้าหรับประสิทธิผลการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการแบบศูนย์บริการจุดเดียว
เสร็จนั นประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการแบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสรจ็โดยรวมอยู่ในระดบั

                                                             
๕๘ สุกัญญา โอภากุล, “ประสิทธิผลการให้บริการประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีงานของฝ่ายทะเบียน 

กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, ๒๕๔๔).  
๕๙ อุไร ภาควิชัย , “ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต้าบลศาลายา 

อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒).  



๕๓ 
 

มาก เมื่อมาวิเคราะห์รายด้านแล้วพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการแบบศูนย์บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสถานที่ให้บริการอยู่ในระดับมากส้าหรับด้าน
กระบวนการให้บริการด้านบุคลากร ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการแบบศูนย์บริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จอยู่ระดับปานกลาง ซึ่งถือว่าการให้บริการประชาชนแบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
นั นมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันส้าหรับการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลนั นปรากฏว่า 
เพศ อาชีพ มีผลต่อความพึงพอใจในการบริการประชาชนแบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ส่วนอายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริการประชาชนแบบศูนย์บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จโดยรวม๖๐          

พระกิตติคุณ วรธมฺโม (สว่างเพียร) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจดัการ
ตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเทศบาลเมืองพิจิตรของจังหวัด
พิจิตร” จากการศึกษาพบว่า         
       ๑) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการตามแผนการกระจาย
อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเทศบาลเมืองพิจิตรของจังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( x̅ =๔.๐๐) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านโครงสร้างพื นฐาน( x̅ =๓.๙๙) ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( x̅ =๓.๙๙) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย
(x̅ =๓.๙๐) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พณิชยกรรม และการท่องเที่ยว(x̅  =๓.๗๙) 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ( x̅ =๔.๐๔)ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน( x̅ =๔.๐๐)     
       ๒) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการตาม
แผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเทศบาลเมืองพิจิตรของจังหวัดพิจิตร
จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้แตกต่างกัน มี
ระดับคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั งไว้     
       ๓) ปัญหา อุปสรรค พบว่า ระบบการก่อสร้างและการบ้ารุงรักษาท้องถนนยังไม่ทั่วถึง
เท่าที่ควร ขาดส่งเสริมด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง โดยการส่งเสริมให้มกีารรวมกลุ่มอาชีพการจดัระเบียบสงัคมยังมคีวามไม่เสมอภาคเนื่องจากมี
ประชากรจ้านวนมากและดูแลไม่ทัว่ถึงขาดการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเทีย่วท้าให้ไดร้บั
ความสนใจน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ ส่วนข้อเสนอแนะ พบว่าควรจัดให้มีระบบควบคุมดูแลการก่อสร้าง 
และบ้ารุงรักษาถนน อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื นที่เขตเทศบาลเมืองควรมีการสนับสนุนด้าน
การศึกษาให้มีคุณธรรมเพื่ออนาคตของเยาวชนและลูกหลานเมืองพิจิตร ควรส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนประสานความร่วมมือในการพัฒนาทอ้งถ่ินในทกุๆ

                                                             
๖๐ อุดมพร สุคนธฉยา, “การศึกษาประสิทธิผลของการให้บริการประชาชนแบบศูนย์บริการจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ : กรณีศึกษาประชาชนผู้มาขอรับบริการ ณ ส้านักงานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ”, วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๗).  



๕๔ 
 

ด้านควรส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาอาชีพและการขยายโอกาสส้าหรับเกษตรกรและชาวบ้าน
ทั่วไป๖๑   

๑. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)      
๒. ความส้าเร็จในงาน (Achievement)      
๓. ความก้าวหน้า (Advancement)       
๔. ความรับผิดชอบ (Responsibility)       
๕. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work itself)      
สิรินทร์ญาภา จันทพิรักษ์ ได้ท้าการวิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิผลในการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงาน กองนิติการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย” พบว่า การประเมิน
ประสิทธิผลไม่สามารถท้าได้ตามเป้าหมาย แต่พนักงานมีความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การปฏิบัติงาน นอกจากนั นยังพบปัญหาและอุปสรรค จากการศึกษากล่าวคือ๖๒  
       ๑. ขั นตอนในการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ และภายในองค์กรเอง เกิดความล่าช้าใน
การด้าเนินงานและขาดการประสานงานภายในองค์กรด้วยกันเอง     

๒. การตั งเป้าหมายของเวลาไม่ยืดหยุ่นตามลักษณะของงานแต่ละประเภท ท้าให้ยุ่งยาก 
ต่อการปฏิบัติจริง          

๓. องค์กรยังไม่มีความพร้อมพอในการด้าเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัติการปฏิบัติงาน 
๔. พนักงานในองค์กรขาดความรู้ ความเข้าใจ ท้าให้การประเมินประสิทธิผลได้ผลไม่ดี 
ถาวร กุลโชติ ได้ท้าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดระบบและการบริหารจัดการของ

คณะกรรมการกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาอ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัย
พบว่า มีประสิทธิภาพสูงโดยปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ภายในองค์การตามความคิดเห็นของคณะ
ผู้ติดตาม มี ๕ ด้าน คือ ความรู้ ความเข้าใจ ของคณะกรรมการต่อนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล
ในการด้าเนินงานตามบทบาท หน้าที่ ตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านความสามารถ
ทั่วไปในการปฏิบัติงานกองทุนหมู่บ้านตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติและระเบียบที่ได้ก้าหนดโดยสมาชิก ด้านการเสียสละและการมุ่งมั่นในการท้างาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้สมาชิกเข้ามามีโอกาสการตัดสินใจทกุขั นตอน ด้านการประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกและประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง พบว่าทุกปัจจัยท้าให้ประสิทธิผลสูง คือ การบริหาร
โครงการมีส่วนร่วมของสมาชิกรองลงมา คือ ความเสียสละและความมุ่งมัน่ในการทา้งานของกรรมการ 
ส่วนด้านความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ การประชาสัมพันธ์ เป็นปัจจัยรองลงมา 
ส่วนความรู้ความเข้าใจในนโยบายมีผลท้าให้ประสิทธิผลสูงพอกัน    

                                                             
๖๑ พระกิตติคุณ วรธมฺโม, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองพิจิตรของจังหวัดพิจิตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๖๒ สิรินทร์ญาภา จันทพิรักษ์, “การประเมินประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงาน
กองนิติการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (เชียงใหม่: บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖). 



๕๕ 
 

การยัดระบบบริหารจดัการทองทนุพบว่าส่วนใหญไ่ม่มีปญัหาในการจัดตั งคณะกรรมการ
กองทุน แต่ละกองทุนมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามระเบียบ มีระบบของกลุ่มกองทุนมีสมาชิก
ครบตามระเบียบตั งแต่ ๕๐-๑๕๐ คน ได้กู้เงินครบทุกกองทุน สมาชิก ๕๐-๗๕% ของสมาชิกทั งหมด 
เป็นผู้กู้มากที่สุดการส่งใช้เงินกู้ ส่วนใหญ่ส่งใช้เป็นรายปี การจัดท้าบัญชีถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีปัญหา
ไม่ท้าบัญชีหรอท้าไม่ถูกต้องมีจ้านวนน้อย มีเงินค้างในบัญชีที่ยังไม่กู้ต่้ากว่า ๕๐,๐๐๐ บาทเป็นส่วน
ใหญ่ ส่วนใหญ่ปล่อยเงินกู้ไม่หมด จ้านวน ๖๑ กองทุน มีการประชุมบางเดือนเป็นส่วนใหญ่ และมีกา
บันทึกการประชุมถูกต้อง แต่มีบางการประชุมไม่บันทึกการประชุมซึ่งมีจ้านวนน้อย๖๓  

พระบุญโชค กิตฺติสาโร (ค าภีระ) ได้ท้าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารการพัฒนา
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลเขาวงอ้าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) ประสิทธิผลการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต้าบล ประชาชนมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( x̅ = ๔.๓๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า       อยู่
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน มีเพียงด้านการบริหารการพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล้าดับ คือ ด้านการบริหารการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( x̅ = ๔.๕๕) ด้านการบริหารการส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ( x̅ = ๔.๔๑) ด้านการบริหารการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ( x̅ = ๔.๓๗) ด้านการบริหารการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม ( x̅ = ๔.๒๗) ด้านการบริหารการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี ( x̅ = ๔.๒๓) และด้านการบริหารการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ( x̅ = ๔.๒๐) 

๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารการพัฒนาชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต้าบล ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชน
ที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 

๓) ผลการวิเคราะห์แบบสมัภาษณ์เชิงลึกบุคคลผูใ้ห้ข้อมูลส้าคัญเกี่ยวกับประสทิธิผลการ
บริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลเขาวง อ้าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
สามารถสรุปได้ดังนี  หลักในการบริหารมีหลายรูปแบบขึ นอยู่กับวัฒนธรรมและสถานการณ์ในแต่ละ
องค์การ แต่ที่ส้าคัญได้ยึดถือมาโดยตลอดคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องรับรู้รับทราบ ร่วมกันตัดสินใจ ในฐานะเป็นหัวหน้า
หน่วยงาน ต้องดูแลบุคลากรให้ท้างานอย่างมีประสิทธิผล การดูแล การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
เป็นหัวใจส้าคัญที่จะต้องเน้นว่าให้ผู้ที่ท้างานต้องท้าแผนพัฒนาบุคลากร ท้าอย่าง ไรให้เจ้าหน้าที่ของ

                                                             
๖๓ ถาวร กุลโชติ, “ประสิทธิผลการจัดระบบและบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง : กรณีศึกษาอ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการ
บริการทั่วไป: มหาวิทยาลัยบรูพา, ๒๕๕๐).   



๕๖ 
 

เรามีการพัฒนาตนเอง  การปฏิบัติงานให้บริการผู้มีติดต่อด้วยความเสมอภาค เป็นผู้มีความส้านึกและ
ถือหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ ช่วยเหลือ แนะน้าในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้
การบริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาคกันทุกระดับ มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน  
การบริหารงานโดยยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นส้าคัญ สอดคล้องกับความ
ต้องการของส่วนรวมและประชาชน โดยค้านึงถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์และสาธารณูปโภค ได้อย่าง
ประหยัดและเหมาะสม ตลอดจนร่วมมือ ช่วยเหลือและประสานงานระหว่างราชการกับประชาชน
อย่างทุ่มเทและจริงใจ การท้างานนั นเป็นส่วนหนึ่งที่ส้าคัญของชีวิต เพราะช่วงเวลาของการท้างานใน
ชีวิตนั นมีอยู่มากมาย การท้างานให้สนุกและเป็นสุขขณะท้างานและท้าอย่างไรให้คนที่ร่วมงานมี
ความสุขเหล่านี  เป็นสิ่งที่ผู้บริหารในองค์กรควรค้านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากองค์กรใดมีบุคลากรที่
มุ่งมั่นท้างานให้องค์กรอย่างมีความสุข องค์กรนั นก็จะเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง๖๔ 

จากการทบทวนงานวิจัยสรุปได้ว่า ประสิทธิผล กล่าวคือ ผลของการด้าเนินงานตาม
นโยบายหรือแผนงานที่องค์การ หรือหน่วยงานนั นๆเป็นผู้ก้าหนดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ทั งนี โดยวัดความพึงพอใจต่อความตอบสนองทางด้านบริการ การปรับเปลี่ยนการให้บรกิาร
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการเต็มไปด้วยความเต็มใจ 
ทั งคนในหน่วยงาน องค์การ เพื่อการให้บริการเกิดความพึงพอใจ และสะดวกสบายในการใช้บริการ
สาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ    

๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน  าเสีย  
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการน ้าเสีย พบว่ามีผู้ศึกษาและ

ผู้ท้าวิจัยอยู่เป็นจ้านวนมาก ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้า
เสีย ส้าหรับเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยครั งนี  ซึ่งมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ ดังนี  

พระวุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่)  ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการปัญหาล้าน ้าคูไหว
เน่าเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่”  พบว่า ๑) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ
ปัญหาล้าน ้าคูไหวเน่าเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
 (x̅ = ๒.๗๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยตามล้าดับ คือ ด้านการวางแผน (x̅ = ๒.๗๔) ด้านการตรวจสอบ (x̅ = ๒.๗๒) ด้าน
การปฏิบัติตามแผน (x̅ = ๒.๗๐) และด้านการปฏิบัติ (x̅= ๒.๖๘)     
      ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหาล้าน ้าคูไหวเน่า
เสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
ลักษณะที่อยู่ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มี อายุ อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาล้าน ้าคูไหวเน่าเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษาและมีลักษณะที่อยู่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ปัญหาล้าน ้าคูไหวเน่าเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 
                                                             

๖๔ พระบุญโชค กิตฺติสาโร (ค้าภีระ), ประสิทธิผลการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเขาวงอ้าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๕๗ 
 

๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหาล้าน ้าคูไหวเน่าเสีย ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหารเทศบาลควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแก้ไข 

ปัญหาล้าน ้าคูไหวเน่าเสียด้วยอย่างทั่วถึง ทั งนี  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้น้าเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาล้าน ้าคูไหวเน่าเสียด้วยและรณรงค์ให้ประชาชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์และการรณรงค์สร้างจิตส้านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะเรื่องการบา้บัดน ้าเสยีในชุมชน ในครัวเรือน ตลอดถึงควรมีการบริการจัดศูนย์การเรยีนรู้ จัด
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงการด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง๖๕  

ณภัทร ตั งกิจวานิชย์ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการน ้าเสียจากบ้านพักอาศัยและสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาลอุดรธานี”พบว่า สถานการณ์ปัญหาน ้าเสียจากบ้านพักอาศัยและสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีระดับความรุนแรงของปัญหามากสาเหตุของปัญหาน ้าเสีย
เกิดจากประชาชนบางส่วนไม่ใส่ใจต่อปัญหาน ้าเสียที่เกิดขึ น ทั งยังมีนิสัยความเคยชินในการระบายน ้า
เสียจากการประกอบกิจวัตรประจ้าวันและการประกอบการโดยที่ไม่ได้ผ่านการบ้าบัดอย่างถูกวิธี และ
ไม่ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ท้าให้แหล่งน ้าสาธารณะและระบบนิเวศในน ้าเสียไป 
นอกจากนี ยังเกิดจากการที่ไม่มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดและมาตรการในการลงโทษผู้ฝ่าฝืน  

รวมถึงการที่ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน ้าเสียเท่าที่ควรจึงท้า
ให้การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทางเทศบาลเพียงฝ่ายเดียวจากปัญหาน ้าเสียดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบในหลายๆด้านด้วยกันคือ ด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในน ้า ท้าให้สัตว์น ้า
และพืชน ้าไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ทั งยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงเชื อโรคต่างๆ ด้านคุณภาพชีวิตส่ง
ผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน ้าต้องประสบกับกลิ่นเน่าเหม็นของแหล่งน ้าและเสี่ยงตอ่
การเป็นโรคที่เกิดจากน ้าเสียด้วย โดยเฉพาะปัญหาน ้าเสียได้ส่งกระทบทางด้าน เศรษฐกิจในการ
สูญเสียงบประมาณเป็นจ้านวนมากในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียและปัญหาน ้าเสีย
ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานในการบ้าบัดน ้าเสียเป็นอย่างมากอีกด้วย๖๖   

พันจ่าอากาศเอกวิโรจน์ สุขประดับ ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนต่อนโยบาย
การแก้ไขปัญหาน ้าเสียคลองข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” พบว่า     

๑. นโยบายที่หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน ้าเสียคลองแม่ข่า 
เมื่อน้าลงไปสู่การปฏิบัติ ไม่ประสบความส้าเร็จ ล้มเหลว มีสาเหตุมาจาก การท้างานที่ไม่ต่อเนื่อง
งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดการประสานกับหน่วยงานราชการด้วยกัน มีปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมายและขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน จนกระทั งปัญหาแก้ไม่ได้กลายเป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ได้กลายเป็นวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน จึงได้ขอความร่วมมือในการพัฒนาจากประชาชนปัจจบุนั
ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ น เช่น ระบบบ้าบัดน ้าเสียของอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ช้ารุดใช้การไม่ได้

                                                             
๖๕ พระวุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่), “การบริหารจัดการปัญหาล้าน ้าคูไหวเน่าเสียของเทศบาลนคร

เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๖๖ ณภัทร ตั งกิจวานิชย์,“การจัดการน ้าเสียจากบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี”, วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙). 



๕๘ 
 

และปัญหาน ้าเสียสะสมเพิ่มขยายตัวสู่ระดับวิกฤติ สร้างผลกระทบแก่ประชาชนที่อยู่ในพื นที่คลองแม่
ข่าและท้าลายความคาดหวังที่จะได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา   

๒. วิกฤติปัญหาส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก หน่วยงานราชการเป็นผู้กระท้าเสียเองในการ
เป็นผู้ฝ่าฝืนทิ งน ้าเสียและน ้าโสโครกลงไปในคลองแม่ข่า      

๓. ผลกระทบจากน ้าเสียคลองแม่ข่าในพื นที่ต้าบลป่าแดง มาจากน ้าเสียคลองแม่ข่าและ
คลองล้าคูไหว ซึ่งอยู่ในเขตตัวเมืองได้สร้างปัญหา ขยะลอยน ้า กลิ่นเหม็นจากน ้าโสโครกเน่าเสียจะ
เป็นอุปสรรส้าคัญอย่างยิ่งในการด้าเนินการแก้ไขในอนาคต      

๔. กระแสเรียกร้องของประชาชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติคลองแม่ข่า 
โดยการเสนอขอมีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาน ้าเสียคลองแม่ข่าร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ รวมทั งให้มีการประเมินผลงานก่อน - หลังของนโยบายและตรวจสอบความโปร่งใสของ
โครงการเผยแพร่แก่สื่อมวลชนและประชาชน       

๕. ประชาชนและหน่วยงานราชการเสนอความต้องการให้จัดตั ง “หน่วยงานเฉพาะ” 
หรือ “เอกชน” ได้เข้ามาบริหารจัดการน ้าเสียคลองแม่ข่าแทนเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อจะได้น้า
มาตรฐาน ISO๑๔๐๐๐ และมาตรการต่างๆ เช่น ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จา่ย มาใช้อย่างเป็นระบบมาตรฐาน 
โดยต้องผ่านการท้าประชาพิจารณ์จากประชาชนในเขตอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ก่อน๖๗  

อารยา ศานติสรรและธนภณ พันธเสน ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้าน
จัดสรรชีววิถีในการบ้าบัดน ้าเสียเพื่อลดภาวะโลกร้อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” การวิจัย
พบว่าการใช้เทคโนโลยี (EM Technology) ซึ่งอาศัยปัจจัยหลักด้านการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยและ
ขับเคลื่อนบนพื นฐานของการใช้เป็นกลยุทธ์ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ นในอนาคต 
รวมทั งช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับหมู่บ้านจัดสรรได้ ทั งนี ผู้อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรรโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุเป็นกลุม่ที่มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการบา้บดั
น ้าเสียโดยเทคโนโลยี EM จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรส่งเสริมให้มีบทบาทในการด้าเนินกิจกรรมด้าน
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านและชุมชน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีความพร้อม
ด้านเวลาและมีทัศนคติในด้านการเกื อกูลต่อสังคมเป็นพื นฐาน อย่างไรก็ดีเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในทุกระดับในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ในเชิงบูรณาการ 
จึงควรเช่ือมโยงบทบาทของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบทบาทภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถ่ินและ
หมู่บ้านจัดสรรในละแวกใกล้เคียง ในการร่วมกันก้าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ การสร้างมาตรการจูงใจ
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านการเก็บภาษี สิทธิประโยชน์ ฯลฯ การสนับสนุนด้านงบประมาณใน
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ตัวอย่างที่ดี๖๘       

                                                             
๖๗ วิโรจน์ สุขประดับ, “ทัศนคติของประชาชนต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาน ้าเสียคลองแม่ข่าในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕). 

๖๘ อารยา ศานติสรรและธนภณ พันธเสน, “ความพร้อมอย่างบูรณาการของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรใน
การมีส่วนร่วมบ้าบัดน ้าเสียแบบชีววิถีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๔). 



๕๙ 
 

พัชรินทร์ เหมวัฒนานันท์ ได้วิจัยเรื่อง “นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา : 
การบ้าบัดน ้าเสียของกรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๕ (๒๕๔๐-๒๕๔๔) 
พบว่า นโยบายบ้าบัดน ้าเสียของกรุงเทพมหานครนี จะเน้นหนักไปในการกอ่สรา้งโรงบา้บัดน ้าเสยีซึง่จะ
ใช้งบประมาณเป็นพันๆล้าน จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าการป้องกัน ปัจจัยที่เอื ออ้านวย
ต่อประสิทธิผลในการน้านโยบายบ้าบัดเสียไปปฏิบัติตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๕  
(๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) กล่าวคือ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ให้ความส้าคัญต่อนโยบายการบ้าบัดน ้าเสีย
และการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ ในล้า ดับต้น แม้ ว่าแนวคิดของผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่ละคนจะแตกต่างกันซึ่งมีผลให้โครงการล่าช้ากว่าก้าหนดเนื่องจากต้องมีการ
ทบทวน แต่ทั ง ๒ ท่านก็ให้การสนับสนุนในการด้าเนินการของส้านักการระบายน ้า ประกอบกับส้านัก
การระบายน ้ามีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญสูงในการด้าเนิน
โครงการและกิจกรรมการพัฒนา  

ปัจจัยภายนอกซึ่ งสนับสนุนประสิท ธิผลการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมทางน ้ า ของ
กรุงเทพมหานคร คือ การที่รัฐมีนโยบายและให้ความส้าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม
มากขึ น เช่น การก้าหนดมาตรฐานและการตรวจมาตรฐานน ้าเสยีที่เข้มงวดมากขึ นตามพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และกรุงเทพมหานครได้รับความ
ช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านต่างๆ จากองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนภายในประเทศ
มากขึ น เนื่องจากกระแสการพัฒนาของโลกที่ให้ความส้าคัญกับสิ่งแวดล้อม๖๙  

นัทธมน บุญประภพ ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย กรณีศึกษา : ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียของเมือง
พัทยา” พบว่า การวิเคราะห์ถึงต้นทุนผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการระบบรวบรวมและ
บ้าบัดน ้าเสียเมืองพัทยา รวมทั งทัศนคตขิองประชาชนและผู้ประกอบกิจการสถานบรกิารทีมีต่อปญัหา
มลภาวะทางน ้าและความเต็มใจจ่ายค่าบริการในการบ้าบัดน ้าเสียของเมืองพัทยา  

จากการศึกษาพบว่าการลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเป็นโครงการที่มี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างยิ่งและทัศนคติและความเต็มใจจ่ายค่าบริการ เนื่องจากเห็นถึง
ประโยชน์ของการบ้าบัดน ้าเสียที่ส่งตรงถึงประชาชนผู้อยู่อาศัย โดยความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการน ้า
เสียเป็นผลมาจากการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเป็นการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ท้าให้คุณภาพน ้าดีขึ นก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ประมง การ
ประปา ระบบนิเวศทางน ้าการท่องเที่ยว ดังนั น การก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียของเมือง
พัทยาจึงมีประโยชน์ในระยะยาวต่อประชาชนในเมืองพัทยา๗๐ 

       

                                                             
๖๙ พัชรินทร์ เหมวัฒนานันท์, “นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : การบ้าบัดน ้าเสียของ

กรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๕ (๒๕๔๐-๒๕๔๔)”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
รัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, ๒๕๔๕). 

๗๐ นัทธมน บุญประภพ, “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบ้าบัดน ้าเสีย กรณีศึกษา : ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียของเมืองพัทยา,” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
เศรษฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐).  



๖๐ 
 

วิไลวรรณ สุปรียาภร ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการน ้าเสียของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
พะเยา” พบว่า สาเหตุที่ท้าให้เกิดน ้าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองพะเยามาจากการขยายตัวชุมชน
ก่อให้เกิดปริมาณน ้าเสียทีเ่พิ่มขึ นและมีสารเคมีปนเปื้อน และไม่มีการบ้าบัดก่อนจะปลอ่ยลงสู่แหลง่น า้
สาธารณะอีกทั งยังขาดความเอาใจใส่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งส่งผลท้าให้
คุณภาพน ้าในกว๊านพะเยาในช่วงปี ๒๕๔๑-๒๕๔๒ เสื่อมโทรมลงและการมีส่วนร่วมและการให้ความ
ร่วมมือของประชาชนยังเฉพาะบางพื นที่เท่านั น เนื่องจากบทบาทของเทศบาลเมืองพะเยาในการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะยัง
น้อยมาก๗๑          

ณัฎฐา ชื่นชม  ได้ วิจัยเรื่อง “การบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนคร
นครราชสีมา มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาล
นครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานบ้าบัดน ้าเสียที่มีระดับการศึกษา ต้าแหน่งหน้าที่ และระยะเวลาท้างานที่แตกต่างกัน และ
เพื่อศึกษาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 

แสดงให้เห็นว่าการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียยังมีปัญหา การด้าเนินงานไม่ส้าเร็จดัง
วัตถุประสงค์เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่ าง
ล่าช้า มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงาน ด้านบุคลากรพบว่า จ้านวนอัตราก้าลังไม่เพียงพอ
กับงานที่ต้องรับผิดชอบ บุคลากรยังขาดความรู้ความช้านาญในการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีจ้านวนจ้ากัด ด้านการจัดการพบปัญหาที่ส้าคัญ
ในการวางแผน เนื่องจากความเหมาะสมในการกา้หนดวัตถุประสงค์เพือ่ใช้ในการประเมนิผลงานในแต่
ละโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และการวางแผนจัดการด้านบุคลากรให้มีเพียงพอและเหมาะสมกับงบประมาณงานด้าน
การบ้าบัดน ้าเสีย ด้านการจัดการองค์กร พบว่าขาดความชัดเจนและความเหมาะสมในการจัดการ
โครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบ้าบัดน ้าเสีย ด้านการจัดคนเข้าท้างานตามความรู้และ
ความสามารถของบุคลากร๗๒       

สุนทรียา ขัตตินานนท์ ได้วิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าตามระดับความลึกใน
ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี” ซึ่งเป็นระบบบ่อผึ่ง (Oxidation Ponds) 
ประกอบด้วย Facultative pond จ้านวน ๑ บ่อ และ Maturation pond ขนาดบ่อละ ๒๕ ไร่ 
จ้านวน ๒ บ่อ บ้าบัดน ้าเสียได้วันละ ๑๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ผลการศึกษาพบว่า น ้าในสถานี
สูบน ้าเสีย ย ้าในบ่อบ้าบัดและน ้าที่ออกจากระบบ มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน ้าในรอบวันสัมพนัธ์
กับช่วงเวลาคือในเวลากลางวันจะมีอุณหภูมิสูงกว่าในเวลากลางคืน ส่วนอุณหภูมิตามความลึกจะ
ลดลงตามระดับความลึก แต่ไม่แตกต่างกันมากนักและน ้าในบ่อบ้าบัดที่ ๑-๒ และ ๓ รวมทั งน ้าที่ออก
                                                             

๗๑ วิไลวรรณ สุปรียาพร, “การจัดการน ้าเสียของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา”, วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓). 

๗๒ ณัฎฐา ชื่นชม, “ความคิดเห็นต่อการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครนครราชสีมา”, 
การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๗).  



๖๑ 
 

จากระบบ มีอุณหภูมิลดลงตามล้าดับ น ้าในบ่อบ้าบัดน ้าเสียทั ง ๓ บ่อ มีอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่เหมาะสม
ต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ การศึกษาค่าพีเอชพบว่าน ้าในสถานีสูบน ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชใน
รอบวันไม่แน่นอน ส้าหรับน ้าในบ่อบ้าบัดน ้าเสียทั ง ๓ บ่อ และน ้าที่ออกจากระบบมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าพีเอชสัมพันธ์กับช่วงเวลาคือมีค่าสูงในเวลากลางวันและลดลงในเวลากลางคืน ค่าพีเอชของน ้าใน
บ่อที่ ๑ มีค่าสูงกว่าน ้าในสถานีสูบน ้าเสีย ส่วนน ้าในบ่อบ้าบัดที่ ๑ ๒ ๓ และน ้าที่ออกจากระบบจะมค่ีา 
พีเอชลดลงตามล้าดับ เมื่อพิจารณาคุณภาพน ้าที่ออกจากระบบ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าทิ งจากอาคารประเภท ก ค่าออกซิเจนละลายน ้าจะมีค่าลดลงตามความลึก บีโอดีที่ผิว
น ้ามีค่า ๗.๕ – ๑๓ มิลลิกรัมต่อลิตร กึ่งกลางความลึก ๗.๙ – ๑๓.๔ มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณพื นท้อง
น ้า ๘.๑ – ๑๓.๗ มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระบบบ้าบัดน ้าเสียมีประสิทธิภาพก้าจัดบีโอดี ร้อยละ ๗๐.๒๔ 
ส่วนไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน ้าไม่พบทุกระดับความลึก๗๓      

สุทธินนท์ สมบัติจิราภรณ์ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้า
เสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มี วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการ
ด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาข้อจ้ากัด ปัญหา และ
อุปสรรค ในการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย ผลการศึกษาพบว่า การด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ของเทศบาลของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งมีระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ่อปรับเสถียร (Stabilization 
pond) ประกอบด้วยบ่อแอนแอโรบิค บ่อแฟคคัลเททีฟ และบ่อแอโรบิกนั น มีการใช้ทรัพยากรในการ
บริหารที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า แต่ยังขาดประสิทธิภาพในการด้าเนินงานเพื่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการด้าเนินงานก่อสร้างระบบ  

ปัจจัยด้านบุคลากรพบว่า จ้านวนบุคลากรในการด้าเนินงานระบบ มีจ้านวนไม่เพียงพอ
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานในการด้าเนินงานระบบบ้าบัดโดยเฉพาะบุคลากรด้านช่างเทคนิคและ
ยังไม่มีผู้ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบงานระบบบ้าบัดน ้าเสียโดยตรง ผู้ที่ปฏิบัติงานท้าหน้าที่ เพียง
ประคับประคองให้ระบบท้างานได้อย่างมีคุณภาพระดับหนึ่ง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการ
ด้าเนินงานไม่เพียงพอ ใช้งบประมาณตามแผนมีความล่าช้า เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้ก้าหนดแผน โดย
ไม่มีการประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องมือวัสดุ มีปริมาณเพียงพอ แต่มีอายุการใช้งานมานาน 
ส่วนเครื่องจักรพบว่าจะซ่อมแซมเมื่อเกิดการช้ารุด ไม่มีเครื่องจักรส้ารองในการท้างาน ด้านโครงสร้าง
องค์กรยังมีจุดอ่อนเนื่องจากมีการก้าหนดโครงสร้างที่มีแต่การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดูแลท้า
ความสะอาดระบบท่อรวบรวมน ้า ไม่ครอบคลุมถึงการด้าเนินงานทั งระบบ ปัจจัยการบริหารที่มีผลตอ่
การด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัย
การบริหารที่มีผลต่อการด้าเนินงานในระดับที่ ค่อนข้างสูงถึงสูงมาก รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้าน
งบประมาณ ปัจจัยด้านวัสดุและปัจจัยด้านการจัดการที่อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง๗๔ 

                                                             
๗๓ สุนทรียา ขัตตินานนท์, “การศึกษาคุณภาพน ้าตามระดับชั นความลึกในระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ

บ่อผึ่ ง  เทศบาลเ มือง จันทบุ รี  จั งห วัด จันทบุ รี ”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ,  (บัณฑิต วิทยาลั ย : มหา 
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘). 

๗๔ สุทธินนท์ สมบัติจิราภรณ์, “ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสียของ 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี”, รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑). 



๖๒ 
 

       ณัฐฐินี สมตา ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการน ้าเสียของผู้ประกอบการท้ากระดาษสา 
ต้าบลต้นเปา อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า การจัดการหากวิเคราะห์โดยภาพรวม ทั ง
ผู้ประกอบการ ประชาชนที่อยู่รอบๆ บริเวณและหน่วยงานราชการ ได้ให้ความส้าคัญกับเรื่องปัญหา
น ้าเสียและปัญหากลิ่นรบกวน แนวทางและวิธีการแก้ไข คือ ผู้ประกอบการท้าบ่อบ้าบัดครั งแรกที่จุด
ต้นเหตุก่อนและเทศบาลต้าบลต้นเปาจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม โดยเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ นเพื่อเป็นการสร้างจิตส้านึกที่ดี เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการน ้าเสียได้มีการ
ด้าเนินการโดยหน่วยงานจากภาครัฐเท่านั น วิธีการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดผล
สัมฤทธ์ิผลในทางปฏิบัติ โดยต้องมีอาสาสมัครเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม  

ทั งนี เพื่อคอยติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน การลักลอบ
ทิ งของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การสังเกตพฤติกรรมของผู้ประกอบการในการจัดการน ้าเสีย 
และที่ส้าคัญควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน ทั งนี เพื่อลดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชนนอกจากนั นอีกแนวทางหนึ่งที่ควรน้ามาใช้ คือ การจัดเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษ โดยน้าหลักการที่ว่าผู้ก่อมลพิษจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความ
ระมัดระวังในการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน หรือเกิดความเสียหายนอ้ย
ที่สุด๗๕    

ณัฎฐ์นภัส ทองใบ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการปัญหาน ้าเสียจากบ้านพักอาศัยในเขต
เทศบาลเชียงใหม่” พบว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจต่อปัญหาและ
ประชาชนบางส่วนเห็นแก่ตัวมากเกินไป แนวทางในการจัดการปัญหาน ้าเสียจากบ้านพักอาศัยในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่คือ ประชาชนและเทศบาลควรช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยช่วยกันสอดส่องดูแล
ปัญหากับการช่วยรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาน ้าเสียจากบ้านพักอาศัยใน
เขตเทศบาลเมืองนครเชียงใหม่ เห็นว่าควรมีการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มตื่นตัว ให้มีการแก้ไข
หรือปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนและการกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้เกี่ยวข้อง๗๖           

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการน ้าเสียที่เกิดขึ นในท้องถ่ิน ต้องพิจารณาสาเหตุต้นต่อของ
ปัญหาว่าเป็นมาอย่างไร เมื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ นแล้ว น้าปัญหาเหล่านั นมาพิจารณาหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การบริหารจัดการน ้าเสยีเป็นระบบมากทีสุ่ด และเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี 
บรรลุวัตถุประสงค์และได้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด    

 
 
 
 

                                                             
๗๕ ณัฐฐินี สมตา, “การจัดการน ้าเสียของผู้ประกอบการท้ากระดาษสาต้าบลต้นเปา อ้าเภอสัน

ก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศิลปศสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘).  
๗๖ ณัฎฐ์นภัส ทองใบ, “การจัดการปัญหาน ้าเสียจากบ้านพักอาศัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่”, 

การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗).  



๖๓ 
 

๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาล  
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล พบว่ามีผู้ศึกษาและผู้ท้าวิจัยอยู่เป็น

จ้านวนมาก ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล ส้าหรับเป็นแนวทางการ
ศึกษาวิจัยครั งนี  ซึ่งมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ ดังนี        

ธินิตา ฐิติภากร ได้วิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความโปร่งใสในการบริหารงานของ
เทศบาลต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล จังหวัดนครปฐม” พบว่า ความโปร่งใสของเทศบาล
ต้าบลอยู่ในระดับปานกลาง และองค์การบริหารส่วนต้าบลอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความ
โปร่งใสในการบริหารงานเทศบาล         

๑. การเปิดเผยข้อมลู       
๒. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ     
๓. ความรับผิดชอบในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก     
๔. การให้ประชาชนติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานมีความแตกต่างกัน คือ เทศบาล

ได้ให้ประชาชนติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานน้อยกว่าองค์การบริหารส่วนต้าบล๗๗   
สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเทศบาล ตามหลักธรรมาภิ

บาล” พบว่า เทศบาลต้าบลบ้านฉาง มีความเสมอภาคกันและกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึง ไม่มีการ
เลือกปฎิบัติและได้จัดตั งคณะกรรมการชุมชนร่วมกันจัดท้าแผนพัฒนาและในเรื่องของการจัดซื อจัด
จ้าง กระบวนการต่างๆ ส่วนใหญ่มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา พบว่ามีปัญหาในเรื่องของ
คณะกรรมการชุมชนที่ได้รับแต่งตั งเข้ามานั นบางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ของชุมชน แต่เข้ามาเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเอง๗๘         

นภารัตน์ เจริญรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาล
นครเชียงใหม่” พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและการบริหารในระดับสูง ในทุกขั นตอนของการ
พัฒนาตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนของนักคิดหลายๆ ท่านแบ่งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนออกเป็น ๔ ลักษณะที่ส้าคัญคือ        

๑. การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหาตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา  
๒. การมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางการวางแผนพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหา  
๓. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน   
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา    
ประชาชนยังมีความรู้สึกร่วมของการเป็นสมาชิกกลุ่ม สมาชิกของสังคมหรือชุมชนน้อย 

ซึ่งความรู้สึกร่วมรับผดิชอบนี เองจะเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนกระท้ากิจกรรมของกลุ่มของชุมชนได้

                                                             
๗๗ ธนิตา ฐิติภากร ,“การศึกษาเปรียบเทียบความโปร่งใสการริหารงานของเทศบาลต้าบลและ

องค์การบริหารส่วนต้าบล จังหวัดนครปฐม”,วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖).  

๗๘ สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา,“การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา
เทศบาลต้าบลบ้านฉาง” , วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗).  



๖๔ 
 

ส้าเร็จ และเกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งอาจมีปัจจัยผลักดันส้าคัญคือบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ได้ก้าหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในทางการเมืองที่ชัดเจนและมีบท
บังคับท้าให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองและสิ่งแวดล้อม ร่วมไปถึงการสร้างกระแสทาง
การเมืองผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และวิทยุ เป็นต้น     

สรุปได้ว่า เทศบาลการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาลนี  เป็นการกระจายอ้านาจใน
การบริหารของภาครัฐมาสู่ประชาชน ซึ่งเป็นอ้านาจหน้าที่ของเทศบาล มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ
เพื่อมุ่งผลประโยชน์ต่อประชาชน รวมทั งเป็นการให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีบทบาทหน้าที่และมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองของตนเองให้มีความสงบสุขด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในเขต

พื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยก้าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบตัวแปรต้น (Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี     

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา ลักษณะที่อยู่และรายได้ 

และผู้วิจัยได้สังเคราะห์จาก หลักธรรมในพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ซึ่งสามารถแบ่งได้ทั งหมด ๔ ด้าน ได้แก่
๑.ด้านฉันทะ (ความพอใจ) ๒.ด้านวิริยะ (ความเพียร) ๓.ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่) ๔.ด้านวิมังสา 
(ความรอบครอบ)     

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในเขตพื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๔ ด้าน คือ 

๑. ด้านการวางแผน 
๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน 
๓. ด้านการตรวจสอบ 
๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 
 

     ตัวแปรต้น                                                        ตัวแปรตาม 
       (Independent Variables)                                     (Dependent Variable) 

        
 

 
               
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพท่ี  ๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ 
๒. อายุ 
๓. อาชีพ 
๔. ระดับการศึกษา 
๕. ลักษณะที่อยู่อาศัย 
๖. รายได้ต่อเดือน 

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน  า
เสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 
๑. ด้านการวางแผน   
๒. ด้านการปฏิบัติงาน   
๓. ด้านการตรวจสอบ   
๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

การบริหารจัดการน  า เสียตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ในเขตเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   
ด้าน 
๑. ด้านฉันทะ (ความพอใจ) 
๒. ด้านวิริยะ (ความเพียร) 
๓. ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่) 
๔. ด้านวิมังสา (ความรอบครอบ) 
 



 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี” เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยนั นต้องการทราบถึงประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี    

๓.๑ รูปแบบการวิจัย       
       ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ    
       ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       
       ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล       
       ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

   
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย      

งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริ ม าณ (Quantitative Research)  ใ ช้การ ศึกษา วิจัย เ ชิงส้ า รวจ ( Survey Research)  จ าก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants)   

 
๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ    

งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยนั นได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ดังนี  

๓.๒.๑ ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
๑. ขอบเขตด้านประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชนในเขตพื นที่เทศบาลเมือพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี จ้านวน ๑๐,๖๕๙ คน



๖๘ 
 

๒. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) และ
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ดังนี  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มา
จากผู้บริหารงานเทศบาลผู้น้าชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้าเน่าเสีย และประชานใน
พื นที่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งจ้านวน ๓๘๖ คน ที่ได้จากสูตรของ Taro 
Yamane๑ 

ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี      
  

                                       n        =       21 Ne

N

+
 

โดย   n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย   
   e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทั งหมด ๑๐,๖๕๙ คน เมื่อแทนค่าสูตรจะได้ ดังนี   

n =      10,659    
   1+10,659(0.05) 2 

n =   10,659    
   1+26.64 

n = 10,659     
   27.64 

n = 385.63 
เพราะฉะนั นจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๓๘๖ คน 
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบง่ชั น

ประกอบด้วยขั นตอนดังนี         
ก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจ้านวนประชากร เพื่อให้ได้

ข้อมูลมลีักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยท้าการสุม่แบบแบ่งชั น (Stratified 
random sampling) โดยใช้เขตพื นทีเ่ทศบาลเมืองพนสันิคม จังหวัดชลบุรี เป็นระดับในการสุม่กลุม่
ตัวอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี  

จ้านวนตัวอย่างในแต่ละชั น = จ้านวนตัวอย่างทั งหมด × จ้านวนประชากรในแตล่ะชั น 
          จ้านวนประชากรทั ง

                                                             
๑ Yamane, t, Statistic : An Introductory Analysis, 3 rd ed., (Time Printers Sdn. Bnd. 

Singapore, 1973), p. 1130. 
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จากสูตรจะได้ประชากรทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั นของข้าราชการ ประชาชน ในเขต
พื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี รวม ๑๐,๖๕๙ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 
  
ตำรำงท่ี ๓.๑ จ้านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชนชนในเขตพื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี   

 

ท่ี ชุมชนย่อยท่ี จ ำนวนประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

๑ ชุมชนย่อยที่ ๑ ๑,๐๓๘ ๑๘ 
๒ ชุมชนย่อยที่ ๒ ๑,๐๑๔ ๑๕ 
๓ ชุมชนย่อยที่ ๓ ๙๕๒ ๑๓ 
๔ ชุมชนย่อยที่ ๔ ๑,๑๗๓ ๑๖ 
๕ ชุมชนย่อยที่ ๕ ๘๙๘ ๑๔ 
๖ ชุมชนย่อยที่ ๖ ๙๙๕ ๑๕ 
๗ ชุมชนย่อยที่ ๗ ๙๕๙ ๑๕ 
๘ ชุมชนย่อยที่ ๘ ๗๖๘ ๑๖ 
๙ ชุมชนย่อยที่ ๙ ๘๒๙ ๑๖ 

๑๐ ชุมชนย่อยที่ ๑๐ ๗๓๙ ๑๔ 
๑๑ ชุมชนย่อยที่ ๑๑ ๗๓๔ ๑๙ 
๑๒ ชุมชนย่อยที่ ๑๒ ๕๖๐ ๒๐ 

รวมท้ังหมด ๑๐,๖๕๙ ๓๘๖ 
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๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ผู้วิจัยท้าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลส้าคัญจ้านวน ๑๒ คน ได้แก่  

๑. พระชลญาณมุนี, ดร.     เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม 
๒. นายวิจัย อัมราลิขิต              นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  
๓. นายนายพสิษฐ์ เช่ือมเจริญพรกุล     ผู้อ้านวยการกองช่าง 
๔. นายธนศักดิ์ จันทะวงศ์     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๕. นางธนัสสรณ์ เขมทันชนวัฒน์    เจ้าหน้าที่ธุรการช้านาญงาน 
๖. นางกรองทอง จันทร     ผู้ช่วยนายช่างศิลป์ 
๗. นางสาวจินตนา สายสืบสวัสดิ์    ผู้ช่วยพนักงานธุรการ  
๘. นางสาวฐิตารีย์ เกิดแก้ว     ผู้ช่วยพนักงานธุรการ   
๙. นายมาโนช นกหงษ์     เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
๑๐ .นายกิจณรงค์ ชิตเครือ                ราษฎร ชุมชนย่อยที่ ๖ เทศบาลเมืองพนัสนคิม 
๑๑. นางสาววิธวดี  จินดา                  ราษฎร ชุมชนย่อยที่ ๑ เทศบาลเมืองพนัสนคิม 
๑๒. นางสาวลภัสภัสสร วิระยเลิศกูล     ราษฎร ชุมชนย่อยที่ ๔ เทศบาลเมืองพนสันคิม 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย      
งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยนั นได้ท้าเครื่องมือซึ่งประกอบด้วย 
๑. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการ

น ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” แล้วก้าหนดเป็นกรอบปัจจัยให้ครอบคลุมเนื อหา
และวัตถุประสงค์ที่ท้าวิจัย  

๒. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ตามกรอบปัจจัยที่ก้าหนดไว้ 

๓.๓.๑ แบบสอบถำม 
ผู้วิจัยด้าเนินการสร้างแบบสอบถามดังนี  
๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต้าราและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการก้าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา ถึง

รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล   

๓. ขอค้าแนะน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
๔. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 
๕. น้าเสนอร่างแบบสอบถามอาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไข 
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๖. น้าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) แล้วน้าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

๗. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน้าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
๘. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน้ามาวิเคราะห์ 
๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  เป็นแบบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ นตาม

กรอบของ “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี”โดย
แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี  

ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ต้าแหน่งงาน ระดับการศึกษา และรายได้ โดยมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) จ้านวน ๕ ข้อ 

ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ “ประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน
เขตพื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ตามแนวคิดของ เดมมิ่ง 
(deming) คือ แบบ PDCA ดังนี  

๑. การวางแผน (Plan – P) 
๒. การปฏิบัติตามแผน (do – D) 
๓. การตรวจสอบ (Check – c) 
๔. การปรับปรุงแก้ไข (action – A)  
โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาล  

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  

๕ หมายถึง  อยู่ในระดับ มากที่สุด 
๔ หมายถึง  อยู่ในระดับ มาก 
๓ หมายถึง  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
๒ หมายถึง  อยู่ในระดับ น้อย 
๑ หมายถึง  อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
ตอนท่ี ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการ

บริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ลักษณะเป็นปลายเปิดให้เลือกตอบ
แบบเสรี 

๓.๓.๓ แบบสัมภำษณ์  
๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต้าราและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก้าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก้าหนดไว้ 
๓. ขอค้าแนะน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
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๔. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) เพื่อน้ามาวิเคราะห์ 

๓.๓.๔ กำรตรวจสอบและหำคุณภำพของแบบสอบถำม 
ผู้ วิจัยได้น้าเสนอแบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพแบบสอบถามโดยความเที่ยงตรง 

(Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ดังนี  
๑. ขอค้าแนะน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบเครือ่งมอื

ที่สร้างไว้ 
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน้าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธาน

และกรรมการที่ปรกึษาสารนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน้าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญแล้วน้ามาปรบัปรงุ
แก้ไขให้เหมาะสมจ้านวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

๑) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา   อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์   อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี   อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) ดร.ประเสริฐ  ธิลาว   อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เมื่อพิจารณาทั งในด้านเนื อหาสาระและโครงสร้างของค้าถามตลอดจนถึงภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าข้อค้าถามและวัตถุประสงค์ 
(Item – Objective Congruence Inbox: IOC) โดยใช้ค่า IOC๒

                                                             
๒ ประกอบ กรรณสูต, สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๔๓ - ๒๔๔. 
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๓. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กับเครื่องมือ (Try Out) จากกลุ่มตัวอย่างที่มีการปฏิบัติงานคล้ายคลึงกันคือ เทศบาลเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี จ้านวน ๓๐ ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha α – 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)๓

ได้ค่าความเช่ือมั่นทั งฉบับ เท่ากับ ๐.๘๗๕ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามที่มีความเช่ือมั่นอยู่
ในระดับสูงสามารถน้าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างได้จริง 

๔. น้าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วน้ามาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในการน้าไปใช้แจกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ต่อไป    
 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัย “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ดังนี  

๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั นตอน ดังนี  
๑. ขอหนังสือจากผู้อ้านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเจา้หน้าที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการน ้าของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

๒. น้าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเทศบาลเมืองพนสั
นิคม จังหวัดชลบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ้านวน ๓๘๖ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน้ามา
ตรวจความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั งหมดจ้านวน ๓๘๖ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของจ้านวน
แบบสอบถามทั งหมด 

๓. น้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

                                                             
๓ สิน พันธ์ุพินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพลับลิซซ่ิง จ้ากัด, ๒๕๔๗), 

หน้า ๑๙๑. 
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๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั นตอน ดังนี  
๑. ขอหนังสือจากผู้อ้านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants)เพือ่
ขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

๒. ท้าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) เพื่อสัมภาษณ์
ตามที่ก้าหนดไว้  

๓. ด้าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก้าหนดไว้ จนครบทุกประเด็นโดยขอ
อนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔. น้าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีที่เหมาะสมและน้าเสนอต่อไป  
 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล   

การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยมีขั นตอนการวิเคราะห์ ดังนี    

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปเพื่อการวิจัยท าง

สังคมศาสตร์โดยใช้สถิติ ดังนี          
สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส้าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

และพรรณนา ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ คือ ความถ่ี (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), และ
อธิบายถึงประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี คือ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติอนุมำน ( Inferential Statistics) ใช้ส้าหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่อศึกษาถึง
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยจ้าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั งแต่สาม
กลุ่มขึ นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท้าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
เป็นส้าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) 
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เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ย ดังน้ี 
เกณฑ์ที่ใช้แปลผลข้อค้าถามที่ได้จากการประเมินผล ดังนี  
ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย    
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ – ๕.๐๐  ก้าหนดให้อยู่ในเกณฑ์มากทีสุ่ด  
ค่าเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๔.๒๐  ก้าหนดให้อยู่ในเกณฑ์มาก  
ค่าเฉลี่ย ๒.๖๑ – ๓.๔๐  ก้าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย ๑.๘๑ – ๒.๖๐  ก้าหนดให้อยู่ในเกณฑ์น้อย  
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๘๐  ก้าหนดให้อยู่ในเกณฑ์น้อยทีสุ่ด๔

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ถึง ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ด้วยวิธี
ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) (r) โดยมีเกณฑ์ในการแปลผลดังนี  

   ช่วงค่ำเฉลี่ย             กำรแปลควำมหมำย 
 r=.๕๐ ถึง ๑.๐๐ หรือ r=-.๕๐ ถึง -๑.๐๐   ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
 r=.๓๐ ถึง ๐.๔๙ หรือ r=-.๓๐ ถึง -๐.๔๙   ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
 r=.๑๐ ถึง ๐.๒๙ หรือ r=-.๑๐ ถึง -๐.๒๙   ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต่้า 
 r=.๐๐   ถือว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) ส้าหรับข้อ
ค้าถามปลายเปิดผู้วิจัยท้าการเก็บข้อมูลได้ก้าหนดตามกรอบของการวิจัยจากนั นน้าข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่ม
ข้อมูล (Data Grouping)  ตามกรอบที่ ได้ก้าหนดเอาไว้แล้วท้าการวิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) 

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการ ดังนี   
๑. น้าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒. น้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการจดบันทกึมาจา้แนกเป็นประเด็นและเรยีบเรียงเฉพาะ

ประเด็นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓. วิเคราะห์ค้าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส้าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิค

การวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
๔. สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน้าเสนอต่อไป  
 

     

                                                             
๔ ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคกำรใช้สถิติเพื่อกำรวิจัย, พิมพ์ครั งที่ ๑๒ (นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจอินเตอร์ โปร

เกรสชิฟ, ๒๕๕๓), หน้า ๗๕. 



 
 

 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน ๓๘๖ ชุด มาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน้าเสนอ
ดังต่อไปนี  

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียตามหลักอิทธิ

บาท ๔ 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้า

เสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
๔.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ กับ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
๔.๖ ผลการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร

จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
๔.๗ ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก  
๔.๘ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 
๓๘๖ คน จ้าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะที่อยู่อาศัย และรายได้ต่อเดือน แสดง
ด้วยความถี่และร้อยละ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ ดังนี  
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=๓๘๖) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ     
 ชาย  ๒๐๔ ๕๒.๘ 
 หญิง  ๑๘๒ ๔๗.๒ 
 รวม  ๓๘๖ ๑๐๐.๐ 
อาย ุ     
 ๑๘ – ๓๐  ปี   ๙๗ ๒๕.๑ 
 ๓๑ – ๔๐  ปี  ๑๕๐ ๓๘.๙ 
 ๔๑ – ๕๐  ปี  ๗๖ ๑๙.๗ 
 ๕๑ ปีขึ นไป  ๖๓ ๑๖.๓ 
 รวม  ๓๘๖ ๑๐๐.๐ 
อาชีพ    
 เกษตรกรรม ๕๙ ๑๕.๓ 
 ค้าขาย ๘๘ ๒๒.๘ 
 รับราชการ 

รับจ้าง        
อ่ืนๆ  

๗๘ 
๓๔ 

๑๒๗ 

๒๐.๒ 
๘.๘ 

๓๒.๙ 
 รวม  ๓๘๖ ๑๐๐.๐ 
การศึกษา     
 ประถมศึกษา ๕๐ ๑๓.๐ 
 มัธยมศึกษา / ปวช. ๑๒๒ ๓๑.๖ 
 อนุปริญญา / ปวส. ๑๑๔ ๒๙.๕ 
 
 
 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

๘๑ 
๑๙ 

๒๑.๐ 
๔.๙ 

 รวม  ๓๘๖ ๑๐๐.๐ 
 



๗๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ)        (n=๓๘๖) 
ที่อยู่อาศัย    
 บ้านของตนเอง ๑๙๕ ๕๐.๕ 
 บ้านเช่าอาศัย ๗๘ ๒๐.๒ 
 ที่พักราชการ ๓๗ ๙.๖ 
 อ่ืนๆ ๗๖ ๑๙.๗ 
 รวม  ๓๘๖ ๑๐๐.๐ 
รายได้     
 ต่้ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๔๐ ๓๖.๓ 
 ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๘๐ ๔๖.๖ 
 ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท 

ตั งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาทขึ นไป 
๓๘ 
๒๘ 

๙.๘ 
๗.๓ 

 รวม  ๓๘๖ ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “ประสิทธิผล

การบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” จ้าแนกได้ดังนี  
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ้านวน ๒๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ 

๕๒.๘ ส่วนเพศหญิงมีจ้านวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒ 
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๐ – ๔๐ ปี มีจ้านวน ๑๕๐ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙ มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๓๐  ปี มีจ้านวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑ มีอายุ
ระหว่าง ๔๑ – ๕๐  ปี มีจ้านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗ มีอายุ ๕๑ ปีขึ นไป มีจ้านวน ๖๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓ ตามล้าดับ 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพอ่ืนๆ จ้านวน ๑๒๗ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๒.๙ มีอาชีพค้าขาย จ้านวน ๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘ มีอาชีพรับราชการ จ้านวน ๗๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒ มีอาชีพเกษตรกรรม จ้านวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ มีอาชีพรับจ้าง 
จ้านวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ ตามล้าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับการศึกษามัธยม/ปวช. 
จ้านวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ้านวน ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๕ ระดับปริญญาตรี มีจ้านวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐ ระดับประถมศึกษา จ้านวน ๕๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐ ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ้านวน ๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙ตามล้าดับ 

ลักษณะที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีที่อยู่อาศัยบ้านของตนเอง จ้านวน 
๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕ บ้านเช่าอาศัย จ้านวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒ อ่ืนๆ จ้านวน 
๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗ ที่พักราชการ จ้านวน ๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๙.๖ ตามล้าดับ   

 



๗๙ 
 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีเงินเดือนอยู่ระหว่าง ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ 
บาท จ้านวน ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖ ต่้ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จ้านวน ๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๖.๓ เงินเดือนระหว่าง ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ จ้านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๘ เงินเดือน 
๓๐,๐๐๑ ขึ นไป จ้านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๓ ตามล้าดับ   

 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน  าเสีย

ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียตามหลักอิทธิบาท 

๔ คือ ๑.ด้านฉันทะ (ความพอใจ) ๒.ด้านวิริยะ (ความเพียร) ๓.ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่ )  
๔.ด้านวิมังสา (ความรอบครอบ) มีรายละเอียดดังนี  
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการ 

บริหารจัดการน ้าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔  โดยภาพรวม 
(n=๓๘๖) 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น  าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑.ด้านฉันทะ (ความพอใจ) ๓.๙๓ ๐.๗๕๔ มาก 
๒.ด้านวิริยะ (ความเพียร) ๓.๙๘ ๐.๗๐๖ มาก 
๓.ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่) ๓.๙๑ ๐.๗๑๘ มาก 
๔.ด้านวิมังสา (ความรอบครอบ) ๓.๘๔ ๐.๗๓๘ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๒ ๐.๕๕๒ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๒ ระดับความคิดเห็นผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสีย

ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๒, S.D. = ๐.๕๕๒)  
เมื่อจ้าแนกเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๘๐ 
 
ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้า    

เสียตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ (ความพอใจ) 
(n=๓๘๖) 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น  าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ  

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. ประชาชนพอใจในการแก้ไขปัญหาน ้าเสียของ
เทศบาล 

 
๓.๙๗ 

 
๑.๐๗๔ 

 
มาก 

๒. ประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการก้าจัดน ้าเสีย
ของเทศบาล 

 
๓.๙๖ 

 
๐.๙๙๘ 

 
มาก 

๓. ประชาชนทราบถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหา
น ้าเสียของเทศบาล 

 
๓.๘๙ 

 
๑.๑๔๙ 

 
มาก 

๔. ประชาชนพอใจต่อนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาน ้าเสียของเทศบาล 

 
๓.๙๑ 

 
๑.๐๘๔ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๗๕๔ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่าระดับความคิดเห็นประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขต

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านฉันทะ (ความเอาใจใส่) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅ = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๗๕๔) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านฉันทะ (ความเอาใจใส่) อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 
ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสีย    

ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ (ความเพียร) 
(n=๓๘๖) 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น  าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. ประชาชนมีส่วนในการสนับสนุนนโยบายใน
การแก้ไขปัญหาน ้าเสียของเทศบาล 

 
๔.๑๗ 

 
๐.๙๗๗ 

 
มาก 

๒. ประชาชนร่วมใจกันจัดการน ้าเสียใน
บ้านเรือนของตนเอง 

 
๓.๙๒ 

 
๑.๑๒๙ 

 
มาก 

๓. ประชาชนร่วมใจกันไม่ทิ งขยะลงในแหล่งน ้า
ล้าคลอง 

 
๓.๙๒ 

 
๑.๐๙๖ 

 
มาก 

๔. ประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาช่วยกันพัฒนา
แหล่งน ้าของเทศบาล 

 
๓.๘๙ 

 
๑.๐๖๘ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๙๘ ๐.๗๐๖ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ (ความเพียร) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๗๐๖) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ (ความเพียร) อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๒ 
 
ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสีย                       

ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่) 
(n=๓๘๖) 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น  าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. ผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ตนได้รับมอบหมาย 

 
๓.๙๙ 

 
๑.๑๑๔ 

 
มาก 

๒. เทศบาลเอาใจใส่และสร้างความเชื่อมั่นให้
ประชาชนในเขตเทศบาล 

 
๓.๘๗ 

 
๑.๐๙๓ 

 
มาก 

๓. เทศบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

 
๓.๙๒ 

 
๑.๐๖๐ 

 
มาก 

๔. เทศบาลเปิดโอกาสและสนับสนุน คนที่มี
ความรู้ความสามารถให้เข้ามาร่วมในการแก้ไข
ปัญหา 

 
 

๓.๘๔ 

 
 

๑.๐๘๙ 

 
 

มาก 

ภาพรวม ๓.๙๑ ๐.๗๑๘ มาก 
 

      จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสีย 
ต า ม ห ลั ก อิ ท ธิ บ า ท  ๔  ด้ า น จิ ต ต ะ  ( ค ว า ม เ อ า ใ จ ใ ส่ )  โ ด ย ภ า พร ว ม อยู่ ใ น ร ะดั บ ม าก 
 (x̅ = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๗๑๘)         
       เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้า
เสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่) อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 
ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสีย

ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา (ความรอบครอบ) 
(n=๓๘๖) 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น  าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. ผู้บริหารเทศบาลรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

 
๓.๗๗ 

 
๑.๑๒๒ 

 
มาก 

๒. ผู้บริหารเทศบาลไม่ยึดถือความคิดของตนเอง
เป็นใหญ่ในการแก้ไขปัญหา 

 
๓.๗๗ 

 
๑.๑๕๕ 

 
มาก 

๓. ผู้บริหารเทศบาลเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 

 
 

๓.๘๔ 

 
 

๑.๑๓๔ 

 
 

มาก 
๔. ผู้บริหารเทศบาลพิจารณาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ นอยู่ตลอดเวลา 

 
๓.๙๙ 

 
๑.๐๗๓๕ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๘๔ ๐.๗๓๘ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่าระดับความคิดเห็นประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขต

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านวิมังสา (ความรอบครอบ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(x̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๓๘) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความคิดเห็นประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสีย
ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านวิมังสา (ความรอบครอบ) อยู่ในระดับมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการน  าเสีย
ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ๑.  ด้านการวางแผน ๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน  
๓. ด้านการตรวจสอบ ๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข มีรายละเอียดดังนี  
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร     

จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม 
  (n=๓๘๖) 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการน  าเสียในเขต
เทศบาล เ มื อ งพนั สนิ ค ม  จั งห วัดชลบุ รี   
โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านการวางแผน ๓.๙๖ ๐.๗๑๗ มาก 

๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน ๓.๙๓ ๐.๗๒๐ มาก 
๓. ด้านการตรวจสอบ ๓.๙๗ ๐.๖๖๗ มาก 
๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข ๓.๘๘ ๐.๗๔๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๕๔๕ มาก 
 

      จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้า
เสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๙๔, S.D. = 
๐.๕๔๕) เมื่อจ้าแนกเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล้าดับ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 
ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร  

จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการวางแผน 
(n=๓๘๖) 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการน  าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลมีแผนในการบริหารจัดการน ้าเสียใน
ครัวเรือน 

 
๓.๙๓ 

 
๑.๐๖๐ 

 
มาก 

๒. เทศบาลมีการจัดท้าแผนในการจัดการน ้าเสีย
เพ่ือให้ครอบคลุมทุกพื นที่ 

 
๔..๐๘ 

 
๑.๐๖๕ 

 
มาก 

๓. เทศบาลมีการจัดท้าแผนในการจัดการน ้าเสีย
อย่างถูกวิธี 

 
๓.๘๖ 

 
๑.๐๗๑ 

 
มาก 

๔. ประชาชนมีส่วนในการร่วมมือในการวางแผน
จัดการน ้าเสีย 

 
๓.๙๕ 

 
๑.๐๔๓ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๙๖ ๐.๗๑๗ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้า
เสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ด้านการวางแผนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(x̅ = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๗๑๗) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 
ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร

จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการปฏิบัติตามแผน 
(n=๓๘๖) 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการน  าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลได้ด้าเนินการตามแผนที่ได้ก้าหนดไว้ ๓.๙๙ ๑.๐๑๗ มาก 
๒. การด้าเนินงานตามแผนบรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้ ๓.๙๑ ๑.๐๕๒ มาก 
๓. แผนงานที่ได้วางไว้มีการปฏิบัติงานตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม 

 
๓.๘๕ 

 
๑.๐๗๘ 

 
มาก 

๔. ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการปฏิบัติตามแผน ๓.๙๘ ๐.๙๗๔ มาก 
ภาพรวม ๓.๙๓ ๐.๗๒๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้า

เสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการปฏิบัติตามแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๗๘๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการปฏิบัติตามแผน อยู่ในระดับมาก  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 
ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร

จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านตรวจสอบ 
(n=๓๘๖) 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการน  าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลมีการตรวจสอบวิธีการด้าเนินงาน
เป็นระยะๆ 

 
๓.๙๕ 

 
๑.๑๐๒ 

 
มาก 

๒. เทศบาลมีการดูแลและตรวจสอบระบบท่อน ้า
เสียเป็นประจ้า 

 
๓.๘๖ 

 
๑.๐๕๙ 

 
มาก 

๓. สามารถตรวจสอบวิธีด้าเนินงาน และ
งบประมาณของเทศบาล 

 
๓.๙๓ 

 
๑.๐๑๘ 

 
มาก 

๔. เทศบาลร่วมกับประชาชนในการดูแลรักษา
แหล่งน ้าในเขตพื นที่ 

 
๔.๐๙ 

 
๑.๐๐๐ 

 
มาก 

๕. ประชาชนพอใจการบริหารงานเทศบาลใน
การจัดการน ้าเสีย 

 
๔.๐๓ 

 
๑.๐๔๔ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๙๗ ๐.๖๖๗ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่าพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร

จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการตรวจสอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๖๖๗) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 
ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร

จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการปรับปรุงแก้ไข 
(n=๓๘๖) 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการน  าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลมีการประเมินผลต่างๆ แล้วได้น้าผล
นั นกลับมาปรับปรุงแก้ไข 

 
๓.๙๗ 

 
๑.๑๑๓ 

 
มาก 

๒. เทศบาลน้าผลที่ได้มาพิจารณาการปรับปรุง
แก้ไข 

 
๓.๗๒ 

 
๑.๑๙๕ 

 
มาก 

๓. เทศบาลน้าผลที่ได้มาด้าเนินการแก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 
๓.๙๑ 

 
๑.๐๙๔ 

 
มาก 

๔. ผลของการปรับปรุงแก้ไข สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

 
๓.๙๑ 

 
๑.๐๗๕ 

 
มาก 

๕. ผลของการปรับปรุงแก้ไข สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

 
๓.๙๐ 

 
๑.๑๓๔ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๘๘ ๐.๗๔๕ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้า

เสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการปรับปรุงแก้ไข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅ = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๔๕) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 
๔.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานที่ ๑.๑ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสีย
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสีย

ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ 
(n=๓๘๖) 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
น  าเสียในเขตเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

เพศ   
ชาย (๒๐๔ คน) หญิง (๑๘๒ คน)   

    t Sig. 
x̅ S.D x̅ S.D   

๑. ด้านการวางแผน ๓.๙๖ ๐.๖๖๑ ๓.๙๕ ๐.๗๗๗  ๐.๑๐๒  ๐.๙๑๙ 
๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน ๓.๙๑ ๐.๗๐๕ ๓.๙๗ ๐.๗๓๗  -๐.๘๑๗  ๐.๔๑๔ 
๓. ด้านการตรวจสอบ ๓.๙๕ ๐.๖๙๔ ๔.๐๐ ๐.๖๘๘ -๐.๖๘๔ ๐.๔๙๔ 
๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข ๓.๙๓ ๐.๖๙๗ ๓.๘๓ ๐.๗๙๖ ๑.๒๐๔ ๐.๒๒๙ 

รวม ๓.๙๔ ๐.๔๙๖ ๓.๙๔ ๐.๕๙๖ -๐.๐๓๕ ๐.๙๗๒ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม จ้าแนกตามเพศ พบว่า  
ไม่แตกต่างกัน (t = -๐.๐๓๕, Sig.= ๐.๙๗๒) ดังนั นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 
สมมติฐานที่ ๑.๒ ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสีย
ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้า   
                  เสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๘๖) 
ประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการน  าเสีย
ของเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑.ด้านการวางแผน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๙.๐๕๕ 
๑๘๘.๘๖๕ 
๑๙๗.๙๒๐ 

๓ 
๓๘๒ 
๓๘๕ 

๓.๐๑๘ 
๐.๔๙๔ 

๖.๑๐๕** ๐.๐๐๐ 

๒.ด้านการปฏิบัติตาม
แผน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๒.๑๓๕ 
๑๙๗.๔๓๐ 
๑๙๙.๕๖๕ 

๓ 
๓๘๒ 
๓๘๕ 

๐.๗๑๒ 
๐.๕๑๗ 

๑.๓๗๗ ๐.๒๔๙ 

๓.ด้านการตรวจสอบ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๐.๙๐๖ 
๑๗๐.๔๔๙ 
๑๗๑.๓๕๕ 

๓ 
๓๘๒ 
๓๘๕ 

๐.๓๐๒ 
๐.๔๔๖ 

๐.๖๗๗ ๐.๖๓๙ 

๔.ด้ านการปรับปรุ ง
แก้ไข 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๒.๑๓๑ 
๒๑๑.๗๖๙ 
๒๑๓.๙๐๐ 

๓ 
๓๘๒ 
๓๘๕ 

๐.๗๑๐ 
๐.๕๕๔ 

๑.๒๘๑ ๐.๒๘๐ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๑.๙๑๘ 
๑๑๒.๓๖๗ 
๑๑๔.๒๘๕ 

๓ 
๓๘๒ 
๓๘๕ 

๐.๖๓๙ 
๐.๒๙๔ 

๒.๑๗๓ ๐.๐๙๑ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๓ ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม จ้าแนกตามอายุ  พบว่า แตกต่างกัน 
มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (F=๒.๑๗๓, Sig.=๐.๐๙๑) ดังนั นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ส่วนด้านการวางแผน  
(F=๖.๑๐๕, Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั นจึงท้าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่าง
นัยส้าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดัง
ตารางที ่๔.๑๔ 
 



๙๑ 
 
ตารางที่  ๔.๑๔  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาล 

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยจ้าแนกตาม ด้านการวางแผน  
(n=๓๘๖) 

 
อายุ 

 

 
 
 

อายุ 
๑๘ - ๓๐ ป ี ๓๑ – ๔๐ ป ี ๔๑ – ๕๐ ป ี ๕๑ ปีขึ นไป 

 ๔.๐๗ ๓.๙๖ ๔.๐๗ ๓.๖๓ 
๑๘ - ๓๐ ป ี ๔.๐๗ - ๐.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๔๔* 
๓๑ – ๔๐ ป ี ๓.๙๖ - - -๐.๑๑ ๐.๓๓* 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๔.๐๗ - - - ๐.๔๔* 
๕๑ ปีขึ นไป ๓.๖๓ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ - ๓๐ ปี อายุ ๓๑-๔๐ ปี และอายุ 
๔๑ – ๕๐ ปี มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี ด้านการวางแผน มากกว่า ประชาชนที่มีอายุ ๕๑ ปีขึ นไป อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๙๒ 
 
สมมติฐานที่ ๑.๓ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสีย
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสีย

ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามอาชีพ 
(n=๓๘๖) 

ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน  าเสีย
ในเขตเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

Df MS  
 

F Sig. 

๑.ด้านการวางแผน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๐.๘๗๖ 
๑๙๗.๐๔๔ 
๑๙๗.๐๔๔ 

๔ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๐.๒๑๙ 
๐.๕๑๗ 

๐.๔๒๓ ๐.๗๙๒ 

๒.ด้านการปฏิบัติตาม
แผน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๐.๔๔๔ 
๑๙๙.๑๒๑ 
๑๙๙.๕๖๕ 

๔ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๐.๑๑๑ 
๐.๕๒๓ 

๐.๒๑๒ ๐.๙๓๑ 

๓.ด้านการตรวจสอบ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๐.๙๘๓ 
๑๗๐.๓๗๓ 
๑๗๑.๓๕๕ 

๔ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๐.๒๔๖ 
๐.๔๔๗ 

๐.๕๔๙ ๐.๗๐๐ 

๔.ด้ านการปรับปรุ ง
แก้ไข 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๑.๓๐๕ 
๒๑๒.๕๙๖ 
๒๑๓.๙๐๐ 

๔ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๐.๓๒๖ 
๐.๕๕๘ 

๐.๕๘๔ ๐.๖๗๔ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๑๙๗ 
๑๑๔.๐๘๗ 
๑๑๔.๒๘๕ 

๔ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๐.๐๔๙ 
๐.๒๙๙ 

๐.๑๖๕ ๐.๙๕๖ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม จ้าแนกตามระดับอาชีพ 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๐.๑๖๕, Sig.=๐.๙๕๖) ดังนั นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสีย
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 
 

 
 
 



๙๓ 
 
สมมติฐานที่ ๑.๔ ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสีย 

ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
             (n=๓๘๖) 
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน  าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

Dfs MS F Sig. 

๑.ด้านการวางแผน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๓.๐๙๔ 
๑๙๔.๘๒๖ 
๑๙๗.๙๒๐ 

๔ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๐.๗๗๔ 
๐.๕๑๑ 

๑.๕๑๓ ๐.๑๙๘ 

๒.ด้านการปฏิบัติตาม
แผน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๐.๗๑๙ 
๑๙๘.๘๔๖ 
๑๙๙.๕๖๕ 

๔ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๐.๑๘๐ 
๐.๕๒๒ 

๐.๓๔๔ ๐.๘๔๘ 

๓.ด้านการตรวจสอบ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๑.๖๓๑ 
๑๖๙.๗๒๔ 
๑๗๑.๓๕๕ 

๔ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๐.๔๐๘ 
๐.๔๔๕ 

๐.๙๑๕ ๐.๔๕๕ 

๔.ด้านการปรับปรุงแก้ไข ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๑๖๙ 
๒๑๓.๗๓๑ 
๒๑๓.๙๐๐ 

๔ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๐.๔๒ 
๐.๕๖๑ 

๐.๐๗๕ ๐.๙๙๐ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๐.๕๒๙ 
๑๑๓.๗๕๖ 
๑๑๔.๒๘๕ 

๔ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๐.๑๓๒ 
๐.๒๙๙ 

๐.๔๔๓ ๐.๗๗๘ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม จ้าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๐.๔๔๓, Sig.=๐.๗๗๘) ดังนั นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 
 

 
 

 



๙๔ 
 
สมมติฐานที่ ๑.๕ ประชาชนที่มี ที่อยู่อาศัย ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน ้าเสียของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสีย 

ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามที่อยู่อาศัย 
 

(n=๓๘๖) 
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน  าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

Df MS  
 

F Sig. 

๑.ด้านการวางแผน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๐.๓๗๐ 
๑๙๗.๕๔๙ 
๑๙๗.๙๒๐ 

๓ 
๓๘๒ 
๓๘๕ 

๐.๑๒๓ 
๐.๕๑๗ 

๐.๒๓๙ ๐.๘๖๙ 

๒.ด้านการปฏิบัติตาม
แผน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๑.๕๕๒ 
๑๙๘.๐๑๓ 
๑๙๙.๕๖๕ 

๓ 
๓๘๒ 
๓๘๕ 

๐.๕๑๗ 
๐.๕๑๘ 

๐.๙๙๘ ๐.๓๙๔ 

๓.ด้านการตรวจสอบ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๐.๔๙๔ 
๑๗๐.๘๖๑ 
๑๗๑.๓๕๕ 

๓ 
๓๘๒ 
๓๘๕ 

๐.๑๖๕ 
๐.๔๔๗ 

๐.๓๖๙ ๐.๗๗๖ 

๔ .ด้ านการปรั บปรุ ง
แก้ไข 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๑.๐๖๒ 
๒๑๒.๘๓๘ 
๒๑๓.๙๐๐ 

๓ 
๓๘๒ 
๓๘๕ 

๐.๓๕๔ 
๐.๕๕๗ 

๐.๖๓๕ ๐.๕๙๓ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๐.๕๑๑ 
๑๑๓.๗๗๓ 
๑๑๔.๒๘๕ 

๓ 
๓๘๒ 
๓๘๕ 

๐.๑๗๐ 
๐.๒๙๘ 

๐.๕๗๒ ๐.๖๓๔ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม จ้าแนกตามระดับ  ที่อยู่
อาศัย พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๐.๕๗๒, Sig.=๐.๖๓๔) ดังนั นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มี ที่อยู่อาศัย ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 
 

 
 



๙๕ 
 
สมมติฐานที่ ๑.๖ ประชาชนที่มี รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน ้าเสียของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน  
ตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสีย

ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามรายได้ 
(n=๓๘๖) 

ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน  าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

Df MS  
 

F Sig. 

๑.ด้านการวางแผน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๓.๖๑๙ 
๑๙๔.๓๐๑ 
๑๙๗.๙๒๐ 

๓ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๑.๒๐๖ 
๐.๕๐๙ 

๒.๓๗๑ ๐.๐๗๐ 

๒.ด้านการปฏิบัติตาม
แผน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๓.๕๓๗ 
๑๙๖.๐๒๙ 
๑๙๙.๕๖๕ 

๓ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๑.๑๗๙ 
๐.๕๑๓ 

๒.๒๙๗ ๐.๐๗๗ 

๓.ด้านการตรวจสอบ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๐.๒๙๘ 
๑๗๑.๐๕๗ 
๑๗๑.๓๕๕ 

๓ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๐.๙๙ 
๐.๔๔๘ 

๐.๒๒๒ ๐.๘๘๑ 

๔ .ด้ านการปรั บปรุ ง
แก้ไข 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๑.๔๕๑ 
๒๑๓.๔๔๙ 
๒๑๓.๙๐๐ 

๓ 
๓๘๑ 
๓๘๕ 

๐.๔๘๔ 
๐.๕๕๖ 

๐.๘๗๐ ๐.๔๕๗ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๑.๓๘๒ 
๑๑๒.๙๐๓ 
๑๑๔.๒๘๕ 

๓ 
๓๘๒ 
๓๘๕ 

๐.๔๖๑ 
๐.๒๙๖ 

๑.๕๕๘ ๐.๑๙๙ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม จ้าแนกตามระดับ  ที่
รายได้ต่อเดือน พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๑.๕๕๘, Sig.=๐.๑๙๙) ดังนั นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 
 

 
  



๙๖ 
 
ตารางที่ ๔.๑๙ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร

จัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  โดยจ้าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๖ 

(n=๓๘๖) 
สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน ้า
เสีย 

 
-๐.๐๓๕ 

 
- 

 
๐.๙๗๒ 

 
- 

 
 

๒. อายุ ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน ้า
เสีย 

 
- 

 
๒.๑๗๓ 

 
๐.๐๙๑ 

 
- 

 
 

๓. อาชีพ ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน ้า
เสีย 

 
- 

 
๐.๑๖๕ 

 
๐.๙๕๖ 

 
- 

 
 

๔. ระดับ
การศึกษา 

ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน ้า
เสีย 

 
- 

 
๐.๔๔๓ 

 
๐.๗๗๘ 

 
- 

 
 

๕. ที่อยู่อาศัย ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน ้า
เสีย 

 
- 

 
๐.๕๗๒ 

 
๐.๖๓๔ 

 
- 

 
 

๖. เงินเดือน ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน ้า
เสีย 

 
- 

 
๑.๕๕๘ 

 
๐.๑๙๙ 

 
- 

 
 

 
จากตารางที่ ๔.๑๙ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดังนี  
ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมือง

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย    
ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมือง

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย   
ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาล

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย   
ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน ้าเสียของ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย   



๙๗ 
 

ประชาชนที่มี ที่อยู่อาศัย ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน ้าเสียของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย   

ประชาชนที่มี รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย   
 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ กับ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ กับประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 

 
 

ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson, s Product Moment Correlation 
Coefficient) 

๑.ด้านการ
วางแผน 

๒.ด้านการ
ปฏิบัติตาม

แผน 

๓.ด้านการ
ตรวจสอบ 

๔.ด้านการ
ปรับปรุงแก้ไข 

 
รวม 

๑.ฉันทะ  .๔๐๐** .๔๑๘** .๔๖๔** .๓๓๖** .๕๒๗** 
๒.วิริยะ .๓๙๘** .๓๙๙** .๔๕๗** .๔๐๒** .๕๔๐** 
๓.จิตตะ .๓๗๑** .๓๗๖** .๔๑๔** .๔๐๕** .๕๑๒** 
๔.วิมังสา .๔๙๓** .๓๕๙** .๔๖๗** .๔๖๒** .๕๘๒** 

รวม .๕๔๙** .๕๑๒** .๕๙๕** .๕๒๙** .๗๑๓** 
 

จากตารางที่ ๔.๒๐ ความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
น ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการน ้าเสียของเทศบาล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียของ
เทศบาลอยู่ในระดับสูง (r=.๕๔๙**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสีย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสีย ด้านการปฏิบัติตามแผน อยู่ในระดับสูง (r=.๕๑๒**)  

ปัจจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาล มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสีย ด้านการตรวจสอบ อยู่ในระดับสูง (r=.๕๙๕**) 

ปัจจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาล มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียด้านการปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับสูง (r=.๕๒๙**) 

ปัจจัยประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสีย โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง (R=.๗๑๓**) 



๙๘ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๑ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร

จัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 

ที ่
สมมติฐานการวิจัย 

ความสัมพันธ์ 
เชิง ระดับ 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

มี ไม่มี ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑. ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผล 

ในการบริหารงานของเทศบาล  
ด้านการวางแผน 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๒. ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผล 
ในการบริหารงานของเทศบาล  
ด้านการปฏิบัติตามแผน 

 
 
√ 

 
 
- 

 
 

บวก 

 
 

สูง 

 
 
√ 

 
 
- 

๓. ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผล 
ในการบริหารงานของเทศบาล  
ด้านการตรวจสอบ 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๔. ปัจจั ยที่ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล 
ในการบริหารงานของเทศบาล  
ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๕. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
ต า ม ห ลั ก อิ ท ธิ บ า ท  ๔  โ ด ย
ภาพรวม √ - บวก สูง √ - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 
๔.๖ ผลการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

      
ตารางท่ี ๔.๒๒ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาล

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการวางแผน 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. ประชาชนในพื นท่ีควรให้ความร่วมมือในการจัดท้าแผนอย่างจริงจัง ๒ 
๒. ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร เกี่ยวกับ

แผนในการที่จะด้าเนินงานบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาล 
๓ 

๓. ประชาชนควรจัดท้าแผนในการบริหารจัดการน ้าเสียในครัวเรือนของ
ตนเอง 

๒ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาล

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการปฏิบัติตามแผน 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. เทศบาลพนัสนิคม ได้ด้าเนินงานตามแผนงานและระยะเวลาที่วางไว้ ๑ 
๒. ประชาชนเคารพและปฏิบัติตามนโยบายการจัดการน ้าเสียของ

เทศบาล 
๓ 

๓. ประชาชนจัดท้าแผนจัดการน ้าเสียในครัวเรือนของตนเอง จากการ
แนะน้าหรือประชาสัมพันธ์จากเทศบาล 

๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขต

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการตรวจสอบ 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. เทศบาลมีการตรวจสอบระบบท่อส่งน ้าเสียเดิมที่ไม่ได้คุณภาพ ๔ 
๒. เทศบาลมีการตรวจสอบน ้าเสียที่ปล่อยจากโรงฆ่าสัตว์ ๓ 
๓. เทศบาลมีการตรวจสอบคุณภาพน ้าเสียเป็นระยะๆ  ๑ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๙ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. เทศบาลมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบท่อส่งน ้าเสียใหม่ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

๕ 

๒. เทศบาลมีแผนในการบ้าบัดน ้าเสียให้สามารถกลับมาเป็นน ้าดี ๔ 
๓. เทศบาลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในน ้าล้าคลองได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการน  าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี 
ตารางที่ ๔.๒๕ ข้อเสนอแนะประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี 
 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑. เทศบาลกับชุมชนย่อยแต่ละชุมชนย่อยควรประสานงานกันเพ่ือจัดท้า
โครงการในการฟ้ืนฟูคลองสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

๒ 

๒. สร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ นมาเพ่ือให้มีหน้าที่เป็น
ตัวแทนของประชาชนในการจัดท้าโครงการหรือเสนอแผนในการ
บริหารจัดการน ้าเสียในครัวเรือนและในล้าคลอง 

๑ 

๓. จัดตั งให้มีจุดทิ งขยะให้ชัดเจนและทั่วถึงตลอดจนเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

๒ 

๔. บ้านเรือนทุกหลังคาเรือนควรบ้าบัดสิ่งปฏิกูลก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะ 

๕ 

๕. ปลูกฝันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้หันกลับมาสนใจที่จะช่วยกันพัฒนา
แหล่งน ้าสาธารณะในเขตเทศบาลของตนให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

๑ 

๖. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังจิตส้านึกของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองพนัสนิคม ให้รักสิ่งแวดล้อม 

 
๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 
๔.๗ ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

การสัมภาษณ์นี  มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ซึ่งประกอบไปด้วย  
๑. ด้านการวางแผน ๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน ๓. ด้านการตรวจสอบ ๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข 
และสัมภาษณ์ถึงหลักธรรมที่น้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หลักอิทธิบาท  ๔ ประกอบไปด้วย ๑) ฉันทะ 
(ความพอใจ)  ๒) วิริยะ (ความเพียร) ๓) จิตตะ (การเอาใจใส่ ๔) วิมังสา (ความรอบครอบ) ซึ่งสรุปบท
สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จ้านวน ๑๒ ท่าน 
ดังต่อไปนี  

๑) ด้านการวางแผน  
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดท้าแผนในการฟ้ืนฟูสภาพล้าคลอง

แหล่งน ้าธรรมชาติ  ซึ่งมีอยู่ ๒ แห่งในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้แก่ คลองห้วยน้อยและคลองห้วย
อีแขก ซึ่งน ้าเสียที่เกิดขึ นในเขตเทศบาล เกิดจากปัจจัยหลักอยู่ ๓ ประการคือ ๑. น ้าเสียจากบ้านเรือน 
๒. น ้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ ๓. น ้าเสียจากสิ่งปฏิกูลที่มนุษย์ถ่ายออกมา๑ ทั งนี เทศบาลพนัสนิคม ได้
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ นจึงได้จัดท้าแผนพัฒนาสภาพแหล่งน ้าล้าคลองทั งสองแห่ง ทั งนี มีการ
วางแผนและโครงการในระยะยาว๒ ทางเทศบาลได้มีการประชุม และสรุปผลต่างๆ เพ่ือเสนอนโยบาย
อีกทั งทางเทศบาลพนัสนิคมยังได้ประชุมกันระหว่างเทศบาลกับประชาชน๓ และยังได้ท้าประชา
พิจารณ์ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องที่เขตเทศบาลทราบเป็นระยะตลอด๔ อีกทั ง
เทศบาลพนัสนิคม มีการให้หน่วยงานของภาครัฐเข้ามาช่วยในการจัดท้าโครงการ ออกแบบโครงการ
ต่างๆ๕ ในการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลร่วมกับประชาชนเพ่ือจัดท้าแผนด้าเนินงานอย่าง
ถูกต้อง๖ เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นได้อย่างตรงจุด๗ อย่างไรก็ตามในการลงพื นที่ของเจ้าหน้าที่
เทศบาลในการจัดท้าแผนนั น ประชาชนในพื นที่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับการด้าเนินงานมากนัก
เนื่องจากประชาชนส่วนหนึ่งที่อาศัยบริเวณตามแนวล้าคลองสาธารณะของเทศบาลเป็นผู้บุกรุกแนวล้า
คลองสาธารณะ๘  

 
 

                                                           
๑ สัมภาษณ์ นายวิจัย อัมราลิขิต, นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นายพสิษฐ์ เช่ือมเจริญพรกุล, ผู้อ้านวยการกองช่าง เทศบาลพนัสนิคม, ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓ สัมภาษณ์ ธนศักดิ์ จันทะวงศ,์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔ สัมภาษณ์ นางธนัสสรณ์  เขมทันชนวัฒน์, เจ้าหน้าท่ีธุรการช้านาญงาน, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕ สัมภาษณ์ นางกรองทอง จันทร, ผู้ช่วยนายช่างศิลป์, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖ สัมภาษณ์ นางสาวจินตนา สายสืบสวัสดิ์, ผู้ช่วยพนักงานธุรการ, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗ สัมภาษณ์ นางสาวฐิตารีย์ เกิดแก้ว, ผู้ช่วยพนักงานธุรการ, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘ สัมภาษณ์ นายมาโนช นกหงษ,์ เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๓ 
 

สรุป เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ประสบกับปัญหาน ้าเสียในคลอง
สาธารณะเขตเทศบาลซึ่งเกิดมาจาก ปัจจัยทั ง ๓ ด้าน คือ คือ ๑. น ้าเสียจากบ้านเรือน ๒. น ้าเสียจาก
โรงฆ่าสัตว์ ๓. น ้าเสียจากสิ่งปฏิกูลที่มนุษย์ถ่ายออกมา เมื่อทราบถึงปัญหาน ้าเสียที่เกิดขึ นมาแล้ว ทาง
เทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้น้าปัญหาที่ประชาชนประสบนั นมาจัดท้าแผนในพัฒนาการจัดบริหารจัดน ้า
เสียของเทศบาล ทั ง ๓ ด้าน โดยการจัดท้าแผนต่างๆ นั นทางเทศบาลได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากปัญหาน ้าเสียมาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเพ่ือที่จะได้
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น   

๒) ด้านการปฏิบัติงาน  
หลังจากที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ทราบถึงปัญหาของน ้าเสียที่เกิดขึ นแล้ว ได้จัดท้า

แผนขึ นมาและมีการด้าเนินงานตามระยะเวลาที่ได้ก้าหนดไว้๙ และเทศบาลยังมีการจัดชื อจัดจ้าง
อุปกรณ์ในการด้าเนินงาน๑๐ ตลอดจนมีการเปิดประมูลให้บริษัทเข้ามาท้าการวางระบบในการบริหาร
จัดการน ้าเสีย๑๑ โดยตลอดระยะเวลาในการด้าเนินงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด้าเนินงานของเทศบาลเป็นระยะ๑๒ โดยการอ้านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เทศบาล
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการลงพื นที่๑๓ อีกทั งเทศบาลยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันจัดการ
ผักตบชวาและขยะในแหล่งน ้าสาธารณะ๑๔ ซึ่งประชาชนในพื นท่ีเทศบาลมีการร่วมไม้ร่วมมือกันในการ
จัดขยะหรือสิ่งของที่ถูกทิ งลงล้าคลองสาธารณะ๑๕ อีกทั งเทศบาลเมืองพนัสนิคม ยังได้จัดท้าแผนคืน
น ้าดีสู่ล้าคลองสาธารณะของเทศ๑๖  

สรุป จากแผนการด้าเนินงาน ทางเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
โดยการก้าหนดระยะเวลาในการด้าเนินงาน และมีการจัดชื อจัดจ้างบริษัทที่มีความรู้และความสามารถ
มาด้าเนินงาน โดยทุกขั นตอนจะมีตัวแทนจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานปฏิบัติงาน
ของเทศบาลทุกครั ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานนั นชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
 
 

                                                           
๙ สัมภาษณ์ นายวิจัย อัมราลิขิต, นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายพสิษฐ์ เช่ือมเจริญพรกุล, ผู้อ้านวยการกองช่าง เทศบาลพนัสนิคม, ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๑ สัมภาษณ์ ธนศักดิ์ จันทะวงศ,์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒ สัมภาษณ์ นางธนัสสรณ์  เขมทันชนวัฒน์, เจ้าหน้าท่ีธุรการช้านาญงาน, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 
๑๓ สัมภาษณ์ นางกรองทอง จันทร, ผู้ช่วยนายช่างศิลป์, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายกิจณรงค์ ชิตเครือ, ประชาชนในพื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๕ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๕ สัมภาษณ์ นางสาวลภัสภัสสร วิระยเลิศกูล, ประชาชนในพื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายพสิษฐ์ เช่ือมเจริญพรกุล, ผู้อ้านวยการกองช่าง เทศบาลพนัสนิคม, ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๐๔ 
 

๓.) ด้านการตรวจสอบ 
ในด้านการตรวจสอบผลการด้าเนินงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคมนั น ทางเทศบาลมี

การตรวจสอบผลการด้าเนินงานเป็นระยะๆสม่้าเสมอ๑๗ เพ่ือตรวจสอบผลการด้าเนินงานของเทศบาล
ในระยะยาวและน้าผลนั นมาวิเคราะห์เพ่ือน้าผลมาปรับปรุงแผนในการด้าเนินงานครั งต่อไปของ
เจ้าหน้าที๑่๘ ซึ่งผลจากการด้าเนินงานที่ผ่านมาแล้วนั นพบปัญหาอยู่ เช่น จากเดิมเทศบาลมีการวางท่อ
น ้าเสีย กลางล้าคลองสาธารณะ ซึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปท่อน ้าเสียเกิดการช้ารุเสียหายท้าให้ยากต่อการ
แก้ไขปัญหา อีกทั งทางเทศบาลมีการตรวจสอบสภาพน ้าเสียที่ถูกปล่อยจากโรงฆ่าสัตว์มาสู่แหล่งน ้า๑๙ 
จึงท้าให้ในอดีตการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เท่าท่ีควร๒๐  

สรุป ด้านการตรวจสอบการด้าเนินงานของเทศบาล เมื่อเทศบาลด้าเนินงานไปแล้ว
ประชาชนสามารถตรวจสอบถึงวิธีด้าเนินงานของทางเทศบาลพนัสนิคมได้ หลากหลายช่องทาง ไม่ว่า
จะเป็นการประกาศ การประชาสัมพันธ์ อีกทั งประชาชนยังสามารถร้องเรียน หากการด้าเนินงาน
ล่าช้า หรือการปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผนงาน ประชาชนสามารถเข้าถึงมูลข้อการตรวจสอบได้ทั งใน
กล่องแสดงความคิดเห็นของเทศบาลและเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม หรือช่องทางบนโลก
ออนไลน์ Facebook “เทศบาลเมืองพนัสนิคม” ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตามวิธีการ
บริหารงานของเทศบาลได้อย่างตรงไปตรงมา 

๔.) ด้านการปรับปรุงแก้ไข 
หลังจากที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ตรวจสอบผลของการด้าเนินงานและระบบท่อ

รวบรวมน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคมริมฝั่งคลองห้วยน้อยและคลองห้วยอีแขกที่มีสภาพช้ารุด
เสียหายทั งหมด และไม่มีการรวบรวมน ้าเสียเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ท้าให้เทศบาลทราบถึงปัญหาที่
จะต้องได้รับการแก้ไขและมีจุดบกพร่อง๒๑ เมื่อเทศบาลได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง ที่เกิดขึ นน ้าเสีย
แล้ว จึงได้รีบด้าเนินการปรับปรุงแผนแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาระบบน ้าเสียทั ง ๓ ด้าน   
คือ ๑. น ้าเสียที่เกิดจากบ้านเรือน ๒. น ้าเสียที่เกิดจากโรงฆ่าสัตว์ ๓. น ้าเสียที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลของ
มนุษย์ เช่น จากเดิมเทศบาลได้ฝังท่อน ้าเสียไว้กลางคลองสาธารณะท้าให้ยากต่อการตรวจสอบว่า 
ระยะไหนเกิดช้ารุเสียหายไปบ้าง ทางเทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงเปลี่ยนระบบเดินท่อน ้าเสียใหม่ จาก
เดิมที่ฝังอยู่กลางล้าคลอง ยกขึ นมาเดินท่อใหม่ติดกับก้าแพงที่กันน ้าล้าคลองสาธารณะ ตลอดแนว
คลองของเทศบาลทั งสองล้าคลอง คือคลองห้วยน้อยและคลองห้วยอีแขก๒๒ ตลอดการด้าเนินงานของ
เทศบาลมีการน้าตัวแทนภาคประชาชนไปอบรมและประชุม ถึงผลด้าเนินงานของเทศบาลสม่้าเสมอ๒๓  

                                                           
๑๗ สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ จันทะวงศ,์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายมาโนช นกหงษ,์ เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙ สัมภาษณ์ นางกรองทอง จันทร, ผู้ช่วยนายช่างศิลป์, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๐ สัมภาษณ์ นางสาวจินตนา สายสืบสวัสดิ์, ผู้ช่วยพนักงานธุรการ, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายวิจัย อัมราลิขิต, นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ ธนศักดิ์ จันทะวงศ,์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๓ สัมภาษณ์ นางสาววิธวดี จินดา, ประชาชนในพื นท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๕ 
 
ทั งนี ตัวแทนของประชาชนยังเป็นคนกลางในการประสานงานหรือเสนอโครงการต่อเทศบาล๒๔ และ
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับเทศบาล ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันกันเพ่ือให้การด้าเนินงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้๒๕ 

สรุป เทศบาลเมืองพนัสนิคม น้าผลการตรวจสอบของการน้าเนินงานของเทศบาลแล้วก็
ได้น้าผลนั นมาสรุปและน้าเสนอผลนั นต่อประชาชน หรือท้าประชาพิจารณ์ให้ประชาชนทราบแล้ว 
ทางเทศบาลได้ด้าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีเพ่ือให้สอดคล้องและตอบรับกับความคิดเห็นของ
ประชาชน อีกทั งระบบการบริหารจัดการน ้าเสียในสมัยเก่าทางเทศบาลได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
จัดการน ้าเสียใหม่ทั งระบบ เพ่ือให้การด้าเนินงานจัดการน ้าเสียนี มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นที่
น่าพึ่งพอใจต่อประชาชนมากที่สุด 

หลักธรรมที่น ามาใช้ในการการบริหารจัดการน  าเสีย หลักอิทธิบาท ๔ ดังนี  
๑. ด้านฉันทะ (ความพอใจ) 
การพอใจ การรักในสิ่งที่ตนท้าหรือการลงมือกระท้างานที่ตนเองถนัดหรือรักอย่างสุด

ความสามารถ ไม่ว่างานนั นจะเป็นงานประเภทใดหรืองานนั นจะเกี่ยวกับอาชีพไหนๆ ก็ตามขอให้ยึด
มั่นและศรัทธาในสายงานอาชีพของตนและพอใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและท้าให้ดีที่สุด สุด
ความสามารถ๒๖ เป็นสิ่งแน่แท้ว่าผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสายงานไหนก็ตาม 
จะต้องมีความรักและศรัทธาต่องานที่เราจะท้า๒๗ เพราะงานที่เรากระท้าในทุกๆงาน นั นย่อมมีเกียรติ
เท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานก็ตาม๒๘ ความมีใจรักในสิ่งที่ท้า และพอใจใฝ่รักใน
จุดหมายของสิ่งที่ท้านั น ๆ ให้ส้าเร็จอยากให้งานนั นหรือสิ่งนั นบรรลุจุดมุ่งหมาย ๒๙ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ของสิ่งที่กระท้าหรือจะเข้าถึงด้วยการลงมือท้าด้วยตัวของตนเอง๓๐ แต่ในการบริหารงานของเทศบาล
ทุกครั งที่เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคนปฏิบัติงาน สิ่งที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานทุกคนได้รับกลับจากการ
ให้บริการประชาชน คือ ความพึงพอใจ จากประชาชน การลงมือกระท้าโดยมิหวังสิ่งตอบแทนอะไร 
หวังเพียงเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนในเขตพื นที่เทศบาล๓๑ 

สรุป ฉันทะ (ความพอใจ) ความพอใจ หรือ การลงมือกระท้าในหน้าที่ที่ตนเองรักและ
ศรัทธาอย่างเต็มที่สุดความสามารถ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ การรักในสิ่งที่ตนเองกระท้า เป็นสิ่ง
มนุษย์ทุกคนในสังคมไทยควรตระหนักถึง อาชีพ หรือสายงานต่างๆ ที่ได้กระท้านับเป็นอาชีพที่มี
เกียรติทุกอาชีพ เหตุเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ได้ไปคดโกง ไม่ท้าให้ใครเดือนร้อน และสิ่งส้าคัญอีก
ประการหนึ่งที่ส้าคัญคือ ไม่มีงานไหนต่้า ถ้าเราท้าด้วยใจสูง   
                                                           

๒๔ สัมภาษณ์ นางสาวลภัสภัสสร วิระยเลิศกูล, ประชาชนในพื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๒๕ สัมภาษณ์ นายกิจณรงค์ ชิตเครือ, ประชาชนในพื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 

๒๖
 สัมภาษณ์พระชลญาณมุนี, ดร. เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒๗ สัมภาษณ์ นายมาโนช นกหงษ,์ เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๘ สัมภาษณ์ นางสาววิธวดี จินดา, ประชาชนในพื นท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๕ ธันวาคม๒๕๖๑. 
๒๙ สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ จันทะวงศ,์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๐ สัมภาษณ์ นางกรองทอง จันทร, ผู้ช่วยนายช่างศิลป์, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายวิจัย อัมราลิขิต, นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๐๖ 
 

๒. ด้านวิริยะ (ความเพียร) 
ความเพียรพยายาม ความอุตสาหะ ในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถของตนเอง

เท่าที่จะกระท้าได้ โดยการท้างานนั นต้องเริ่มจากการลงมือกระท้าด้วยตนของตนเองด้วย หนึ่ง
มันสมอง สองมือ ของเรา๓๒ และมานะบากบั่น ที่จะท้างานหรือท้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีที่สุด ไม่ท้อถอย
เมื่อเกิดอุปสรรค และความยากล้าบากต่างๆ ด้วยการมองปัญหาหรืออุปสรรคท่ีขัดขวาง๓๓ ความเพียร 
นั นมีความจ้าเป็นส้าหรับอย่างมากต่อการปฏิบัติงานในทุกๆวัน หรือการกระท้าต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน
ขณะนั น เพราะหากต้องการความส้าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั งไว้๓๔ มีความเพียรในการท้าสิ่งนั นๆ
ในทางที่ถูกตามเหตุ และผล ภายใต้พื นฐานตามหลักคุณงามความดีความอุตสาหะ และอดทนต่อ
ความยากล้าบากไม่มีงานไหนส้าเร็จลุล้วงไปได้ถ้าเราไม่ร่วมมือและร่วมใจกันท้างานทุกอย่างจะส้าเร็จ
ได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะจึงเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะน้าคุณไปสู่ความส้าเร็จ
ได้ ยิ่งคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมากเท่านั น ที่ส้าคัญความวิริยะจะเกิดขึ นได้ก็
ด้วยความรักในงานจากฉันทะนั่นเอง และความวิริยะไม่ใช่การท้างานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการ
หมั่นฝึกฝนตนเองต่างหาก๓๕  

สรุป วิริยะ หรือ ความพากเพียร หมายถึง การการะท้าที่ติดต่อไม่ขาดตอนไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ น ส้าหรับคนท้างานร่วมกันคือ จะต้องขยันด้วยกันทั งหัวหน้าและลูกน้อง 
ยิ่งผู้เป็นหัวหน้ายิ่งส้าคัญมาก ถ้าเป็นคนเกียจคร้าน คิดกินแรงอย่างเดียว ลูกน้องก็มักขยันไปได้ไม่กี่น ้า 
เดี๋ยวก็รามือกันหมด แต่ถ้าหัวหน้าเอาการเอางาน ก็จะสามารถดึงลูกน้องให้ขยันขันแข็งขึ นด้วย 

๓. ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่) 
การท้างานต่างๆควรจดจ่ออยู่กับการทุกครั งที่ท้า ควรท้างานด้วยความเอาใจใส่ในหน้าที่

การงานที่ตนได้รับมอบหมาย มิใช้สักแต่ว่าท้างานของให้ผ่านไปที แต่การท้างานนั นต้องลงมือท้าด้วย
ความเต็มใจและลงมือท้าอย่างสุดความสามารถ๓๖ ท้าให้เกิดผลดีต่องานที่ท้า จิตตะเป็นธรรมะที่แสดง
ถึงสติ ความรอบคอบและความรับผิดชอบที่จะตามมา ซึ่งในสังคมการท้างานปัจจุบันนี  มุ่งเน้นแย่งชิง
ต้าแหน่งกัน และขัดขากัน๓๗ งานที่ตนเองต้องรับผิดชอบนั นคือสิ่งใดกันแน่ จิตตะจึงมีความส้าคัญใน
การท้างานโดยไม่วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง ดังนั น จิตตะจะเป็นเสมือนรั วของเส้นทางที่ไม่ให้
ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความส้าเร็จได้๓๘ อย่างไรก็ดี ปกติคนที่โตเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบ มักจะใส่ใจกับงาน
อยู่แล้ว เพราะธรรมชาติจะท้าให้หยุดคิดยาก แต่เสียอยู่อย่างเดียวคือ๓๙ ชอบคิดเจ้ากี เจ้าการแต่เรื่อง

                                                           
๓๒ สัมภาษณ์พระชลญาณมุนี, ดร. เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๓๓ สัมภาษณ์ นางสาวจินตนา สายสืบสวัสดิ์, ผู้ช่วยพนักงานธุรการ, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวลภัสภัสสร วิระยเลิศกูล, ประชาชนในพื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๕ สัมภาษณ์ นายมาโนช นกหงษ,์ เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๖ สัมภาษณ์พระชลญาณมุนี, ดร. เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
๓๗ สัมภาษณ์ นางสาวฐิตารีย์ เกิดแก้ว, ผู้ช่วยพนักงานธุรการ, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๓๘ สัมภาษณ์ นางสาววิธวดี จินดา, ประชาชนในพื นท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๕ ธันวาคม๒๕๖๑. 
๓๙ สัมภาษณ์ นายมาโนช นกหงษ,์ เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๗ 
 
งานของคนอ่ืน คอยติ คอยสอดแทรก คอยวิพากษ์วิจารณ์ในขณะที่ธุระของตัวกลับไม่คิดไม่ดู ซึ่งไม่
ส่งผลให้งานของเราดีขึ น๔๐  

สรุป จิตตะ จิตใจที่จดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานที่ท้าเรามีสมาธิในการท้างาน ไม่ว่า
งานนั นจะยากเย็นสักเพียงใดก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น และยังท้าให้งานนั นสามารถ
ด้าเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  

๔. ด้านวิมังสา (ความรอบครอบ) 
การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย ท้างานต่างให้เกิดความรอบครอบและพิจารณาหา

เหตุผลในงานที่ตนเองได้กระท้าลงไปเมื่อเกิดปัญหา ให้ใช้สติปัญญาค่อยๆพิจารณาหาทางแก้ไขอย่าง
รอบครอบ๔๑ หนักแน่นและให้ความเสมอภาคกับทุกคนเท่าเทียมกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ไม่เอารัดเอา
เปรียบ๔๒ และแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ช่วยกันคิดในทางสร้างสรรค์ เพ่ือให้องค์กร หน่วยงาน 
และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข๔๓ ท้างานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าท้า๔๔ คนเราแม้จะรักงาน
แค่ไหน บากบั่นเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว 
ผลที่สุดงานก็คั่งค้างและผิดพลาดจนได้๔๕ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกท่านควรพิจารณา
ใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท้านั น มีการวางแผน วัดผล คิดค้น
วิธีแก้ไขปรับปรุง๔๖  

สรุป วิมังสา การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย หนักแน่นและให้ความเสมอภาคกับทุกคน
เท่าเทียมกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ร่วมเผชิญ และแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ช่วยกันคิดในทางสร้างสรรค์ เพ่ือให้องค์กร หน่วยงาน และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข การวางตัวให้
เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลาย ยังเป็นปัจจัยไปสู่การบริหารงานของหน่วยงานของตนท้าให้ทุกคนใน
หน่วยงานมีความสุข และความสามัคคีในหมู่คณะด้วย 

 
 
 
 
 

                                                           
๔๐ สัมภาษณ์ นายกิจณรงค์ ชิตเครือ, ประชาชนในพื นท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๕ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๔๑ สัมภาษณ์พระชลญาณมุนี, ดร. เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๔๒ สัมภาษณ์ นางสาวลภัสภัสสร วิระยเลิศกูล, ประชาชนในพื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๓ สัมภาษณ์ นายกิจณรงค์ ชิตเครือ, ประชาชนในพื นท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๕ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๔๔ สัมภาษณ์ นางธัญพร ขุนชาติ, ผู้อ้านวยการกองการศึกษา, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๕ สัมภาษณ์ จ.ส.อ.กิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๔๖ สัมภาษณ์ นางเนตรนภา ทรงดาวเรือง, หัวหน้าฝ่ายปกครอง, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๐๘ 
 

 

๔.๘ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

๓.  ด้านการตรวจสอบ 
- เทศบาลร่วมกันประชาชนในการดแูล     

รักษาแหล่งน ้าในเขตพื นท่ี  
- เทศบาลตรวจสอบวิธีด้าเนินงานเป็น        

ระยะ  ๆ
- สามารถตรวจสอบวิธีด้าเนินงาน

งบประมาณ 
- จัดแผนการด้าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
- มีตัวแทนจากภาคประชาชนร่วมในการ

ตรวจสอบเป็นระยะๆ  
 

๔.  ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

- เทศบาลน้าผลทีไ่ดม้าด้าเนินการแกไ้ขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์  

- ผลของการปรับปรุงแก้ไข สามารถบรรลุ
เป้าหมาย 

- เทศบาลประเมินผลต่างๆ แล้วน้าผลนั น
กลับมาปรับปรุงแก้ไข 

- เทศบาลมีการพัฒนาระบบท่อน ้าเสีย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

- หลังจากพัฒนาระบบบริหารจัดการน ้า
แล้วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  

 

๑. ด้านการวางแผน 
- เทศบาลจดัท้าแผนจดัการน ้าเสีย

ครอบคลมุทุกพื นท่ี 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท้าแผน
จัดการน ้าเสีย  

- เทศบาลมีแผนในการจดัการน ้าเสยีใน
ครัวเรือน 

- เทศบาลจดัท้าแผนฟื้นฟูสภาพล้า
คลอง 

- มีจัดท้าประชาพิจารณ์ ประชาสัมพันธ์   
 

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน  า
เสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี 

๒.  ด้านการปฏิบัติตามแผน 
- เทศบาลได้ด้าเนินการตามแผนท่ีที่

ก้าหนดไว ้
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติาม

แผน  
- มดี้าเนนิงานตามแผนบรรลเุป้าหมายที่ตั ง 
- เทศบาลมีการจัดชื อจดัจ้างอุปกรณม์า

ด้าเนินงาน 
- เทศบาลจดัท้าแผนคืนน ้าดีสูล่้าคลอง

สาธารณะ  
 

แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ทีไ่ดจ้ากการวิจัย 



๑๐๙ 
 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย “ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสีย
ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี”สรุปได้ว่า ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสีย
ประกอบไปด้วย ๔ ด้าน ซ่ึงแต่ละด้านมีข้อค้นพบท่ีสา้คัญ คือ 

๑. ด้านการวางแผน 
เทศบาลจัดท้าแผนจัดการน ้าเสียครอบคลุมทุกพื นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท้า

แผนจัดการน ้าเสีย เทศบาลมีแผนในการจัดการน ้าเสียในครัวเรือนและเทศบาลจัดท้าแผนฟ้ืนฟูสภาพ
ล้าคลองมีจัดท้าประชาพิจารณ์เพ่ิมการประชาสัมพันธ์   

 ๒. ด้านการปฏิบัติงาน 
เทศบาลได้ด้าเนินการตามแผนที่ที่ก้าหนดไว้และเปิดโอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติตามแผน เทศบาลมีด้าเนินงานตามแผนบรรลุเป้าหมายที่ตั ง และเทศบาลมีการจัดชื อจัดจ้าง
อุปกรณ์มาด้าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลและอีกประเด็นที่
ส้าคัญคือเทศบาลจัดท้าแผนคืนน ้าดีสู่ล้าคลองสาธารณะ  

 ๓. ด้านการตรวจสอบ 
เทศบาลร่วมกันกับประชาชนในการดูแลรักษาแหล่งน ้าในเขตพื นที่เทศบาลและประชาชน

คอยตรวจสอบวิธีด้าเนินงานของเทศบาลเป็นระยะๆ และยังสามารถตรวจสอบวิธีด้าเนินงานรวมทั ง
งบประมาณจัดแผนการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชนร่วมในการ
ตรวจสอบร่วมด้วย  

๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข 
เทศบาลน้าผลที่ได้มาด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ผลของการ

ปรับปรุงแก้ไข สามารถบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตามที่มีการประเมินผลต่างๆ แล้วยังสามารถน้าผล
นั นกลับมาปรับปรุงแก้ไขอีกด้วย ทั งนี เทศบาลมีการพัฒนาระบบท่อน ้าเสียเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
หลังจากพัฒนาระบบบริหารจัดการน ้าแล้วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  

นอกจากนั นจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ยังพบว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
คือ อิทธิบาท ๔ สามารถน้ามาเป็นหลักการหรือแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล ดังนี  

๑. ฉันทะ (ความพอใจ) 
การรักในสิ่งที่ตนท้า เป็นสิ่งแน่แท้ว่าผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสาย

งานไหนก็ตาม จะต้องมีความรักและศรัทธาต่องานที่เราจะท้า ด้วยเหตุที่ว่า ไม่มีงานไหนต่้า ถ้าเราท้า
ด้วยใจสูง 

๒. วิริยะ (ความเพียร) 
ความเพียรพยายามที่จะท้างานหรือท้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีที่สุด ไม่ท้อถอยเมื่อเกิดอุปสรรค 

และความยากล้าบากต่างๆที่เข้ามา 
๓. จิตตะ (ความเอาใจใส่) 
มีความสนใจในสิ่งที่จะท้านั นอย่างจริงจัง การเอาใจใส่ในหน้าที่การงานขณะที่กระท้าสิ่ง

นั นๆ ท้างานด้วยใจท้าอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ 
 
 



๑๑๐ 
 

๔. วิมังสา (ความคิดรอบครอบ) 
ปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการบริหารงานและย่อมเกิดจากปัจจัยจากข้อนี 

เป็นสิ่งส้าคัญ เพราะการใช้วิมังสา คือ การคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุ และผล ย่อมท้าให้เข้าใจต่อ
กระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการด้าเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงย่อมรู้จักแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ นได้ด ี 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี  ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสีย 
ในเขตพื นที่เทศบาลบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการมีส่วนร่วมในเขตพื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม ในแก้ไขปัญหาน ้าเสียที่เกิดขึ นในพื นที่  ๓) เพ่ือ
ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัส จังหวัดชลบุรี
       การศึกษาวิจัยครั งนี  ด้าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานมวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตพื นที่ เทศบาล 
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่าง
จ้านวน ๓๘๖ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณี
ตัวแปรต้นตั งแต่ ๓ กลุ่มขึ นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท้าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส้าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) และการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 
(Key Informants) จ้านวน ๑๒ คน และใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ เนื อหาประกอบบริบท ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ้านวน ๒๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘ 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี มีจ้านวน ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙ มีอาชีพ อ่ืนๆ มีจ้านวน 
๑๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา / ปวช. มีจ้านวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๑.๖ ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ บ้านของตนเอง มีจ้านวน ๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕ 
รายได้ต่อเดือน๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท จ้านวน ๑๘๐ คนคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖ 

      ๕.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียตามหลัก
อิทธิบาท ๔ 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียตาม
หลักอิทธิบาท ๔  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๙๒, S.D. = ๐.๕๕๒) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านทั ง ๔ ด้าน สรุปได้ ดังนี  

๑. ด้านฉันทะ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๗๕๔) 

๒. ด้านวิริยะ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๗๐๖) 

๓. ด้านจิตตะ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียตามหลักอิทธิบาท ๔  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๗๑๘) 

๔. ด้านวิมังสา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียตามหลัก 
อิทธิบาท ๔  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๓๘) 

     ๕.๑.๓ ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุร ี

ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โ ด ย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๕๔๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั ง ๔ ด้าน สรุปได้ 
ดังนี  

๑. ด้านการวางแผน ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้ า เสียในเขตเทศบาล 
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๗๑๗) 

๒. ด้านการปฏิบัติงาน  ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาล 
เมืองพนัสนิคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๗๒๐) 

๓. ด้านการตรวจสอบ ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาล 
เมืองพนัสนิคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๖๖๗) 

๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาล 
เมืองพนัสนิคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๔๕) 
 



๑๑๓ 
 

๕.๑.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาล  

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีโดยจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
ลักษณะที่อยู่อาศัย และรายได้ สรุปได้ ดังนี  

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ไม่แตกต่างกัน (t = -๐.๐๓๕, Sig.= ๐.๙๗๒) ดังนั นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ไม่แตกต่างกัน (F = ๒.๑๗๓, Sig.= ๐.๐๙๑) ดังนั นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ไม่แตกต่างกัน (F=๐.๑๖๕, Sig.= ๐.๙๕๖)  ดังนั นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ไม่แตกต่างกัน (F=๐.๔๔๓, Sig.= ๐.๗๗๘) ดังนั น
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มี ลักษณะที่อยู่อาศัย ต่างกัน ความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ไม่แตกต่างกัน (F=๐.๕๗๒, Sig.= ๐.๖๓๔) 
ดังนั นปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๖ ประชาชนที่มี รายได้ ต่างกัน ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ไม่แตกต่างกัน (F=๑.๕๕๘, Sig.= ๐.๑๙๙) ดังนั นปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

๕.๑.๕ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ถึงประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 ความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า 

ปัจจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสีย  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสีย ด้านการปฏิบัติตามแผน อยู่ในระดับสูง (r=.๕๑๒**) 
 ปัจจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาล มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสีย ด้านการตรวจสอบ อยู่ในระดับสูง (r=.๕๙๕**) 
 ปัจจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาล มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียด้านการปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับสูง (r=.๕๒๙**) 
 ปัจจัยประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสีย โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง (R=.๗๑๓**)   

 
 



๑๑๔ 
 

๕.๑.๖ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ ด้าน ดังนี  
๑.ด้านการวางแผน เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ประสบกับปัญหาน ้าเสีย

ในคลองสาธารณะเขตเทศบาลซึ่งเกิดมาจาก ปัจจัยทั ง ๓ ด้าน คือ ๑. น ้าเสียจากบ้านเรือน  
๒. น ้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ ๓. น ้าเสียจากสิ่งปฏิกูลที่มนุษย์ถ่ายออกมา เมื่อทราบถึงปัญหาน ้าเสียที่
เกิดขึ นมาแล้ว ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้น้าปัญหาที่ประชาชนประสบนั นมาจัดท้าแผนใน
พัฒนาการจัดบริหารจัดน ้าเสียของเทศบาล ทั ง ๓ ด้าน โดยการจัดท้าแผนต่างๆ นั นทางเทศบาลได้มี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากปัญหาน ้าเสียมาร่วมรับฟังและแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือที่จะได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

๒.ด้านการปฏิบัติตามแผน จากแผนการด้าเนินงาน ทางเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้มี
การปฏิบัติตามแผนงานโดยการก้าหนดระยะเวลาในการด้าเนินงาน และมีการจัดชื อจัดจ้างบริษัทที่มี
ความรู้และความสามารถมาด้าเนินงาน โดยทุกขั นตอนจะมีตัวแทนจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด้าเนินงานปฏิบัติงานของเทศบาลทุกครั ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานนั นชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได ้

๓.ด้านการตรวจสอบ ด้านการตรวยสอบการด้าเนินงานของเทศบาล เมื่อเทศบาล
ด้าเนินงานไปแล้วประชาชนสามารถตรวจสอบถึงวิธีด้าเนินงานของทางเทศบาลพนัสนิคมได้ 
หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ การประชาสัมพันธ์ อีกทั งประชาชนยังสามารถ
ร้องเรียน หากการด้าเนินงานล่าช้า หรือการปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผนงาน ประชาชนสามารถเข้าถึง
มูลข้อการตรวจสอบได้ทั งในกล่องแสดงความคิดเห็นของเทศบาลและเว็บไซต์ของเทศบาล 
เมืองพนัสนิคม หรือช่องทางบนโลกออนไลน์ Facebook “เทศบาลเมืองพนัสนิคม” ที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถติดตามวิธีการบริหารงานของเทศบาลได้อย่างตรงไปตรงมา 

๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข ที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม น้าผลการตรวจสอบของการน้า
เนินงานของเทศบาลแล้วก็ได้น้าผลนั นมาสรุปและน้าเสนอผลนั นต่อประชาชน หรือท้าประชาพิจารณ์
ให้ประชาชนทราบแล้ว ทางเทศบาลได้ด้าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีเพ่ือให้สอดคล้องและตอบ
รับกับความคิดเห็นของประชาชน อีกทั งระบบการบริหารจัดการน ้าเสียในสมัยเก่าทางเทศบาลได้
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบจัดการน ้าเสียใหม่ทั งระบบ เพ่ือให้การด้าเนินงานจัดการน ้าเสียนี มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นที่น่าพึ่งพอใจต่อประชาชนมากที่สุด 

๕.๑.๗ สรุป ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
น ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั ง ๔ ด้านดังนี  

๑. ด้านการวางแผน 
๑.๑ ประชาชนในพื นท่ีควรให้ความร่วมมือในการจัดท้าแผนอย่างจริงจัง 
๑.๒ ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เท่าท่ีควร เกี่ยวกับแผนในการที่

จะด้าเนินงานบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาล 
๑.๓ ประชาชนควรจัดท้าแผนในการบริหารจัดการน ้าเสียในครัวเรือนของตนเอง 
 



๑๑๕ 
 

๒. ด้านการปฏิบัติงาน 
๒.๑ เทศบาลพนัสนิคม ได้ด้าเนินงานตามแผนงานและระยะเวลาที่วางไว้ 
๒.๒ ประชาชนเคารพและปฏิบัติตามนโยบายการจัดการน ้าเสียของเทศบาล 

 ๒.๓ ประชาชนจัดท้าแผนจัดการน ้าเสียในครัวเรือนของตนเอง จากการแนะน้าหรือ
ประชาสัมพันธ์จากเทศบาล        
 ๓. ด้านการตรวจสอบ       
 ๓.๑ เทศบาลมีการตรวจสอบระบบท่อส่งน ้าเสียเดิมที่ไม่ได้คุณภาพ  
 ๓.๒ เทศบาลมีการตรวจสอบน ้าเสียที่ปล่อยจากโรงฆ่าสัตว์   
 ๓.๓ เทศบาลมีการตรวจสอบคุณภาพน ้าเสียเป็นระยะๆ    
 ๔. ด้านปรับปรุงแก้ไข       
 ๔.๑ เทศบาลมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบท่อส่งน ้าเสียใหม่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น           
 ๔.๒ เทศบาลมีแผนในการบ้าบัดน ้าเสียให้สามารถกลับมาเป็นน ้าดี  
 ๔.๓ เทศบาลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในน ้าล้าคลองได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

๑. เทศบาลกับชุมชนย่อยแต่ละชุมชนย่อยควรประสานงานกันเพ่ือจัดท้าโครงการใน
การฟ้ืนฟูคลองสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

๒. สร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ นมาเพ่ือให้มีหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชนในการจัดท้าโครงการหรือเสนอแผนในการบริหารจัดการน ้าเสียในครัวเรือนและในล้าคลอง 

๓ จัดตั งให้มีจุดทิ งขยะให้ชัดเจนและทั่วถึงตลอดจนเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

๔ บ้านเรือนทุกหลังคาเรือนควรบ้าบัดสิ่งปฏิกูลก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
๕. ปลูกฝันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้หันกลับมาสนใจที่จะช่วยกันพัฒนาแหล่งน ้า

สาธารณะในเขตเทศบาลของตนให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
๖. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังจิตส้านึกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

ให้รักสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

๕.๒ อภิปรายผล 
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาล 

เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” โดยรวมทั ง ๔ ด้านสามารถน้ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี  
๕.๒.๑ ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวมทั ง ๔ ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้ว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสีย
ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมนั น มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน ตลอดจนถึงการได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน ในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจอม 
จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง) ได้วิจัยเรื่อง เรื่อง “ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ้านม่วง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี”   ผลวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของผู้บริหาร
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านม่วง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง๑ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (จันทนา) ได้วิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลในอ้าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช” ผลการวิจับพบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลใน
อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๒ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระกิตติคุณ วรธมฺโม (สว่างเพียร)  ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองพิจิตรของ
จังหวัดพิจิตร” ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองพิจิตรของจังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ๓  
ซึ่งสอดคล้องกับ ธนกฤต ปั้นวิชัย ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการที่พึงประสงค์ของ
วิทยาลัยสงฆ์ตามหลักอิทธิบาท ๔” ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ผู้บริหารและคณาจารย์มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก๔ 

 
 
                                                           

๑ พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง), “ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ้านม่วง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลยั: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๒ พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (จันทนา), “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลใน
อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๓ พระกิตติคุณ วรธมฺโม, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองพิจิตรของจังหวัดพิจิตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิตมหาบัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๔ ธนกฤต ปั้นวิชัย , “ประสิทธิผลการบริหารจัดการที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยสงฆ์ตามหลัก 
อิทธิบาท ๔” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   



๑๑๗ 
 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประสิทธิผลการจัดการบริหารน ้าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ความคิดเห็นของประชาชนมีมีต่อประสิทธิผลการจัดการบริหารน ้าเสียในเขตเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
ลักษณะที่อยู่อาศัยและรายได้ อภิปรายผลได้ ดังนี  

ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการบริหารน ้าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ท้าให้รู้ว่า เพศ ไมมี่ผลต่อประสิทธิผลการจัดการ
บริหารน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ทั งนี เนื่องจาก ประสิทธิผลการจัดการ
บริหารน ้าเสีย ไม่ได้ขึ นอยู่กับ เพศ ของประชาชน  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา  
โอภากุล ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนศึกษาเฉพาะกรณีงานของฝ่ายทะเบียน 
ส้านักงานเขต” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการ
ให้บริการประชาชนศึกษาเฉพาะกรณีงานของฝ่ายทะเบียน ส้านักงานเขต ไม่แตกต่างกัน๕  

ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการบริหารน ้าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ท้าให้รู้ว่า อายุ ไมม่ีผลต่อประสิทธิผลการจัดการ
บริหารน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั งนี เนื่องจาก ประสิทธิผลการจัดการ
บริหารน ้าเสีย ไม่ได้ขึ นอยู่กับ อายุ ของประชาชน ซ่ึงไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ  

พระบุญโชค กิตฺติสาโร (ค้าภีระ) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารการพัฒนา
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลเขาวงอ้าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ ๐.๐๕๖ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการบริหารน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่
แตกต่างกัน ท้าให้รู้ว่า อาชีพ ไม่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการบริหารน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี ทั งนี เนื่องจาก ประสิทธิผลการจัดการบริหารน ้าเสีย ไม่ได้ขึ นอยู่กับอาชีพของ
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (จันทนา)  ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลในอ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี 
อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลในอ้าเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน๗ 

                                                           
๕ สุกัญญา โอภากุล, “ประสิทธิผลการให้บริการประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีงานของฝ่ายทะเบียน 

กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, ๒๕๔๔).  
๖ พระบุญโชค กิตฺติสาโร (ค้าภีระ), “ประสิทธิผลการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหาร

ส่วนต้าบลเขาวงอ้าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  

๗ พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (จันทนา), “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลใน
อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการคณะสงฆ์) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๑๘ 
 

ประชาชนที่มี การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการบริหารน ้าเสีย
ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ท้าให้รู้ว่า การศึกษา ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการบริหารน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั งนี เนื่องจาก 
ประสิทธิผลการจัดการบริหารน ้าเสีย ไม่ได้ขึ นอยู่กับ การศึกษาของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระกิตติคุณ วรธมฺโม (สว่างเพียร)  ได้ท้าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองพิจิตรของจังหวัด
พิจิตร” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
บริหารน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไมแ่ตกต่างกัน๘ 

ประชาชนที่มี ลักษณะที่อยู่อาศัย ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ
บริหารน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ท้าให้รู้ว่า ลักษณะที่อยู่อาศัย 
ไม่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการบริหารน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ทั งนี 
เนื่องจาก ประสิทธิผลการจัดการบริหารน ้าเสีย ไม่ได้ขึ นอยู่กับ ลักษณะที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่)  ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ
ปัญหาล้าน ้าคูไหวเน่าเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี ลักษณะที่อยู่
อาศัย ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาล้าน ้าคูไหวเน่าเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่ 
แตกต่างกัน๙ 

ประชาชนที่มี รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการบริหารน ้าเสียใน
เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ท้าให้รู้ว่า รายได้ ไม่มีผลต่อประสิทธิผลการ
จัดการบริหารน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั งนี เนื่องจาก ประสิทธิผลการ
จัดการบริหารน ้าเสีย ไม่ได้ขึ นอยู่กับ รายได้ ของประชาชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจอม 
จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ้านม่วง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีรายได้ ต่างกัน 
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านม่วง 
อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๑๐  

 
 
 

                                                           
๘ พระกิตติคุณ วรธมฺโม, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองพิจิตรของจังหวัดพิจิตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิตมหาบัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๙ พระวุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่), “การบริหารจัดการปัญหาล้าน ้าคูไหวเน่าเสียของเทศบาลนคร
เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหา 
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๐ พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง), “ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ้านม่วง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลยั: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๑๙ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก้าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น้าไปใช้ 
ดังต่อไปนี  

๑. ควรส่งเสริมให้มีการท้าประชาพิจารณ์ในการบริหารจัดการโดยอาจจะด้าเนินการ 
โดยการประชุมร่วมกับประชาชนในพื นที่ และควรส่งเจ้าหน้าที่ลงส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
เพ่ือน้าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท้าแผนในการด้าเนินการของเทศบาล อย่างตรงจุดกับสภาพปัญหา  
ตลอดจนถึงความต้องการของประชาชน 

๒. ควรส่งเสริมให้ประชาชนในพื นที่ของการด้าเนินงานของเทศบาลตลอดถึงประชาชน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการของเทศบาลในรูปแบบของกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีส่วน
ร่วมโดยตรงในการด้าเนินการในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรม   

๓. ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนสามารถรับรู้ ถึงการด้าเนินการและรับรู้ ถึงขั นตอน
วิธีการของการตรวจสอบโดยที่ประชาชนสามารถติดตามการด้าเนินการของเทศบาลได้อย่างสะดวก
และรับรู้ถึงผลการด้าเนินงานอย่างทั่วถึง ทั งด้านการด้าเนินการ ด้านการใช้งบประมาณ ด้านแผนการ 
ตอลดจนถึงผลสรุปของโครงการของการปฏิบัติ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมือง 

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรน้าไปปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น้าไปใช้ 
ดังต่อไปนี  

๑. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื นที่ได้รับรู้และ
รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือแผนขั นตอนในการจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

๒. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตลอดจนถึงช่างรับเหมา ควรด้าเนินงานอย่าง
จริงจังต่อเนื่อง และด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้าเนินงานตามที่มีการจัดจ้างและจัดกิจกรรมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในด้าเนินงานของเทศบาล เพ่ือจะได้รับรู้แล้วท้าโครงการร่วมกันในการจัดการ
น ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

๓. ควรให้ความส้าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และให้บริการด้วยความเป็น
ธรรม เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าเทศบาลและเจ้าหน้าที่เป็นกลไกลหนึ่งในการพัฒนาท้องที่ร่วมกับ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น้าไปศึกษาวิจัยครั งต่อไปประเด็น ดังต่อไปนี  
๑. ควรท้าการวิจัยที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาล 
๒. ควรท้าการศึกษาวิจัยในแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาน ้าเสีย 

โดยไม่ปล่อยให้เทศบาลแก้ไขอยู่ฝ่ายเดียว ที่ประชาชนไม่ให้ความสนใจ 
๓. ควรท้าการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะให้ควบคู่ไปด้วย เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลในการจัดการปัญหาน ้าเสียให้เป็นที่ประจักษ์ 
๔. ควรท้าการศึกษาวิจัยในแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหา

มลภาวะด้วยโดยไม่ปล่อยให้เทศบาลแก้ไขปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวโดยประชาชนไม่ให้ความสนใจ 
๕. ควรน้าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพ่ือเป็นแนวทางใน

การก้าหนดกระบวนการท้างานต่อไปในอนาคต 
 



๑๒๗ 

บรรณานุกรม  
 

๑. ภาษาไทย : 
   ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
  ข.ข้อมูลทุติยภูมิ  
(๑) หนังสือ: 
กรมควบคุมมลพิษ. แผนการจัดการน ้าเสียชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ส้านักจัดการคุณภาพน ้า, 

๒๕๔๙. 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม . คู่มือการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ส้าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ม.ป.พ, ๒๕๕๓.  
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘. 
จินดาลักษณ์ วัฒนสินธ์ุ. การบริหารและการพัฒนาองค์การ ในเอกสารประกอบการสอนชุด

วิชาการบริหารและการพัฒนาองค์การ (หน่วย ท่ี  ๒). นนทบุ รี : โรงพิ มพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔.  

ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย. พิมพ์ครั งที่ ๑๒. นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจอินเตอร์ โปร
เกรสชิฟ, ๒๕๕๓. 

ทวี มณีสาย. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษานโยบาย
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗.  

ธงชัย พรรณสวัสดิ์ . คู่มือการออกแบบระบบระบายน ้ า เสียและน ้ าฝน . พิมพ์ ครั งที่  ๔ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์โอภาสเรืองแสง, ๒๕๓๗. 

ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๓๕. 

ประกอบ กรรณสูต. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ด่าน
สุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 

ประทาน คงฤทธิศึกษากร. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: พีระพัฒนา, ๒๕๒๖. 
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ . การวิจัยประเมินผล : หลักการและกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร :  

การพิมพ์พระนคร, ๒๕๔๒.  
พิทยา บวรวัฒนา. ทฤษฎีองค์การสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ศักดิ์โสภาการพิมพ์ , 

๒๕๔๑. 
ภรณี กีรติบุตร. การประเมินประสิทธิผลขององค์การ. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ นติ ง เฮ้าส์ , 

๒๕๒๙.   
มนูญ วงศ์นารี. ฝ่ายจัดการหัวหน้าและองค์การท่ีมีประสิทธิผล. กรุงเทพมหานคร: นภาพัฒน์การ

พิมพ์, ๒๕๓๔.  
ยงยุทธ เกษสาคร. การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ . กรุงเทพมหานคร : 

มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๕.  
 



๑๒๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

รัตนะ บัวสนธ์. การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
คอมแพคท์พริ นท์, ๒๕๔๐.  

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร: นานมี 
บุ๊คส์พับลิเคช่ันส์ จ้ากัด, ๒๕๔๖.   

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, สุริยา วีรวงศ์. การประเมินผลโครงการ. พิมพ์ครั งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: 
โครงการฝึกอบรม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕.  

ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ. คอร์รัปชั่นในวงการราชการ : มุมมองจากข้าราชการ, 
กรุงเทพมหานคร: เฉลิมชัยการพิมพ์, ๒๕๔๓.   

สนิท จรอนันต์. ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เฉลิมชัย, 
๒๕๕๓.  

สมชาย ดุรงค์เดช. การประเมินผลโครงการแนวคิดและวิธีการ. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ พิมพ์
ลักษณ์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒. 

สมเดช สีแสง. คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ .
ชัยนาท : อมรการพิมพ์, ๒๕๔๔.    

สมบัติ  ธ้ารงธัญวงศ์. แนวคิดและการพัฒนา. พิมพ์ครั งที่  ๑๐. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๔๒.   

ส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. โครงการศึกษาเพ่ือจัดล้าดับความส้าคัญการจัดการน ้าเสีย
ชุมชน. เล่ม ๓. กองวิชาการ: ส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, ๒๕๓๘.  

สิน พันธ์ุพินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคม. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพลับลิซซิ่ง จ้ากัด, ๒๕๔๗. 
สุพจน์ ทรายแก้ว. การวัดผลการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการสัมมานาเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผน

กลยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน. เชียงราย: ส้านักพิมพ์สถาบันราชภัฏเชียงราย, 
๒๕๔๕.  

สุรชาติ  กิ่ งมณี . กระบวนทัศน์การพัฒนาห้องสมุดสู่ความส้าเร็จ (Paradlgm of Library 
Development for Success). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๕๓. 

อรุณ  รักธรรม. ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่  : การบริหารองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ไทย 
วิวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕.  

อุทัย หิรัญโต. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓.  
อุทัย หิรัญโต. สังคมวิทยาประยุกต์. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๙.   
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และรายงานวิจัย: 
กิบสัน และคณะ. “ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธน

ชาต จ้ากัด (มหาชน) ส้านักงานอาคารกลาสเฮ้าส์รัชดาภิเษก”. วิทยานิพนธ์. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑. 

ณภัทร ตั งกิจวานิชย์. “การจัดการน ้าเสยีจากบา้นพักอาศัยและสถานประกอบการในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี”. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
๒๕๔๙. 

ณัฎฐ์นภัส ทองใบ. “การจัดการปัญหาน ้าเสียจากบ้านพักอาศัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่”. การ
ค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๔๗.  

ณัฎฐา ช่ืนชม. “ความคิดเห็นต่อการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครนครราชสีมา”. การ
ค้นคว้าแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๗.  

ณัฐฐินี สมตา. “การจัดการน ้าเสียของผู้ประกอบการท้ากระดาษสาต้าบลต้นเปา อ้าเภอสันก้าแพง 
จังห วัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘.  

 ถาวร กุลโชติ. “ประสิทธิผลการจัดระบบและบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง : กรณีศึกษาอ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. สาขาการบริการทั่วไป: มหาวิทยาลัยบรูพา, ๒๕๕๐.   

 ธนกฤต ป้ันวิชัย . “ประสิทธิผลการบริหารจัดการที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยสงฆ์ตามหลัก 
อิทธิบาท ๔”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.   

 ธนิตา ฐิติภากร. “การศึกษาเปรียบเทียบความโปร่งใสการริหารงานของเทศบาลต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖.  

นวพร แสงหนุ่ม. “ประสิทธิผลในการด้าเนินงานองค์การบริหารส่วนต้าบลในจังหวัดเชียงใหม่”. 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่, ๒๕๔๔.   

นัทธมน บุญประภพ. “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บ้าบัดน ้าเสีย กรณีศึกษา : ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียของเมืองพัทยา”. วิทยา 
นิพนธ์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๐.  

 
 



๑๒๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ปิ่น มุทุกันต.์ “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบห้าประการของบุคลิกภาพและความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและอุปสรรคตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
ส้านักงานประกันสังคม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๖.   

พระกิตติคุณ วรธมฺโม. “ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเทศบาลเมืองพิจิตรของจังหวัดพิจิตร”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง). “ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านม่วง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี”. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร.์ บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (จันทนา). “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลใน
อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระบุญโชค กิตฺติสาโร (ค้าภีระ). “ประสิทธิผลการบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลเขาวงอ้าเภอพระพุทธบาท จังห วัดสระบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระวุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่). “การบริหารจัดการปัญหาล้าน ้าคูไหวเน่าเสียของเทศบาลนคร
เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พัชรินทร์ เหมวัฒนานันท์. “นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : การบ้าบัดน ้าเสียของ
กรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๕ (๒๕๔๐-๒๕๔๔)”. 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 
๒๕๔๕. 

ไฟร์แลนด์เดอร์และพิคเคิล. “ประสิทธิผลของระบบการช้าระค่าภาษีอากรผ่านทางธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) : กรณีศึกษา ส้านักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ”. 
ปัญหาพิ เศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต . วิทยาลัยการบริห ารรัฐกิจ : 
มหาวิทยาลัยบรูพา, ๒๕๔๙. 

 
 
 



๑๒๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

มัฆวาฬ สุวรรณเรือง. “ประสิทธิผลของการน้านโยบายป้องปราบทุจริตเลือกตั งของโครงการ  
ท.ม.ก. ไปปฏิบัติ  : กรณี วิจัยปฏิบัติการเขตเลือกตั ง ค. จังห วัดนครราชสีมา”. 
วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, ๒๕๓๖. 

วัตรภู อาจหาญ. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกองวิชาการส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
รามค้าแหง, ๒๕๔๒. 

วิโรจน์ สุขประดับ. “ทัศนคติของประชาชนต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาน ้าเสียคลองแม่ข่าในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕. 

วิไลวรรณ สุปรียาพร. “การจัดการน ้าเสียของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา”. วิทยานิพนธ์ศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓. 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลยัรามค้าแหง. “ผลการประเมินความพรอ้มขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจและการก้ากับดูแลตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, ๒๕๔๗.  

 สมจิตร พึ่งหรรษา. “การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงระบบในการบริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
เครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.  

สมพงษ์ เกษมสิน. “ประสิทธิผลการด้าเนินงานโครงการกองทุนชุมชนกองทัพบก : ศึกษากรณีกองพัน
ทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์”. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบรูพา, ๒๕๔๙. 

สิรินทร์ญาภา จันทพิรักษ์. “การประเมินประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงานกอง
นิติการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖. 

สุกัญญา โอภากุล. “ประสิทธิผลการให้บริการประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีงานของฝ่ายทะเบียน 
กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, ๒๕๔๔.  

สุทธินนท์ สมบัติจิราภรณ์. “ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสียของ 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี”. รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑. 

สุนทรียา ขัตตินานนท์. “การศึกษาคุณภาพน ้าตามระดับชั นความลึกในระบบบ้าบัดน ้าเสีย แบบบ่อผึ่ง 
เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 

 



๑๒๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา. “การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาล
ต้าบลบ้านฉาง”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗.  

อารยา ศานติสรรและธนภณ พันธเสน. “ความพร้อมอย่างบูรณาการของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในการ
มีส่วนร่วมบ้าบัดน ้าเสียแบบชีววิถีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”. วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์. กรุงเทพ 
มหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๔. 

อุดมพร สุคนธฉยา. “การศึกษาประสิทธิผลของการให้บริการประชาชนแบบศูนย์บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ : กรณีศึกษาประชาชนผู้มาขอรับบริการ ณ ส้านักงานเขตหลักสี่กรุงเทพ 
มหานคร”. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร, ๒๕๔๗.  

อุไร ภาควิชัย. “ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต้าบลศาลายา อ้าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒.  

เอนก ณ นคร. “ประสิทธิผลการปราบปรามอาชญากรรมของต้ารวจนครบาลในกรุงเทพ 
มหานคร”. ภาคนิพนธ์พัฒนาสังคมมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘. 

 
(๓)วารสาร 
วุฒิชัย จ้านง. “การผสมผสานปฏิบัติการเพื่อผลิตภาพ”. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. เล่มที่ ๒. 

๒๕๓๐. 
 
(๔) เอกสารท่ีไม่ไดตี้พิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืนๆ: 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖. (รวมทั งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๓), ๗๐ 

ร.จ. ๒๒๒ ตอนที่ ๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖.  
งานทะเบียนและบัตร. ข้อมูลท่ัวไปของเทศบาลเมืองพนัสนิคม. พนัสนิคม: เทศบาลเมืองพนัสนิคม, 

๒๕๖๑. 
 
(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส:์ 
ข้ อมู ล ท่ั ว ไปข องเทศบาล เมื อ งพ นัส นิคม  จั งห วั ด ชล บุ รี  [อ อ น ไล น์ ] . แ ห ล่ งที่ ม า : 

http://www.phanatnikhomcity.go.th [๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 
ไตธรรมชาติ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริจัดการ เรื่องน ้า . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http:// 

www.chaoprayanews.com /2014/03/27/ [๑ กันยายน ๒๕๖๑] 
 



๑๒๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

PDCA-คืออะไร-และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้ตัวเราได้อย่างไร.  [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา: 
https://www.entraining.net/article/ [๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 

กรมควบ คุมมลพิษ . ระบบบ้าบัดน ้ า เสีย . [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ มา : http://www.pcd.go.th 
/info_serv/water_wt.html. [๑ กันยายน ๒๕๖๑]. 

โครงการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชน ปี ๒๕๕๒. [ออนไลน์]. 
แหล่ งที่ ม า : www.reo06.net/home/DomesticWasteWaterPlan [๓๐สิงหาคม 
๒๕๖๑]. 

น ้า เสียและการบ้าบัดน ้ าเสีย . [ออนไลน์ ]. แหล่งที่ มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ [๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑].    

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https: //web. 
ku.ac.th/king๗๒/๒๕๔๒-๐๙/ [๑ กันยายน ๒๕๖๑]. 

 
(๕) สมัภาษณ์ 
สัมภาษณ์ พระชลญาณมุนี, ดร. เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
________  นายวิจัย อัมราลิขิต. นากเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
________  นายพสิษฐ์ เช่ือมเจริญพรกุล. ผู้อ้านวยการกองช่าง เทศบาลพนัสนิคม, ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
________  ธนศักดิ์ จันทะวงศ์. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
________  นางธนัสสรณ์  เขมทันชนวัฒน์. เจ้าหน้าที่ธุรการช้านาญงาน, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
________  นางกรองทอง จันทร. ผู้ช่วยนายช่างศิลป์, ๒๑ ธันวาคม, ๒๕๖๑. 
________  นางสาวจินตนา สายสืบสวัสดิ.์ ผู้ช่วยพนักงานธุรการ, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
________  นางสาวฐิตารีย์ เกิดแก้ว. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
________  นายมาโนช นกหงส์. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
________  นางสาววิธวดี จินดา ราษฎรชุมชนย่อยที่ ๓, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
________  นางสาวลภัสภัสสร วิริยเลิศกลุ ราษฎรชุมชนย่อยที่ ๔, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
________  นายกิจณรงค์ ชิตเครือ ราษฎรชุมชนย่อยที่ ๖, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reo06.net/home/DomesticWasteWaterPlan.pdf
http://www.reo06.net/home/DomesticWasteWaterPlan.pdf
https://th.wikipedia.org/wiki/น้ำเสีย
https://th.wikipedia.org/wiki/น้ำเสีย


๑๒๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

๒. ภาษาอังกฤษ: 
Edgar H. Chien, Organization Psychology, 2nd ed, ( Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall, lnc., 1970. 
Katz, D and R. Kahn, The SocIal Psychology of Organization, New York: Jogn Wiley 

& Sons, 1966.   
Stephen R. Covey, Organizational Theory and DeSign: A Atrateglc approach for 

Management, New YorK: McGraw-hill, 1985. 
Yamane, t, Statistic : An Introductory Analysis, 3 rd ed., Time Printers Sdn. Bnd. 

Singapore, 1973. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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  ๑๕๑ 
 

 



  ๑๕๒ 
 

 



  ๑๕๓ 
 

 



  ๑๕๔ 
 

 



  ๑๕๕ 
 

 



  ๑๕๖ 
 

 



  ๑๕๗ 
 

 



  ๑๕๘ 
 

 



  ๑๕๙ 
 

 



  ๑๖๐ 
 

 



  ๑๖๑ 
 

 

 

 

 



  ๑๖๒ 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๖๓ 
 

 

 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ค้าชี แจง : 
๑. ลักษณะแบบสอบถาม 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการน้้า
เสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้้าเสียของเทศบาล โดยจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล และเพ่ือศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการน้้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี 

ข้อมูลที่ได้จะแปลผลของการวิจัยในภาพรวมผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ
และใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

 
๒. แบบสอบถามนี  แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ “ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้้าเสียในเขต

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” โดยมีเกณฑ์วัดระดับความคิดเห็นดังนี้ 
  ระดับ ๕ หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับ ๔ หมายถึง เห็นด้วยมาก 
  ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการน้้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  มีลักษณะเป็นค้าถามปลายเปิด 
(Open Ended Question) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

 
พระโยธิน ญาณวโร (แสนมนตรี) 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



  ๑๖๔ 
 

ตอนที่ ๑. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
ค้าชี แจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ ที่ตรงสภาพความเป็นจริง
ของท่านเพียงข้อเดียว 
 
๑. เพศ 

 ชาย     หญิง 
 

๒. อายุ 
 ๑๘ – ๓๐ ป ี    ๓๑ – ๔๐ ป ี
 ๔๑ – ๕๐ ป ี    ๕๑  ปีขึ้นไป 

 
๓. อาชีพ 

 เกษตรกรรม     ค้าขาย 
 รับราชการ     รับจ้าง 
 อ่ืน (ระบุ)..................... 

 
๔. ระดับการศึกษา 
 

 ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา / ปวช. 
 อนุปริญญา / ปวส.    ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท หรือสูงกว่า 

 
๕. ลักษณะท่ีอยู่อาศัย 
 

 บ้านของตนเอง    บ้านเช่าอาศัย 
 ที่พักราชการ    อ่ืน (ระบุ)..................... 

 
๖. รายได้ ต่อเดือน 
 
   ต่้ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท   ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท   ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 
 
 

 
 

 



  ๑๖๕ 
 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ กับ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ค้าชี แจง : 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 

 
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียในเขต

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.ฉันทะ (ความพอใจ)  

๑. 
ประชาชนพอใจในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียของ
เทศบาล 

     

๒. 
ประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการก้าจัดน้้าเสียของ
เทศบาล 

     

๓. 
ประชาชนทราบถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหาน้้า
เสียของเทศบาล 

     

๔. 
ประชาชนพอใจต่อนโยบายในการแก้ไขปัญหาน้้า
เสียของเทศบาล 

     

๒.วิริยะ (ความเพียร)  

๑. 
ประชาชนมีส่วนในการสนับสนุนนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาน้้าเสียของเทศบาล 

     

๒. 
ประชาชนร่วมใจกันจัดการน้้าเสียในบ้านเรือน
ของตนเอง 

     



  ๑๖๖ 
 

 
ข้อที่ 

 
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียในเขต

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓. 
ประชาชนร่วมใจกันไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้้าล้า
คลอง 

     

๔. 
ประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาช่วยกันพัฒนาแหล่ง
น้้าของเทศบาล 

     

๓.จิตตะ (ความเอาใจใส่)  

๑. 
ผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ตนได้รับมอบหมาย 

     

๒. 
เทศบาลเอาใจใส่และสร้างความเชื่อมั่นให้
ประชาชนในเขตเทศบาล 

     

๓. 
เทศบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากประชาชน 

     

๔. 
เทศบาลเปิดโอกาสและสนับสนุน คนที่มีความรู้
ความสามารถให้เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหา 

     

๔. วิมังสา (ความรอบครอบ)  

๑. 
ผู้ บ ริ ห าร เทศบาลรั บ ฟั งความคิ ด เห็นของ
ประชาชน 

     

๒. 
ผู้บริหารเทศบาลไม่ยึดถือความคิดของตนเอง
เป็นใหญ่ในการแก้ไขปัญหา 

     

๓. 
ผู้บริหารเทศบาลเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

     

๔. 
ผู้บริหารเทศบาลพิจารณาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

     

 



  ๑๖๗ 
 

ตอนที่ ๓ การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี” 
ค้าชี แจง : โปรดกรอกแบบสอบถามและใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริง
ของท่านมากท่ีสุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

๕ หมายถึง  ความพ่ึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
๔  หมายถึง  ความพ่ึงพอใจในระดับมาก 
๓  หมายถึง  ความพ่ึงพอใจในระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง  ความพ่ึงพอใจในระดับน้อย  
๑  หมายถึง  ความพ่ึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 

 
ข้อที่ 

 
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียในเขต

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.ด้านการวางแผน (Plan – P)  

๑. 
เทศบาลมีแผนในการบริหารจัดการน้้าเสียใน
ครัวเรือน 

     

๒. 
เทศบาลมีการจัดท้าแผนในการจัดการน้้าเสีย
เพ่ือให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

     

๓. 
เทศบาลมีการจัดท้าแผนในการจัดการน้้าเสีย
อย่างถูกวิธี 

     

๔. 
ประชาชนมีส่วนในการร่วมมือในการวางแผน
จัดการน้้าเสีย 

     

๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน (do – D)  
๑. เทศบาลได้ด้าเนินการตามแผนที่ได้ก้าหนดไว้      

๒. การด้าเนินงานตามแผนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้      

๓. 
แผนงานที่ ไ ด้ ว า ง ไว้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตาม
สถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

     

๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในกันในการปฏิบัติตามแผน      



  ๑๖๘ 
 

 
ข้อที่ 

 
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียในเขต

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓.ด้านการตรวจสอบ (Check – c )  

๑. 
เทศบาลมีการตรวจสอบวิธีการด้าเนินงานเป็น
ระยะๆ 

     

๒. 
เทศบาลมีการดูแลและตรวจสอบระบบท่อน้้าเสีย
เป็นประจ้า  

     

๓. 
สามารถตรวจสอบวิธีด้าเนินงาน และงบประมาณ
ของเทศบาล 

     

๔. 
เทศบาลร่วมกับประชาชนในการดูแลรักษาแหล่ง
น้้าในเขตพ้ืนที่ 

     

๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข (action – A  

๑. 
เทศบาลมีการประเมินผลต่างๆแล้ว ได้น้าผลนั้น
กลับมาปรับปรุงแก้ไข 

     

๒. เทศบาลน้าผลที่ได้มาพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข      

๓. 
เทศบาลน้ าผลที่ ได้ มาด้ า เนินการแก้ ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

     

๔. 
ผลของการปรับปรุ งแก้ ไข  สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

     

 
 
 
 
 
 
 



  ๑๖๙ 
 

ตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการน้้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 
 

๑. ด้านการวางแผนพัฒนา (Plan – P) 
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ...................................

...................................................................................... ..........................................................................  
 
๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน (do – D) 
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 
 

๓. ด้านการตรวจสอบ (Check – c ) 
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ...................................

...................................................................................... .......................................................................... 
 

๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข (action – A) 
ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................  
 

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

ขอเจริญพร/ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๗๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๗๑ 
 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
.............................................. 

 
ค้าชี แจง : แบบสัมภาษณ์นี  มี ๒ ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................นามสกุล................................................................ 
ต้าแหน่ง....................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์........................................................ 
 
ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ประสิทธิผลการบริหารจัดการน ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 
 
 ๑. ในเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของท่าน มีปัญหา
น ้าเสียอย่างไร แหล่งก้าเนิดน ้าเสียมาจากแหล่งใด แหล่งรองรับน ้าเสีย มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน ้าเสียอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................ 
 
 ๒. วิธีจัดการน ้าเสียที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ด้าเนินการและผลการ
ด้าเนินการเป็นอย่างไร 
........................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
 
 
 



  ๑๗๒ 
 

 
 ๓. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี อย่างไร (ให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ร่วมกิจกรรม) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................ ....
.............................................................................................................................................. .................. 
 
 ๔. เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประสบความส้าเร็จในการบริหารจัดการน ้าเสีย
หรือไม่ เพียงใด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................... ................................................................................. 
  
 ๕. ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ............................................................ ....
.............................................................................................................................................. .................. 
. 
  
 

 
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านในความกรุณาส้าหรับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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