ศึกษาสภาพการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
Study the Waste Water Treatment Management of City Municipality and
Lumluka District Municipality in Pathumthani Province
จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร
Jirat Muanwiharn
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
Department of Public Administration Faculty of Management Science, Pacific Institute of
Management Science

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาล
ตําบลในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาล
เมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยแบบผสานวิธีในการวิจัย เชิง
ปริ มาณ กลุ่ ม ตัวอย่ าง ได้ แ ก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือ งและเทศบาลตํ า บลในอํ า เภอลํ าลู ก กา จั ง หวั ด
ปทุ ม ธานี จํ า นวน 425 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถาม และสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ย ว
(One-way-ANOVA) โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) และการทดสอบค่าที(t-test) ในการทดสอบสมมติฐาน
และการทดสอบสมมติฐานการถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองอําเภอลําลูกกา และผู้นําชุมชน
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้นจํานวน 55 คน โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการบําบัดน้ํา
เสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ด้านการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการบําบัดน้ําเสียมีค่าสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยการจัดการบําบัดน้ําเสีย
และนโยบายการจัดการบําบัดน้ําเสีย ตามลําดับ 2) เพศ การศึกษา อายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่ อการ
จัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและ เทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นโยบายการจัดการน้ําเสียและปัจจัยการจัดการบําบัดน้ําเสีย สามารถร่วมกัน
อธิบายความผันแปร ของการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการการบําบัดน้ําเสียของการพัฒนาประสิทธิผลการ
จัดการการบําบัดน้ําเสีย ของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีโดยรวม ได้ร้อย
ละเท่ากับ 63.80 4) แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการบําบัดน้ําเสียควรมีการสนับสนุนให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย
ของ เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีทุกแห่ง และมีการจัดการบําบัดน้ําเสีย
ตั้งแต่ครัวเรือนก่อนปล่ อยน้ําเสียลงแม่น้ําลําคลองสาธารณะ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในการจั ดการการ
บําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่อง คําสําคัญ:
การจัดการ บําบัดน้ําเสีย นโยบาย เทศบาล ปทุมธานี
คําสําคัญ: การจัดการ บําบัดน้ําเสีย นโยบาย เทศบาล ปทุมธานี
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Abstract
The purposes of this research were to study the waste water treatment management of
City Municipality and Lumluka District Municipality in Pathumthani Province and make the
enhancing guidelines for waste water treatment management of City Municipality and Lumluka
District Municipality in Pathumthani Province. Mixed method was operated in this research. In
quantitative process, sample were 425 participants of City Municipality and Lumluka District
Municipality in Pathumthani Province. Instrument used for collecting data was a questionnaire.
The statistics used in analyzing data were percentage, arithmetic mean, standard deviation, the
techniques of t test and one-way analysis of variance (One-way ANOVA) by Scheffe’s as well as
Multiple Regression Analysis for hypothesis testing. In qualitative process, there were content
analysis of structured interview of 55 key informants from City Municipality and Lumluka District
Municipality in Pathumthani Province’ s administrators and officers, community leader and
inhabitants in this research. Results revealed that: 1) Each aspect of the waste water treatment
management of City Municipality and Lumluka District Municipality in Pathumthani Province
were in moderate level which waste water treatment management effective development was
the highest. 2) Different gender, education and age of participants had different opinions of
waste water treatment management of City Municipality and Lumluka District Municipality in
Pathumthani Province at the 0.05 level of statistical significance. 3) Policies and factors of waste
water treatment management variables were related to overall waste water treatment
management of City Municipality and Lumluka District Municipality in Pathumthani Province in
relatively high level. The predictive power of these 2 independent variables was 63. 80% . 4)
Enhancing guidelines for waste water treatment management of City Municipality and Lumluka
District Municipality in Pathumthani Province were supporting of waste water (ค ) ค treatment
system in every City Municipality and District Municipality in Pathumthani Province and
developing household waste water treatment system before draining to public water resources
as well as campaigntocreate understanding in waste water treatment management of City
Municipality and Lumluka District Municipality in Pathumthani Province continuously.
Keywords: management, waste water treatment, policy, municipality, Pathumthani

บทนํา
ปัจจุ บัน ประเทศไทยมี ปัญ หาในด้า นสิ่ งแวดล้ อ มเพิ่ มขึ้ น อย่ างรวดเร็ ว โดยเฉพาะด้ านแหล่ง น้ํ า เป็ น
ประเด็นหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาน้ําเสียหรือปัญหาด้านคุณภาพน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากประชาชน
ไม่ตระหนักถึงความขาดแคลนน้ํา มีพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคน้ําอย่างฟุ่มเฟือยไม่ให้คุณค่าต่อคุณภาพ
ของน้ําส่งผลให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ําขึ้นมาได้ ซึ่งแหล่งกําเนิดของน้ําเสียแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ (1) น้ําเสีย
จากชุ มชน เป็ นน้ํ าเสี ย ที่ เกิ ดจากกิ จกรรมต่า งๆ ของชุ ม ชน ส่ วนใหญ่ น้ํา เสี ยเหล่ านี้ จะมี สิ่ง สกปรกในรู ปของ
สารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก (2) น้ําเสียจากอุตสาหกรรมเป็นน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอุตสาหกรรม
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ตั้งแต่การล้างวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การล้างวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจั ก รกลรวมทั้งการทํ าความสะอาด
โรงงานซึ่งน้ําเสียจากอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และระบบควบคุม
และบํารุงรักษา ดังนั้นน้ําเสียจากอุตสาหกรรมจึงมีทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เป็นองค์ประกอบโดยเฉพาะ
สารเคมี และโลหะหนักเป็นต้น (3) น้ําเสียจากเกษตรกรรม น้ําเสียประเภทนี้มีองค์ประกอบของทั้งสารอินทรีย์
และสารอนินทรีย์เช่นกัน ขึ้นกับลักษณะการใช้น้ํา ปุ๋ย และสารเคมีต่างๆ ในกระบวนการผลิต หากเป็นพื้ นที่
เพาะปลูก จะพบธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณสูง
ส่วนถ้าเป็นน้ําเสียจากการปศุสัตว์จะพบสารอินทรีย์เป็นจํานวนมากแทน (4) น้ําเสียที่ไม่ทราบแหล่งกําเนิด ได้แก่
น้ําฝน และน้ําหลากที่ไหลผ่านและชะล้างความสกปรกต่างๆ เช่น กองขยะมูลฝอย แหล่งเก็บสารเคมี ฟาร์มปศุ
สัตว์ คลองระบายน้ําต่างๆ เป็นต้นซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาอย่างมากเกี่ยวกับการจัดการและ
การบําบัดน้ําเสีย
การจัดการบําบัดน้ําเสียของประเทศไทย มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขี้นของประชากรจํานวนมากและมีการ
นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้แทนโดยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย อาทิเช่น ปัญหาขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นตามเมืองใหญ่ๆที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรมและการจราจรที่หนาแน่นขึ้นซึ่งส่งผลทําให้เกิดสภาวะโลกร้อน ปัญหามลพิษทางน้ําที่
เกิ ด จากโรงงานอุ ตสาหกรรมปล่อยน้ํา เสีย ลงสู่แ หล่ งน้ํ าหรื อแม้ แ ต่ น้ําเสี ยที่ ปล่อยมาจากบ้ านเรื อน จากการ
ประกอบอาชีพต่างๆของประชาชนส่งผลให้น้ําในแหล่งน้ําสาธารณะเกิดการเน่าเสีย เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทํา
ให้ประเทศไทยประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมส่วน
ใหญ่ต้องใช้น้ําในการเกษตร ปัญหาน้ําเสียจึงเป็นปัญหาสําคัญที่ควรมีการจัดการแก้ไขอันดับต้นๆ ซึ่งปัญหาน้ํา
เสียที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หากเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นนั้นสามารถทําการจัดการได้
ไม่ยากเท่าไหร่นัก เนื่องจากมีกฎหมายควบคุมการปล่อยน้ําเสียหรือมาตรฐานการควบคุม ข้อกําหนดต่างๆตาม
กฎของกระทรวงอุตสาหกรรมหรื อกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่น้ําเสียชุมชนซึ่งเกิดจาก บ้านเรือนที่พัก อาศัย
โรงแรม อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร กิจกรรมต่างๆที่ เกิ ดขึ้นในชุมชนนั้น เป็นปัญ หาที่ ค่อนข้างจั ดการได้ย าก
เนื่องจากประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้ ความตระหนักต่อปัญหาน้ําเสียบางคนคิดว่าปัญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้นมา
จากแหล่งอื่นจึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขจัดการปัญ หาน้ําเสีย(นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล.
2554 : 49) ปัจจุบันน้ําเสียได้มีการทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์และนําไปสู่ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนด้วยกันเองหรือระหว่างกลุ่มชนกับรัฐ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทํา
ให้เกิดสภาวะปัญหาโลกร้อน ปัญหามลพิษทางน้ํา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องประสบด้วยตนเอง
จึงทําให้เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนในโลกเริ่มทบทวนถึงสาเหตุและแนวทางใน
การแก้ไข้ปัญหาน้ําเสียอย่างเป็นองค์รวมด้วยการเริ่มต้นแสวงหาความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าแท้จริงการ
ดํารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ต้องอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันซึ่งและกัน (นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล. 2554 :1) และทรัพยากร
น้ํา เป็ น ทรั พยากรธรรมชาติ ที่มี ค วามสํ า คัญ และจํ า เป็ นต่ อการดํ า รงชี วิ ตของทั้ ง มนุ ษย์ สั ต ว์ พื ช และเป็ น สิ่ ง
มหัศจรรย์ที่สุดในโลกที่ทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาในโลก น้ําจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นการดํารงอยู่และการ
สิ้นสุดของสรรพสิ่ง นอกจากนี้น้ํายั ง เป็ นแหล่งที่ก่ อกํ าเนิดชุมชนมนุษย์และอารยธรรมอัน เก่ าแก่ในโลกล้ วน
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับน้ําทั้งสิ้น (บุญรับ ศักดิ์มณี. 2546 : 4)
จากปั ญ หาข้ างต้ นจึ งทํ าผู้วิ จัย มี ความสนใจศึ ก ษาถึ ง การจั ด การบํา บั ด น้ํ าเสี ย ของเทศบาลเมื องและ
เทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไร แล้วมีปัจจัยใดบ้างที่มี
อิทธิพลต่อจัดการน้ําเสีย ทั้งนี้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการบําบัดน้ําเสียในจังหวัดอื่นๆ ให้เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ คือ
1. เพื่อศึกษาสภาพการจั ดการบํ าบั ดน้ํ าเสี ยของเทศบาลเมื องและเทศบาลตําบลในอํา เภอลําลู ก กา
จังหวัดปทุมธานี
2. เสนอแนวทางที่ เหมาะสมในการจั ดการบํ าบัดน้ํ าเสียของเทศบาลอํา เภอเมื องและเทศบาลตําบลใน
อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี

สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัยประกอบด้วย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองในอําเภอลํา ลูก กา
จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 นโยบายการจัดการน้ําเสีย และปัจจัยการจัดการบําบัดน้ําเสียที่ส่งผลต่อการจัดการบําบัด
น้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกได้แก่ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ของของเทศบาลเมืองและเทศบาล
ตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีจํานวน 15 คน และผู้นําชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 20 คน รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 35 คน ซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยวิธีการสัมภาษณ์
2. การวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่ม ตั วอย่ างที่ ใช้ ในการแจกแบบสอบถามได้แก่ ประชากรเทศบาลเมืองอํ าเภอลํา ลูก กา ในจัง หวัด
ปทุมธานีโดยการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamaneซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ จํานวน 425 คน โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิโดยสุ่มเป็นสัดส่วน และใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่ายจากจํานวนประชากรเพื่อให้ได้จํานวนตัวอย่างกระจายไปทั่วจําแนกตามพื้นที่เทศบาลเมืองและเทศบาล
ตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรอิสระประกอบด้วย
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้ และจํานวนผู้อาศัยในครอบครัว
2) นโยบายการจัดการน้ําเสีย ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์มีความชัดเจน ด้านสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติ
และด้านวัดผลการประเมินได้
3) ปั จ จั ย การจั ด การน้ํ า เสี ย ได้ แ ก่ ด้ า นภาวะผู้ นํ า ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม ด้ า นการจั ด การน้ํ า เสี ย
กฎระเบียบการจัดการน้ําเสีย ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านปริมาณและคุณภาพ และ ด้านงบประมาณ
2. ตัวแปรตาม คือ การจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอําเภอลําลูกกา ในจังหวัดปทุมธานีมี 5 ด้าน
ประกอบไปด้วย 1) ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ 2) ด้านความพึงพอใจของการจัดการ 3) ด้านคุณภาพชีวิต 4)
ด้านความยั่งยืนและ 5) ด้านสิ่งแวดล้อม

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
42

เครื่องมือการวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบประสานวิธี ทั้งการวิจัย
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณดังต่อไปนี้
1.การวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก เพื่อใช้ เก็บ ข้ อมู ลภาคสนามโดยการสั ม ภาษณ์ ซึ่ งมี ก ระบวนการสร้ า ง
เครื่องมือวิจัยดังนี้1) นํากรอบความคิดในการวิจัยและหน่วยในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวแล้วข้างต้นมาใช้เป็น
หลักในการกําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ2) สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลตามประเด็นที่กําหนด3) นําแบบสัมภาษณ์ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแนะนําและปรับปรุง
แก้ไข 4) นําแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการวิจัยโดยตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างก่ อนนําไปใช้สัม ภาษณ์จริง 5) จัดเตรีย มแบบสัม ภาษณ์ฉบั บสมบู รณ์ และขณะที่สั ม ภาษณ์ เมื่ อพบ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องก็ปรับปรุงเพื่อครอบคลุมประเด็นที่ต้องการให้มากที่สุด
2.การวิจัยเชิงปริมาณ
1) ศึกษาจากตํารา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการบําบัดน้ําเสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด ปทุม ธานีแ ละงานวิ จัย ที่ เกี่ย วข้ องกับการสร้างแบบสอบถาม2) ศึกษาวิธีสร้ างเครื่องแบบมาตราส่ วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 3) สร้างแบบสอบถามตามที่ศึกษาในข้อ 1 และข้อ 2 ให้ครอบคลุมเนื้อหา จํานวน
74 ข้อ 4) นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแนะนําและปรับปรุงแก้ไข 5) เครื่องมือวิจัยที่
เป็นแบบสอบถามมี การหาค่า ดัช นีค วามสอดคล้อง (IOC) โดยอาศัย ความเห็ นจากผู้ เชี่ย วชาญ เพื่อประเมิ น
ประเด็นคําถามว่าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยนั้น ซึ่งได้ค่าที่ยอมรับได้ ในของแต่ละคําถาม มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งประกอบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ดังนี้6) นําแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 4 ไปลองใช้
(Try Out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ในอําเภอศรีราชา จังหวัดปทุมธานี เพื่อวิเคราะห์ หาความเชื่อมั่ นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบัค (Cronbach) ได้ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.87 และ7) จัดเตรียมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
การรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอําเภอลําลูกกา ในจังหวัดปทุมธานีผู้วิจัยได้
ใช้วิธีการวิจัยแบบประสานวิธี ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยดําเนินการแจกแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 โดยผู้วิจัยดําเนินการดังต่อไปนี้
1. วิจัยเชิงคุณภาพ
ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ของของเทศบาลเมืองอําเภอลําลูกกา ในจังหวัด
ปทุมธานีดําเนินการดังต่อไปนี้1) ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหัวหน้าหน่วยงานราชการนายกเทศบาล
เมืองลําลูกกาต่อไปที่ถูกแนะนําให้สัมภาษณ์ต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอสัมภาษณ์ 2) นัดหมายวัน เวลา
และสถานที่สําหรับการสัมภาษณ์ทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น3) ดําเนินการสัมภาษณ์ตามที่นัดหมาย 4) ถอด
เทปบันทึกคําสัมภาษณ์พร้อมทั้งวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อนํามาประกอบการสรุปผลการวิจัยต่อไป
2. วิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสําคัญ ดังนี้1) ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ราชการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลําลูกกาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 2) ทํา
หนังสือกํากับแบบสอบถามแต่ละบุคคลตามจํานวนที่กําหนดทุกราย และ3) ติดตามผลของการสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามเพื่อรับแบบสอบถามกลับคืน
3. กรรมวิธีทางข้อมูล

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
43

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้จัดเตรียมความพร้อมของข้ อมูล
เพื่อนํามาวิเคราะห์ ดังนี้
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม
2) กําหนดรหัสของข้อมูล และกําหนดค่าคะแนนที่จะให้แก่คําตอบในแต่ละข้อ
5 คะแนน คําตอบ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 คะแนน คําตอบ ระดับความคิดเห็นมาก
3 คะแนน คําตอบ ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 คะแนน คําตอบ ระดับความคิดเห็นน้อย
1 คะแนน คําตอบ ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
3) ดําเนินการลงรหัสพร้อมให้คะแนนในแบบสอบถามแต่ละข้อทุกแบบสอบถาม
4) นําแบบสอบถามที่ลงรหัสและให้คะแนนแล้วไปบันทึกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้ อมูลการวิ จัยเชิงคุ ณภาพ ผู้วิจัยดําเนินการดังต่ อไปนี้ 1) ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของของเทศบาลนคร ในจังหวัดชลบุรีตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล2) นําข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงในรูปแบบข้อความเพื่อง่ายต่อการแยกประเด็น3) ทําการวิเคราะห์และ
จัดแยกประเด็นตามกรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 4) สังเคราะห์เนื้อความของข้อมูลที่ได้
โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์5) สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึ กจากผู้บริหาร/เจ้ าหน้าที่ ของของเทศบาลเมื องลําลู ก กา ในจังหวัดปทุม ธานี ซึ่งผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการอ่านสรุปเนื้อหาและนําเสนอข้อมูลแต่ละประเด็น โดยการสังเคราะห์เนื้อหา
2. การวิจัยเชิงปริมาณ
1) สถิติเชิงพรรณนา ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบสอบถามข้อมูล ส่วนบุคคล ประกอบ
ด้วย เพศ การศึกษา อายุ รายได้ และจํานวนผู้อาศัยในครอบครัว โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̄) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2) สถิติอนุมาน
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายการจัดการบําบัดน้ําเสีย และปัจจัยการจัดการบําบัดน้ําเสียกับ การ
จัดการบําบัดน้ําเสียในเทศบาลเมืองอําเภอลําลูกกา ในจังหวัดปทุมธานีใน 5 ด้าน คือ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์
ด้านความพึงพอใจของการจัดการ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านความยั่งยืนและด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ส่งผลต่อการจัดการบําบัดน้ําเสีย
ในเทศเมืองอําเภอลําลูกกา ในจังหวัดปทุมธานี
(2) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One -way ANOVA)
และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้สถิติการเปรียบเทียบรายคู่พหุคูณโดยวิธี
ของเชพเฟ่ (Sheffe’)
(3) ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องศึกษาสภาพการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูก
กา ในจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยสรุปการวิจัยตามประเด็นวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. นโยบายการจัดการบําบัดน้ําเสีย 1) ด้านวัตถุประสงค์นั้น มีวัตถุประสงค์การบําบัดน้ําเสียมีค วาม
ชัดเจน มีการควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชนให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐาน มีการตรวจสอบการ
บําบัดน้ําเสียในสถานประกอบการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2) ด้านสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติมีการ
นํานโยบายไปปฏิบัตินั้นสามารถนําไปปฏิบัติได้ค รบทุ กด้าน 3) ด้านวัดผลการประเมินผลได้มีการวัดผลการ
ประเมินการบําบัดน้ําเสียให้ได้คุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอยู่เสมอส่วนการสํารวจความคิด เห็น
นโยบายการจัดการบําบัดน้ําเสียอยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสีย 1) ด้านภาวะผู้นํานั้น ผู้นําต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
บําบัดน้ําเสียอย่างท่องแท้จริง มีความกล้าหาญในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการจัดการน้ําเสีย และมี
ทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในการจัดระบบบําบัดเสียของเทศเมืองอําเภอลําลูกกาในจังหวัดปทุมธานีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 2) ด้านการมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการบําบัดน้ําเสีย 3) ด้านการจัดการน้ําในเทศบาลเมืองอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารต้องมี
ความรู้การบริหารจัดการการบําบัดน้ําเสียอย่างเชี่ยวชาญ และอบรมในการบริหารจัดการการบําบัดน้ําเสียอย่าง
ต่อเนื่องแก่ผู้ปฏิบัติ4) ด้านกฎระเบียบการจัดการการบําบัดน้ําเสียในเทศบาลเมืองอําเภอลําลูกกาในจังหวัด
ปทุ มธานี มี ก ฎหมายที่ เกี่ย วกั บ การจั ด การน้ํ า เสี ย ประกอบด้ วย พระราชบั ญ ญั ติส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งกฎระเบียบการจัดการการ
บํา บั ด น้ํ าเสี ย นั้น มีป ระโยชน์ ต่ อการบริ หารจั ด การการบํ าบั ดน้ํ า เสี ย เทศบาลเมื องอํ า เภอลํา ลุ ก กาในจั ง หวั ด
ปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง 5) ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการการบําบัดน้ําเสียเทศบาล
เมืองอําเภอลําลูกกาในจังหวัดปทุมธานีนั้นมีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยโดยใช้ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อเติมอากาศ
(Aerated Lagoon : AL) และการบริหารของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี
ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการเพิ่มประสิท ธิภาพการบําบัดน้ําเสียได้ เป็นอย่างดี 6) ด้าน
ปริมาณและคุณภาพ มีการบริหารจัดการการบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูก กา
จังหวัดปทุมธานีมีโรงบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาสามารถบําบัดน้ําเสียได้วัน
ละ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนคุณภาพน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วนั้นมีมาตรฐานตามกฎหมายที่กําหนดไว้ และ7)
ด้านงบประมาณ มีการบริหารจัดการการบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัด
ปทุมธานีได้มีการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปีมีความเพียงพอในการจัดการการบําบัดน้ําเสียส่วนการสํารวจ
ความคิดเห็นปัจจัยการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสียมาก ในด้านกฎระเบียบการจัดการน้ําเสีย ด้านปริมาณและ
คุณภาพบุคลากร และด้านงบประมาณ
3. การจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี 1)
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ มีการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูก กา
จังหวัดปทุมธานีในการบําบัดน้ําเสียชุมชนได้ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อมได้ดี
2) ด้านความพึงพอใจในการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัด
ปทุมธานี โดยประชาชนในเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีมีความพึงพอใจ
ของการจัดการบําบัดน้ําเสีย3) ด้านคุณภาพชีวิตมีการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลใน
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อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี โดยคุณภาพชีวิตของประชาชนในเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลํา
ลูกกาจังหวัดปทุมธานีอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีการจัดการบําบัดน้ําเสียโดยการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์แก้ไข
อย่างถูกวิธี ซึ่งทําให้ลดปัญหาการเสื่อมโทรม น้ําเน่าเหม็น รวมถึงเป็นการลดปริมาณแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและ
เชื้อโรคต่างๆ ได้ 4) ด้านความยั่งยืนมีการจัดการการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอ
ลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่เน้นให้มีการรณรงค์การจัดการการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล
ในลําลูกกาอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชนในเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอ
ลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี และจัดหลักสูตรการจัดการบําบัดน้ําเสียในโรงเรียนของเทศบาลเมืองและเทศบาล
ตําบลในอําเภอลําลูกกา5) ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบําบัดน้ําเสียอย่างถูกวิธี ได้มีค่ามาตรฐานตามที่กําหนดไว้ต่อ
ของเทศบาลเมืองอําเภอลําลูกกาในจังหวัดปทุมธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการสํารวจความคิด เห็ นการ
จัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมมีอยู่ใน
ระดับมาก ในด้าน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านความยั่งยืน และด้านสิ่งแวดล้อม
4. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอ
ลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี1) การสร้างจิตสํานึกในการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลใน
อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี2) การสร้างเครือข่ายในการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาล
ตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี3) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการบําบัดน้ําเสีย
ของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี4) ส่งเสริมงบประมาณในการการจัดการ
บําบัดน้ําเสียของเทศบาเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีอย่างเพียง5)การสนับสนุนให้มี
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจัง หวัดปทุมธานีมีทุกแห่ง 6) การ
จัดการบําบัดน้ําเสียตั้งแต่ครัวเรือนก่อนปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ําลําคลองสาธารณะ 7) ควรมีการสร้างความเข้าใจใน
การจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่อง8)
การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูก กา
จังหวัดปทุมธานีอย่างเพียงพอ
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเรื่องการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลใน
อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีผู้วิจัยสรุปผลทดสอบสมมติฐานตามลําดับนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลใน
อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน
1) ปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามเพศพบว่า เจ้าหน้าที่ของของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอ
ลําลูกกาทั้งเพศชายและหญิงมีระดับความคิดเห็นการจัดการบําบัดน้ําเสียต่อการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาล
เมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการบรรลุวัตถุประสงค์มีการ
จัดการบําบัดน้ําเสียต่อการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามการศึกษา พบว่า การศึกษาแตกต่างกันมีการจัดการบําบัดน้ําเสียต่อการ
จัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบความแตกต่างดังนี้แล้ว จึงทําการเปรียบเทียบรายคู่เพื่อหาคู่ที่มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน ด้วยค่าสถิติ Scheffe พบว่า การจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล
อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาแตกต่างกันกับการศึก ษาระดับมัธยมศึ ก ษา
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความกับโรงงานขนาด
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ใหญ่ ส่วนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปไม่มีความแตกต่าง
3) ปัจจัยส่วนบุ คคลจําแนกตามอายุ พบว่า อายุแตกต่างกันมี การจั ดการการบํา บัดน้ํ าเสีย ต่ อการ
จัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบความแตกต่างดังนี้แล้ว จึงทําการเปรียบเทียบรายคู่เพื่อหาคู่ที่มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน ด้วยค่าสถิติ Scheffe พบว่า การจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลใน
อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่มีอายุ 21-25 ปีแตกต่างกันกับอายุ 31-35 ปี และอายุ 26-30 ปีแตกต่างกันกับ
อายุ 31-35 ปี และอายุ 41 ปีขึ้น ส่วนอายุ 18-20 ปี อายุ 31-35 ปี และอายุ 36-40 ปีไม่มีความแตกต่าง
4) ปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามรายได้ พบว่า รายได้ในการจัดการบําบัดน้ําเสียต่อการจัดการบําบัดน้ํา
เสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีไม่มีความแตกต่างกัน 5) ปัจจัยส่วน
บุคคลจําแนกตามจํานวนผู้อาศัยในครอบครัว พบว่า จํานวนผู้อาศัยในครอบครัวในการจัดการการบําบัดน้ําเสีย
ต่อการจัดการการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีไม่มีความ
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 นโยบายการจัดการน้ําเสีย และปัจจัยการจัดการบําบัดน้ําเสียมีอิทธิพลต่อการจัด การ
บําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอําเภอลําลูกกาในจังหวัดปทุมธานีพบว่า นโยบายการจัดการน้ําเสียและปัจจัยการ
จัดการบําบัดน้ําเสียมีอิทธิพลร่วมกันต่อการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลํา
ลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกําหนดเท่ากับ 0.639 แสดงว่า นโยบายการจัดการน้ําเสียและ
ปัจจัยการจัดการบําบัดน้ําเสียสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมือง
และเทศบาลตํ าบลในอํา เภอลํ าลู กกาจัง หวั ดปทุ มธานีโดยรวมได้ ร้อยละเท่ากับ 63.39 โดยผลการวิ เคราะห์
อิทธิพลของนโยบายการจัดการน้ําเสีย และปัจจัยการจัดการน้ําเสียที่มีอิทธิพลต่อการจัดการบําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมพบว่า ปัจจัยการจัดการน้ําเสียมี
อิทธิพลต่อการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลอําเภอเมืองลําลูกกาในจังหวัดปทุมธานีโดยรวมมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และปัจจัยที่มีอิทธิพลในงบประมาณ เทคโนโลยีที่ทันสมัยปริมาณและคุณภาพ การมีส่วนร่วม
กฎระเบียบการจัดการน้ําเสีย และวัดผลการประเมินได้ต่อการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองอําเภอลําลูก
กาในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกําหนดเท่ากับ 0.702 แสดงว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผันแปรของการจัดการบําบัดน้ํ าเสียของเทศบาลเมื องและเทศบาลตํ าบลในอํา เภอลําลูกกาจัง หวัดปทุ ม ธานี
โดยรวม ได้ร้อยละเท่ากับ 69.70 และปัจจัยทีมีอิทธิพลในงบประมาณเทคโนโลยีที่ทันสมัยปริมาณและคุณภาพ
การมีส่วนร่ วม กฎระเบี ยบการจัด การน้ํ าเสีย และวัดผลการประเมินได้ ต่อการจั ด การการบํ าบัดน้ํา เสี ย ของ
เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยรวมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 6)
แนวทางในการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิ จัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้างจาก
ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีส่วนการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม นํากลับมาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยจึงได้สรุปและเสนอแนวทางใน
การจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่เหมาะสม ดัง
ปรากฏดังภาพ
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Problem
ศึกษาสภาพ
ปัญหา

Input
นโยบายการจัดการ
บําบัดนําเสี ย
 วัดผลการประเมินได้

Process

ปัจจัยการจัดการ
บําบัดนําเสี ย
 งบประมาณ
 เทคโ นโ ลยี ที.
ทัน สมัย
 ปริ มาณและ
คุ ณ ภาพ
 การมีส่วนร่ วม

Outcome

การจัดการการบําบัด
นําเสี ยของเทศบาล
เมืองและเทศบาล
ตําบลในอําเภอลําลูก
กา จังหวัดปทุมธานี

การประเมินระบบ

ภาพที่ 1 แนวทางในการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัด
ปทุมธานี

อภิปรายผล
ในการอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาล
ตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีมี 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นโยบายการ
จัดการบําบัดน้ําเสียด้านวัตถุประสงค์ มีนโยบายการจัดการน้ําที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมถึงการรักษาสภาพ
การจัดการการบําบัดน้ําเสีย แต่ขาดการลงทุนและขจัดปัญหาน้ําเสียต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาตามหลัก การ
บริหารให้ครอบคลุมคุณภาพการจัดการบําบัดน้ําเสีย โดยประกาศให้ชุมชนทราบถึงนโยบายการบําบัดน้ําเสีย
ตลอดจนเฝ้ าระวัง และสร้ างจิ ตสํ านึ กของชุ ม ชน และปฏิ บัติ ต ามนโยบายอย่า งสม่ํา เสมอ และมี ก ารส่ งเสริม
กิจกรรมในการจัดการน้ําเสียพร้อมทั้งเสริมสร้างกลไกและสมรรถนะขององค์กร รวมทั้งมีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของนโยบายการจัดการน้ําเสียที่กําหนดไว้ทุกครั้ง
2. ด้านความพึงพอใจของการจัดการน้ําเสียมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การจั ด การบํ าบั ดน้ํ าเสี ย ของเทศบาลนครในจั ง หวัด ชลบุ รีนั้น ประชาชนยั ง ไม่ พอใจต่ อการบริ หารจัด การใน
คุณภาพน้ําประปาหมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างต่ํา เนื่องจากระบบประปามีปัญหาระบบโครงสร้างที่ไม่
สมบูรณ์ ไม่มีมาตรการบริหารจัดการและการบํารุงรักษา
3. ด้านคุณภาพชี วิต มีค วามคิ ดเห็ นอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ า การจัด การน้ํ าเสี ย มี ก าร
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในการบําบัดน้ําเสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทําให้สามารถ
การจัดการให้สภาพแวดล้อมเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวและเหมาะแก่การพักผ่อนทําให้ประชาชนมีสุขภาพดีแข็งแรง
4. ด้านความยั่งยืนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารมีความตั้งใจในการ
จัดการน้ําเสียในชุมชนเป็นอย่างดี สามารถชักจูงเจ้าหน้าที่หรือพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการ
น้ําเสีย นอกจากนั้นแล้วผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ และชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีให้
คําแนะนําในการจัดการกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําเสียอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
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ร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการจัดการน้ําเสีย มีการกําหนดพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาน้ําเสียโดยพิจารณา
จากสภาพภูมิประเทศ สภาพชุมชน มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพมาใช้ในการจัดการน้ําเสีย มีการ
จัดทําแผนและตั้งงบประมาณในการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย มีจํานวนพนักงานที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการน้ําเสียให้บรรลุเป้าหมาย
5. ด้านสิ่งแวดล้อมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารขององค์กรมีแ นว
ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ําเสียมีเป้าหมายการควบคุม ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
จัดให้ชุมชนมีความสะอาดเหมาะสม ถูกสุขอนามัย ชุมชนอาคารบ้านเรือนหรือสํานักงาน ปลอดเชื้อโรค และไม่มี
น้ําเน่าเสีย สภาพแวดล้อมเหมาะกับการลงทุนด้านเศรษฐกิจ มีความพร้อมในการประกอบกิจการได้เป็นอย่างดี
ไม่มีมลพิษทางน้ําที่เป็นอันตรายต่อสุข ภาพ สภาพแวดล้อมดี เป็นเมืองที่สะอาดน่าท่ องเที่ย ว เหมาะแก่ ก าร
พักผ่อนหย่อนใจ สังคมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการน้ําเสียตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการสิ่งแวดล้อมทําให้ไม่มีมลพิษทางน้ําที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนและใกล้เคียงองค์กรมี
การจั ด การออกแบบเครื่ องจั ก รกลเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การน้ํ า เสี ย ตามเกณฑ์ ม าตรฐานไม่ ส่ ง ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม องค์กรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดประหยัดใช้น้ําจากชุมชนเพื่อให้เกิดน้ําเสียลดน้อยลงและ
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม องค์กรมีการลดปริมาณน้ําเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ
1) รัฐควรการกําหนดนโยบายของรัฐทั้งระดับประเทศและระดับพื้นที่ต้องให้ความสําคัญในการสร้าง
ความเข้าใจในการจัดการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีไม่
กระทบต่อความเป็นอยู่ และพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหาร และพื้นที่เกษตรกรรม
2) การพัฒนาประเทศต้องคํานึงถึง มิติการจัดการการบําบัดน้ําเสียให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และชุมชน และทําให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
3) ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามนโยบายประสิทธิผลการจัดการการบําบัดน้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ผู้ บริหารองค์ ก ารได้ มี ก ารปฏิบั ติต ามนโยบายอย่ า งจริ ง จั ง กํ าหนดผู้ ป ฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารควบคุ ม ตามนโยบาย
วางเป้าหมาย การควบคุม ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
4) ผู้บริหารได้มีการจัดการการบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ซึ่งการทําให้ชุมชนมีการจัดการการ
บําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีมีความเหมาะสม โดยมีการ
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูก กา
จังหวัดปทุมธานีอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลลําลูกกา
มากยิ่งขึ้นและ
5) ผู้บริหารมีการปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือว่าเทศบาลเมืองและเทศบาล
ตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้คํานึงถึงการจัดการการบําบัดน้ําเสียที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมากฉะนั้นเทศบาลเมืองลําลูกกาควรมีการส่งเสริมให้มีการสร้างความเข้าใจในการจัดการบําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลในอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุ มธานีอย่างต่อเนื่ องในองค์ก รเอกชน ชุมชนให้
ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบ
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