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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหลกัการและแนวคิดในการบริหารจดัการบ าบดัน ้าเสียใน

แหล่งชุมชน บา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี โดยเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และมี

เคร่ืองมือท่ีใชก้ารเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยใชปั้จจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่  เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มาศึกษาความตอ้งการจดั 

การบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรีเพื่อคน้หาการวางแผน, การจดัองคก์าร, การ

น า และการควบคุมการจดัการน ้าเสียดงักล่าว จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา

แตกต่างกนัจะมีความตอ้งในกระบวนการบริหารการจดัการ การบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดย ประชาชนใหค้วามสนใจ ดา้นการจดัองคก์ารบ าบดัน ้าเสีย

ของบา้นจดัสรร และผูบ้ริหารโครงการบา้นจดัสรรควรมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจการจดัการ

บ าบดัน ้าเสียโดยการใหอ้ านาจอยา่งแทจ้ริง โดยสามารถตดัสินใจและตอบปัญหากบัประชาชนในพื้นท่ีได ้

ตลอดจนมีการมอบหมายในการจดัการบ าบดัน ้าเสียตรงกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบโดยมีการมอบหมาย

หนา้ท่ีตามสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน ทั้งน้ีโครงสร้างขององคก์รท่ีมีความยดืหยุน่และสามารถปรับเปล่ียน

การปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มจะเป็นผลดีต่อการจดัการน ้าเสียภายใน

ชุมชนดงักล่าว 
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            This  study the aims to explore the principle and concepts of waste water treatment and 

management in the community  ,housing estate in Bang Kruai, Nonthaburi Province This study applies 

the survey research for collecting data by a  questionnaire which shall provide personal  factors  e.g  

different  gender,age,educational level,occupation and average monthly income in order to seek the  

people’s need for  wastewater treatment of housing estates in the area and to encourage planning ,  

organization,  leadership and controlling of that of housing estates. Testing samples with varying  

educational levels results in varying needs for the wastewater treatment process in the area's housing  

complexes. People are also interested in housing wastewater treatment companies. A housing construction  

project manager should be able to decide on the actual authorisation of wastewater treatment, as well as  

make choices and address problems with local public involvement. The duty for wastewater treatment and  

management should be clearly viewed as administrative responsibility, and the organization's structure  

should be more flexible and adaptable to existing situation and circumstance. 
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                     การบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามรายได ้

                      เฉล่ียต่อเดือน 
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บทที ่1 
         บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การจดัการบ าบดัน ้ าเสียของประเทศไทยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของประชากรจ านวนมากในปี 
2563 มีจ านวนประชากร 66,187,727 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2564) และมีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่
เขา้มาใชแ้ทนโดยก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยท่ี เกิดข้ึนตามเมืองใหญ่ๆท่ีมี
ปริมาณเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆตามจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและการจราจรท่ีหนาแน่นข้ึนซ่ึงส่งผลท าใหเ้กิดสภาวะโลกร้อน ปัญหามลพิษทางน ้ าท่ี เกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าหรือแมแ้ต่น ้ าเสียท่ีปล่อยมาจากบา้นเรือน จากการประกอบ
อาชีพต่าง ๆของประชาชนส่งผลให้น ้ าในแหล่งน ้ าสาธารณะเกิดการเน่าเสีย เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีท าให้
ประเทศไทยประสบปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก และเน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
ส่วน ใหญ่ตอ้งใชน้ ้ าในการเกษตร ปัญหาน ้ าเสียจึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีควรมีการจดัการแกไ้ขอนัดบัตน้ๆ ซ่ึง
ปัญหาน ้า เสียท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย หากเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ี ขยายตวัเพิ่มสูงข้ึนนั้นสามารถท า
การจดัการได ้ไม่ยากเท่าไหร่นกั เน่ืองจากมีกฎหมายควบคุมการปล่อยน ้ าเสียหรือมาตรฐานการควบคุม การ
สร้างขอ้ก าหนดต่าง ๆ โดยของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่น ้ าเสียชุมชนซ่ึงเกิด
จาก บา้นเรือนท่ีพกัอาศยั โรงแรม อาคารพาณิชย ์ร้านอาหาร กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้นเป็นปัญหา
ท่ีค่อนขา้งจดัการไดย้าก เน่ืองจากประชาชนในชุมชนยงัขาดความรู้ ความตระหนกัต่อปัญหาน ้ าเสียบางคน
คิดวา่ปัญหาน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนมา จากแหล่งอ่ืนจึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการช่วยกนัแกไ้ขจดัการปัญหาน ้ า
เสีย (นงนภสั คู่วรัญญเท่ียงกมล, 2554 : 49)  

ปัจจุบนัน ้ าเสียได้มีการทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะแหล่งท่ีมาจากชุมชนบ้านจดัสรร
ปริมาณน ้ าเสีย 180 ลิตรต่อวนัต่อคน (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) จนส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์และน าไปสู่
ปัญหา ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนด้วยกันเองหรือระหว่างกลุ่มชนกับรัฐ ความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท า ให้เกิดสภาวะปัญหาโลกร้อน ปัญหามลพิษทางน ้ า ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงท่ีผูค้น
ส่วนใหญ่ตอ้งประสบดว้ยตนเอง จึงท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ และสามารถกระตุน้ให้ประชาชนทุกคนในโลก
เร่ิมทบทวนถึงสาเหตุและแนวทางใน การแก้ไขปัญหาน ้ าเสียอย่างเป็นองค์รวมด้วยการเร่ิมตน้แสวงหา
ความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึนว่าแทจ้ริงการ ด ารงชีวิตอยู่ในโลกน้ีตอ้งอยู่แบบพึ่งพาอาศยักนัซ่ึงและกนั 
(นงนภสั คู่วรัญญู เท่ียงกมล. 2554 : 1)  การจดัการน ้ าเสีย เป็นอีกเร่ืองท่ีหมู่บา้นจดัสรรต่างๆตอ้งดูแลอยา่ง
ทัว่ถึง เร่ืองน้ีถูกรวมอยูใ่นเร่ืองของการจดัการผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับผิดชอบเร่ืองการจดัการน ้ า
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เสียและน ้ าทิ้งท่ีจะปล่อยออกจากภายในหมู่บา้นจดัสรร ถือเป็นหน้าท่ีตามกฏหมายท่ีถูกก าหนดไวอ้ย่าง
ชดัเจนน ้ าทิ้งจากหมู่บา้นหมายรวมถึง น ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากการอยูอ่าศยั เช่น น ้ าใช้จากส้วม การซกัลา้ง และ 
น ้ าทิ้งจากการระบาย อนัไดแ้ก่ น ้ าฝนและน ้ าลน้ โดยกฏหมายก าหนดวา่หมู่บา้นจดัสรรตอ้งมีการจดัการน ้ า
เสียโดยลดความสกปรกและเพิ่มคุณภาพของน ้ าทิ้ง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีหน่วยงานของรัฐและ
กฏหมายก าหนดไว ้ก่อนระบายออกสู่ภายนอกหรือทางระบายน ้ าสาธารณะ ตอ้งไม่มีการปล่อยน ้ าเสียท่ีขาด
การบ าบดัออกสู่แหล่งน ้าหรือทางระบายน ้าสาธารณะ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนในแหล่งน ้าดี ส่งผลให้น ้ า
เน่าเสีย ส่งกล่ินเหมน็ เป็นแหล่งเข้ือโรคและยงุ กลายเป็นมลพิษท่ีอนัตรายต่อทั้งสมาชิกหมู่บา้นและผูอ่ื้นได ้
การจดัการน ้าเสียท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ถือเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีทุกหมู่บา้นจดัสรรตอ้งรับผิดชอบอยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม และจดัสรรงบประมาณไวส้ าหรับส่วนน้ีโดยเฉพาะ เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ
และคนในหมู่บา้นจดัสรร ยงัเป็นการร่วมอนุรักษส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงแสดงความรับผิดชอต่อสังคมอีกทาง
หน่ึงดว้ยและปัญหาท่ีมีมาคือ เม่ือสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมแล้วไม่สามารถด าเนินการบ าบดัไดต้ามท่ี
ตอ้งการ เน่ืองจากบุคลากรท่ีรับผิดชอบขาดความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินการและดูแลรักษาระบบบ าบดั 
และขาดงบประมาณต่อเน่ืองในการจดัการ โครงการบา้นจดัสรรส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ตอ้งใชง้บประมาณ
ของโครงการในการดูแลรักษา และตอ้งหาวธีิการจดัการน ้าเสียของโครงการใหเ้หมาะกบัโครงการนั้น ๆ เอง 
การจดัการน ้ าเสียในแต่ละโครงการนั้นมีความแตกต่าง กนัออกไปตามศกัยภาพของโครงกา เช่น ความรู้ 
งบประมาณ สภาพพื้นท่ี เป็นตน้ 

จากปัญหาขา้งตน้จึงท าผูว้จิยัมีความสนใจศึกษาถึงการจดัการ การบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรร เขต
บางกรวย จงัหวดันนทบุรีเป็นอยา่งไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไร แลว้มีปัจจยัใดบา้งท่ีมี อิทธิพลต่อจดัการ
น ้าเสีย ทั้งน้ีเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดัการบ าบดัน ้าเสียใหเ้หมาะสม มากยิง่ข้ึน  
 
1.2 ค าถามการวจัิย  

1.2.1 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี ในการบริหารจดัการบ าบดัน ้าเสียในแหล่งชุมชนเป็นอยา่งไร 
1.2.2 กระบวนการบริหารจดัการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี มีความสอดคลอ้งตามหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี หรือไม่ 
1.2.3 การบริหารจดัการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีความ

แตกต่างกนัหรือสอดคลอ้งกนัอยา่งไร 
1.2.4 การบริหารจดัการจดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรควรจะปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์การวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไวด้งัน้ี คือ 
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 1.2.1 เพื่อศึกษาหลกัการและแนวคิดในการบริหารจดัการบ าบดัน ้าเสียในแหล่งชุมชน 
 1.2.2  เพื่อศึกษาวเิคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจดัการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้น
จดัสรร 

1.2.3 เพื่อศึกษาความตอ้งการในการจดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี 

1.2.4 เพื่อเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี 

 
1.4 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงหลกัการและแนวคิดในการบริหารจดัการบ าบดัน ้าเสียในแหล่งชุมชน 
 1.4.2 ทราบถึงกระบวนการบริหารจดัการจดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรของบา้นจดัสรรเขต
บางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
 1.4.3 ทราบถึงวธีิการบริหารจดัการจดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรของบา้นจดัสรรเขตบาง
กรวย จงัหวดันนทบุรี 
 1.4.4 ทราบถึงแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี 
 
1.5 ขอบเขตการวจัิย 
 1.5.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการประชาชนในกระบวนการบริหารการจดัการบ าบดัน ้า
เสียบา้นจดัสรรเขตบางกรวยกระบวนการบริหารการจดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย 
นนทบุรี โดยตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยั ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1.5.1.1 ตวัแปรตน้ คือ ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

1.5.1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การจดัการบ าบดัน ้ าเสียของจดัการบา้นจดัสรรเขตบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี ผูว้ิจยัใช้หลกัการตามทฤษฎีและแนวคิดของ บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol & Martin, 1997, 
p. 7)  ไดน้ าเสนอวา่ กระบวนการจดัการประกอบไปดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัอยู ่4 ประการดว้ยกนั คือ 1) ดา้น
การวางแผน  2) ดา้นการจดัการองคก์ร 3) ดา้นการน า  4) ดา้นการควบคุม 
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1.5.2 ขอบเขตประชากร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรร
เขตบางกรวย นนทบุรี เน่ืองจากในเขตบางกรวยมีบา้นจดัสรรเป็นจ านวนมากทีทั้งหลงัท่ีมีผูอ้าศยัและไม่มีผู ้
อาศยั ดงันั้นผูว้จิยัจึงใชจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 คน  

1.5.3 ขอบเขตเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 – 31 มิถุนายน 2564 
1.6 กรอบแนวคิดการวจัิย 
 กรอบแนวคิดน้ีไดป้ระยุกตม์าจาก (Bartol & Martin, 1997) เป็นการวิเคราะห์กระบวนการ
จดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ดงัแผนผงัภาพท่ี 1 
 
                  ตวัแปรตน้            ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
1.7 สมมติฐานของการวจัิย 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่าง
กนัจะมีผลต่อการจดัการ การบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรีในดา้นการวางแผน, 
การจดัองคก์าร, การน า และการควบคุมท่ีแตกต่างกนั 
 
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้โดยการอาศยั
ทรัพยากรบุคคล การเงินและวตัถุส่ิงของ เป็นปัจจยัในการปฏิบติังาน 
 บ้านจัดสรร หมายถึง สถานท่ีหรือบริเวณท่ีมีผูป้ระกอบการยื่นขออนุญาตจดัสรรแบ่งแปล่ง
ท่ีดินส าหรับลงทุนปลูกสร้างบา้นเพื่อขายให้กบัผูท่ี้สนใจจะซ้ือรวมถึงยงัมีพื้นท่ีต่าง ๆ รอบบริเวณโครงการ
ท่ีปลูกสร้างให้ผูท่ี้เขา้มาอยูไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นถนนหนทางภายในหมู่บา้น สวนสาธารณะ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 - เพศ  

 - อาย ุ 

 - ระดบัการศึกษา  

 - อาชีพ 

 - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  
 

กระบวนการบริหารจัดการบ าบัดน า้เสีย
ของบ้านจัดสรรเขตบางกรวย จังหวดั

นนทบุรี  
1) ดา้นการวางแผน 
 2) ดา้นการจดัการองคก์ร 
3) ดา้นการน า  
4) ดา้นการควบคุม  
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ภายในหมู่บา้น หอ้งออกก าลงักาย สระวา่ยน ้า พนกังานรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ การท่ีผูเ้ขา้อยูเ่ม่ือเขา้ไป
อยู่ในโครงการบา้นจดัสรรของแต่ละโครงการแลว้ก็ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีโครงการนั้น ๆ ไดร้ะบุ
เอาไวเ้พื่อท่ีจะไดไ้ม่เป็นการรบกวนต่อเพื่อนบา้นหรือผูอ้ยูอ่าศยัท่านอ่ืน ๆ 
 เพศ หมายถึง เพศของประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรีคือเพศ
หญิงกบัเพศชาย 
 อายุ หมายถึง อายุจริงของประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ท่ีนบั
ถึงวนัตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) น้อยกว่า 25 ปี (2) 25-35 ปี (3) 36-45 ปี (4) 46-55 ปี และ 
(5) 55 ปีข้ึนไป 
 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาของประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรรเขตบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี (2) ระดบัปริญญาตรี และ (3) ระดบัสูงกวา่
ปริญญาตรี 
 อาชีพ หมายถึง ประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ท ามาหากิน เป็น
การแบ่งหนา้ท่ีการท างานของคนในสังคม และท าใหด้ ารงอาชีพในสังคมได ้
 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน หมายถึง รายไดท้ั้งหมดของประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรรเขตบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี เฉล่ียต่อเดือน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ (1) นอ้ยกวา่ 15,000 บาทต่อเดือน (2) 15,000-25,000 บาท
ต่อเดือน (3) 25,001–35,000 บาทต่อเดือน, 35,001-45,000 บาท/เดือน,  45,001-50,000/เดือน และ (4) 
มากกวา่ 50,000 บาทต่อเดือน 
 การวางแผน หมายถึง การท่ีผู ้บริหารเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค์ให้
สอดคล้องกบัภารกิจเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและวิธีการท่ีจะท าให้วตัถุประสงค์
สัมฤทธ์ิผลไวล่้วงหนา้ ซ่ึงตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัหรือการวินิจฉยัเหตุการณ์ท่ีจะด าเนินการในอนาคตแลว้
ก าหนดแนวทางวิธีการโดยถูกตอ้งอยา่งมีเหตุมีผลเพื่อลดผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนใน
องคก์ร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 การจัดองค์การ หมายถึง กระบวนการในการจดัโครงสร้างขององค์การ ท าให้สามารถจดั
โครงสร้างเหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายวตัถุประสงค์ขององคก์าร ซ่ึงก าหนดดว้ยกฎ ระเบียบแบบแผน
ในการปฏิบติังานขององค์กร ซ่ึงตอ้งมีวิธีการท างานร่วมกนั ครอบคลุมเร่ืองการแบ่งงานการก าหนดหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงต าแหน่งหน้าท่ี สถานะและการควบคุมบงัคบับญัชาอย่างกวา้ง ๆ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานประสบความส าเร็จ  
 การน า  หมายถึง  การ ท่ีผู ้บ ริหารจะต้องกระท า ตนให้ เ ป็นตัวอย่าง ท่ี ดีจะต้องเข้าใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใช้ภาวะผูน้ าในการชกัจูงและส่งเสริมให้บุคคลผูอ่ื้นปฏิบติัตามท่ีตนตอ้งการโดยผูบ้ริหาร
จะตอ้งจูงใจให้คนทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุจุดมุ่งหมายขอ
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องคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงพื้นฐานในการเป็นผูน้ าตอ้งประกอบดว้ย การนิเทศงาน
การจูงใจ การน าไปสู่การเปล่ียนแปลง การติดต่อส่ือสารและการขจดัความขดัแยง้ 
 การควบคุม หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการด า เนินงานของผูบ้ริหารในการตรวจสอบ
แผนงานและกิจกรรมท่ีไดก้ าหนดไวว้า่ มีการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารหรือไม่ หาก
การปฏิบติังานไม่ตรงตามวตัถุประสงค์องค์การซ่ึงมีความคาดเคล่ือนหรือมีความจ าเป็นท่ีจะปรับเปล่ียน
แกไ้ข ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารปฏิบติังานด าเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาเร่ือง “ศึกษากระบวนการบริหารการจดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี” คร้ังน้ีมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1 ความรู้เร่ืองระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
 2.2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการน ้าเสีย 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
2.4 แนวนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ความรู้เร่ืองระบบบ าบัดน า้เสีย 
ระบบบ าบดัน ้าเสีย (Wastewater Treatment Plant) การก าจดัส่ิงปนเป้ือนในน ้าท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกิดจากกิจวตัรประจ าวนัของประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในชุมชน
หรือแหล่งท่ีอยูอ่าศยัต่างๆ ใหห้มดไป หรือมีปริมาณส่ิงปนเป้ือนในน ้าลดลงจนมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานน ้าทิ้งน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิดต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
อาคารท่ีพกัอาศยัต่างๆ และพื้นท่ีเกษตรกรรม จะมีปริมาณสารเคมีหรือสารละลายเขม้ขน้ผสมอยูใ่นปริมาณ 
ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีสามารถแบ่งประเภทน ้าเสียตามสารหลกัท่ีใหล้กัษณะเด่นของน ้าเสียเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2549) 

1. น ้าเสียประเภทท่ีมีสารอินทรีย ์ซ่ึงเกิดจากน ้ากินน ้าใช ้โดยจะพิจารณาจากค่า BOD (Biochemical 
Oxygen Demand) ซ่ึงค่า BOD หมายถึง ค่าวดัความเน่าเสียจากน ้าท่ีใชอุ้ปโภคบริโภคท่ีถูกทิ้งลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะหรือจากเศษใบไม ้ค่า BOD จะแสดงใหเ้ห็นถึงปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียตอ้งการใชใ้นการยอ่ย
สลายสารอินทรีย ์กล่าวคือ ถา้น ้าเสียมีค่า BOD ต ่า เม่ือถูกทิ้งลงในแหล่งน ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้า
ดงักล่าว เน่ืองจากแบคทีเรียตอ้งการออกซิเจนในการยอ่ยสลายนอ้ย แต่ถา้น ้าเสีย มีค่า BOD สูง เม่ือถูกทิ้งลง
ในแหล่งน ้าจะท าใหป้ริมาณออกซิเจนในแหล่งน ้าลดลงมากจนท าใหป้ลาหรือส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ ในแหล่งน ้านั้น
ไม่สามารถอยูไ่ด ้

2. น ้าเสียประเภทท่ีมีสารเคมี โดยจะพิจารณาค่า COD (Chemical Oxygen Demand) ซ่ึงหมายถึง ค่า
วดัความเน่าเสียของ น ้าเสียท่ีเกิดจากสารเคมี โดยค่า COD จะแสดงใหเ้ห็นถึงปริมาณออกซิเจนท่ีใชใ้นการ
ออกซิไดซ์เพื่อใหก้ลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด ์และน ้า 

3. น ้าเสียในรูปสารแขวนลอย โดยจะพิจารณาค่า TDS (Total Dissolved Solid) ท่ีตอ้งบ าบดั คือ 
ปริมาณของแขง็ท่ีละลายในน ้าและสามารถไหลผา่นกระดาษกรองใยแกว้ เม่ือกรองปริมาณสารแขวนลอย
ออกจึงเอาน ้าใสท่ีผา่นกระดาษกรองใยแกว้ไประเหย จะท าใหส้ามารถหาปริมาณสารละลายได ้
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4. น ้าเสียท่ีมีส่วนผสมของโลหะหนกั 
5. น ้าเสียจากสารเคมีอ่ืนๆ 
2.1.1 ความส าคัญของระบบบ าบัดน า้เสีย (กรมควบคุมมลพิษ, 2554)  
โรงบ าบดัน ้าเสียเป็นสถานท่ีรวบรวมน ้าเสียจากบา้นเรือน แหล่งพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและ

สถาบนัเขา้สู่กระบวนการบ าบดัแบบต่าง ๆ เพื่อก าจดัมลสารท่ีอยูใ่นน ้าเสีย ใหมี้ คุณภาพดีข้ึนและไม่
ก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อแม่น ้ า ล าคลอง แหล่งน ้าธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม โดยรอบ โดยน ้าเสียท่ีผา่นการ
บ าบดัแลว้จะถูกระบายลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ หรือบางส่วนยงั สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ในดา้น
การเกษตร อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ แมว้า่น ้าจะเป็นแหล่ง ทรัพยากรท่ีมีการใชซ้้าํหลายคร้ังวนเวยีนเป็นวฏั
จกัร และมีกระบวนการท าใหส้ะอาดโดยตวัมนัเอง (Self Purification) แต่กระบวนการน้ีก็มีขีดความสามารถ
จ ากดัในแต่ละแหล่งน ้า ดงันั้น การบ าบดั น ้าเสียจึงเป็นกลไกส าคญัอนัหน่ึงท่ีจะช่วยลดภาระของแหล่งน ้าใน
การท าความสะอาดตวัเองตาม ธรรมชาติและช่วยป้องกนัมิใหส้ารมลพิษปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้าดิบในการ
ผลิตน ้าประปา  

2.1.2 กระบวนการบ าบัดน า้เสีย 
 การเลือกระบบบ าบดัน ้าเสียข้ึนกบัปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ลกัษณะของน ้าเสีย ระดบัการบ าบดัน ้าเสียท่ี

ตอ้งการ สภาพทัว่ไปของทอ้งถ่ิน ค่าลงทุนก่อสร้างและค่าด าเนินการดูแล และบ ารุงรักษา และขนาดของ
ท่ีดินท่ีใชใ้นการก่อสร้างเป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ี เลือกมีความเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึง
มีสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั โดยการบ าบดัน ้าเสีย สามารถแบ่งไดต้ามกลไกท่ีใชใ้นการก าจดัส่ิงเจือปนใน
น ้าเสีย ไดด้งัน้ี  

2.1.2.1 การบ าบดัทางกายภาพ (Physical Treatment) เป็นวธีิการแยกเอา ส่ิงเจือปนออกจาก
น ้าเสีย เช่น ของแขง็ขนาดใหญ่ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมนั และน ้ามนั โดยใชอุ้ปกรณ์
ในการบ าบดัทางกายภาพ คือ ตะแกรงดกัขยะ ถงัดกักรวดทราย ถงัดกั ไขมนัและน ้ามนั และถงัตกตะกอน 
ซ่ึงจะเป็นการลดปริมาณของแขง็ทั้งหมดท่ีมีในน ้าเสียเป็นหลกั (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) ตวัอยา่งการ
บ าบดัน ้าเสียทางกายภาพท่ีนิยม มีดงัน้ี (กรมส่งเสริม คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม, 2553: 4 - 7 ถึง 4 - 11)  

1) การดกัดว้ยตะแกรง (Screen) เป็นการก าจดัของแขง็ขนาดใหญ่ โดยใช ้ตะแกรง 
โดยทัว่ไปมี 2 ประเภท คือ ตะแกรงกรองหยาบ และตะแกรงละเอียด  

2) การดกักรวดทราย (Grit Removal) เป็นการก าจดักรวดทรายให ้ตกตะกอนใน
รางดกักรวดทราย โดยการลดความเร็วน ้าลง เพื่อใหข้องเสียประเภท กากดิน ทราย และตะกอนหนกั 
(Settleable Solids) ตกตะกอนลงในรางดกักรวดทรายตาม ค่าความถ่วงจ าเพาะท่ี มากกวา่น ้า  
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3) การตดับดดว้ยเคร่ืองตดับด (Comminutor) เป็นเคร่ืองจกัร ใชใ้นการตดั บด เพื่อ
ลดขนาดเศษขยะมูลฝอยและของแขง็ท่ีปะปนมากบัน ้าเสีย เม่ือผา่นเขา้มาหรือท่ีติดอยูก่บั ตะแกรงกรอง โดย
น ้าจะถูกดึงเขา้ไปดา้นล่างของตวัเคร่ืองจากนั้นเคร่ืองตดัท่ีหมุนไดจ้ะท าการยอ่ย ส่ิงเจือปนท่ีมีอยูใ่นน ้าและ
จะปล่อยน ้าออกไปทางดา้นตรงกนัขา้ม  

4) การท าใหล้อย (Flotation) เป็นการแยกของแขง็ท่ีตกตะกอนไดย้ากหรือ มี
ลกัษณะคร่ึงจมคร่ึงลอยหรือมีน ้าหนกัเบาออกจากส่วนท่ีเป็นของเหลว โดยใชฟ้องอากาศเป็นตวั พาหรือยก
ส่ิงสกปรกใหล้อยสูงข้ึนสู่ผวิน ้าจนกลายเป็นฝ้าแลว้จึงใชค้นหรือเคร่ืองมือกลกวาดหรือ ตกัออกจากผิวหนา้
น ้าเสีย  

5) การตกตะกอน (Sedimentation) เป็นกระบวนการแยกส่ิงสกปรกท่ีไม่ ละลายน ้า
ออกจากน ้า โดยการกกัไวใ้นถงัหรือบ่อตกตะกอนเป็นระยะเวลาหน่ึง เพื่อลดความเร็วใน การไหลของน ้าลง 
ตะกอนต่าง ๆ จะจมลงสู่กน้ถงั วธีิการน้ีใชไ้ดดี้กบัตะกอนหนกั จดัเป็นการบ าบดั ขั้นเร่ิมตน้ (Primary 
Treatment)  

2.1.2.2 การบ าบดัทางเคมี (Chemical Treatment) เป็นวิธีการบ าบัดน ้ าเสีย โดยใช้
กระบวนการทางเคมี เพื่อท าปฏิกิริยากบัส่ิงเจือปนในน ้ าเสียวิธีการน้ีจะใชส้ าหรับน ้ าเสียท่ีมี ส่วนประกอบ
อย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี คือ ค่าพีเอชสูงหรือต่าํเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนกั มี ของแข็งแขวนลอยท่ี
ตกตะกอนยากมีไขมนัและน ้ ามนัท่ีละลายน ้ า มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสท่ีสูง เกินไปและมีเช้ือโรค ทั้งน้ี
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบ าบดัน ้าเสียดว้ยวิธีทางเคมี ไดแ้ก่ ถงักวนเร็ว ถงักวน ชา้ ถงัตกตะกอน ถงักรอง และถงั
ฆ่าเช้ือโรค และโดยทัว่ไปการบ าบดัน ้ าเสียด้วยวิธีทางเคมีน้ีมักจะ ท าร่วมกันกับการบ าบดัน ้ าเสียทาง
กายภาพโดยการใชส้ารเคมีเพื่อท าให้เกิดการตกตะกอน หรือท า ให้เป็นกลาง หรือการท าลายเช้ือโรค โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการใชง้านแตกต่างกนั (กรมควบคุม มลพิษ, 2554)  

1) การตกตะกอนโดยใชส้ารเคมี (Chemical Coagulation หรือ Precipitation) เป็น
การตกตะกอนโดยเติมสารเคมี (Coagulant) ลงไปในน ้าท่ีตอ้งการบ าบดั เพื่อ เปล่ียนสถานะทางกายภาพของ
ของแขง็แขวนลอยท่ีมีขนาดเล็กใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน จนสามารถ ตกตะกอนได ้ 

2) การท าใหเ้ป็นกลาง (Neutralization) เป็นการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง 
หรือค่า pH ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเป็นกลาง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมท่ีจะน าไปบ าบดัในขั้นตอนอ่ืนต่อไป 
โดยเฉพาะกระบวนการบ าบดัน ้าเสียดว้ยวธีิทางชีวภาพ ซ่ึงสามารถท างานไดดี้ในน ้าเสียท่ีมีค่าความเป็น 
กรด-ด่างสูง ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเป็นกลาง  

3) การท าลายเช้ือโรค (Disinfection) เป็นการท าลายจุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิด โรคดว้ย
สารเคมีหรือสารอ่ืน ๆ เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรคมาสู่คน ไดแ้ก่ คลอรีนและ สารประกอบ
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คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน โอโซน ฟีนอลและสารประกอบของฟีนอล แอลกอฮอลล ์เป็นตน้ ในปัจจุบนั
สารเคมีท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดคือ คลอรีนเน่ืองจากหาซ้ือไดง่้าย มีราคาถูกและใชง้าน ง่าย  

2.1.2.3 การบ าบดัทางชีวภาพ (Biological Treatment) เป็นวธีิการบ าบดั น ้าเสียโดยใช้
กระบวนการทางชีวภาพหรือใชจุ้ลินทรีย ์ในการก าจดัส่ิงเจือปนในน ้าเสียโดยเฉพาะ สารคาร์บอนอินทรีย ์
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหล่าน้ีจะถูกใชเ้ป็นอาหารและ เป็นแหล่งพลงังานของ
จุลินทรียใ์นถงัเล้ียงเช้ือเพื่อการเจริญเติบโต ท าใหน้ ้าเสียมีค่าความสกปรก ลดลง โดยจุลินทรียเ์หล่าน้ีอาจ
เป็นแบบใชอ้อกซิเจน (Aerobic Organisms) หรือ ไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic Organisms) ก็ได ้ระบบบ าบดั
น ้าเสียท่ีอาศยัหลกัการทางชีวภาพ ไดแ้ก่ ระบบแอกทิเว เต็ดสลดัจ ์(Activate Sludge: AS) ระบบแผน่จาน
หมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor: RBC) ระบบคลอง วนเวยีน (Oxidation Ditch: OD) ระบบบ่อ
เติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) ระบบโปรยกรอง (Trickling Filter) ระบบบ่อบ าบดัน ้าเสีย (Stabilization 
Pond) ระบบยเูอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket: UASB) และ ระบบกรองไร้อากาศ (Anaerobic 
Filter: AF) เป็นตน้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) ตวัอยา่งระบบบ าบดัน ้าเสียทางชีวภาพท่ีไดรั้บความนิยม มี
ดงัน้ี (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม, 2553: 4 - 12)  

1) ระบบบ าบดัแบบบ่อฝ่ังน ้า (Oxidation Pond หรือ OP) เป็นระบบบ าบดั น ้าเสียท่ีง่ายท่ีสุด
โดยใชบ้่อบ าบดัน ้าเสียขนาดใหญ่ ใชแ้บคทีเรียท าลายสารอินทรียใ์นน ้าเสีย ดว้ย การพึ่งพาธรรมชาติภายใน
บ่อบ าบดัท่ีมีความลึกระหวา่ง 0.5 - 2 เมตร สาหร่ายภายในบ่อบ าบดัจะ สังเคราะห์แสง และใหอ้อกซิเจน 
(O,) แก่น ้าเสียและแบคทีเรียจะยอ่ยสลายสารอินทรีย ์และใหก้๊าซ คาร์บอนไดออกไซด ์(CO) แก่สาหร่าย ซ่ึง
ระบบบ าบดัชนิดน้ีไม่ตอ้งมีเคร่ืองจกัรใด ๆ จึงเหมาะกบั พื้นท่ีท่ีมีราคาท่ีดินไม่แพง หรือพื้นท่ีดินวา่งเปล่า
ขนาดใหญ่  

2) ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) เป็น ระบบบ าบดัน ้า
เสียท่ีอาศยัการเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) ท่ีติดตั้งแบบทุ่นลอย หรือยึดติดกบัแท่น เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนในน ้าใหมี้ปริมาณเพียงพอ เพื่อใหจุ้ลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ย สลายสารอินทรียใ์นน ้าเสีย โดยอาศยั
หลกัการท างานของจุลินทรียภ์ายใตส้ภาวะท่ีมีออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเคร่ืองเติมอากาศ ซ่ึงนอกจากจะท า
หนา้ท่ีเพิ่มออกซิเจนในน ้าแลว้ ยงัท าใหเ้กิดการ กวนผสมของน ้าในบ่อดว้ย ท าใหก้ารยอ่ยสลายสารอินทรี
เป็นไปอยา่งทัว่ถึงภายในบ่อ ขอ้ดีของบ่อเติมอากาศ ไดแ้ก่ ค่าลงทุนก่อสร้างต ่าประสิทธิภาพของระบบสูง 
สามารถรับการเพิ่มภาระมลพิษอยา่ง กระทนัหนั (Shock Load) ไดดี้ มีกากตะกอนและกล่ินเหมน็เกิดข้ึน
นอ้ย การด าเนินการและ บ ารุงรักษาง่าย สามารถบ าบดัไดท้ั้งน ้าเสียชุมชนและน ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรม 
ขอ้เสียของระบบ คือ มีค่าใชจ่้ายในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองเติมอากาศ และค่าซ่อมบ ารุงและ 
ดูแลรักษาเคร่ืองเติมอากาศ ตวัอยา่งระบบบ่อเติมอากาศท่ีใชใ้นประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ, 2554)  
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3) ระบบบ าบดัแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge หรือ AS) เป็นระบบ บ าบดัน ้าเสียโดยวธีิ
ชีวภาพ ท่ีอาศยัจุลินทรียใ์นการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย โดยมี องคป์ระกอบหลกัคือ ถงัเติมอากาศ
และถงัตกตะกอน จุลินทรียใ์นถงัเติมอากาศจะอาศยัสารอินทรีย ์ในน ้าเสียเป็นอาหาร และใชอ้อกซิเจนซ่ึงได้
จากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) เพื่อการเจริญเติบโตและ เพิ่มปริมาณกลายเป็นตะกอน โดยแบคทีเรียท่ี
เจริญเติบโตในถงัเติมอากาศจะถูกก าจดัออกในถงั ตกตะกอน ในการท างานตอ้งเล้ียงแบคทีเรียในถงัเติม
อากาศใหมี้ความเขม้ขน้ของแบคทีเรียท่ี ประมาณ 2,000 - 8,000 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงจะท างานไดดี้ หลงัจาก
นั้นน ้าเสียจะถูกส่งเขา้ถึง ตกตะกอน เพื่อแยกน ้าใสใหไ้หลลน้ออกไปสู่ระบบบ าบดัขั้นสุดทา้ย ส าหรับ
ตะกอนบางส่วนจะถูก สูบยอ้นกลบัเขา้สู่ถงัเติมอากาศ จนกวา่จะไดน้ ้าสะอาดท่ีเหมาะสมต่อการระบายสู่
แหล่งน ้าธรรมชาติ  

4) ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบคลองวนเวยีน (Oxidation Ditch หรือ OD) เป็น ระบบท่ีใช้
แบคทีเรียเป็นตวัหลกัในการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้าเสีย และเจริญเติบโตเพิ่มจ านวน ก่อนท่ีจะถูกแยก
ออกจากน ้าทิ้งโดยวธีิการตกตะกอน 

5) ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบแผน่จานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor หรือ 
RBC) เป็นระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีปล่อยน ้าเสียใหไ้หลผา่นตวักลางซ่ึงมีลกัษณะเป็น แผน่จานหมุน โดยวางจ่ม
อยูใ่นถงับ าบดั ตวักลางจะหมุนอยา่งชา้ ๆ เม่ือหมุนข้ึนพน้น ้าและสัมผสั อากาศ จุลินทรียท่ี์อาศยัอยูก่บั
ตวักลางจะใชอ้อกซิเจนจากอากาศยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้าเสียท่ี ติดตวักลางข้ึนมา และเม่ือหมุนจมลงก็
จะน าน ้าเสียข้ึนมาบ าบดัใหม่สลบักนัเช่นน้ีตลอดเวลา  

ขอ้ดี  
1) การเร่ิมเดินระบบ (Start Up) ไม่ยุง่ยาก ซ่ึงใชเ้วลาเพียง 1 - 2 สัปดาห์ 2) การดูแลและ

บ ารุงรักษาง่าย ท าใหไ้ม่จ  าเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความช านาญมาก  
3) ไม่ตอ้งมีการควบคุมการเวียนตะกอนกลบั  
4) ใชพ้ลงังานในการเดินระบบนอ้ย เน่ืองจากใชพ้ลงังานไฟฟ้าใชส้ าหรับขบัเคล่ือน 

มอเตอร์เท่านั้นส่งผลใหค้่าใชจ่้ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษาต่าํดว้ย  
ขอ้เสีย  
1) ราคาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพง เน่ืองจากตอ้งใชว้สัดุอยา่งดีเป็นส่วนประกอบ 2) 

เพลาแกนหมุนท่ีตอ้งรับทั้งแรงอดัและแรงบิดช ารุดบ่อยคร้ัง  
3) แผน่จานหมุนชีวภาพช ารุดเสียหายง่าย หากสัมผสัรังสีอุตร้าไวโอเล็ตและสารพิษเป็น 

เวลานานอยา่งต่อเน่ือง  
6) ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบวิง่ประดิษฐ ์(Constructed Wetland) มี 2 ประเภท ดงัน้ี  
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- แบบน ้าไหลบนผวิดิน เป็นแบบท่ีนิยมใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพน ้า ทิ้งหลงัจากผา่นการ
บ าบดัจากระบบบ าบดัหลกัหรือการบ าบดัขั้นท่ีสองมาแลว้ ลกัษณะของระบบ แบบน้ีจะเป็นบ่อดินท่ีมีการ
บดอดัดินใหแ้น่นหรือปูพื้นดว้ยแผน่พลาสติกชนิดพิเศษใหไ้ดร้ะดบั เพื่อใหน้ ้าเสียไหลตามแนวนอนขนาน
กบัพื้นดิน บ่อดินจะมีความลึกแตกต่างกนัเพื่อใหเ้กิด กระบวนการบ าบดัตามธรรมชาติอยา่งสมบูรณ์ 
โครงสร้างของระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน ตามล าดบั คือ ส่วนกรองและตกตะกอน ส่วนลดความสกปรกจาก
สารอินทรีย ์และส่วนลดสารอาหารอ่ืน (อาจ เป็นบ่อเดียวกนัหรือหลายบ่อข้ึนกบัการออกแบบ)  

- แบบน ้าไหลใตผ้วิดินเป็นระบบท่ีแยกน ้าเสียไม่ใหถู้กรบกวนจากแมลง หรือสัตว ์และ
ป้องกนัไม่ใหจุ้ลินทรียต่์าง ๆ ท่ีท าใหเ้กิดโรคมาปนเป้ือนกบัคนได ้ในบางพื้นท่ีใช ้ระบบวิง่ประดิษฐ ์โดยใช้
พืช เช่น กก แฝก ธูปฤาษี เพื่อช่วยในการกรองและตกตะกอนของสาร แขวนลอยและสารอินทรียท่ี์
ตกตะกอนแบบน้ีในการบ าบดัน ้าเสียจากถงัเกรอะ (Septic Tank) และ ใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพน ้าทิ้งจาก
ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 

7) ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) (กรม ส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม, 2553: 4 - 12) เป็นระบบบ าบดั น ้าเสียท่ีอาศยัธรรมชาติ
ในการบ าบดัอินทรียใ์นน ้าเสีย ซ่ึงแบ่งตามลกัษณะการท างานได ้3 รูปแบบ คือ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic 
Pond) บ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) และหากมีบ่อหลายบ่อต่อเน่ืองกนั 
บ่อสุดทา้ยจะท าหนา้ท่ีเป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond) เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพน ้าทิ้งก่อนระบายออกสู่
ส่ิงแวดลอ้ม บ่อปรับเสถียรสามารถใชบ้  าบดัน ้าเสียจาก ชุมชน หรือโรงงานบางประเภท เช่นโรงงานผลิต
อาหาร โรงฆ่าสัตว ์เป็นตน้ และเป็นระบบท่ีมีค่า ก่อสร้างและค่าดูแลรักษาต ่าวธีิการเดินระบบไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น ผูค้วบคุมระบบไม่ตอ้งมีความรู้สูง แต่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีก่อสร้างมากจึงเป็นระบบท่ีเหมาะกบัชุมชนท่ีมี
พื้นท่ีเพียงพอและราคาไม่แพง ซ่ึง โดยปกติระบบบ่อปรับเสถียรจะมีการต่อกนัแบบอนุกรมอยา่งนอ้ย 3 บ่อ  

- บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) เป็นระบบท่ีใชก้ าจดัสารอินทรียท่ี์ มีความเขม้ขน้สูง
โดยไม่ตอ้งการออกซิเจน บ่อน้ีจะถูกออกแบบใหมี้อตัรารับสารอินทรียสู์งมาก จน สาหร่ายและการเติม
ออกซิเจนท่ีผวิหนา้ไม่สามารถผลิตและป้อนออกซิเจนไดท้นั ท าใหเ้กิดสภาพไร้ ออกซิเจนละลายน ้าภายใน
บ่อ จึงเหมาะกบัน ้าเสียท่ีมีสารอินทรียแ์ละปริมาณของแข็งสูง เน่ืองจาก ของแขง็จะตกลงสู่กน้บ่อและถูก
ยอ่ยสลายแบบแอนแอโรบิค น ้าเสียส่วนท่ีผา่นการบ าบดัจากบ่อน้ีจะ ระบายต่อไปยงับ่อแฟคคลัเททีฟ 
(Facultative Pond) เพื่อบ าบดัต่อไป การท างานของบ่อแบบน้ี จะ ข้ึนอยูก่บัสมดุลระหวา่งแบคทีเรียท่ีท าให้
เกิดกรคและแบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดก๊าซมีเทน ดงันั้นอุณหภูมิ ของบ่อควรมากกวา่ 15 องศาเซลเซียส และค่าพี
เอช (pH) มากกวา่ 6  

- บ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) เป็นบ่อท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด ภายในบ่อมีลกัษณะ
การท างานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนของบ่อเป็นแบบแอโรบิค ไดรั้บ ออกซิเจนจากการถ่ายเทอากาศท่ี
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บริเวณผวิน าและจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย และส่วนล่าง ของบ่ออยูใ่นสภาพแอนแอโรบิค บ่อแฟ
คลัเททีฟน้ีโดยปกติแลว้จะรับน ้าเสียจากท่ีผา่นการบ าบดั ขั้นตน้มาก่อน กระบวนการบ าบดัท่ีเกิดข้ึนในบ่อ
แฟคคลัเททีฟ เรียกวา่ การท าความสะอาดตวัเอง (Self-Purification) สารอินทรียท่ี์อยูใ่นน ้าจะถูกยอ่ยสลาย
โดยจุลินทรียป์ระเภทท่ีใชอ้อกซิเจน (Aerobic Bacteria) เพื่อเป็นอาหารและส าหรับการสร้างเซลลใ์หม่และ
เป็นพลงังาน โดยใช ้ออกซิเจนท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายท่ีอยูใ่นบ่อส่วนบน ส าหรับบ่อ
ส่วนล่างจนถึงกน้ บ่อซ่ึงแสงแดดส่องไม่ถึง จะมีปริมาณออกซิเจนต่าํ จนเกิดสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic 
Condition) และมีจุลินทรียป์ระเภทไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ท าหนา้ท่ียอ่ยสลายสารอินทรียแ์ละ
แปรสภาพเป็นก๊าซเช่นเดียวกบับ่อแอนแอโรบิค แต่ก๊าซท่ีลอยข้ึนมาจะถูก ออกซิไดซ์โดยออกซิเจนท่ีอยูช่่วง
บนของบ่อท าใหไ้ม่เกิดกล่ินเหมน็ อยา่งไรก็ตาม ถา้หากปริมาณ สารอินทรียท่ี์เขา้ระบบสูงเกินไป จน
ออกซิเจนในน ้าไม่เพียงพอ เม่ือถึงเวลากลางคืนสาหร่ายจะ หายใจเอาออกซิเจนและปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดอ์อกมา ท าใหค้่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดต่าํลง และปริมาณออกซิเจนละลายน ้าต่าํลง
จนอาจเกิดสภาวะขาดออกซิเจน และเกิดปัญหากล่ิน เหม็นข้ึนได ้ 

- บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) เป็นบ่อท่ีมีแบคทีเรียและสาหร่าย แขวนลอยอยู ่เป็นบ่อท่ีมี
ความลึกไม่มากนกัเพื่อใหอ้อกซิเจนกระจายทัว่ทั้งบ่อและมีสภาพเป็นแอ โรบิคตลอดความลึก โดยอาศยั
ออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย และการเติมอากาศท่ี ผวิหนา้ และยงัสามารถฆ่าเช้ือโรคได้
ส่วนหน่ึง โดยอาศยัแสงแดดอีกดว้ย  

- บ่อบ่ม (Maturation Pond) มีสภาพเป็นแอโรบิคตลอดทั้งบ่อ จึงมี ความลึกไม่มากและ
แสงแดดส่องถึงกนับ่อใชร้องรับน ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ เพื่อฟอกน ้าทิ้งใหมี้ คุณภาพน ้าดีข้ึน และอาศยั
แสงแดดท าลายเช้ือโรคหรือจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนมากบัน ้าทิ้งก่อนระบาย ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ระบบบ่อปรับ
เสถียรท่ีนิยมใชก้นัจะประกอบดว้ยหน่วยบ าบดั ดงัน้ี  

1) บ่อแอนแอโรบิค (ส่วนใหญ่จะใชใ้นกรณีท่ีน ้าเสียมีค่าความเขม้ขน้ของสารอินทรียสู์ง ๆ 
เช่น น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม)  

2) บ่อแฟคคลัเททีฟ  
3) บ่อแอโรบิค  
4) บ่อบ่ม โดยต่อกนัแบบอนุกรม  
ขอ้ดีของระบบบ่อปรับเสถียร  

ระบบบ่อปรับเสถียรสามารถบ าบดัน ้าเสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นน ้าเสียจาก ชุมชน 
โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น โรงงานผลิตอาหาร หรือน ้าเสียจากเกษตรกรรม เช่น น ้าเสียจากการ
เล้ียงสุกร เป็นตน้ การเดินระบบก็ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อการ เพิ่มอยา่งกระทนัหนั 
(Shock Load) ของอตัรารับสารอินทรีย ์และอตัราการไหลไดดี้ เน่ืองจากมี ระยะเวลาเก็บกกันาน และยงั
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สามารถก าจดัจุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรคไดม้ากกวา่วธีิการบ าบดัแบบอ่ืน ๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีระบบฆ่าเช้ือ
โรค 

ขอ้เสียระบบบ่อปรับเสถียร  
ระบบบ่อปรับเสถียรตอ้งการพื้นท่ีในการก่อสร้างมาก ในกรณีท่ีใชบ้่อแอนแอโรบิคอาจเกิด กล่ิน

เหมน็ได ้หากการออกแบบหรือควบคุมไม่ดีพอ นอกจากน้ีน ้าทิ้งอาจมีปัญหาสาหร่ายปะปนอยู ่มาก 
โดยเฉพาะจากบ่อแอโรบิค (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

8) ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบติดกบัท่ี (Onsite Treatment) (กรมควบคุม มลพิษ, 2545: 30 - 
51) หมายถึง ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีมีการก่อสร้างหรือติดตั้งเพื่อบ าบดัน ้าเสียจาก อาคารเด่ียว ๆ เช่น บา้นพกั
อาศยั อาคารชุด โรงเรียน หรืออาคารสถานท่ีท าการ เป็นตน้ โดยมี วตัถุประสงคเ์พื่อลดความสกปรกของน ้า
เสียก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบ ติดกบัท่ีส าหรับบา้นพกัอาศยัท่ีนิยมใชก้นั ไดแ้ก่  

- ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) บ่อเกรอะมีลกัษณะเป็นบ่อหรือยงั ส่ีเหล่ียมหรือถงักลม
ขนาดเล็ก โดยมากฝังอยูใ่ตดิ้น มีระยะเวลากกัเก็บน ้า 1-3 วนั ระหวา่งเก็บกกัน้ี ของแข็งท่ีอยูใ่นน ้าจะเกิดการ
ตกตะกอนท่ีกน้ถงั และเกิดการยอ่ยสลายแบบไม่มีออกซิเจน จนเกิดฝ้า หนาลอยตวัท่ีผิวน ้าดา้นบน ถึงแมว้า่
การยอ่ยสลายของแขง็ตกตะกอนจะมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยงัเกิด การสะสมของกากตะกอน จึงควรมีการน า
ตะกอนออกจากถงัเป็นช่วงๆ ซ่ึงโดยปกติจะกระท าทุกๆ 1-5 ปี ส่วนน ้าท่ีผา่นการบ าบดัจากถงัเกรอะ ควรมี
การบ าบดัขั้นต่อไปก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  

- ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) บ่อกรองไร้อากาศเป็น ระบบบ าบดัแบบไม่
ใชอ้ากาศเช่นเดียวกบับ่อเกรอะ แต่มีประสิทธิภาพในการบ าบดัของเสียมากกวา่ โดยภายในถงัช่วงกลางจะมี
ชั้นตวักลาง (Media) บรรจุอยู ่ตวักลางท่ีใชก้นัมีหลายชนิด เช่น หิน หลอดพลาสติก ลูกบอลพลาสติก กรง
พลาสติก และวสัดุโปร่งอ่ืน ๆ ตวักลางเหล่าน้ีจะมีพื้นท่ีผิว มากเพื่อใหจุ้ลินทรียย์ดึเกาะไดม้ากข้ึนน ้าเสียจะ
ไหลเขา้ทางดา้นล่างของถงัแลว้ไหลข้ึนผา่นชั้น ตวักลาง จากนั้นจึงไหลออกทางท่อดา้นบน ขณะท่ีไหลผา่น
ชั้นตวักลางจุลินทรียช์นิดไม่ใชอ้ากาศ จะยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้าเสีย เปล่ียนสภาพใหก้ลายเป็นก๊าซกบั
น ้า น ้าทิ้งท่ีไหลลน้ออกไปจะมี ค่าบีโอดีลดลง จากการท่ีจุลินทรียก์ระจายอยูใ่นถงัสม่าํเสมอ น ้าเสียจะถูก
บ าบดัเป็นล าดบัจาก ดา้นล่างจนถึงดา้นบน ประสิทธิภาพในการก าจดับีโอดีของระบบน้ีจึงสูงกวา่ระบบบ่อ
เกรอะ แต่ อาจเกิดปัญหาจากการอุดตนัของตวักลางภายในถงัและท าใหน้ ้าไม่ไหล ดงันั้นจึงตอ้งมีการก าจดั
สารแขวนลอยออกก่อน เช่น มีตะแกรงดกัขยะและบ่อดกัไขมนัไวห้นา้ระบบ หรือถา้ใชบ้  าบดัน ้า ส้วมก็ควร
ผา่นเขา้บ่อเกรอะก่อน  

- บ่อดกัไขมนั (Grease Trap) บ่อดกัไขมนัใชส้ าหรับบ าบดัน ้าเสียจาก ครัวของบา้นพกั
อาศยัหอ้งอาหารหรือภตัตาคาร เน่ืองจากน ้าเสียดงักล่าวจะมีน ้ามนัและไขมนัปนอยู ่มาก หากไม่ก าจดัออก
จะท าใหท้่อระบายน ้าอุดตนั โดยลกัษณะน ้าเสียจากครัวของบา้นพกัอาศยั กรณีท่ีไม่ผา่นตะแกรงจะมีน ้ามนั
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และไขมนัประมาณ 2,700 มิลลิกรัมต่อลิตร หากผา่นตะแกรงจะมี น ้ามนัและไขมนัประมาณ 500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ส าหรับลกัษณะน ้าเสียจากครัวของภตัตาคารจะมี น ้ามนัและไขมนัประมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ดงันั้น บ่อดกัไขมนัท่ีใชจ้ะตอ้งมีขนาดใหญ่เพียง พอท่ีจะกกัน ้าเสียไวร้ะยะหน่ึงเพื่อให้ไขมนัและน ้ามนัมี
โอกาสลอยตวัข้ึนมาสะสมกนัอยูบ่นผวิน ้า เม่ือปริมาณไขมนัและน ้ามนัสะสมมากข้ึนตอ้งตกัออกไปก าจดั 
เช่น ใส่ถุงพลาสติกทิ้งฝากรถขยะ หรือน าไปตากแหง้หรือหมกัท าปุ๋ย บ่อดกัไขมนัจะสามารถก าจดัไขมนัได้
มากกวา่ร้อยละ 60 บ่อดกั ไขมนัมีทั้งแบบส าเร็จรูปท่ีสามารถซ้ือและติดตั้งไดง่้าย หรือสามารถสร้างเองได ้
โดยใชว้งขอบ ซีเมนตห์รือถงัซีเมนตหิ์นขดั ซ่ึงประหยดัค่าใชจ่้ายกวา่แบบส าเร็จรูป และสามารถปรับให้
เหมาะสม กบัพื้นท่ีและปริมาณน ้าท่ีใชก้ารออกแบบบ่อดกัไขมนัส าหรับประเทศไทยซ่ึงมีอุณหภูมิสูง การจบั 
ตวัของไขมนัชา้ ดงันั้นระยะเวลากกัพกั (Detention Time) ของบ่อดกัไขมนัจึงไม่ควรนอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง 
เพื่อใหน้ ้ามนัและไขมนัมีโอกาสแยกตวัและลอยข้ึนมาสะสมกนัอยูบ่นผวิน ้า และตกัออกไป ก าจดัเม่ือ
ปริมาณไขมนัและน ้ามนัสะสมมากข้ึน  

9) น ้าหมกัจุลินทรีย ์(EM : Effective Microorganisms) (กรมควบคุม มลพิษ, 2554 อา้งถึง
ใน บุญยง โล่ห์วงศว์ฒัน, 2554) หมายถึง กลุ่มจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ ซ่ึง ศ.ดร.เทรูโอะฮิหงะ ผูเ้ช่ียวชาญ
สาขาพืชสวนมหาวทิยาลยัริวคิว เมืองโอกินาวาประเทศญ่ีปุ่น ได ้คน้พบเม่ือ พ.ศ. 2526 EM หรือน ้าจุลินทรีย ์
มีลกัษณะเป็นของเหลว สีน ้าตาลด า มีกล่ินอมเปร้ียวอม หวาน ค่า pH อยูท่ี่ประมาณ 3.5 ประกอบดว้ย
จุลินทรียท่ี์มีชีวติจ านวนมากกวา่ 80 ชนิด ซ่ึงการ ท างานของจุลินทรียใ์นธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ  

1. ท างานแบบสร้างสรรค ์เรียกวา่ กลุ่มจุลินทรียส์ร้างสรรค ์มีประมาณ ร้อยละ 10  
2. ท างานแบบเป็นกลาง เรียกวา่ กลุ่มเป็นกลางคอยเก้ือหนุน 2 ฝ่ายแรก ท่ีมีจ านวนมากถึง

ประมาณร้อยละ 80  
3. ท างานแบบท าลาย หรือ กลุ่มจุลินทรียโ์รค มีประมาณร้อยละ 10 ซ่ึง EM เป็นกลุ่ม

จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ มีจุลินทรียร์วมอยู ่5 แฟมิล่ี 10 จีนสั 30 สปีชีส์ ในท่ีน้ีจะมีทั้งจุลินทรียท่ี์ตอ้งการ
อากาศ คือ แอโรบิคแบคทีเรีย (Aerobic Bacteria) และจุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งการ อากาศ คือ อนาโรบิคแบคทีเรีย 
(Anaerobic bacteria) เพื่อน าไปใชง้านแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 1) กลุ่มจุลินทรียส์ังเคราะห์แสง 
(Photosynthetic bacteria) 2) กลุ่มจุลินทรียผ์ลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) 3) กลุ่มจุลินทรียต์รึงไนโต
เจน (Nitrogen fixing bacteria) 4) กลุ่มจุลินทรียแ์อคทิโนมยัซีทส์ (Actenomycetes) 5) กลุ่มจุลินทรียย์สีต ์
(Yeasts) 

2.1.3 ขั้นตอนการบ าบัดน า้เสีย 
สามารถแบ่งไดต้ามขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2554)  
2.1.3.1 การบ าบดัขั้นตน้ (Preliminary Treatment) และการบ าบดัเบ้ืองตน้ (Primary 

Treatment) เป็นการบ าบดัเพื่อแยกทราย กรวด และของแขง็ขนาดใหญ่ ออกจากของเหลวหรือน ้า เสีย โดย
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เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบดว้ย ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen) ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) ถงัดกั
กรวดทราย (Grit Chamber) ถงัตกตะกอนเบ้ืองตน้ (Primary Sedimentation Tank) และเคร่ืองก าจดัไขฝ้า 
(Skimming Devices) การบ าบดัน ้าเสียขั้นน้ีสามารถก าจดัของแขง็แขวนลอย ไดร้้อยละ 50 - 70 และก าจดั
สารอินทรียซ่ึ์งวดัในรูปของบีโอดีไดร้้อยละ 25 - 40  

2.1.3.2 การบ าบดัขั้นท่ีสอง (Secondary Treatment) เป็นการบ าบดัน ้าเสียท่ีผา่น 
กระบวนการบ าบดัขั้นตน้และการบ าบดัเบ้ืองตน้มาแลว้ แต่ยงัคงมีของแขง็แขวนลอยขนาดเล็กและ 
สารอินทรียท์ั้งท่ีละลายและไม่ละลายในน ้าเสียเหลือคา้งอยู ่โดยทัว่ไปการบ าบดัขั้นท่ีสองหรือเรียก อีกอยา่ง
วา่การบ าบดัทางชีวภาพ (Biological Treatment) จะอาศยัหลกัการเล้ียงจุลินทรียใ์นระบบ ภายใตส้ภาวะท่ี
สามารถควบคุมได ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกินสารอินทรียไ์ดร้วดเร็วกวา่ท่ี เกิดข้ึนตามธรรมชาติและ
แยกตะกอนจุลินทรียอ์อกจากน ้าทิ้งโดยใชถ้งัตกตะกอน (Secondary Sedimentation Tank) ท าใหน้ ้าทิ้งมี
คุณภาพดีข้ึน จากนั้นจึงผา่นเขา้ระบบฆ่าเช้ือโรค (Disinfection) เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่มีจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรค
ปนเป้ือน ก่อนจะระบายน ้าทิ้งลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ หรือน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ (Reuse) การบ าบดัน ้าเสีย
ในขั้นน้ีสามารถก าจดัของแข็งแขวนลอยและ สารอินทรียซ่ึ์งวดัในรูปของ บีโอดีไดม้ากกวา่ร้อยละ 80  

2.1.3.3 การบ าบดัขั้นสูง (Advance Treatment หรือ Tertiary Treatment) เป็น กระบวนการ
ก าจดัสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี สารแขวนลอยท่ีตกตะกอนยาก และ อ่ืน ๆ ซ่ึงยงัไม่ไดถู้ก
ก าจดัโดยกระบวนการบ าบดัขั้นท่ีสอง ทั้งน้ีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน ้าใหดี้ยิง่ข้ึน เพียงพอท่ีจะน ากลบัมาใช้
ใหม่ (Recycle) ได ้นอกจากน้ียงัช่วยป้องกนัการเติบโตผิดปกติของสาหร่ายท่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดน ้าเน่า 
แกไ้ขปัญหาความน่ารังเกียจของแหล่งน ้าอนัเน่ืองจากสีและ แกไ้ขปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีระบบบ าบดัขั้นท่ีสองมิ
สามารถก าจดัได ้กระบวนการบ าบดัขั้นสูง ไดแ้ก่  

1) การก าจดัฟอสฟอรัสซ่ึงมีทั้งแบบใชก้ระบวนการทางเคมีและแบบใช ้กระบวนการทาง
ชีวภาพ  

2) การก าจดัไนโตรเจน ซ่ึงมีทั้งแบบใชก้ระบวนการทางเคมีและแบบใช ้กระบวนการทาง
ชีวภาพโดยวธีิการทางชีวภาพนั้นจะมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเปล่ียนแอมโมเนีย ไนโตรเจนใหเ้ป็น ใน
เทรต ท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแบบใชอ้อกซิเจน หรือท่ีเรียกวา่ “กระบวนการในทริ เคชัน่ (Nitrification)” และ
ขั้นตอนการเปล่ียนไนเทรตใหเ้ป็นก๊าซไนโตรเจน ซ่ึงเกิดข้ึนในสภาวะไร้ออกซิเจน หรือท่ีเรียกวา่ 
“กระบวนการดีไนทริฟิเคชัน่ (Denitrification)” 

3) การก าจดัฟอสฟอรัสและไนโตรเจนร่วมกนัโดยกระบวนการทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นการใช้
ทั้งกระบวนการแบบใชอ้ากาศและไม่ใชอ้ากาศในการก าจดัไนโตรเจน โดยระบวนการไนตริฟิ เคชนัและ
กระบวนการดีไนตริฟิเคชนัร่วมกบักระบวนการจบัใชฟ้อสฟอรัสอยา่งฟุ่มเฟือย (Phosphours Luxuty 
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Uptake) ซ่ึงตอ้งมีการใชก้ระบวนการแบบไม่ใชอ้ากาศ ต่อดว้ยกระบวนการใชอ้ากาศดว้ยเช่นกนัทั้งน้ีจะตอ้ง
มีการประยกุตใ์ชโ้ดยผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการดงักล่าวเป็นอยา่งดี 

4) การกรอง (Filtration) เป็นการก าจดัสารท่ีไม่ตอ้งการโดยวธีิการทางกายภาพ อนัไดแ้ก่ 
สารแขวนลอยท่ีตกตะกอนไดย้าก เป็นตน้ 

5) การดูดติดผิว (Adsorption) เป็นการก าจดัสารอินทรียท่ี์ในน ้าเสียโดยการดูดติดบนพื้นผวิ
ของของแขง็ รวมถึงการก าจดักล่ินหรือก๊าซท่ีเกิดข้ึนดว้ยวธีิการเดียวกนั2.1.3 ระบบระบายน า้เสีย (Severage 
System)  

น ้าเสียจากแหล่งชุมชนท่ีเกิดจากบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยั และกิจกรรมในยา่นธุรกิจ การคา้ ท่ี
ระบายลงท่อระบายน ้า (Sewers) (กรมควบคุมมลพิษ, 2554)  

องคป์ระกอบของระบบท่อระบาย  
ระบบระบายน ้า โดยทัว่ไปจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั ใชร้ะบายน ้าฝนและหรือน ้าเสียจาก 

บา้นเรือนอาคารต่าง ๆ ในแต่ละพื้นท่ี ก่อนท่ีจะระบายเขา้ระบบรวบรวมน ้าเสียต่อไป ประกอบดว้ย ท่อแรง
โนม้ถ่วงและบ่อตรวจระบาย 

ระบบรวบรวมน ้าเสีย ประกอบดว้ย ท่อแรงโนม้ถ่วง ท่อแรงดนั ท่อดกัน ้าเสีย บ่อตรวจ 
ระบาย อาคารดกัน ้าเสียพร้อมตะแกรงดกัขยะ และสถานีสูบ ยกน ้าเสียพร้อมตะแกรงดกัขยะ  

ท่อระบายน ้าท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั แบ่งไดเ้ป็น 2 ระบบ คือ ระบบท่อแยก (Separate System) 
และระบบท่อรวม (Combined System) โดยแต่ละระบบมีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี  

1. ระบบท่อแยก เป็นระบบระบายน ้าท่ีแยกระหวา่งท่อระบายน ้าฝน (Storm Sever) ซ่ึงท า
หนา้ท่ีรับน ้าฝนเพียงอยา่งเดียว แลว้ระบายลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะในบริเวณใกลเ้คียงท่ีสุด โดยตรง และท่อ
ระบายน ้าเสีย (Sanitary Sewer) ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการรองรับน ้าเสียจากชุมชนและ อุตสาหกรรม เพื่อส่งต่อไป
ยงัระบบบ าบดัน ้าเสีย ดงันั้นจะเห็นไดว้า่น ้าฝนและน ้าเสียจะไม่มีการ ไหลปะปนกนัโดยระบบท่อแยกน้ีมี
ขอ้ดีคือ  

1.1 การก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียมีขนาดเล็กกวา่ระบบท่อรวม เน่ืองจากจะมี การรวบรวม
เฉพาะน ้าเสียเขา้ระบบบ าบดัเท่านั้น  

1.2 ค่าด าเนินการบ ารุงรักษาระบบต ่ากวา่ระบบท่อรวม เพราะปริมาณน ้าท่ี ตอ้งการสูบและ
ปริมาณสาร เคมีท่ีตอ้งใชมี้ปริมาณนอ้ยกวา่  

1.3 ไม่ส่งผลต่อสุขอนามยัของประชาชน ในกรณีท่ีฝนตกหนกัจนท าใหน้ ้า ท่วม เพราะจะ
ไม่มีส่วนของน ้าเสียปนมากบัน ้าฝน  

1.4 ลดปัญหาเร่ืองกล่ินและการกดักร่อนภายในเส้นท่อในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากมี การ
ออกแบบใหค้วามเร็วเฉพาะน ้าเสียใหมี้ค่าท่ีท าใหเ้กิดการลา้งท่อดว้ยตวัเองในแต่ละวนั ซ่ึงจะท า ใหไ้ม่เกิด
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การหมกัภายในเส้นท่ออนัเป็นสาเหตุของปัญหา แต่การใชร้ะบบท่อแยกตอ้งเสียค่าลงทุน สูงและมีการ
ด าเนินการก่อสร้างท่ียุง่ยาก  

2. ระบบท่อรวม น ้าฝนและน ้ าเสียจะไหลรวมมาในท่อเดียวกนั จนกระทัง่ถึงระบบ บ าบดั
น ้าเสียหรืออาคารดกัน ้าเสีย ซ่ึงจะมีท่อดกัน ้าเสีย (Interceptor) เพื่อรวบรวมน ้าเสียไปยงัระบบ บ าบดัน ้าเสีย 
ส่วนน ้าเสียรวมน ้าฝนท่ีเกิดการเจือจางและมีปริมาณมากเกินความตอ้งการจะปล่อยให้ ไหลลน้ฝ่ายลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะ ส่วนน ้าท่ีไม่ลน้ฝายก็จะเขา้สู่ท่อดกัน ้าเสียไหลไปยงัระบบ บ าบดัน ้าเสียต่อไป ระบบท่อ
รวมมีขอ้ดี คือ ค่าลงทุนต ่า ใชพ้ื้นท่ีก่อสร้างนอ้ยกวา่ระบบท่อแยก แต่มี ขอ้เสียหลายประการดว้ยกนั เช่น 
ตอ้งใชข้นาดท่อใหญ่ข้ึน ระบบบ าบดัน ้าเสียมีขนาดใหญ่ข้ึนและ ใชค้่าลงทุนสูง เน่ืองจากน ้าเสียท่ีเขา้ระบบ
บ าบดัมีปริมาณมาก ค่าใชจ่้ายบ ารุงรักษามาก อาจมีปัญหา กล่ินเหมน็ในช่วงหนา้แลง้ เน่ืองจากความเร็วน ้า
ในท่อจะต่าํมาก และอาจมีผลต่อสุขอนามยัของ ประชาชนไดก้รณีเกิดปัญหาน ้าท่วม เป็นตน้  
 
2.2 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการจัดการน า้เสีย 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการน ้าเสีย มีดงัน้ี (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ศูนยว์ิจยั และ
ฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม, 2553: 4 - 1 ถึง 4 - 5) 

2.2.1 แหล่งก าเนิดน ้าเสีย 
น ้าเสีย หมายถึง น ้าท่ีมีส่ิงเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทัง่กลายเป็นน ้าท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการ และน่ารังเกียจ
ของคนทัว่ไป ไม่เหมาะสมส าหรับใชป้ระโยชน์อีกต่อไปหรือถา้ปล่อยลงสู่ล าน ้า ธรรมชาติก็จะท าให้
คุณภาพน ้าของธรรมชาติเสียหายได ้ซ่ึงสามารถแยกประเภทแหล่งก าเนิดน ้าเสีย หลกัๆ ไดด้งัน้ี 

2.2.1.1 แหล่งน ้าเสียจากชุมชนเป็นน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมประจ าวนัและการประกอบ 
อาชีพของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน ตวัอยา่งเช่น น ้าเสียท่ีเกิดจากการประกอบอาหารและช าระลา้งส่ิง
สกปรกทั้งหลายภายในครัวเรือนและอาคารประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.2.1.2 น ้าเสียอุตสาหกรรม เป็นน ้าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ การ
จดัหาวตัถุดิบ การลา้งวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การลา้งวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร ตลอดจน การท าความ
สะอาด โรงงาน น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลกัษณะแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั ประเภทของ
อุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต 

2.2.1.3 น ้าเสียเกษตรกรรม เป็นน ้าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร ซ่ึงครอบคลุม ถึง
การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว ์โดยน ้าเสียจากการเพาะปลูกจะมีเศษปุ๋ยเคมีในรูปของสารในโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและยาฆ่าแมลงศตัรูพืชรวมทั้งยาฆ่าวชัพืชในรูปของสารพิษต่าง ๆ ใน ปริมาณสูง 
ส่วนน ้าเสียจากการเล้ียงสัตว ์จะพบส่ิงสกปรกในรูปของสารอินทรียเ์ป็นส่วนมาก 
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2.2.1.4 น ้าเสียธรรมชาติ เกิดจากการสลายตวัของพืชและส่ิงปฏิกูลของสัตวใ์นรูป ของ
สารอินทรีย ์เม่ือไหลลงสู่แหล่งน ้าจะสลายตวัโดยการแปรสภาพของจุลินทรีย ์ท าใหป้ริมาณ ออกซิเจนของ
แหล่งน ้านั้น ๆ ลดลง จนท าใหเ้กิดปัญหาน ้าเสียตามมา 

2.2.2 ประเภทของน ้าเสีย 
น ้าเสียท่ีมาจากแหล่งต่าง ๆ นั้น มีสารท่ีปะปนอยูใ่นน ้าเสียไม่เหมือนกนั สารเหล่านั้นจะ เป็นสาร

ประเภทใดข้ึนอยูก่บัแหล่งก าเนิดรวมถึงขั้นตอน การเกิดน ้ าเสียจากแหล่งต่าง ๆ ดงันั้น สามารถรวบรวมและ
แบ่งประเภทตามสารหลกัท่ีแสดงลกัษณะเด่นของน ้าเสียนั้น ๆ ซ่ึงสามารถ สรุปเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้ดงัน้ี 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2549) 

2.2.2.1 น ้าเสียประเภทท่ีมีสารอินทรีย ์คือ น ้าเสียท่ีมีส่วนประกอบของ คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมนั เช่น เศษขา้ว ก๋วยเต๋ียว น ้าแกง เศษใบตอง พืชผกั ช้ินเน้ือ เป็นตน้ ซ่ึง สามารถถูกยอ่ยสลายได้
โดยจุลินทรียท่ี์ใชอ้อกซิเจน ท าใหร้ะดบัออกซิเจนละลายน ้า (Dissolved Oxygen) ลดลง ท าใหเ้กิดสภาพเน่า
เหมน็ปริมาณของสารอินทรียใ์นน ้านิยมวดัดว้ยค่าบีโอดี (BOD) เม่ือค่าบีโอดีในน ้าสูง แสดงวา่มีสารอินทรีย์
ปะปนอยูม่ากและมีกล่ินเน่าเหมน็ 

2.2.2.2 น ้าเสียประเภทท่ีมีสารอนินทรีย ์คือ น ้าเสียท่ีมีส่วนประกอบของแร่ธาตุ ต่างๆ แม้
จะไม่ท าใหเ้กิดน ้าเน่าเหม็น แต่ก็สามารถเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติได ้เช่น คลอไรด ์ซลัเฟอร์ เป็นตน้ 

2.2.2.3 น ้าเสียประเภทท่ีแพร่กระจายเช้ือโรค คือ น ้าเสียท่ีปะปนดว้ยเช้ือโรคท่ี ก่อใหเ้กิด
โรคต่อมนุษยท์ัว่ไปจะพบทั้งหมด 4 ชนิด คือ แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซวั และพยาธิ โดยมี สาเหตุมาจาก
อุจจาระของมนุษยป์นมากบัน ้าเสีย 

2.2.2.4 น ้าเสียท่ีมีความเป็นกรด-ด่าง (pH) สูง สภาพน ้าโดยทัว่ไปควรมีค่า pH อยูท่ี่ 5 - 9 
น ้าท่ีมีค่า pH ต่าํกวา่ 5 เรียกวา่ น ้าเสียท่ีมีความเป็นกรดสูง ส่วนน ้าท่ีมีค่า pH สูงกวา่ 9 เรียกวา่ น ้าท่ีมีความ
เป็นค่างสูง ซ่ึงการอ่านค่าความเป็นกรด-ด่างนั้นจะมีช่วงตั้งแต่ 0 - 14 

2.2.2.5 น ้าเสียท่ีมีโลหะหนกัท่ีเป็นพิษ คือ น ้าเสียท่ีมีสารอินทรียห์รือสารอนินทรีย ์ปะปน
อยู ่และสามารถสะสมอยูใ่นวงจรอาหารเกิดเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ เช่น ปรอท โครเมียม ทองแดง ซ่ึงปกติ
จะอยูใ่นน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีท่ีใชใ้นการก าจดัศตัรูพืชท่ี ปนมากบัน ้าทิ้งจาก
การเกษตร ส าหรับในเขตชุมชนอาจมีสารมลพิษน้ีมาจากอุตสาหกรรมใน ครัวเรือนบางประเภท เช่น ร้านชุบ
โลหะ อู่ซ่อมรถ และน ้าเสียจากโรงพยาบาล เป็นตน้ 

2.2.2.6 น ้าเสียท่ีมีสารกมัมนัตภาพรังสี คือ น ้าเสียท่ีปนเป้ือนดว้ยกมัมนัตภาพรังสี ในระดบั
ท่ีมีความเส่ียงต่ออนัตรายของสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสารกมัมนัตภาพรังสีนั้นมี อนัตรายสูงและบาง
ชนิดยงัคงสภาพไดใ้นระยะเวลานานนบัพนัปี โดยมีสารกมัมนัตภาพรังสีท่ี ส าคญั ไดแ้ก่ ยเูรเนียม พลูโต
เนียม และ โทเรียม ซ่ึงมีแหล่งก าเนิดมาจากแหล่งผลิตอาวุธนิวเคลียร์ โรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ เหมืองแร่
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ยเูรเนียม และกากกมัมนัตภาพรังสีท่ีเกิดจากกิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิ การแพทย ์การวจิยั การถนอมอาหาร เป็น
ตน้ 

2.2.2.7 น ้าเสียท่ีมีอิฐ หิน ดิน ทรายปนอยู ่คือ น ้าเสียท่ีมีของแขง็ต่าง ๆ ซ่ึงของแขง็ เหล่านั้น
เม่ือจมตวัสู่กน้ล าน ้า ท าใหเ้กิดสภาพไร้ออกซิเจนท่ีทอ้งน ้า ท าใหแ้หล่งน ้าต้ืนเขิน มีความ ขั้นสูง มีผลกระทบ
ต่อการด ารงชีพของสัตวน์ ้า 
  
 

2.2.3 หลกัการการจัดการน า้เสีย 
การจดัการและการแกไ้ขปัญหาน ้าเสียควรพิจารณาจาก ลกัษณะหรือประเภทของน ้าเสีย 

วตัถุประสงคใ์นการบ าบดัน ้าเสีย และคุณภาพน ้าท่ีตอ้งการ เช่น การน ากลบัมาใชใ้หม่ การก าจดั ความเป็น
พิษ ปริมาณส่ิงเจือปนท่ีตอ้งก าจดั ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ตน้ทุนในการก่อสร้าง ขอ้พิจารณาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน เป็นตน้ ดงันั้นจึงมีการออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสียหลาย รูปแบบใหเ้ลือกพิจารณา 
ตามการจดัการน ้าเสียจากแหล่งก าเนิดน ้าเสีย (ส านกัจดัการคุณภาพน ้า กรมควบคุม มลพิษ, 2549: 25) 
แหล่งก าเนิดน ้าเสียชุมชนส่วนใหญ่ไดแ้ก่ บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั โรงแรม อาคารพาณิชย ์ร้านอาหาร ภตัตาคาร 
กิจกรรมการใหบ้ริการ เป็นตน้ หลงัจากมีพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ไดก้ าหนดใหแ้หล่งก าเนิดน ้าเสียชุมชนถูกควบคุม ดงันั้น ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของแหล่งก าเนิดเหล่าน้ี
จะตอ้งด าเนินการจดัการน ้าเสียใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ี ก าหนด จึงจะสามารถปล่อยลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมี
รูปแบบการจดัการน ้าเสียชุมชนได ้4 รูปแบบดงัน้ี 

 
 
ตารางท่ี  2.1 รูปแบบท่ี 1 (ใชม้ากกบับา้นเรือนทัว่ไป) 
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ตารางท่ี 2.2 รูปแบบท่ี 2 (คาดวา่ใชป้านกลางกบับา้นเรือนทัว่ไป) 

 
ตารางท่ี 2.3 รูปแบบท่ี 3 (ส่วนใหญ่ใชเ้ฉพาะแหล่งก าเนิดท่ีถูกควบคุมตามกฏหมาย) 

 
ตารางท่ี 2.4 รูปแบบท่ี 4 (ส่วนใหญ่ใชก้บัแหล่งก าเนิดท่ีอยูใ่นพื้นท่ีบริการระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของชุมชน) 
 
2.3 แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัการบริหารจัดการ 
 2.3.1 ความหมายของการบริหารจดัการ 
 ฮูด (Hood, 1991, pp. 3 - 19) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะส าคญั ๆ ของการบริหารจดัการ 
 ไวด้งัน้ี 

1.  เนน้การบริหารโดยการใหอ้ยูใ่นมือของนกับริหารจดัการแบบมืออาชีพ ท าให้ผูบ้ริหารมี
อิสระและความคล่องตวัในการบริหารจดัการ ทั้งน้ีเพราะเป็นคนคอยบริหารจดัการเป็นบุคคลท่ีมีความ
กระตือรือร้น มีวสิัยทศัน์ ท างานมีหลกัการมีเหตุผล 

2. มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน สามารถวดัผล 
การปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกนัมีการให้ความส าคญัต่อภาระรับผิดชอบต่อผลงานมากกวา่ภาระ
รับผดิชอบต่อกระบวนการ  
  3.  ใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมผลสัมฤทธ์ิและการเช่ือมโยงให้เขา้กบัการจดัสรรแบ่งปัน
ทรัพยากรและการใหร้างวลั ขณะเดียวกนัมีการใหน้ ้าหนกักบัผลลพัธ์มากกวา่ระเบียบวธีิการขั้นตอน 
  4.  พยายามปรับปรุงโครงสร้างองคก์ารเพื่อท าให้หน่วยงานมีขนาดท่ีเล็กลงและเกิดความ
เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน ผลท าใหมี้ขนาดเล็กลงโดยใหมี้การจา้งเหมางานบางส่วนออกไป 



32 
 

 

  5.  เปิดให้มีการแข่งขันในการให้บริการสาธารณะมากข้ึน อันจะช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้ดี ข้ึน หมายความว่า การด าเนินการเช่นนั้ นจะช่วยให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายลดลง 
ขณะเดียวกนัมีคุณภาพมาตรฐานดีข้ึน 
  6.  ปรับเปล่ียนวธีิการบริหารงานใหมี้ความทนัสมยัและเลียนแบบวธีิการของภาคเอกชนซ่ึง
จะท าใหก้ารบริหารมีความทนัสมยัมากข้ึน 
  7.  เสริมสร้างวนิยัในการใชจ่้ายเงิน ความประหยดัและความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากร 
 2.3.2 กระบวนการทางการบริหารการจดัการ (The Management Process) 
 ฟาโย (Fayo 1961 อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ์, 2540, หนา้ 40) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการบริหารหรือ
การจดัการประกอบดว้ยหนา้ท่ีทางการจดัการ 5 ประการ คือ 
  1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และก าหนดข้ึนเป็นแผนการปฏิบติังาน
หรือวถีิทางท่ีจะปฏิบติัเอาไว ้เพื่อส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 
  2. การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง ภาระหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งจดัให้มีโครงสร้าง
ของงานต่าง ๆ และอ านาจหนา้ท่ีทั้งน้ีเพื่อให้เคร่ืองจกัร ส่ิงของและตวัคนอยูใ่นส่วนประกอบท่ีเหมาะสมใน
อนัท่ีจะช่วยใหง้านขององคก์ารบรรลุผลส าเร็จได ้
  3. การบงัคบับญัชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าท่ีในการสั่งงานต่าง ๆ ของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงกระท าให้งานส าเร็จผลดว้ยดี โดยท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งกระท าตนเป็นตวัอย่างท่ีดีจะตอ้ง
เขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเช่ือมโยงงานของทุกคน
ใหเ้ขา้กนัไดแ้ละก ากบัใหไ้ปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั 
  5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหนา้ท่ีในการท่ีจะตอ้งก ากบัให้สามารถประกนั
ไดว้า่ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าไปนั้นสามารถเขา้กนัไดก้บัแผนท่ีไดว้างไวแ้ลว้ 
 เนตร์พณัณา ยาวริาช (2546, หนา้ 2 - 3 อา้งถึงใน สมยศ นาวกีาร, 2525, หนา้ 11) กล่าวถึงหนา้ท่ีการ
จดัการ (The Management Process: Management Functions) ประกอบดว้ยการจดัการดงัน้ี 
  1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการท างานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ขององคก์ารและก าหนดวา่จะท างานนั้นอยา่งไร 
  2. การจดัองคก์าร (Organization) หมายถึง การน าเอาแผนงานท่ีก าหนดไวม้าก าหนดหนา้ท่ี
ส าหรับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะปฏิบติัภายในองค์การเป็นการเร่ิมตน้ของกลไกในการน าเอาแผนงาน
ไปสู่การปฏิบติั 
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  3. การน า (Leading) เก่ียวขอ้งกบัการจูงใจ ภาวะผูน้ า และการส่ือสารระหว่างบุคคลใน
องคก์ารเพื่อช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคต์ามตอ้งการ 
  4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง หน้าท่ีทางการจดัการส าหรับผูบ้ริหารในการ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานวดัผลการท างานในองคก์ารรวมทั้งการวดัผลการท างานในปัจจุบนัเพื่อ
ก าหนดมาตรฐานข้ึนและเปรียบเทียบกบัผลงานท่ีท าไดเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขผลการท างาน 
ไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึน 
 บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol & Martin, 1997, p. 7) ไดน้ าเสนอวา่ กระบวนการจดัการประกอบไป
ดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัอยู ่4 ประการดว้ยกนั คือ 
  1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือก าหนดการท างานขององค์การไว้
ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ในการบริหารงานใด ๆ ก็ตามผูบ้ริหารจะตอ้งท าหน้าท่ีในการวางแผนเพราะการ
วางแผนเป็นหน้าท่ีประการแรกของกระบวนการบริหาร ผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่แผนงานเป็น
กรอบและเป็นแนวทางของการปฏิบติังานทั้งหมด ถา้ปราศจากแผนงานแลว้เป็นการยากท่ีผูบ้ริหารจะท างาน
ใหไ้ดผ้ลดี การวางแผนในการบริหารงานนั้นจะตอ้งจดัท าทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวในการวางแผน
นั้นผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงอยูเ่สมอวา่จะท าอะไร (What) จะท าอยา่งไร (How) จะใชเ้งินเท่าไร (How Many) 
จะใหใ้ครเป็นผูท้  า (Who) และจะกระท าท่ีไหน (Where) และท าเม่ือไร (When) 
  2. การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง การจดัองคก์ารหรือจดัหน่วยงาน โดยการจดัแบ่ง
งานขององค์การหรือของหน่วยงานย่อยพร้อมทั้งก าหนดวตัถุประสงค์ ก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนก าหนดสายการควบคุมและบงัคบับญัชาในลกัษณะของหน่วยงาน
หลกั (Line) หน่วยงานท่ีปรึกษา (Staff) และหน่วยงานช่วย (Auxiliary) พร้อมทั้งก าหนดขนาดของการ
ควบคุมไวด้้วย การจดัองค์การอาจแสดงไวใ้นรูปของแผนภูมิองค์การเพื่อให้เกิดการส่ือความเขา้ใจใน
องคก์ารเก่ียวกบัอ านาจ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ สายการบงัคบับญัชาและการติดต่อส่ือสาร 
  3.  การน า (Leading) หมายถึง การท่ีผูน้ าใชก้ารโนม้นา้วใหส้มาชิกองคก์ารปฏิบติัตามค าสั่ง
ของตวัเองเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการท างาน นอกจากนั้นยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสารการสั่งการและการจูง
ใจภายในองคก์ารอีกดว้ย 
  4.  การควบคุม (Control) หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบติังานของ
องคก์ารวา่สมาชิกองคก์ารท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้
หรือไม่ โดยดูไดจ้ากการปฏิบติังานจริง เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน ถา้งานของการท างานต ่ากวา่ 
เกณฑม์าตรฐานก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและแผนในการท างาน 
2.4 แนวนโยบายทีเ่กีย่วข้อง 

2.4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดบ้ญัญติัความท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มไวห้ลายประการ ไดแ้ก่  

มาตรา 43 บุคคลและชุมชนยอ่มมีสิทธิ 
(1) อนุรักษฟ้ื์นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอนัดี

งามทั้งของทอ้งถ่ินและของชาติ 
(2) จดัการ บ ารุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืตามวธีิการท่ีกฎหมายบญัญติั 
(3) เขา้ช่ือกนัเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐใหด้ าเนินการใดอนัจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

หรือชุมชน หรืองดเวน้การด าเนินการใดอนัจะกระทบต่อความเป็นอยูอ่ยา่งสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน 
และไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งน้ี หน่วยงานของรัฐตอ้งพิจารณาขอ้เสนอแนะนั้นโดยให้
ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพิจารณาดว้ยตามวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั 

(4) จดัใหมี้ระบบสวสัดิการของชุมชน 
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะร่วมกบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินหรือรัฐในการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 
มาตรา 58 การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผู้ใ้ดด าเนินการ ถา้การนั้นอาจมีผลกระทบ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส่วนใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มอย่างส าคญัอ่ืนรัฐตอ้งแร่งด าเนินการ ให้มีการศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผูมี้ส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งก่อน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรือ
อนุญาตตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการ
ด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง รัฐตอ้งระมดัระวงัให้
เกิดผลกระทบต่อ ประชาชน ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด และต้อง
ด าเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบอย่าง
เป็นธรรมและโดยไม่ชกัชา้ 

2.4.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าทิ้งจากท่ีดินจดัสรร พ.ศ. 2564 
        โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากท่ีดินจดัสรร ให้

เหมาะสมตามความกา้วหนา้ในทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมของ

ประเทศ และใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 
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        อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

ควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ จึงออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 

        ขอ้ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน ควบคุม

การระบายน้้ าทิ้งจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 

        ขอ้ 2 ในประกาศน้ี 

        “ ท่ีดินจดัสรร ”  หมายความวา่ ท่ีดินท่ีไดรั้บการจดัสรรตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรท่ีดิน 

        “ น้้ าทิ้ง ”  หมายความวา่ น้้ าเสียจากท่ีดินจดัสรรท่ีผา่นการบา้บดัจนเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้

ในประกาศน้ี 

        ขอ้ 3 ใหแ้บ่งประเภทของท่ีดินจดัสรร ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

        ท่ีดินจดัสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดท่ีดินจดัสรรท่ีรังวดัแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ าหน่ายตั้งแต่ 500 

แปลงหรือเน้ือท่ีเกินกวา่ 100 ไร่ 

        ท่ีดินจดัสรรประเภท ข มีการแบ่งขนาดท่ีดินจดัสรรท่ีรังวดัแบ่งเป็นแปลงยอ่ยเพื่อจ าหน่ายตั้งแต่ 100 ถึง 

499 แปลงหรือเน้ือท่ี 19 ถึง 100 ไร่ 

        ท่ีดินจดัสรรประเภท ค มีการแบ่งขนาดท่ีดินจดัสรรท่ีรังวดัแบ่งเป็นแปลงยอ่ยเพื่อจ าหน่ายต้งัแต่ 10 ถึง 

99 แปลงหรือเน้ือท่ีต ่ากวา่ 19 ไร่ 

        ขอ้ 4 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้ าทิ้งจากท่ีดินจดัสรรไว ้ดงัต่อไปน้ี 

  
 
 
     
               พารามิเตอร์ 

 
                    ค่ามาตรฐาน 

 
ท่ีดินจดัสรร 
 ประเภท ก 

  
  ท่ีดินจดัสรร 
  ประเภท ข 

  
 ท่ีดินจดัสรร 
 ประเภท ค 

 
1.ความเป็นกรดด่าง (pH) 

 
   5.5 – 9.0 

 
    5.5 – 9.0 

 
    5.5 – 9.0 
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ต่อ 
ตารางท่ี 2.5 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้ าทิ้งจากท่ีดินจดัสรร 
ขอ้ 5 การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากท่ีดินจดัสรรใหใ้ชว้ธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

5.1 ความเป็นกรดและด่าง ใหใ้ชเ้คร่ืองวดัความเป็นกรดและด่างของน้้ า (pH Meter) 

 
 2.บีโอบี  
 (Biochemical Oxygen Demand) 

 
 

 
 ไม่เกิน 20  
มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 
ไม่เกิน 30  
มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 
ไม่เกิน 40  
มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 
 3.ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด        
 (Total Suspended Solids) 

 

  
 ไม่เกิน 30  
มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 
ไม่เกิน 40  
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
ไม่เกิน 50  
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 4.ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
 (Total Dissolved Solids) 

 

 
ไม่เกิน 1,000  
มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 
ไม่เกิน 1,000 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
ไม่เกิน 1,300 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 5.ซลัไฟด ์(Sulfide) 
 

 
ไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 
ไม่เกิน 1.0  
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
ไม่เกิน 1.0  
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 6.ทีเคเอ็น 
 (Total Kjeldehl Nitrogen) 

 

 
ไม่เกิน 35 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 
ไม่เกิน 35 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
ไม่เกิน 35 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

   
 7.น ้ามนัละไขมนั (Oil and Grease) 

 
ไม่เกิน 20  
มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 
ไม่เกิน 20  
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
ไม่เกิน 20 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ท่ีมีความละเอียดไม่ต่กวา่ 0.1 หน่วย 
             5.2 บีโอดี ใหใ้ชว้ธีิบ่มตวัอยา่งท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วนั ติดต่อหาและค่า
ออกซิเจนลายดวย้วธีิไดเอไซดม์อดิฟิเคชนั (Azid Modificaion) วธีิเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane 
Electrode) หรือออพติกคอลโพรบ (Optical Probe) 

5.3 ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด ใหใ้ชว้ธีิกรองผา่นกระดาษใยแกว้ (Grass Fiber Fliter) และอบแหง้ท่ี
อุณหภูมิ ตั้งแต่ 103 ถึง 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

5.4 ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด ใหใ้ชว้ธีิระเหยตวัอยา่งท่ีผา่นกระดาษใยแกว้ (Grass Fiber Fliter) 
และอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ ตั้งแต่ 108 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

5.5 ซลัไฟด ์ใหใ้ชว้ธีิไอโอเมทริก (Lodometic Method) หรือวธีิเมทิลีนบลู (Methylene Blue 
Method) 

5.6 ทีเคเอ็น ใหใ้ชว้ธีิเจลดาห์ล (Kjedahl) 
5.7 น ้ามนัและไขมนั ใหใ้ชว้ิธีสกดัดว้ยตวัท าละลายแลว้แยกหาน ้าหนกัของน ้ามนัและไขมนั 

ขอ้ 6 การคิดค านวณจ านวนแปลงของท่ีดินจดัสรรตามขอ้ 3 ใหถื้อตามใบอนุญาติใหท้ าการจดัสรร่ีดิน ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรท่ีดิน หรือใบอนุญาติใหท้ าการจดัสรรท่ีดินท่ีไดท้  าการจดัสรร 
ขอ้ 7 การตรวจสอบค่ามารคฐานน ้าทิ้งตามขอ้ 5 ตอ้งเป็ฯๆปตามคู่มือวเิคราะห์น ้าและน ้าเสียของสมาคม
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods For Water Work Association และ Water 
Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศ
ในราชกิจกานุเบษา 
ขอ้ 8 การเก็บตวัอยา่งน ้าทิ้เพื่อการตรวจสอบมาตรฐานตวบคุมการระบายน ้าทิ้ง ตามขอ้ 4 ใหเ้ป็น ดงัต่อไปน้ี 

8.1 ใหเ้ห็บในจุดระบายน ้าทิ้งลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม หรือจุดอ่ืนท่ีสามารถใช้
เป็นตวัแทนของน ้าทิ้งท่ีระบายออกจากท่ีดินจดัสรร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด 

8.2 วธีิการเก็บตวัอยา่งน ้าทิ้ง ณ จุดเก็บตวัอยา่งตามขอ้ 8.1 ใหเ้ก็บแบบจว้ง (Grab Sampling) 
ขอ้ 9 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
2.4.3 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564  

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตแ้ผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 
2560 - 2564 ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ส าคญัคือ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและเป็นธรรม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกนั บ าบดั และฟ้ืนฟู ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า และย ัง่ยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างศกัยภาพเพื่อรองรับการ
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เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ และการส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ให้ความส าคญัต่อ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวัของระบบนิเวศธรรมชาติ
เพื่อรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรมโดยมีเป้าหมายของ
ยทุธศาสตร์คือใหฐ้านทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพไดรั้บการส่งเสริมทั้งการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูและใชป้ระโยชน์อยา่งสมดุลเป็นธรรมและเกิดความมัน่คงและมี 2 กลยุทธ์ส าคญัคือกลยุทธ์ท่ี 1.1 การ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษฟ้ื์นฟู และใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยืนประกอบดว้ย 5 แผนงาน ไดแ้ก่ 
แผนงานทรัพยากรป่าไม้ แผนงานทรัพยากรน ้ า/น ้ าบาดาล แผนงานทรัพยากรดินและท่ีดิน แผนงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แผนงานทรัพยากรธรณี และแผนงานความหลากหลาย ทางชีวภาพ และกล
ยุทธ์ท่ี 1.2 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความย ัง่ยืนประกอบด้วย 3 แผนงาน 
ไดแ้ก่ แผนงานการมีส่วนร่วมในการจดัการ แผนงานการเสริมสร้างศกัยภาพการจดัการ และแผนงาน การ
เสริมสร้างความรู้และความตระหนกั โดยมี 11 ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัคือ (1) มีการประกาศใชแ้ผนท่ีแนวเขตพื้นท่ี
ป่า ท่ีมีแนวเขตเดียวกนั (One Map) และจ านวนพื้นท่ีจดัท่ีดินท ากินให้ชุมชน (2) ร้อยละของพื้นท่ีการถือ
ครองท่ีดิน แต่ละประเภทเทียบกับพื้นท่ีทั้ งประเทศเพิ่มข้ึน (3) พื้นท่ีท่ีมีสภาพป่าร้อยละ 40 ของพื้นท่ี
ประเทศ แบ่งเป็น พื้นท่ีป่าอนุรักษร้์อยละ 25 และพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 (4) ระดบัการด าเนินงานการ
จดัการทรัพยากรน ้ าแบบบูรณาการ IWRM (ดชันี 0-100) เพิ่มข้ึน (5) ร้อยละของพื้นท่ีดินท่ีถูกท าให้เส่ือม
โทรมเทียบกบั พื้นท่ีดินทั้งหมดลดลง (6) ชายฝ่ังท่ีถูกกดัเซาะไดรั้บการจดัการตามแนวทางและมาตรการ 
หรือมีโครงสร้าง ท่ีเหมาะสมเพิ่มข้ึน (7) ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 3-4 (8) อตัราการจบัสัตว์
น ้ าต่อการลง แรงประมงทะเล (Catch Per Unit Efort: CPUE) ใน 1 ชัว่โมง ในน่านน ้ าไทยเพิ่มข้ึน (4) 
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการบริหารจดัการทรัพยากรแร่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (10) 
อตัราการสูญเสียชนิดพนัธ์ุท่ีถูกคุกคาม ชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ินและแหล่งท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติลดลง และ 
(11) สัดส่วนเร่ืองร้องเรียน ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการด าเนินการเพิ่มข้ึน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีไดรั้บการป้องกนั บ าบดั และฟ้ืนฟู มุ่งเน้นให้
ความส าคญักบัการป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน ณ แหล่งก าเนิด ลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในทุก
ขั้นตอน สนบัสนุนการน ากลบัมาใชใ้หม่ และมีระบบการจดัการแบบรวมศูนยใ์นการจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึน
รวมถึงเพิ่มความรับผิดชอบของผูผ้ลิตให้มีบทบาทในการจดัการผลิตภณัฑ์ของตนเองและ ซากผลิตภณัฑ์ท่ี
เกิดข้ึนอย่างครบวงจร โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการโดยมีเป้าหมายของ
ยทุธศาสตร์คือ ส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการจดัการท่ีดีอยา่งมีคุณภาพทั้งการป้องกนั บ าบดั ฟ้ืนฟู และการถ่ายทอด
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีสู่รุ่นต่อไป และมี 3 กลยุทธ์ส าคัญคือ กลยุทธ์ท่ี 2.1 การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ 
ประกอบดว้ย 4 แผนงาน ไดแ้ก่ แผนงานการพฒันาเคร่ืองมือกลไกการบริหารจดัการ แผนงานการจดัการน ้ า
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เสีย แผนงานการจดัการคุณภาพอากาศและเสียง และแผนงานการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน และ ของเสีย
อนัตราย กลยทุธ์ท่ี 2.2 การเยียวยาช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบ ประกอบดว้ย 2 แผนงาน ไดแ้ก่ แผนงานการ
พฒันาเคร่ืองมือทางการเงินและกฎหมาย และแผนงานการฟ้ืนฟูพื้นท่ีวิกฤติท่ีส่งผลกระทบต่อ ส่ิงแวดลอ้ม 
และกลยทุธ์ท่ี 2.3 การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ประกอบดว้ย 2 แผนงาน ไดแ้ก่ 
แผนงานการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชน และแผนงานการจดัการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล้อม
ศิลปกรรม โดยมี 5 ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั ได้แก่ (1) คุณภาพน ้ าในแหล่งน้าํผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 80 (2) 
คุณภาพอากาศมีจ านวนวนัท่ีค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูใ่นเกณฑ์ มาตรฐานร้อย
ละ 99 (3) ขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บการจดัการอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 โดยมี
อตัราการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ (Recycle) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณ ขยะมูลฝอยทัว่
ประเทศ (4) ของเสียอนัตรายชุมชนไดรั้บการรวบรวมและส่งไปก าจดัอยา่งถูกตอ้งตาม หลกัวิชาการ ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 30 (5) จ  านวนพื้นท่ีสีเขียวในเมือง ไม่นอ้ยกวา่ 10 ตารางเมตรต่อคน และ (5) มาตรฐานคุณภาพ
ของส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรมไดรั้บการพฒันา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างคุม้ค่า และ 
ย ัง่ยืนเพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด และพฒันาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างย ัง่ยืน โดยมีเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพมากข้ึนมีความคุม้ค่า และย ัง่ยืน 
และมี 3 กลยุทธ์ส าคญัคือ กลยุทธ์ท่ี 3.1 การส่งเสริมการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 
แผนงานการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และแผนงานการส่งเสริมพลงังานท่ีเป็นมิตร
กบั ส่ิงแวดล้อม กลยุทธ์ท่ี 3.2 การส่งเสริมการผลิตและบริการท่ีย ัง่ยืนประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ 
แผนงาน การเกษตร แผนงานการอุตสาหกรรม และแผนงานการท่องเท่ียว และกลยุทธ์ท่ี 3.3 การพฒันา
เศรษฐกิจบน ฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างย ัง่ยืน ประกอบดว้ย 2 แผนงาน ไดแ้ก่ แผนงานการใช้ประโยชน์
ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และแผนงานการเพิ่มมูลค่าในการพฒันาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 
โดยมี 4 ตวัช้ีวดัท่ี ส าคญั ไดแ้ก่ (1) การบริโภคพื้นฐานต่อการใชท้รัพยากร (Material Footprint: MF) ของ
ประเทศ และการบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากรต่อคนลดลง (2) สัดส่วนของหน่วยงานท่ีเข้าร่วม
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง สินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสัดส่วนปริมาณการจดัซ้ือจดัจา้ง
สินคา้และบริการท่ีเป็นมิตร กบัส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน (3) สัดส่วนการใชพ้ลงังานต่อจีดีพี่ลดลง (4) ร้อยละของ
จ านวนฟาร์มท่ีได้รับ การรับรองมาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช และร้อยละของพื้นท่ี
เกษตรอินทรียเ์พิ่มข้ึน (5) จ  านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มข้ึน และ
ผา่นเกณฑ์ระดบัส่ีข้ึนไป เพิ่มข้ึน (6) พื้นท่ีท่ีไดรั้บการพฒันาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ านวน 15 พื้นท่ี 
(7) จ  านวนแหล่งท่องเท่ียว และสถานประกอบการท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทยเพิ่มข้ึน 
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และ (4) มีการประกาศใช้ กฎระเบียบเก่ียวกบัการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีครอบคลุมทรัพยากร
ชีวภาพ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างศกัยภาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ 
และการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นการสร้างศกัยภาพของประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีความ
เปราะบาง และมีความเส่ียงให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภยัพิบติั ท่ีเกิดข้ึน โดยสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชน ตลอดจนให้ความส าคญัต่อการเสริมสร้าง
ความร่วมมือ ในการด าเนินงานตามพนัธกรณีและความตกลงกบัประเทศเพื่อนบา้น ภูมิภาค และประชาคม
โลก ดา้น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ ทุกภาคส่วนมีศกัยภาพใน
การรับมือ ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ และมีความพร้อมในความร่วมมือด้าน
ส่ิงแวดลอ้มกบั ต่างประเทศ ทั้งในระดบัภูมิภาคและโลกท่ีเป็นเชิงรุก และมี 3 กลยทุธ์ส าคญัคือ กลยทุธ์ท่ี 4.1 
การสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และพฒันาศกัยภาพของประชาชนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ประกอบดว้ย 2 แผนงาน ไดแ้ก่ แผนงานการสร้างความรู้ ความเขา้ใจและพฒันาศกัยภาพของประชาชน และ
แผนงานการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลยุทธ์ท่ี 4.2 การพฒันาแผนงานและเพิ่มขีดความสามารถใน
การปรับตวัต่อ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดว้ย 2 แผนงาน ไดแ้ก่ แผนงานการสร้างความ
พร้อมและ ขีดความสามารถในการปรับตวัของชุมชน และแผนงานการสร้างความสามารถในการปรับตัว
ของภาคส่วนต่างๆ และกลยุทธ์ท่ี 4.3 การพฒันาความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ระหวา่งประเทศ ประกอบดว้ย 2 แผนงาน ไดแ้ก่ แผนงานการพฒันาและกระตุน้บทบาทความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน และ แผนงานการเสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นความร่วมมือในเวทีระหวา่งประเทศ โดยมี 5 ตวัชีวดั
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลงังานและคมนาคมขนส่ง ลดลง
ร้อยละ 7 - 20 ภายในปี พ.ศ. 2503 (เทียบเคียงกบักรณีพื้นฐาน (Business as Usual: BAU) โดยใชปี้ พ.ศ. 
2554 เป็นปีฐาน) (2) สัดส่วนพลงังานหมุนเวยีนต่อการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 
(3) จ  านวน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบูรณาการการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้
ในแผนพฒันา ทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน (4) องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยั
ธรรมชาติในพื้นท่ี ชุมชนเพิ่มข้ึน (5) จ านวนประชากรท่ีเสียชีวิต สูญหาย ไดรั้บบาดเจ็บ หรือตอ้งโยกยา้ย/
อพยพ เน่ืองมาจาก ผลของภยัพิบติัทางธรรมชาติต่อประชากร 900,000 คน ลดลง และ (5) จ  านวนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละปี
เพิ่มข้ึน 4. การขบัเคล่ือนแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 - 2564  

การขบัเคล่ือนแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบติั บรรลุ 
วตัถุประสงค ์เป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวจ้  าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน ส่งเสริม และผลกัดนัจาก ทุก
ภาคส่วนอย่างบูรณาการในทุกระดบั ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา 
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และองคก์รต่างๆ เพื่อใหก้ารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศมีทิศทางการด าเนินงาน 
ท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ดังนั้ น แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมฉบับน้ีจึงได้ก าหนดกลไกในการ
ขบัเคล่ือน และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั ประเด็นท่ีมีความส าคญัในระดบัพื้นท่ีซ่ึงควรด าเนินการ
เร่งด่วนและ ผลกัดนัในระดบันโยบาย (Flagship Projects) และการติดตามประเมินผล 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  

นิตยร์ดี ใจอาษา (2558) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการใน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ บุคลากรท่ีมีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารจดัการใน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลางและผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการการบริหารจดัการในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีพบวา่ 
บุคลากรท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังานและหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อกระบวนการบริหารจดัการในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีไม่แตกต่างกนั 

จิรัฏฐ ์เหมือนวหิาร (2562) ศึกษาสภาพการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล
ในอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ 1) การจดัการบ าบดัน ้ าเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลใน
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยดา้นการพฒันาประสิทธิผลการจดัการ
บ าบดัน ้าเสียมีค่าสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัการจดัการบ าบดัน ้ าเสียและนโยบายการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย 
ตามล าดบั 2) เพศ การศึกษา อายุท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของเทศบาลเมือง
และ เทศบาลต าบลในอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) 
นโยบายการจดัการน ้ าเสียและปัจจยัการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย สามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปร ของการ
พฒันาประสิทธิผลการจดัการการบ าบดัน ้ าเสียของการพฒันาประสิทธิผลการจดัการการบ าบดัน ้ าเสีย ของ
เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลในอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานีโดยรวม ได้ร้อยละเท่ากบั 63.80 4) 
แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการบ าบดัน ้าเสียควรมีการสนบัสนุนใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียของ เทศบาลเมือง
และเทศบาลต าบลในอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานีทุกแห่ง และมีการจดัการบ าบดัน ้ าเสียตั้งแต่ครัวเรือน
ก่อนปล่อยน ้าเสียลงแม่น ้าล าคลองสาธารณะ รวมทั้งการสร้างความเขา้ใจในการจดัการการบ าบดัน ้ าเสียของ
เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลในอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานีอยา่งต่อเน่ือง 

พลวิช ยศสุนทร (2563) ศึกษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จ านวน 259 คน (ร้อยละ 70) มีอายุ 25-34 ปี จ  านวน220 คน (ร้อยละ 59.5) การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 175 คน (ร้อยละ 47.3) มีรายได ้<20,000 บาท จ านวน 153 คน (ร้อยละ 41.4) มีอายุงาน ต ่ากวา่ 3 
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ปี จ  านวน 156 คน (ร้อยละ 42.2) และมีความเห็นต่อปัจจยัลกัษณะการปฏิบติังานดา้นการรับทราบหน้าท่ี
และความรับผิดชอบในต าแหน่งงานท่ีท าอยูอ่ยา่งชดัเจน และปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ท่ีมี
การเคารพความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัด้านนโยบายและการ
บริหารงาน และด้านความก้าวหน้าในการปฏิบติังาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ และอายุงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนั 
และ (2) ปัจจยัความก้าวหน้าในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปิยธิดา ศรีพล (2563) ศึกษาแนวทางการจดัการน ้ าเสียบึงหนองโคตรของเทศบาลต าบลบา้นเป็ด
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า 1) ประเภทของน ้ าเสียเป็นน ้ าเสียประเภทท่ีมีสารอินทรีย ์ประเภทท่ีมี
สารอนินทรีย ์ประเภทอิฐ หิน ดิน ทรายและปูน ประเภทท่ีมีความเป็นกรด – เบส สูง ประเภทมีกล่ินเหม็น
เน่าเวลาอากาศร้อน สาเหตุน ้าเสียเกิดจากชุมชนน ้าเสียท่ีเกิดจากการประกอบอาหารและช าระลา้งส่ิงสกปรก
ภายในครัวเรือน และตลาด 2) บทบาทของเทศบาลในการจดัการน ้ าเสีย เทศบาลไดมี้การส ารวจปัญหาความ
ต้องการของชุมชน ได้มีการจัดท าแผนท่ี (แผนท่ีภาษี) มีการจัดประชุมอภิปรายหารือกับหน่วยงาน
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น เพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาน ้ าเน่าเสียบึงหนองโคตร ไดมี้การ
จดัการกบัน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในบึงหนองโคตรโดยการด าเนินการจดัระบบเก็บกกัน ้ าท าให้น ้ าในบึงหนองโคตร
เจือจางในฤดูฝนและจดัหาเคร่ืองเติมอากาศเพื่อเพิ่มระดบัออกซิเจนในน ้ า 3) แนวทางการพฒันาบทบาทของ
เทศบาลต าบลบา้นเป็ดในการจดัการน ้ าเสีย ควรจดัท าแผนแม่บท (Master Plan) ในการจดัการน ้ าเสียโดย
ภาครัฐภาคเอกชน ชุมชนมีส่วนร่วม ลดปริมาณน ้ าท่วมขงั และภาคครัวเรือนควรบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยน ้ า
ทิ้งสนบัสนุนใหป้ระชาชนในชุมชนมีความต่ืนตวัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ธิดารัตน์ ด ารงคส์อน (2563) ศึกษาการศึกษาประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงพยาบาลสังกดั
กระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 5 พบวา่ ส่วนใหญ่ระบบบ าบดัน ้าเสียมีสภาพดีและใชง้านอยูป่กติมีผูดู้แล
ระบบ 1-2 คน ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งทางห้องปฏิบติัการ 4 คร้ัง/ปี คุณภาพน ้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
มีการก าจดัขยะในบ่อสูบทุกวนั มีการตรวจวดัค่าออกซิเจนในบ่อเติมอากาศ (ร้อยละ 66.67) ผูดู้แลระบบมี
การสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
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บทที ่ 3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

การศึกษาเร่ือง “ความตอ้งการประชาชนในการบริหารการจดัการการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรร 

เขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี” เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีขั้นตอน และวิธีด าเนินการศึกษา

ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

       3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 3.3 การทดสอบเคร่ืองมือ 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนท่ีพกัอาศยับ้านจัดสรรเขตบางกรวย จังหวดันนทบุรี 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

 3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรรเขตบางกรวย นนทบุรี เน่ืองจากใน

เขตบางกรวยมีบา้นจดัสรรเป็นจ านวนมากทีทั้งหลงัท่ีมีผูอ้าศยัและไม่มีผูอ้าศยั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชจ้  านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง จ  านวน 200 คน 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้การเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ( 

Questionnaire) ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนโดยก าหนดประเด็นส าคญัของค าถามข้ึนภายใตก้รอบแนวคิด(Conceptual 

framework) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการศึกษาโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 

3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทางประชากรศาสตร์ของประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรรเขตบาง

กรวย จงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือน 
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 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขตบาง

กรวย จงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัการองคก์าร การน าและการควบคุม จ านวน 4 ดา้น จ านวน 

20 ขอ้เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณ ( Likert Scale) โดยมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 5 ระดบั ดงัน้ี 

 5 คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 4 คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมาก 

 3 คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 

 1 คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑใ์นการวดัความส าคญัต่อการจดัการบ าบดัน ้าเสียของประชาชนท่ีอาศยับา้นจดัสรรเขต

บางกรวย จงัหวดันนทบุรี ใชเ้กณฑม์าตราส่วนประมาณค่า ( Likert Seale) 5 ระดบัโดยใชพ้ิสัยของช่วง

คะแนนวดัและใชเ้กณฑใ์นการวดั ดงัน้ี 

  ค่าพิสัย =   ค่าคะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

      จ านวนอนัดบั 

  แทนค่า =   5 - 1  

        5  

      = 0.8 

ไดค้่าพิสัยเท่ากบั 0.8 สามารถจ าแนกเกณฑก์ารแปลผลเป็นดงัน้ี คือ 

 4.21 -  5.00 คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 3.41 -  4.20 คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมาก 

 2.61 -  3.40 คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

 1.81 -  2.60 คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 

 1.00 -  1.80 คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุf 
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3.3  การทดสอบเคร่ืองมือ 

 1. น าแบบสอบถามท่ีไดน้ าไปหาค่าความเท่ียงตรง (V a l i d i t y )  ของแบบสอบถาม โดยการน า

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ และครอบคลุมของเน้ือหา พร้อมทั้งขอ

ขอ้เสนอแนะ และน ามาปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง  

ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) หลงัจากนั้นน ามาหาดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

IOC   =      

เม่ือ  IOC  หมายถึง ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Congruency)  

 R  หมายถึง ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ โดยท่ี ค่า 1 หมายถึงขอ้ค าถามสามารถน า 

ไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่จะวดัได ้และค่า -1 หมายถึงขอ้ค าถามไม่สามารถน าไปวดั

ไดอ้ยา่งแน่นอน 

  หมายถึง ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 

  N  หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 

2. ตรวจสอบความเท่ียงของเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปให้

ผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบปรับปรุง แกไ้ข ส านวนภาษาท่ีใช้ ตลอดจนเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์ 

โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัความสัมพนัธ์พิจารณาความถูกตอ้งตลอดจนการใชภ้าษาใน

การตั้งค  าถาม คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป จึงจะน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ผล

การตรวจสอบสรุปประเด็นโดยการหาค่า IOC (Index of Congruence) 

  ขั้นตอนท่ี 6 น าแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนท่ี 7 น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน แลว้น า

ผลมาวเิคราะห์หาความเท่ียงตรง (reliability) 

R

N



R
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  ขั้นตอนท่ี 8 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าความเช่ือมัน่(Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยการวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 

( Cronbach,1990,pp.202-204)  

ขั้นตอนท่ี 9 จดัท าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัประชากรท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่ง 

3.4  การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. น าแบบสอบถามท่ีไดท้  าการทดสอบแลว้จ านวน 200 ฉบบั ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งโดย

วธีิการคดัเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ตามสถานท่ีในเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

ระหวา่งเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2564 

2. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความเรียบร้อย และ ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และ

น ามาลงรหสัตั้งแต่ 001 – 200 

3. น าแบบสอบถามท่ีลงรหสัขอ้มูลแลว้ไปวเิคราะห์ขอ้มูล และประเมิณผลดว้ยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้เก็บรวบรวมมาด าเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วยสถิติ 

ดงัน้ี 

3.5.1 การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ความถ่ี, ร้อยละ, 

ค่าเฉล่ียทางเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  3.5.2 การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

   - ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 ประชากร หรือกลุ่มโดยสุ่มตวัอยา่งจาก

แต่ละกลุ่มอยา่งเป็นอิสระต่อกนั (Independent - Sample T-Test) จากค่าสถิติแบบ t – test ทดสอบสมมติฐาน

ท่ี 1 ดา้นเพศ 
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   - ทดสอบความแตกต่างในกรณีท่ีตอ้งการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 3 

กลุ่มข้ึนไปโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance: One way 

ANOVA) จากสถิติแบบ F – Test และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Multiple Comparison) 

วธีิการทดสอบ LSD (Least Square Difference) ในทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ในดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือน  
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยั เร่ืองศึกษาความตอ้งการประชาชนในกระบวนการบริหารจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขต
บางกรวย จงัหวดันนทบุรี ผูว้จิยัไดท้  าการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็น 3 ตอน ดงัน้ี          
 
4.1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี  2  ความตอ้งการของประชาชนในการบริหารการจดัการบ าบดัน ้าเสียบา้นจดัสรร  
  ตอนท่ี  3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเขตบางกรวย ท่ีมีต่อกระบวนการบริหารการ
จดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
  
         ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชนท่ีพกั
อาศยับา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ  านวน 200 คน ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

                       n = 200 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน    ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 76 38.0 
หญิง 124 62.0 

อายุ     
 นอ้ยกวา่ 25 ปี 18 9.0 
 25-35 ปี 53 26.5 
 36-45 ปี  61 30.5 
 46-55 ปี  51 25.5 
 มากกวา่ 55 ปี 17 8.5 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
              

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน    ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี    51 25.5 
 ปริญญาตรี   138 69.0 
 สูงกวา่ปริญญาตรี   11 5.5 
อาชีพ   
 นกัเรียน/นกัศึกษา  3 1.5 
 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 89 44.5 
 พนกังานบริษทัเอกชน 52 26.0 
 ธุรกิจส่วนตวั   25 12.5 
 รับจา้ง  22 11.0 
 ขา้ราชการบ านาญ  9 4.5 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
 นอ้ยกวา่ 15,000 บาท/เดือน  12 6.0 
 15,001-25,000 บาท/เดือน 58 29.0 
 25,001 – 35,000 บาท/เดือน  101 50.5 
 35,001-45,000 บาท/เดือน  16 8.0 
 45,001-50,000/เดือน  6 3.0 
 มากกวา่ 50,001 บาท/เดือน  7 3.5 

 
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน โดยมีผลวิเคราะห์ดงัน้ี 
 เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 62.00 เป็นเพศหญิง รองลงมาร้อยละ 38.0 เป็น เพศชาย 
 อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 30.5 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี รองลงมาร้อยละ 26.5 มีอายุ
ระหวา่ง 25-35 ปี ร้อยละ 25.5 มีอายุระหวา่ง 46-55 ปี ร้อยละ 9.0 มีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี และร้อยละ 8.5 มีอายุ
มากกวา่ 55 ปี ตามล าดบั 
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 ระดับการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 69.0 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 
25.5 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  และร้อยละ 5.5 สูงกวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั 

 อาชีพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 44.5 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาร้อยละ 26.0 พนกังาน
บริษทัเอกชน ร้อยละ 12.5 ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 11.0 รับจา้ง ร้อยละ 4.5 ขา้ราชการบ านาญ และร้อยละ 1.5 
นกัเรียน/นกัศึกษา ตามล าดบั 

 รายเฉลี่ยต่อเดือน พบว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 50.5 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 25,001 – 
35,000 บาท/เดือน รองลงมาร้อยละ29.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001-25,000 บาท/เดือน ร้อยละ 
8.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 35,001-45,000 บาท/เดือน ร้อยละ6.0 นอ้ยกวา่ 15,000 บาท/เดือน ร้อยละ 
3.5 มีรายไดม้ากกวา่ 50,001 บาท/เดือน และร้อยละ 3.0 มีรายไดร้ะหวา่ง 45,001-50,000/เดือนตามล าดบั 
 
 
4.2 ความต้องการของประชาชนทีม่ีต่อการจัดการบ าบัดน า้เสียบ้านจัดสรร 
 
 การวเิคราะห์เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการของประชาชนต่อการจดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรร
เขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ านวน 200 คน ซ่ึงประกอบดว้ย ด้านการวางแผน ดา้นการจดัการองค์การ 
ดา้นการน า ดา้นการควบคุม รายละเอียดแสดงดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของ
บา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ด้านการวางแผน 
  

ด้านการวางแผน  S.D. ระดับ 

1. โครงการบา้นจดัสรรมีการจดัท าแผน นโยบายในการจดัการ
บ าบดัน ้าเสียโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.78 .835 มาก 

2. แผนงานในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียโครงการบ้านจดัสรร
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 

3.14 .823 ปานกลาง 

3. โครงการบา้นจดัสรรไดน้ าแผนในการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย
ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

3.17 .703 ปานกลาง 

4. โครงการบา้นจดัสรรมีการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมการจดัการ
บ าบดัน ้ าเสียเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่าง
แทจ้ริง 

3.01 .856 ปานกลาง 

5. โครงการบา้นจดัสรรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 3.58 .704 มาก 

X
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ตามแผนการจัดการบ าบัดน ้ าเสียและน าไปปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

รวมเฉลีย่ 3.34 0.784 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีระดบั

ความตอ้งการในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ดา้นการวางแผน ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.34 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 
ล าดบัแรก ดงัน้ี โครงการบา้นจดัสรรมีการจดัท าแผน นโยบายในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง (  = 3.78 ) รองลงมาโครงการบา้นจดัสรรมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังานตามแผนการจดัการบ าบดัน ้าเสียและน าไปปรับปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน (  = 3.58)  และ 
โครงการบา้นจดัสรรไดน้ าแผนในการจดัการบ าบดัน ้าเสียไปปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง (  = 3.17) ตามล าดบั 
 
 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้น
จดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ด้านการจัดองค์การ 
  

ด้านการจัดองค์การ  S.D. ระดับ 

1. โครงการบา้นจดัสรรมีการจดัโครงสร้างเป็นไปตามอ านาจ
หนา้ท่ีและสอดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้ริหารในการจดัการ
บ าบดัน ้าเสีย 

3.77 .921 มาก 

2. ผูบ้ริหารโครงการบา้นจดัสรรมีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี
ในการตดัสินใจใหผู้บ้ริหารระดบัรองลงมาในการจดัการบ าบดั
น ้าเสีย 

3.35 .582 ปานกลาง 

3. โครงการบา้นจดัสรรมีการจดับุคลากรให้เหมาะสมกบังาน
และต าแหน่งหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการจดัการบ าบดัน ้ า
เสีย 

3.75 .786 มาก 

4. โครงการบา้นจดัสรรมีการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ในการจดัการบ าบดัน ้าเสียท่ีชดัเจน 

3.66 .719 มาก 

5. โครงสร้างของโครงการบ้านจัดสรรมีความยืดหยุ่นและ 3.66 .725 มาก 

X

X
X

X

X
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สามารถปรับเปล่ียนการปฏิบติังานในการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย
ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม 

รวมเฉลีย่ 3.64 0.747 มาก 

 
 
 จากตารางท่ี 4.3  พบว่า ประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีระดบั

ความตอ้งการในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ดา้นการจดัองค์การ 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.64 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบั
แรก ดงัน้ี โครงการบา้นจดัสรรมีการจดัโครงสร้างเป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีและสอดคลอ้งกบันโยบายของ
ผูบ้ริหารในการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย (  = 3.77 ) รองลงมาโครงการบา้นจดัสรรมีการจดับุคลากรให้
เหมาะสมกบังานและต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย (  = 3.75)  และ 
โครงการบา้นจดัสรรมีการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียท่ีชดัเจน (  = 3.66) 
ตามล าดบั 
 
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้น
จดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ด้านการน า 
  

ด้านการน า  S.D. ระดับ 

1. โครงการบา้นจดัสรรใหค้  าแนะน า หรือมีการช้ีน าในการ
จดัการบ าบดัน ้าเสียแก่ประชาชนอยา่งสม ่าเสมอ 

2.88 .927 ปานกลาง 

2. โครงการบา้นจดัสรรมีการมอบหมายในการจดัการบ าบดัน ้ า
เสียตรงกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

2.04 .918 นอ้ย 

3. โครงการบา้นจดัสรรมีการน าขอ้เสนอแนะหรือ 
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้ทกัทว้งไปปรับปรุงพฒันาการจดัการบ าบดั
น ้าเสีย 

2.83 .973 ปานกลาง 

4. โครงการบา้นจดัสรรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจดัการบ าบดัน ้าเสีย 

3.12 .982 ปานกลาง 

5.  มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนเจ้าหน้า ท่ีในการเข้า รับ 3.00 .899 ปานกลาง 

X

X
X

X

X
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การศึกษาฝึกอบรมหรือ ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบัระบบ
การจดัการบ าบดัน ้าเสีย 

รวมเฉลีย่ 2.77 0.940 ปานกลาง 

 
 ตารางท่ี 4.4 พบว่า ประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีระดบัความ

ตอ้งการในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ดา้นการน า ในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (  = 2.77 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี 
โครงการบา้นจดัสรรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจดัการบ าบดั
น ้ าเสีย (  = 3.12 ) รองลงมามีการส่งเสริมหรือสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีในการเขา้รับการศึกษาฝึกอบรมหรือ 
ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบัระบบการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย (  = 3.00)  และ โครงการบา้นจดัสรรให้
ค  าแนะน า หรือมีการช้ีน าในการจดัการบ าบดัน ้าเสียแก่ประชาชนอยา่งสม ่าเสมอ (  = 2.88) ตามล าดบั 

 
 
ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้น
จดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ด้านการควบคุม 
  

ด้านการควบคุม  S.D. ระดับ 

1. โครงการบา้นจดัสรรมีการท าขอ้ตกลงในการจดัการบ าบดั
น ้าเสียระหวา่งโครงการกบัประชาชนผูพ้กัอาศยัทุก ๆ ปี 

2.86 .886 ปานกลาง 

2. โครงการบา้นจดัสรรมีการออก กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับเพื่อใช้ในการจัดการบ าบัดน ้ าเสียเพิ่มเติมจากท่ี
กฎหมายก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

2.73 .928 ปานกลาง 

3. โครงการบ้านจัดสรรมีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจดัการบ าบดัน ้าเสีย 

3.17 1.016 ปานกลาง 

4. โครงการบา้นจดัสรรมีการน ามาตรการหรือขอ้บงัคบัมาใน
การจดัการบ าบดัน ้ าเสีย พร้อมมีบทลงโทษ กรณีผูป้ฏิบติังาน
ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้

3.37 1.136 ปานกลาง 

5. โครงการบ้านจดัสรรมีมาตรการท่ีเป็นคุณหรือประโยชน์
ตอบแทนต่าง ๆ กรณีผูป้ฏิบติังานปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือ
ขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้

3.28 1.038 ปานกลาง 

X

X
X

X

X
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รวมเฉลีย่ 3.08 1.001 ปานกลาง 

 
 ตารางท่ี 4.5 พบว่า ประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีระดบัการ

ความต้องการในจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ด้านการควบคุม ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.08 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 
ล าดบัแรก ดงัน้ี โครงการบา้นจดัสรรมีการน ามาตรการหรือขอ้บงัคบัมาในการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย พร้อมมี
บทลงโทษ กรณีผูป้ฏิบติังานไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้ (  = 3.37)  รองลงมา 
โครงการบ้านจดัสรรมีมาตรการท่ีเป็นคุณหรือประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ กรณีผูป้ฏิบติังานปฏิบติัตาม
กฎระเบียบหรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้(  = 3.28 ) และ โครงการบา้นจดัสรรมีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจดัการบ าบดัน ้าเสีย (  = 3.17) ตามล าดบั 

 
 ตารางที่ 4.6 สรุป  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการบ าบดัน ้ า

เสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี โดยรวมทั้งหมด 

 

การจัดการบ าบัดน า้เสียของบ้านจัดสรรเขตบางกรวย  S.D. ระดับ 

ดา้นการวางแผน 3.34 0.784 ปานกลาง 

ดา้นการจดัองคก์าร 3.64 0.747 มาก 

ดา้นการน า 2.77 0.940 ปานกลาง 

ดา้นการควบคุม 3.08 1.001 ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ 3.21 0.870 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.6 สรุป พบวา่ ประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีระดบั

ความตอ้งการในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี โดยรวม อยูใ่นระดบั

ปานกลาง  (  = 3.21) เม่ือพิจารณารายดา้น โดยเรียงล าดบัจากมาไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการจดัองคก์าร (  

= 3.64) รองลงมาดา้นการวางแผน (  = 3.34) ดา้นการควบคุม (  = 3.08) และ ดา้นการน า (  = 2.77) 

ตามล าดบั 

 

X

X

X
X

X

X X

X X X



55 
 

 

 

 

4.3 ผลเปรียบเทียบการบริหารงานบริหารจัดการการจัดการบ าบัดน ้าเสียของบ้านจัดสรรเขตบางกรวย 

จังหวดันนทบุรี จ าแนกตามปัจจัยบุคคล 

 

ตารางที ่4.7 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเขตบางกรวย ท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการการ
จดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ 
 
กระบวนการบริหารจดัการ
การจดัการบ าบดัน ้าเสียของ
บา้นจดัสรรเขตบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี 

  
t 

 
Sig เพศชาย เพศหญิง 

 S.D.  S.D. 

1. ดา้นการวางแผน 3.33 .412 3.33 .440 -0.047 0.963 
2. ดา้นการจดัองคก์าร 3.59 .379 3.66 .417 -1.299 0.196 
3. ดา้นการน า 2.76 .594 2.78 .590 -0.191 0.849 
4. ดา้นการควบคุม 3.01 .690 3.12 .692 -1.018 0.310 

รวม 3.17 0.519 3.22 0.535 -0.639 0.580 

  

  จากตารางท่ี 4.7  พบวา่ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีพกัอาศยั
บา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของ
บา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามเพศ พบวา่ ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่าง 
 
 
 
 
 
 
 

X X
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ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเขตบางกรวย ท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการการ
จดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอายุ 
 

กระบวนการบริหาร
จดัการการจดัการบ าบดั
น ้าเสียของบา้นจดัสรร
เขตบางกรวย จงัหวดั

นนทบุรี 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS  df MS F P 

1. ดา้นการวางแผน ระหวา่งกลุ่ม 1.035 4 .259 
1.418 

 
.230 

 
ภายในกลุ่ม 35.586 195 .182 

รวม 36.621 199  
2. ดา้นการจดัองคก์าร ระหวา่งกลุ่ม .342 4 .085 

.518 
 

.723 
 

ภายในกลุ่ม 32.162 195 .165 
รวม 32.504 199  

3. ดา้นการน า ระหวา่งกลุ่ม 1.528 4 .382 
1.098 

 
.359 

 
ภายในกลุ่ม 67.877 195 .348 

รวม 69.405 199  
4. ดา้นการควบคุม ระหวา่งกลุ่ม .936 4 .234 .484 .747 

ภายในกลุ่ม 94.279 195 .483   
รวม 95.215 199    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.960 4 0.240 0.880 0.514 

ภายในกลุ่ม 57.476 195 0.295 

รวม 58.436 199  
     
 จากตารางท่ี 4.8 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรร
เขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรร
เขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามอาย ุพบวา่ ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง 
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ตารางที ่4.9 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเขตบางกรวย ท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการการ
จดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

กระบวนการบริหาร
จดัการการจดัการบ าบดั
น ้าเสียของบา้นจดัสรร

เขตบางกรวย 
 จงัหวดันนทบุรี 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS  df MS F P 

1. ดา้นการวางแผน ระหวา่งกลุ่ม .600 2 .300 
1.642 

 
.196 

 
ภายในกลุ่ม 36.020 197 .183 

รวม 36.621 199  
2. ดา้นการจดัองคก์าร ระหวา่งกลุ่ม .098 2 .049 

.297 
 

.743 
 

ภายในกลุ่ม 32.406 197 .164 
รวม 32.504 199  

3. ดา้นการน า ระหวา่งกลุ่ม .529 2 .264 
.756 

 
.471 

 
ภายในกลุ่ม 68.876 197 .350 

รวม 69.405 199  
4. ดา้นการควบคุม ระหวา่งกลุ่ม 3.536 2 1.768 3.799 .024 

ภายในกลุ่ม 91.679 197 .465   
รวม 95.215 199    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 1.191 2 0.595 1.624 0.358 

ภายในกลุ่ม 57.245 197 0.291 

รวม 58.436 199  
     
 จากตารางท่ี 4.9 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรร
เขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรร
เขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในด้านการควบคุม ค่า Sig เท่ากับ 0.024 ซ่ึง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าประชาชนที่พักอาศัยบ้านจัดสรรเขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่มีระดับการศึกษา
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ต่างกันการมีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารจัดการการจัดการบ าบัดน ้าเสียของบ้านจัดสรรเขตบาง
กรวย จังหวดันนทบุรี ต่างกนั 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Least - Significant 
Different (LSD)เพิ่ม 
 
 ตารางที ่4.9.1 แสดงผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทีม่ีระดับการศึกษา ในด้าน
การควบคุมแตกต่างกนักระบวนการบริหารจัดการการจัดการบ าบัดน า้เสียของบ้านจัดสรรเขตบางกรวย 
จังหวดันนทบุรี แตกต่างกนั โดยใช้สถิติ Least - Significant Different (LSD) 
 

ระดบัการศึกษา  ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี  - 0.529 0.007* 
ปริญญาตรี  - - 0.011* 
สูงวา่ปริญญาตรี  - - - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.9.1 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาใน
ดา้นการควบคุมกบักระบวนการบริหารจดัการการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี แตกต่างกนั  พบว่า ประชาชนท่ีพกัอาศยับา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีระดับ
การศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรีความคิดเห็นแตกต่างกนักบัระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเขตบางกรวย ท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการการ
จดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาชีพ 
 

กระบวนการบริหาร
จดัการการจดัการบ าบดั
น ้าเสียของบา้นจดัสรร

เขตบางกรวย 
 จงัหวดันนทบุรี 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS  df MS F P 

X
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1. ดา้นการวางแผน ระหวา่งกลุ่ม .269 5 .054 
.287 

 
.920 

 
ภายในกลุ่ม 36.352 194 .187 

รวม 36.621 199  
2. ดา้นการจดัองคก์าร ระหวา่งกลุ่ม .609 5 .122 

.741 
 

.593 
 

ภายในกลุ่ม 31.894 194 .164 
รวม 32.504 199  

3. ดา้นการน า ระหวา่งกลุ่ม 1.081 5 .216 
.614 

 
.689 

 
ภายในกลุ่ม 68.324 194 .352 

รวม 69.405 199  
4. ดา้นการควบคุม ระหวา่งกลุ่ม 1.547 5 .309 .641 .669 

ภายในกลุ่ม 93.668 194 .483   
รวม 95.215 199    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.877 5 0.175 0.571 0.718 

ภายในกลุ่ม 57.560 194 0.297 

รวม 58.436 199  
     
 จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีพกัอาศยับา้น
จดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้น
จดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามอาชีพ พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่าง 
 
 
ตารางที ่4.11 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเขตบางกรวย ท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการการ
จดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

กระบวนการบริหาร
จดัการการจดัการบ าบดั
น ้าเสียของบา้นจดัสรร

เขตบางกรวย 
 จงัหวดันนทบุรี 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS  df MS F P 
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1. ดา้นการวางแผน ระหวา่งกลุ่ม .705 5 .141 
.762 

 
.578 

 
ภายในกลุ่ม 35.916 194 .185 

รวม 36.621 199  
2. ดา้นการจดัองคก์าร ระหวา่งกลุ่ม 1.509 5 .302 

1.888 
 

.098 
 

ภายในกลุ่ม 30.995 194 .160 
รวม 32.504 199  

3. ดา้นการน า ระหวา่งกลุ่ม 1.838 5 .368 
1.055 

 
.387 

 
ภายในกลุ่ม 67.567 194 .348 

รวม 69.405 199  
4. ดา้นการควบคุม ระหวา่งกลุ่ม .488 5 .098 .200 .962 

ภายในกลุ่ม 94.727 194 .488   
รวม 95.215 199    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 1.135 5 0.227 0.976 0.506 

ภายในกลุ่ม 57.301 194 0.295 

รวม 58.436 199  
     
 จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีพกัอาศยับา้น
จดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้น
จดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ความคิดเห็นโดยภาพรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่าง 
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บทที ่ 5 
สรุปการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
การวิจยัเร่ืองกระบวนการบริหารจดัการ การบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอประเด็นส าคญัไวด้งัน้ี 
 5.1 ผลการศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎ ีในการบริหารจัดการบ าบัดน า้เสียในแหล่งชุมชน 
   5.1.1 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 25,001 – 35,000 บาท/เดือน 
   5.1.2 ศึกษาระดบัความตอ้งการประชาชนในกระบวนการบริหารการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย
บา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  (  = 3.21) เม่ือพิจารณารายดา้น 
โดยเรียงล าดบัจากมาไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการจดัองคก์าร (  = 3.64) รองลงมาดา้นการวางแผน (  = 
3.34) ดา้นการควบคุม (  = 3.08) และ ดา้นการน า (  = 2.77) ตามล าดบั 

   ดา้นการวางแผน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.34 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี โครงการบา้นจดัสรรมีการจดัท าแผน นโยบายในการ
จดัการบ าบดัน ้ าเสียโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง (  = 3.78 ) รองลงมาโครงการบา้น
จดัสรรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนการจดัการบ าบดัน ้ าเสียและน าไปปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน (  = 3.58)  และ โครงการบา้นจดัสรรไดน้ าแผนในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียไปปฏิบติั
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง (  = 3.17) ตามล าดบั 
  ดา้นการจดัองคก์าร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.64 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี โครงการบา้นจดัสรรมีการจดัโครงสร้างเป็นไปตาม
อ านาจหนา้ท่ีและสอดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้ริหารในการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย (  = 3.77 ) รองลงมา
โครงการบา้นจดัสรรมีการจดับุคลากรให้เหมาะสมกบังานและต าแหน่งหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการ
จดัการบ าบดัน ้ าเสีย (  = 3.75)  และ โครงการบา้นจดัสรรมีการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการ
จดัการบ าบดัน ้าเสียท่ีชดัเจน (  = 3.66) ตามล าดบั 
  ดา้นการน า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.77 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก ดังน้ี โครงการบา้นจดัสรรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจดัการบ าบดัน ้าเสีย (  = 3.12 ) รองลงมามีการส่งเสริมหรือสนบัสนุน
เจา้หนา้ท่ีในการเขา้รับการศึกษาฝึกอบรมหรือ ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบัระบบการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย 
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(  = 3.00)  และ โครงการบา้นจดัสรรให้ค  าแนะน า หรือมีการช้ีน าในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียแก่ประชาชน
อยา่งสม ่าเสมอ (  = 2.88) ตามล าดบั 

ดา้นการควบคุม ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.08 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี โครงการบา้นจดัสรรมีการน ามาตรการหรือขอ้บงัคบัมาใน
การจดัการบ าบดัน ้ าเสีย พร้อมมีบทลงโทษ กรณีผูป้ฏิบติังานไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือข้อตกลงท่ี
ก าหนดไว ้(  = 3.37)  รองลงมา โครงการบา้นจดัสรรมีมาตรการท่ีเป็นคุณหรือประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ 
กรณีผูป้ฏิบติังานปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้(  = 3.28 ) และ โครงการบา้นจดัสรรมี
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการบ าบดัน ้าเสีย (  = 3.17) ตามล าดบั 
  การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขตบาง
กรวย จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้น
จดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีกระบวนการ
บริหารจัดการการจัดการบ าบัดน า้เสียของบ้านจัดสรรเขตบางกรวย จังหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
 

5.2 ความสอดคล้องของหลกัการ แนวคิด และทฤษฎทีีม่ีต่อกระบวนการบริหารจัดการจัดการบ าบัด
น า้เสียของบ้านจัดสรรของบ้านจัดสรรเขตบางกรวย จังหวดันนทบุรี 

หลกัในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ประกอบไปดว้ยดา้น
การจดัองคก์าร ดา้นการวางแผน ดา้นการควบคุม และดา้นการน า ซ่ึงมีการสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของบาร์โทล 
และมาร์ติน (Bartol & Martin, 1997, p. 7) ไดน้ าเสนอวา่ กระบวนการจดัการประกอบไปดว้ยขั้นตอนท่ี
ส าคญัอยู ่4 ประการดว้ยกนั คือ 1. การวางแผน 2. การจดัองคก์าร  3.  การน า และ 4.  การควบคุม ซ่ึงจากการ
ทดสอบกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีกระบวนการบริหารจดัการการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย
ของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั ส่ิงท่ีควรปรับปรุงการบริหารจดัการจดัการบ าบดั
น ้ าเสียของบา้นจดัสรรไดแ้ก่ 1. บา้นจดัสรรมีการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมการจดัการบ าบดัน ้ าเสียเพื่อแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 2. ผูบ้ริหารโครงการบา้นจดัสรรมีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี
ในการตดัสินใจให้ผูบ้ริหารระดบัรองลงมาในการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย  3. โครงการบา้นจดัสรรมีการ
มอบหมายในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียตรงกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และ 4. โครงการบา้นจดัสรรมีการท า
ขอ้ตกลงในการจดัการบ าบดัน ้าเสียระหวา่งโครงการกบัประชาชนผูพ้กัอาศยัทุก ๆ ปี 
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5.3 ผลการศึกษาการบริหารจัดการจัดการบ าบัดน ้าเสียของบ้านจัดสรรเขตบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี 
จากศึกษาการบริหารการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีส่ิงท่ีควร
อภิปราย ดงัต่อไปน้ี 

5.3.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการจดัการบ าบดัน ้าเสียของบา้นจดัสรรเขตบาง
กรวย จงัหวดันนทบุรีท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั เน่ืองจากระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีความรู้ใน
ระดบัหน่ึง จากผลการวิเคราะห์จะเห็นว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการบ าบัดน ้ าเสียของบ้านจัดสรรเขตบางกรวย จังหวดันนทบุรีแตกต่างกับผูท่ี้มีระดับ
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร (2562) ศึกษา
สภาพการจดัการบ าบดัน ้าเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลในอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ 
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการบ าบดัน ้ าเสียของเทศบาลเมืองและ เทศบาลต าบลใน
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.3.2 ศึกษาระดบัความตอ้งการประชาชนในกระบวนการบริหารการจดัการบ าบดัน ้ าเสียบา้น
จดัสรรเขตบางกรวยของประชาชน เขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดบัจากมาไปหาน้อย คือ ด้านการจดัองค์การ มากท่ีสุด  รองลงมาด้านการ
วางแผน ดา้นการควบคุม และ ดา้นการน า  ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิตยร์ดี ใจอาษา (2558) 
ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
พบว่า บุคลากรท่ีมีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารจดัการในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ใน
ภาพรวม ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดการ การบ าบัดน า้เสียของบ้านจัดสรร 
  จากการศึกษาพบว่าขอ้ส าคญัเพื่อน าไปสู่กระบวนการบริหารการจดัการ การบ าบดัน ้ าเสียของ
บา้นจดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีประเด็นส าคญัท่ีควรเสนอแนะไว้
ดงัน้ี 

5.4.1 โครงการบา้นจดัสรรควรมีการส่ือสารระหว่างบุคคลในองคก์ารเพิ่มมากข้ึนกวา่เดิมเพื่อ
ช่วยใหโ้ครงการฯ บรรลุวตัถุประสงคต์ามตอ้งการ  

5.4.2  ดา้นการวางแผน ผูบ้ริหารโครงการบา้นจดัสรรควรมีการตรวจสอบเก่ียวกบัการบ าบดัน ้ า
เสียลงพื้นท่ีจริงเพื่อมีแกไ้ขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเขา้
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มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนและน าไปปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม เพื่อแกไ้ข
ปัญหาขององคก์รและประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

5.4.3 ด้านการจดัองค์การ ผูบ้ริหารโครงการบา้นจดัสรรควรมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการ
ตดัสินใจการจัดการบ าบัดน ้ าเสียโดยการให้อ านาจอย่างแท้จริง สามารถตัดสินใจและตอบปัญหากับ
ประชาชนในพื้นท่ีได ้และมีการมอบหมายในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียตรงกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยมี
การมอบหมายหน้าท่ีตามสายการบงัคบับญัชาท่ีชัดเจน และมีการจดับุคลากรให้เหมาะสมกับงานและ
ต าแหน่งหน้าท่ีและโครงสร้างขององค์กรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปล่ียนการปฏิบติังานไดอ้ย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม 

5.4.4 ดา้นการน า ผูบ้ริหารโครงการบา้นจดัสรรควรรับฟังการน าขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็น
หรือขอ้ทกัทว้งไปปรับปรุงพฒันาการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย ควรเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานและประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังาน และองค์กรมีการน าขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นไป
ปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังาน 

5.4.5 ดา้นการควบคุม ผูบ้ริหารโครงการบา้นจดัสรรควรมีการออก กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อใช้
ในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียเพิ่มเติมจากท่ีกฎหมายก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน ควรน ามาตรการหรือขอ้บงัคบัมา
ปฏิบติัพร้อมมีบทลงโทษ กรณีผูป้ฏิบติังานไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวโ้ดยมีการออก 
กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานเพิ่มเติมจากท่ีกฎหมายก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

5.5 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
5.5.1 ควรท าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพต่อกระบวนการบริหารจดัการบ าบดัน ้ าเสียของบา้น

จดัสรรเขตบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เพื่อเจาะลึกถึงประชาชนในพื้นท่ีหรือผูท่ี้พกัอาศยัในพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง 
5.5.2 ควรศึกษาผลกระทบต่อกระบวนการบริหารจดัการการบ าบดัน ้ าเสียของโครงการบา้น

จดัสรรวา่มีผลกระทบไปในทิศทางใด เพื่อหาแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
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   แบบสอบถาม 

 
เร่ือง      การบริหารจัดการการบ าบัดน า้เสียของบ้านจัดสรรเขตบางกรวย 

 จังหวดันนทบุรี 
******************************************************* 

ค าช้ีแจงเกีย่วกบัแบบสอบถาม 
 การวจัิยคร้ังนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเขตบาง
กรวย ทีม่ีต่อกระบวนการบริหารการจัดการ การบ าบัดน า้เสียของบ้านจัดสรรเขตบางกรวย จังหวดันนทบุรี 
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีต่อกระบวนการบริหารการจัดการ การบ าบัดน า้เสียของบ้าน
จัดสรรเขตบางกรวย จังหวดันนทบุรี ในฐานะที่ท่านเป็นประชาชนทีอ่าศัยบ้านจัดสรรเขตบางกรวยคนหน่ึง
ในทีแ่ห่งนี้ทีจ่ะให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นของท่านในแบบสอบถามเพ่ือจะได้น าข้อมูลเหล่าน้ันไป

วเิคราะห์ในภาพรวมแล้วจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารการจัดการ การบ าบัดน า้เสียของ
บ้านจัดสรร เขตบางกรวย จังหวดันนทบุรี เพ่ือประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการของท่าน

ได้มากทีสุ่ด โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดการ การบ าบัดน า้เสียของบ้านจัดสรรเขตบางกรวย จังหวดันนทบุรี  
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน � หนา้ขอ้ความตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริงของท่าน 

1.1 เพศ    
� ชาย      � หญิง 

1.2 อาย ุ   
� นอ้ยกวา่ 25 ปี   � 25 -35 ปี 
� 36-45 ปี    � 46-55 ปี 
� มากกวา่ 55 ปี 

1.3 ระดบัการศึกษา 
� ต  ่ากวา่ปริญญาตรี    
�ปริญญาตรี    

   � สูงกวา่ปริญญาตรี 
1.4 อาชีพ          

� นกัเรียน/นกัศึกษา   � รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
� พนกังานบริษทัเอกชน   � ธุรกิจส่วนตวั  

    � รับจา้ง    � เกษียณ 
1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

� นอ้ยกวา่ 15,000 บาท/เดือน  � 15,001-25,000 บาท/เดือน 
� 25,001 – 35,000 บาท/เดือน  � 35,001-45,000 บาท/เดือน 
� 45,001-50,000/เดือน   � มากกวา่ 50,001 บาท/เดือน 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเขตบางกรวยต่อการจัดการ การบ าบัดน ้าเสียของบ้าน
จัดสรรเขตบางกรวย จังหวดันนทบุรี 
 

ล าดั
บที่ 

ค าถามความคิดเห็นของประชาชนเขตบางกรวย
ต่อการจัดการ การบ าบัดน า้เสียของบ้านจัดสรร

เขตบางกรวย จังหวดันนทบุรี 

ระดับความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มา
ก 
(4) 

ปาน
กลาง 
      ( 3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1.ด้านการวางแผน 
1.1 โครงการบา้นจดัสรรมีการจดัท าแผน นโยบาย

ในการจดัการบ าบดัน ้าเสียโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

1.2 แผนงานในการจดัการบ าบดัน ้าเสียโครงการ
บา้นจดัสรรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชนในพื้นท่ี  

     

1.3 โครงการบา้นจดัสรรไดน้ าแผนในการจดัการ
บ าบดัน ้าเสียไปปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

     

1.4 โครงการบา้นจดัสรรมีการปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมการจดัการบ าบดัน ้าเสียเพื่อแกไ้ขปัญหา
ของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

     

1.5 โครงการบา้นจดัสรรมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบติังานตามแผนการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย
และน าไปปรับปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

2. การจัดองค์การ 
2.1 โครงการบา้นจดัสรรมีการจดัโครงสร้างเป็นไป

ตามอ านาจหนา้ท่ีและสอดคลอ้งกบันโยบายของ
ผูบ้ริหารในการจดัการบ าบดัน ้าเสีย 

     

2.2 ผูบ้ริหารโครงการบา้นจดัสรรมีการมอบหมาย
อ านาจหน้าท่ีในการตดัสินใจให้ผูบ้ริหารระดบั
รองลงมาในการจดัการบ าบดัน ้าเสีย 
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ล าดั
บที่ 

ค าถามความคิดเห็นของประชาชนเขตบางกรวย
ต่อการจัดการ การบ าบัดน า้เสียของบ้านจัดสรร

เขตบางกรวย จังหวดันนทบุรี 

ระดับความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มา
ก 
(4) 

ปาน
กลาง 
      ( 3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

2.3 โครงการบ้านจัดสรรมีการจัดบุคลากรให้
เหมาะสมกับงานและต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายในการจดัการบ าบดัน ้าเสีย 

     

2.4 โครงการบ้านจัดสรรมีการมอบหมายหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในการจดัการบ าบดัน ้ าเสียท่ี
ชดัเจน 

     

2.5 โครงสร้างของโครงการบ้านจัดสรรมีความ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับเปล่ียนการปฏิบติังาน
ในการจดัการบ าบดัน ้าเสียไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
สถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม 

     

3. ด้านการน า 
3.1 โครงการบ้านจดัสรรให้ค  าแนะน า หรือมีการ

ช้ีน าในการจัดการบ าบัดน ้ าเสียแก่ประชาชน
อยา่งสม ่าเสมอ 

     

3.2 โครงการบ้านจัดสรรมีการมอบหมายในการ
จัดก า รบ าบัดน ้ า เ สี ยตรงกับหน้ า ท่ี ค ว าม
รับผดิชอบ 

     

3.3 โครงการบา้นจดัสรรมีการน าขอ้เสนอแนะหรือ 
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้ทกัทว้งไปปรับปรุงพฒันาการ
จดัการบ าบดัน ้าเสีย 

     

3.4 โครงการบ้านจัดสรรมีการเ ปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในการจดัการบ าบดัน ้าเสีย 
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ขอขอบคุณ ทีท่่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 

ล าดั
บที่ 

ค าถามความคิดเห็นของประชาชนเขตบางกรวย
ต่อการจัดการ การบ าบัดน า้เสียของบ้านจัดสรร

เขตบางกรวย จังหวดันนทบุรี 

ระดับความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มา
ก 
(4) 

ปาน
กลาง 
      ( 3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

3.5 มีการส่งเสริมหรือสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีในการเขา้
รับการศึกษาฝึกอบรมหรือ ศึกษาหาความรู้ใหม่ 
ๆ เก่ียวกบัระบบการจดัการบ าบดัน ้าเสีย 

     

4. ด้านการควบคุม 
4.1 โครงการบ้านจดัสรรมีการท าข้อตกลงในการ

จัดการบ าบัดน ้ า เ สี ยระหว่างโครงการกับ
ประชาชนผูพ้กัอาศยัทุก ๆ ปี 

     

4.2 โครงการบา้นจดัสรรมีการออก กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับเพื่อใช้ในการจัดการบ าบัดน ้ าเสีย
เพิ่มเติมจากท่ีกฎหมายก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

4.3 โ ค ร ง ก า ร บ้ า น จั ด ส ร ร มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ
บ าบดัน ้าเสีย 

     

4.4 โครงการบ้านจัดสรรมีการน ามาตรการหรือ
ขอ้บงัคบัมาในการจดัการบ าบดัน ้ าเสีย พร้อมมี
บทลงโทษ กรณีผู ้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้

     

4.5 โครงการฯ มีมาตรการท่ีเป็นคุณหรือประโยชน์
ตอบแทนต่าง ๆ กรณีผูป้ฏิบัติงานปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้
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