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บทคัดย่อ
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ         
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเทศบาลนครในจังหวัดสมุทรสาคร การศึกษาในครั้งนี้เป็นการน�าระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสานโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเสริมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณ 
ประชากรที่ใช้ศึกษาได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนคร 2 แห่งประกอบด้วย เทศบาลนครสมุทรสาครและเทศบาล
นครอ้อมน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เทศบาลนคร 2 แห่งดังกล่าวจ�านวน 1,100 
หน่วยตัวอย่าง ด�าเนินการวิจัยระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2558 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบ
แบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนได้จ�านวน 936 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.09 (ร้อยละ 43.82 จาก
เทศบาลนครสมุทรสาครและร้อยละ 41.27 เทศบาลนครอ้อมน้อย) ส�าหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ใน
ขณะที่การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 9 รายด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง แล้วท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดการที่ส�าคัญคือ เทศบาลด�าเนินการเพื่อลดมลภาวะทางกลิ่นไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
หรือประชาชน รวมทั้งขาดตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร
ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) เศรษฐกิจ (2) เทคโนโลยี (3) สังคมหรือคุณภาพชีวิต (4) 
ความสมดุล และ (5) เครือข่าย นอกจากนี้ การทดสอบทางสถิติที่ระดับการมีนัยส�าคัญ 0.05 พบว่าการบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนทั้ง 5 ด้าน ล้วนเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ มนุษย์ (Man) การบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ (Material) การให้บริการประชาชน (Market) การบริหารจัดการข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสาร (Message) การ
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ประสานงานหรือการประนีประนอม (Mediation) และการวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) 
ทั้งนี้ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพยังสนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการของเทศบาลว่า ควรน�าตัวแบบ
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้านไปประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบ
การบริหารจัดการหรือเป็นกลุ่มตัวชี้วัดส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ค�ำส�ำคัญ :  การจัดการอย่างยั่งยืน การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร 

Abstract
  The main objectives of this study were to explore administrative problems and development 
guidelines of environment quality promotion of municipalities in Samutsakorn province and to examine 
the effects of sustainable administrative factors of environment quality promotion on the resources 
management effectiveness of municipalities. The research methodology was designed as mixed methods 
using quantitative approach as principal mean and supported by qualitative approach. This study was 
conducted from April to December 2015. The survey using questionnaire was a tool to collect the data 
from the 1,100 residents in two municipalities in Samutsakorn province. Of 963 usable questionnaires 
(representing a 85.09% response rate), 43.82% came from Samutsakorn city and 41.27% came from 
Oomnoy city. The data then were analyzed by using both descriptive and inferential statistic approaches; 
including mean, standard deviation; and multiple regression analysis. For qualitative approach, in-depth 
interview of 9 experts/key informants with semi-structured in-depth interview form was applied. The 
findings from the survey indicated that the major problem of administration was the municipalities’ 
environmental operations of smell decrease inconsistently with social and people needs, as well as the 
municipalities’ lacking of administrative model consisting of five dimensions: economy; technology; 
society or quality of life; balance; and network. Furthermore, the results indicated empirical evidence, 
at a .05 level of statistically significance, concerning the relationship between the five dimensions of 
sustainable administration and resources management effectiveness that consisted of man, materials, 
market, message, mediation, and measurement. Finally, the qualitative results also supported that the 
sustainable administrative model of environment quality promotion should be established and applied 
by the municipalities for environmental operating and for key performance indicators in order to have 
sustainable development in the future.  

Keywords:   Sustainable administration, Environment quality promotion, Municipality, Samutsakorn   
    province
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บทน�า
  การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพนับเป็น
ปัจจัยส�าคัญมากประการหน่ึงของการพัฒนาประเทศอย่าง
ยัง่ยนื เนือ่งจากแนวทางการพฒันาประเทศทีผ่่านมาในอดตี 
ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ โดย
ขาดการวางแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างรอบคอบ ส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาภาวะมลพิษ
ด้านต่างๆ ในระดับที่น่าเป็นห่วง ทั้งนี้ปัญหามลภาวะทาง
อากาศโดยเฉพาะมลภาวะทางกลิน่จากโรงงานอตุสาหกรรม 
นับเป็นอีกปัญหาที่ส�าคัญท่ัวโลกไม่เพียงเป็นปัญหาใน
ประเทศไทยเท่านั้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) ถึงแม้ว่า 
รัฐบาลจะได้ออกกฎหมายและมาตรการมารองรับ รวมทั้ง
ได้มีการจัดตั้งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมมาดูแล โดยเฉพาะ
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 และต่อจากนัน้ได้มกีารปรบัปรงุกฎหมาย 
มาตรการ และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วหลายครั้ง แต่
สภาพปัญหาหลายประเภทยังคงอยู่ในภาวะวิกฤติ สภาพ
ปัญหาเช่นที่กล่าวนี้ได้เกิดขึ้นกับหลายประเทศทั่วโลกเช่น
กัน กระแสการพัฒนาในระดับโลกจึงมุ่งไปที่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
  จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปาก
แม่น�า้ท่าจนี และเป็นเมอืงแห่งความส�าคญัทางเศรษฐกจิทีม่ี 
มีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรม การประมง และการ 
เกษตรกรรม นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นจังหวัด 
1 ใน 10 ของประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวสูง
ตลอดมา ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product, 
GPP) เท่ากับ 319,401 ล้านบาท และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ 351,516 
บาท นับเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ (ส�านักงานจังหวัด
สมุทรสาคร, 2557)
  จังหวัดสมุทรสาครนับเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วมาก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่รองรับความเจริญ
และการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาคอตุสาหกรรมและชุมชน มอีตัราการขยายตวัในระดบั 
ทีส่งูมาก มกีารอพยพย้ายถิน่ของประชากรจากจงัหวดัต่างๆ 
เข้ามาประกอบอาชีพเป็นจ�านวนมาก ท�าให้มีศักยภาพเอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เนื่องจากอยู่ในเขต
ปรมิณฑลของจงัหวดักรงุเทพมหานคร มกีารคมนาคมขนส่ง

ที่สะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐานและ
ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการลงทุน จึงมีผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุนตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นจ�านวนมาก ใน
ปี พ.ศ. 2557 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร จ�านวน 5,585 แห่ง เป็นเงินลงทุน 708,176 
ล้านบาท และมีการจ้างแรงงาน 405,756 คน (ส�านักงาน
จังหวัดสมุทรสาคร, 2557) ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหาด้านมลภาวะต่างๆ และทวีความรุนแรงขึ้นจนเกือบ
ถึงขั้นวิกฤติปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ทีส่�าคัญ (สถาบนัทีป่รกึษาเพือ่พฒันาประสิทธภิาพในราชการ 
(สปร.), 2555) เช่น อาทิ ปัญหาทางอากาศ มลภาวะทาง
อากาศ ปัญหาขยะมลูฝอย โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญหาปัญหา 
กลิ่นเหม็นในเขตพื้นที่อ�าเภอเมืองสมุทรสาครอันเนื่องมา
จากกระบวนการผลิตของโรงงานปลาป่นและโรงงาน
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สั่งสมมา
เป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนที่อากาศอับ
ชื้น โรงงานดังกล่าวเหล่านี้จะส่งกลิ่นรุนแรงมาก ซึ่งส่งผล
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม
  เทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นที่มีความส�าคัญ
อย่างมาก รวมทัง้เป็นสถานทีฝึ่กหดัการปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตยและการกระจายอ�านาจให้แก่ประชาชน
อย่างต่อเนือ่ง พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการ 
กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
หมวด 2 การก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ มาตรา 16 ได้ก�าหนดให้เทศบาลมีอ�านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองที่ส�าคัญ ตัวอย่างเช่น 
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และ
การรักษาพยาบาล การจัดการ การบ�ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ ทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
ฯลฯ  จะเห็นว่าอ�านาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ยังครอบคลุมไปถึง
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
  ดังน้ัน การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพส่ิง
แวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครส่วนหนึ่งจึงมี
ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นมุ่งเน้น
การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรสาครเพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาการด�าเนิน
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งานการบริหารจัดการของหน่วยงาน อันได้แก่ เทศบาล ซึ่ง
เป็นหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่น ในสังกัดของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลใน
เรื่องการลดมลภาวะทางกลิ่น กล่าวคือ ปัจจุบันเทศบาลมี
การจัดการหรือด�าเนินการเพื่อลดมลภาวะทางกลิ่นไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งหากเทศบาลไม่ด�าเนินการเพื่อ
ลดมลภาวะทางกลิ่นให้มีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมเกิดผลเสีย
ต่อหน่วยงาน และต่อสังคมและประชาชนหลายประการ 
ตวัอย่างเช่น การทีเ่ทศบาลมกีารจดัการเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพ 
สิ่งแวดล้อมในเรื่องการลดภาวะทางกลิ่นไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ไม่ได้มาตรฐาน และไม่เป็นสากลย่อมส่งให้ไม่ได้
รับการยอมรับจากประชาชน หรือ ผลเสียต่อประชาชน
โดยท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนร�าคาญ ท�าให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังสุขภาพทางร่างกายและ
จิตใจลดลง ท�าให้สภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมสลาย เกิดมลพิษ
ทางอากาศ และเกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคเพิ่มขึ้น หรือท�าให้
สภาพพื้นที่ของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครถูกกล่าวขาน
ในด้านลบว ่าเป ็นพื้นที่ ท่ี มีคุณภาพสิ่งแวดล ้อมไม ่ได ้
มาตรฐาน เป็นต้น  
  ด้วยเหตผุลทีแ่สดงถงึความเป็นมา ความส�าคญัและ 
ความจ�าเป็น อ�านาจหน้าที่ ปัญหาการวิจัย ความส�าคัญ
ของปัญหาการวิจัย ตลอดจนตัวอย่างปัญหาเก่ียวกับการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
ข้างต้น จึงท�าให้การศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมต่อการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืนมาปรับประยุกต์ใช้จึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็น ทั้งนี้
ผลการศึกษาที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ท้ังในทางวิชาการ
และทางปฏิบัติต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1.  เพื่อส�ารวจสภาพปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบ
ยั่งยืน
  2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
จัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลใน

จังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเทศบาลนครใน
จังหวัดสมุทรสาคร

การทบทวนวรรณกรรม
  แนวคิดเกี่ยวกับกำรส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
  ประเทศไทยประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมในทุกประเภท 
อันเป็นผลมาจากการพัฒนาที่เน้นด้านเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ 
ถึงแม้ว ่าแนวทางการพัฒนาจะเริ่มให้ความส�าคัญกับ       
ส่ิงแวดล ้อมและทรัพยากรมากขึ้นตั้ งแต ่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) 
เป็นต้นมา แต่ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
คณุภาพสิง่แวดล้อมยงัคงอยู ่ และในบางประเภทกลบัอยูใ่น 
ภาวะทีว่กิฤตมิากขึน้ เนือ่งจากปัญหาดงักล่าวเกดิขึน้และสะสม 
มานาน แต่วธิกีารจดัการหรอืแก้ไขปัญหายงัไม่สามารถด�าเนนิ- 
การได้ทันกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น (จันทนา อินทปัญญา, 
2548) แม้ว่า รัฐบาลจะได้ออกกฎหมายและมาตรการมา 
รองรับ รวมทั้งได้มีการจัดตั้งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมมาดูแล 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติส ่งเสริมและรักษาคุณภาพ      
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (กรมส่งเสริมคุณภาพ    
ส่ิงแวดล้อม, 2537) และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมาย 
มาตรการ และองค์กรด้านส่ิงแวดล้อมอีกหลายครั้ง แต่
สภาพปัญหาหลายประเภทยังคงอยู่ เนื่องด้วยลักษณะงาน 
การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจ�าเป็นต้องใช้เวลา และมี
ความต่อเนื่องในการด�าเนินงานจึงจะสัมฤทธิ์ผล 
  ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (2540) จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะ
ยาว 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - 2559 ซึ่งนอกจากจะได้
ค�านึงถึงความส�าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และความจ�าเป็นในการฟื้นฟู ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมเป็นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว ยังได้ค�านึงถึงองค์
ประกอบที่ส�าคัญอย่างอื่นที่จะมีบทบาทเกี่ยวข้องเป็น
ตัวแปรในช่วงดังกล่าว อาทิ จ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 
เทคโนโลยี บทบาทของภาคเอกชน ตลอดจนบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ ซึ่งจะมีส่วนในการ
บรหิารและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและการส่งเสรมิ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการเฝ้าระวังและการ
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สร้างจิตส�านึกของชุมชน          
  นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ก�าหนดบทบัญญัติในด้านสิ่งแวดล้อม 6 
ประการ ทีช่่วยเสริมสร้างบทบาทของประชาชนในการรกัษา 
สิง่แวดล้อม การอนรุกัษ์และการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่าง
ยั่งยืน (โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2547) อันประกอบด้วย สิทธิ
ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิ
ของบุคคลในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สิทธิของ
ประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิที่จะได้รับข้อมูล
ข่าวสารก่อนการอนุญาตหรือด�าเนินโครงการหรือ กิจกรรม
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หน้าที่ของรัฐในการสนับสนุน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และอ�านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการ บ�ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้การที่รัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจหน้าท่ีทาง
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้นนั้น เป็นพัฒนาการส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวโน้มใน
ปัจจุบันที่มีกระแสเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเป็นอิสระมากขึ้น
  แนวคิดที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืน                                                              
  แนวคิดเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนมีความเป็นมา
เกี่ยวข้องกับการอนุวัตแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน และเกี่ยวข้องกับการประชุมระดับ
โลก 4 ครั้งในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2546 (กรมการค้า
ภายใน, 2558) โดยการประชุมครั้งส�าคัญได้แก่ การประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในปี พ.ศ. 
2535 ที่กรุงริโอเดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่ง
ผลจากการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยและประเทศสมาชิก
องค์การสหประชาชาติ รวม 178 ประเทศได้ร่วมลงนาม
รับรองปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio 
Declaration on Environment and Development) 
และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งเป็นแผนแม่บท
เพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยนืของโลก โดยครอบคลมุการพฒันา 
ที่สมดุลทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และก�าหนดรายละเอียดของแผนออกเป็น 4 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มิติทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ส่วนที่ 2 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร ส่วนที่ 3 การส่ง
เสริมบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่ส�าคัญ และส่วนที่ 4 วิธีการ

ในการด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา (World Commission on Environment and 
Development) (1987) กล่าวถึง แนวคิดการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืว่า เป็นการพฒันาเศรษฐกจิควบคู่กบัการรกัษาคุณภาพ 
สิง่แวดล้อม และการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 
พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เพิ่มขึ้น 
โดยที่แนวความคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใช้กันโดย
ทั่วไปจะเน้นการพัฒนาที่ให ้คนรุ ่นปัจจุบันได้รับสิ่งที่
ต้องการ โดยไม่ท�าให้ความสามารถของคนรุ่นลูกหลานใน
การได้รับส่ิงที่ต้องการลดลง ซึ่งหมายความรวมถึงการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของคนในรุ่นปัจจุบันต้องไม่ท�าให้ความ
สามารถในการได้รบัทรพัยากรของคนรุน่ต่อไปลดลง จงึเป็น 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วย   
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของการพฒันาอย่างยัง่ยนืว่าประกอบด้วยแนวคดิ อย่างน้อย 
3 ประการ คือ (1) ความต้องการของมนุษย์ โดยการพัฒนา
อย่างยั่งยืนค�านึงถึงแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของ
มนุษย์ ซึ่งอาจเป็นความต้องการพื้นฐานในการด�ารงชีวิต 
และความต้องการที่จะมีมาตรฐานที่ดีกว่าเดิม (2) ขีดจ�ากัด
ของสิ่งแวดล้อม เนื่องจากระบบสภาพแวดล้อมมีขีดจ�ากัด
ในการให้ทรัพยากรและมีขีดจ�ากัดในการรองรับของเสีย 
และ (3) ความยุติธรรมในสังคมทั้งระหว่างชนรุ่นเดียวกัน
กับชนรุ่นต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ความยั่งยืนนั้นไม่อาจมั่นคงอยู่ได้
หากปราศจากนโยบายการพัฒนาที่ค�านึงถึงปัจจัยทาง
สังคมและทางวัฒนธรรมเข้ามาพิจารณาด้วย จึงต้องค�านึง
ถึงหลักความยุติธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันกับชนรุ่นต่อๆ
ไป และหลักความยุติธรรมระหว่างชนรุ่นเดียวกัน
  ส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยมีพื้นฐาน
แนวคิดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาที่มีดุลยภาพ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ 
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทั้ง 3 มิติจะต้องเกื้อกูลและไม่เกิด
ความขดัแย้งซึง่กนัและกนั โดยมเีป้าประสงค์ของการพฒันา 
4 ประการ ได้แก่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจเกิด
การขยายตัวอย ่างมี เสถียรภาพทั้งระดับภายในและ
ภายนอกประเทศ การกระจายการพัฒนาอย่างเป็นธรรม 
และการมีระบบบริหารจัดการที่ดีโดยการที่ประชาชนทุก
ภาคส่วนของสังคมมีโอกาสและสิทธิในการรับรู ้ข ้อมูล
ข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจและนโยบายสาธารณะแก่
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ประชาชน โดยผ่านการบรหิารจดัการและความร่วมมอืแบบ 
บูรณาการของสถาบันการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ง
แวดล้อมอย่างจริงจัง (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551)
  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มี
ส ่วนส�าคัญต่อการบริหารจัดการท่ียั่งยืนท่ีพัฒนาจาก
แนวคดิพืน้ฐานของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบด้วย
ปัจจัย 5 ประการ ดังนี้ (1)  ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การ
จัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
(2) ด้านเทคโนโลยี หมายถึง การจัดการเพื่อส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และได้มาตรฐานสากลมาใช้ในจ�านวนท่ีมากเพียงพอ (3) 
ด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิต หมายถึง การจัดการเพื่อส่ง
เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวกับสังคมหรือคุณภาพชีวิต
ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
และคณุภาพชวิีตของประชาชน (4) ด้านความสมดลุ หมายถงึ 
การจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวกับ
ความสมดุล เช่น การค�านึงถึงความสมดุลของรายได้หรือ
การประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิตประชาชน และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญกับการเพิ่มพูนความรู้ (ด้าน
วัตถุ) ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีเกี่ยวกับการลด
มลภาวะทางกลิ่นแก่ประชาชน (ด้านจิตใจ) และ (5) ด้าน
เครอืข่าย หมายถงึ การจดัการเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 
ผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ เช่น ผู้น�าชุมชน และภาคเอกชน มกีาร
เผยแพร่ความรูแ้ก่ประชาชนผ่านช่องทางหรอื ผ่านเครอืข่าย 
ที่ทันสมัย เช่น อินเตอร์เน็ท หรือสื่อทางสังคมออนไลน์  
  แนวคิดเกี่ยวกับป ัจจัยประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำร
  ในหนังสือการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
และแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง วริชั วริชันภิาวรรณ (2550) 
ได้ให้ความหมายของค�าว่า “การบรหิาร” “การจดัการ” และ 
“การบริหารจัดการ” ว่า มีความหมายใกล้เคียงกัน และ
อาจน�ามาใช้แทนกันได้ถึงแม้ว่าแต่ละค�าจะมีความแตกต่าง
กันในรายละเอียดบางประการ เช่น วัตถุประสงค์ในการจัด
ตั้งหน่วยงาน โดยค�าว่า “การบริหาร” ส่วนใหญ่ใช้ในภาค
รัฐหรือหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
เพื่อให้บริการสาธารณะทั้งหลาย (Public services) แก่
ประชาชน ขณะที่ค�าว่า “การจัดการ” นิยมใช้ในภาค
เอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อมุ่ง

แสวงหาก�าไร โดยผลประโยชน์ทีจ่ะตกแก่สาธารณะถอืเป็น 
วตัถปุระสงค์รองหรอืเป็นผลพลอยได้ ส่วนค�าว่า “การบรหิาร 
จัดการ” น�ามาใช้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เฉพาะการ
บริหารจัดการภาครัฐ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้
บ ริ ก า รสาธ า รณะทั้ ง หลายแก ่ ป ระชาชนอย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็น และจูงใจด้วย
การให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น ส�าหรับความหมายของ 
ค�าว่า การบริหารจัดการที่ใช้ในที่นี้หมายถึง แนวทางการ
ด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่หน่วยงาน และ/หรือ 
บุคลากรของหน่วยงานน�ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา 
หรือสร้างความสุขความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและ
ยั่งยืนให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) กล่าวว่า การ
บริหารจัดการทุกประเภทจ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือ
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่ส�าคัญ  ได้แก่ บุคลากร
(Man) งบประมาณ (Money) วสัดอุปุกรณ์ (Material) และ 
การจัดการ (Management)  หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s 
ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหาร
จะประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มี
คุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุน
การด�าเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับ
ความต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบ
การจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด                                                                                                            
  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2556) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มี
ส่วนส�าคัญต่อการบริหารจัดการที่เรียกว่า 3M-11M (หรือ
อาจเรียกว่าทรัพยากรบริหารจัดการ หรือทรัพยากรการ
จัดการ (Management resources) ซึ่งเป็นหลักการ
จัดการตามหลักปรัชญาตะวันออก อันหมายถึง ตัวชี้วัดการ
บริหารจัดการที่เป็นปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการบริหาร
จดัการหรอืประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการ หรอืทรพัยากร 
การจัดการ ตัวอย่างเช่น 3M ที่ประกอบด้วยคนหรือการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) เงินหรือการบริหารงบ
ประมาณ (Money) และการบริหารงานทั่วไป (Manage-
ment) ที่ถูกน�าเข้าไปในระบบการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด
ดงักล่าวนีม้จี�านวนเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ เนือ่งจากการบรหิาร
จัดการมีความซ�้าซ้อนเพิ่มมากขึ้น จนเป็น 11M ตัวอย่าง
เช่น (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) (2) การบริหาร
งบประมาณ (Money) (3) การบรหิารงานทัว่ไป (Manage-



Journal of the Association of Researchers   Vol.21 No.2 May - August 2016 221

ment) (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) (5) การ
บริหารคุณธรรม (Morality) (6) การให้บริการประชาชน 
(Market) (7) การบริหารข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร 
(Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค 
(Method) (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (Minute) (10) การประสานงานหรือการ
ประนีประนอม (Mediation) และ (11) การวัดผล หรือ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) ตัวชี้วัด
การบริหารจัดการที่เป็นทรัพยากรการจัดการเหล่าน้ีอาจ
จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ระบบการบริหารจัดการยัง
คงพัฒนา และก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ ประโยชน์
ของกรอบแนวคิด 11M โดยสามารถไปปรับใช้เป็นกรอบ
แนวคิด ตัวชี้วัด หรือกลุ่มตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่เรียก
ว่า 3M-11M และสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบประเมินผลของการปฏิบัติงานได้อีกด้วย 

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน 
ซึ่งเน้นระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงส�ารวจ
เป็นหลัก และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึกลึกเพื่อน�าข้อมูลมาเสริมและเทียบเคียงกับ
ผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
  ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ
  ประกอบด้วยการด�าเนินการใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
(1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (2) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ (4) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนทั้งหมดในเขต
พื้นที่เทศบาลนคร 2 แห่ง อันได้แก่ (1) เทศบาลนคร
สมุทรสาคร มีจ�านวนประชากร 55,069 คน และ (2) 
เทศบาลนครอ้อมน้อย มีจ�านวนประชากร 52,097 คน 
รวมประชากรเท่ากับ 107,166 คน (ข้อมูลเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2555) ส่วนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมี
จ�านวน 1,100 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากการค�านวณเพื่อ
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่
ระดับความเชื่อมั่น 97% และระดับความคลาดเคลื่อนที่ 
0.03 (Yamane, 2012) และเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมาจาก
เทศบาลนครสองแห่งเป็นไปตามสัดส่วนของประชากร ผู้

วิจัยจึงท�าการสุ่มตัวอย่างโดยการก�าหนดโควตาและการ
สุ่มตัวอย่างตามสะดวก โดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นประชาชน
ได้รับผลจากมลภาวะทางกล่ินอย่างมากอันส่งผลต่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล ้อมของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรสาคร
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรทดสอบควำม
เที่ยงตรงและควำมเชื่อมั่น
  แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชากรเป็นจ�านวนมาก โดย
แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง  
ซ่ึงเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 
หรอืหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์ 
การวิจัย (Index of item Objective Congruence หรือ 
IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน ได้ค่าความเที่ยงตรง
เท่ากบั 0.96 และได้ท�าการทดสอบ (Pretest) จ�านวน 50 ชดุ 
เพือ่หาความเชือ่ถอืได้ของแบบสอบถาม หรอืหาสมัประสทิธิ์
แอลฟาของครอนบาค ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัได้ค่าความ
เชื่อถือได้ ที่ระดับ 0.94 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดที่ 
0.70 (Hair et al., 2010)
  แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วน
บุคคลของประชาชน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และเขต
เทศบาลที่พ�านักอาศัย ส่วนที่ 2 ค�าถามที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน 5 ด้านที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามที่เกี่ยวข้องกับ
แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมของ
เทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน ส่วนที่ 4 เป็นค�าถามที่ครอบคลุมตัว
แบบพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมของเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 
ด้าน ซึ่งการสร้างแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ถึง 4 นั้น ผู้วิจัย
ได้น�าแนวคิดในการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงที่น�าเสนอโดยวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) มาประยุกต์
ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทที่ก�าลังศึกษา  และส่วนที่ 5 เป็น
ค�าถามที่ครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมของเทศบาล
ในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยัง่ยนื 
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5 ด้านตามการบรหิารจดัการทีเ่รยีกว่า 6M โดยคดัเลอืก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก�าลังศึกษาและพัฒนาประยุกต์
มาจากงานวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2556) ทั้งนี้แบบสอบถาม
ในส่วนที่ 2-5 มีเกณฑ์ในการก�าหนดค่าน�้าหนักของการ
ประเมินเป็น 3 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท เนื่องจากผู้ศึกษา
ต้องการประเมินความละเอียดที่อยู่ในระดับที่พอเหมาะที่
สะดวกและเข้าใจง่ายส�าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
  ผู้ศึกษาด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
สิงหาคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2558 โดยสามารถเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนได้จ�านวน 936 ชุด 
(เทศบาลนครสมุทรสาครจ�านวน 482 หน่วยตัวอย่างและ
เทศบาลนครอ้อมน้อย จ�านวน 454 หน่วยตัวอย่าง) รวม 
936 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.45 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
1,100 หน่วยตัวอย่าง
 	 การ วิ ธี วิ เคราะห ์ข ้อ มูลและสถิติที่ ใช ้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
  ผู้วิจัยน�าข้อมูลเชิงปริมาณมาท�าการประมวลและ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช ้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ
คอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ในรูป
ตาราง รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ด้วย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในการหาความ
สัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกัน ส�าหรับการ
ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผล
ต ่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมอย ่างยั่ งยืน กับ
ประสิทธิภาพการจัดการ ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ เป็นสถิติหลักในการทดสอบ ที่ระดับนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
  ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ
  การเก็บรวบรวมข ้อมูลเป ็นลักษณะของการ
สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ
รู ้ความสามารถและความเช่ียวชาญเก่ียวกับการบริหาร
จัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยพิจารณาเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบ
เจาะจงบุคคล จ�านวน 9 ราย (Key informants) โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือด้วยวิธีการของ 
Snowball Sampling (Goodman, (1961), Biernacki & 

Waldorf (1981)) กล่าวคือ ผู้วิจัยท�าการเลือกผู้เชี่ยวชาญ
ที่ผู ้ศึกษาเห็นว่ามีความเช่ียวชาญในประเด็นปัญหาการ
วิจัย หรือในประเด็นส�าคัญของการวิจัยจ�านวน 1 คน หลัง
จากผู้ศึกษาสัมภาษณ์แนวลึก (in-depth interview) ผู้
เชี่ยวชาญคนแรกแล้ว ผู้ศึกษาจึงขอให้ผู้เชี่ยวชาญคนแรก
นั้นระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญคนต่อไป ด�าเนินการเช่นน้ีไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งครบจ�านวนตามที่ผู้ศกึษาต้องการ ซึง่ผูใ้ห้ข้อมลู
หลกัในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบ ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอ�าเภอกระทุ่มแบน นาย
อ�าเภอบ้านแพ้ว นายอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้อ�านวยการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน และพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร 
จากนั้นผู ้วิจัยได ้ท�าการเก็บรวบรวมข ้อมูลด ้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว ส�าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่พัฒนา
ขึ้นมาจากผลที่ได้จากการวจิยัเชงิปรมิาณ และน�าข้อมลูมา
วเิคราะห์ด้วยการพรรณนา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่จะ
น�ามาเสริมหรือเทียบเคียงกับข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็น
ข้อมูลหลักของการศึกษาในครั้งนี้

ผลการวิจัย
  ข ้ อ มูลส ่ วนบุ คคลของก ลุ ่ มตั วอย ่ า งที่ ตอบ
แบบสอบถามในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณนี้ ได้มาจาก
กลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นประชาชนในเขตพืน้ทีข่องเทศบาล 2 แห่ง 
ที่ตอบแบบสอบถามได้ย่างสมบูรณ์และเห็นว่าการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมของเทศบาลนครจังหวัดสมุทรสาครยัง
คงมีปัญหาอยู่จ�านวน 936 หน่วยตัวอย่าง ดังนี้ (1) เทศบาล
นครสมุทรสาคร จ�านวน 482 หน่วยตัวอย่าง และ (2) 
เทศบาลนครอ้อมน้อย จ�านวน 454 หน่วยตัวอย่าง ผู้ศึกษา
จึงได้น�าจ�านวนตัวอย่างดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์พบ
ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ล้วนตอบแบบสอบถามว่า “เทศบาลมีปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเรื่องการ
ลดมลภาวะทางกลิ่น” โดยแสดงค่าจ�านวน และค่าร้อยละ 
จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 3 เรื่อง มี
ดังนี้ (1) เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.92) เป็น
หญิง และร้อยละ 48.08 เป็นชาย (2) ระดับการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.88) มีการศึกษาระดับต�่า
กว่าปริญญาตรี และร้อยละ 44.12 มีการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี 
  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างต่อ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับการจัดการเพื่อส่ง
เส ริมคุณภาพสิ่ ง แวดล ้ อมของ เทศบาลในจั งหวั ด
สมุทรสาครตามแนวคิดที่ยั่งยืน 5 ด้าน โดยน�าข้อมูลมา
แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค�า
อธิบาย (ตาราง 1) จากข้อมูลในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมของเทศบาลตามแนวคิดการบริหารจัดการที่
ยั่งยืนในภาพรวมทั้งหมด ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างต่อภาพรวมทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.41, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68) ว่า ในภาพรวมทั้งหมด เทศบาลมีปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน โดยมีปัญหา
ด้านการจัดการเครือข่ายมากที่สุดและปัญหาด้านการ
จัดการความสมดุลน้อยที่สุด
  ข้อมูลในตารางที่ 1 ยังแสดงให้เห็นอีกว่า ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมของ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิด
การบริหารจัดการที่ยั่งยืนที่มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู ่ใน
ระดบัมาก และเมือ่พจิารณารายด้านจากค่าเฉลีย่รวม พบว่า 
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิด
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็น
ด้วยในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยเฉพาะด้านที่ควรได้รับ
การพัฒนามากที่สุดคือด้านการจัดการด้านเทคโนโลยี ส่วน
การจัดการความสมดุลแม้ว่ามีความส�าคัญในระดับมากแต่
เป็นอันดับสุดท้ายที่เทศบาลควรต้องด�าเนินการควบคู่กัน
ไปด้วย
  ส�าหรับผลการวิเคราะห์ความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 6M โดยน�า
มาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค�าอธิบาย 
(ตาราง 2) จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับ
ปานกลางต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 
6M โดยประสิทธิภาพด้านการให้บริการประชาชนอยู่ใน
ระดับต�่าที่สุด ในขณะที่ประสิทธิภาพการจัดการด้านการ
ประสานงานอยู่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดและได้รับผลประเมินอยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นกัน

ตาราง 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลประเมินของระดับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพ
   สิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิดการจัดการที่ยั่งยืน

       ปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร  แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร

 แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืน  ส่วน   ส่วน

      ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ผลประเมิน ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ผลประเมิน

       มาตรฐาน   มาตรฐาน

1 การจัดการด้านเศรษฐกิจ 2.43 0.69 มาก 2.55 0.6 มาก

2 การจัดการด้านเทคโนโลยี 2.40 0.72 มาก 2.62 0.57 มาก

3 การจัดการด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิต 2.43 0.69 มาก 2.56 0.62 มาก

4 การจัดการด้านความสมดุล 2.35 0.71 มาก 2.51 0.68 มาก

5 การจัดการด้านเครือข่าย 2.44 0.61 มาก 2.57 0.63 มาก

  เฉลี่ยรวม    2.41 0.68 มำก 2.56 0.62 มำก
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  นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ
ปัจจัยองค์ประกอบด้านการจัดการที่มีผลต่อการส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตาม
แนว คิดการบ ริหารจั ดการที่ ยั่ ง ยื นที่ มี อิ ทธิ พลต ่ อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้แสดงผล
การวิเคราะห์ในตาราง 3
  จากข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า 
การทดสอบสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ปัจจัยองค์
ประกอบการบริหารจัดการทั้ง 5 ประการ มีอิทธิพลทาง
บวกต่อประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ด้านต่างๆ เกือบทุกด้าน ยกเว้น องค์ประกอบด้าน
เศรษฐกิจไม่มีผลต่อระดับการให้บริการประชาชนและการ

ตาราง 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลประเมินของความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิภาพใน  
   การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร
      ระดับควำมเห็น
  ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม  ส่วน
      ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ผลประเมิน
       มาตรฐาน 
1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) 2.26 0.59 ปานกลาง

2 การจัดการด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (Material) 2.3 0.62 ปานกลาง

3 การจัดการด้านการให้บริการประชาชน (Market) 2.21 0.67 ปานกลาง

4 การจัดการข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสาร (Message) 2.25 0.64 ปานกลาง

5 การจัดการด้านการประสานงานหรือการประนีประนอม (Mediation) 2.32 0.61 ปานกลาง

6 การจัดการด้านการวัดผลหรือการประเมินผล (Measurement) 2.3 0.62 ปานกลาง

     เฉลี่ยรวม 2.28 0.63 ปำนกลำง

วัดผลการปฏิบัติงาน และองค์ประกอบด้านเครือข่ายไม่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพด้านการประเมินผลการปฏิบัติ
งานด้วยเช่นกนั อย่างไรกต็าม องค์ประกอบด้านการจดัการ
บางประการยังมีอิทธิพลทางลบต่อระดับประสิทธิภาพการ
จัดการด้วย ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและ
ความสมดุลส่งผลทางลบต่อระดับการบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ หรือองค์ประกอบด้านความสมดุลส่งผลทางลบ
ต่อระดบัการบรหิารจดัการด้านข่าวสารหรอืข้อมลู ในท�านอง 
เดียวกัน องค์ประกอบด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตได้ส่งผล
ทางลบต่อการวัดหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติด้วยเช่นกัน  
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ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของปัจจัยการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  ผลการศึกษาเพื่อส�ารวจปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร และหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการพบว่า 
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ     
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิด

การบริหารจัดการที่ยั่งยืน คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ด้วยในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) เศรษฐกิจ (2) 
ความรู้ หรือคุณภาพชีวิต (3) ส่วนรวม (4) ความสมดุล 
และ (5) เครือข่าย โดยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรสาครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ “เทศบาลด�าเนินการเพื่อลดมลภาวะ
ทางกล่ินไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ p -value ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ p -value
1 การบรหิารจัดการทรพัยากรมนุษย์ 4 การบรหิารจัดการข่าวสาร หรอืข้อมูลข่าวสาร

   คา่คงที ่(constant) 1.017 0.000**    คา่คงที ่(constant) 1.211 0.000**
     1) เศรษฐกจิ                                                                                       0.183 0.000**      1) เศรษฐกจิ                                                                                       0.31 0.000**
     2) เทคโนโลยี  0.176 0.007**      2) เทคโนโลยี  0.688 0.007**
     3) สงัคม หรือคณุภาพชีวิต 0.217 0.000**      3) สงัคม หรือคณุภาพชีวิต 0.741 0.000**
    4) ความสมดลุ 0.197 0.000**     4) ความสมดลุ -0.446 0.000**
    5) เครือขา่ย 0.239 0.000**     5) เครือขา่ย 0.154 0.000**
Model ( R2 = 0.355,   Adj. R2 = 0.348) F test = 50.966  Sig. = 0.000** Model ( R2 = 0.375,   Adj. R2 = 0.368) F test = 55.389  Sig. = 0.000**

2 การบรหิารจัดการวัสดุอุปกรณ์ 5 ด้านการประสานงาน หรอืการประนีประนอม
   คา่คงที ่(constant) 1.069 0.000**    คา่คงที ่(constant) 1.385 0.000**
     1) เศรษฐกจิ                                                                                       -0.119 0.031*      1) เศรษฐกจิ                                                                                       0.382 0.000**
     2) เทคโนโลยี  0.362 0.000**      2) เทคโนโลยี  0.332 0.000**
     3) สงัคม หรือคณุภาพชีวิต 0.683 0.000**      3) สงัคม หรือคณุภาพชีวิต 0.43 0.000**
    4) ความสมดลุ -0.533 0.000**     4) ความสมดลุ 0.21 0.000**
    5) เครือขา่ย 0.052 0.173 ns     5) เครือขา่ย 0.091 0.015*
Model ( R2 = 0.244,   Adj. R2 = 0.236)F test = 29.905  Sig. = 0.000** Model ( R2 = 0.201,   Adj. R2 = 0.192) F test = 23.279  Sig. = 0.000**

3 การให้บรกิารประชาชน 6 ด้านการวัดผล หรอืการประเมินผลการปฏบัิติงาน 
   คา่คงที ่(constant) 1.894 0.000**    คา่คงที ่(constant) 1.069 0.000**
     1) เศรษฐกจิ                                                                                       0.021 0.798 ns      1) เศรษฐกจิ                                                                                       0.04 0.604 ns
     2) เทคโนโลยี  0.377 0.000**      2) เทคโนโลยี  0.337 0.000**
     3) สงัคม หรือคณุภาพชีวิต 0.55 0.000**      3) สงัคม หรือคณุภาพชีวิต -0.734 0.000**
    4) ความสมดลุ 0.421 0.000**     4) ความสมดลุ 0.354 0.000**
    5) เครือขา่ย 0.191 0.000**     5) เครือขา่ย 0.005 0.892 ns
Model ( R2 = 0.223,   Adj. R2 = 0.215) F test = 26.554  Sig. = 0.000** Model ( R2 = 0.244,   Adj. R2 = 0.236) F test = 29.905  Sig. = 0.000**
มีนัยส าคญัทางสถิติ **p < 0.01 และ *p < 0.05  

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาเพื่อส ารวจปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรสาคร และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรสาครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) 
เศรษฐกิจ (2) ความรู้ หรือคุณภาพชีวิต (3) ส่วนรวม (4) ความสมดุล และ (5) เครือข่าย โดยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
“เทศบาลด าเนินการเพื่อลดมลภาวะทางกลิ่นไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม หรือประชาชน รวมทั้งขาดตัว
แบบการบริหารจัดการ”  
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สงัคม หรือประชาชน รวมทัง้ขาดตวัแบบการบรหิารจดัการ” 
  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตาม
แนวคดิการบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนื คอื กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่
ล้วนเห็นด้วยในระดับมากทั้ง 5 ด้านดังกล่าว ส�าหรับ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิด
การบริหารจัดการที่ยั่งยืนด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง คือ “เทศบาล
ควรด�าเนินการเพื่อลดมลภาวะทางกลิ่นไปในทิศทางท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม หรือประชาชน และ
ค�านึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างตัวแบบ
การบริหารจัดการด้วย” 
  นอกจากนี ้ผลการสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 
จ�านวน 9 คนเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรสาครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน 
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญจ�านวนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ส�าคัญ คือ “เทศบาลควรด�าเนิน
การเพื่อลดมลภาวะทางกลิ่นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม หรือประชาชน และค�านึงถึง
คณุภาพชวีติของประชาชน รวมทัง้สร้างตวัแบบการบรหิาร
จดัการด้วย” โดยผูเ้ชีย่วชาญเหล่านีต่้างมคีวามคดิเหน็ไปใน
ทศิทางเดยีวกนัว่า การด�าเนนิการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 
  ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิด
การบริหารจัดการที่ยั่งยืนท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการพบว่า ตัวแบบพัฒนาการบริหารจัดการ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรสาครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนทั้ง 5 มิติ 
ได้แก่ ด้าน (1) เศรษฐกิจ (2) ความรู้ หรือคุณภาพชีวิต (3) 
ส่วนรวม (4) ความสมดุล และ (5) เครือข่าย ล้วนเป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 
6M ซึ่งประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ ด้าน (1) การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) (2) การบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ (Material) (3) การให้บริการประชาชน (Market) 
(4) การบรหิารจดัการข่าวสาร หรอืข้อมลูข่าวสาร (Message) 
(5) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) 
และ (6) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Measurement) ทั้งนี้ ผลของปัจจัยด้านการจัดการที่มีต่อ
ประ สิทธิภาพอาจมี ไม ่ เท ่ ากันขึ้ นกับประเภทของ
ประสิทธิภาพของการจัดการ (ตารางที่ 3) 
  ผลกา รศึ กษาป ัญหากา รส ่ ง เ ส ริ มคุณภาพ                 
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิด
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน คือ เทศบาลด�าเนินการเพื่อลด
มลภาวะทางกลิ่นไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม หรือประชาชน รวมทั้งขาดตัวแบบการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมนั้น เหตุผลส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาครและ
เทศบาลนครอ้อมน้อยล้วนเห็นด้วยในระดับมากต่อปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า 
เทศบาลยังประสบปัญหาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น เทศบาลด�าเนินการเพื่อลด
มลภาวะทางกลิ่นในทิศทางที่ให้ความส�าคัญกับความสมดุล 
ตัวอย่างเช่น การค�านึงถึงความสมดุลของ (1) รายได้หรือ
การประกอบอาชีพ (2) คุณภาพชีวิตประชาชน และ (3) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่มากเท่าที่ควร และเทศบาลด�าเนิน
การเพื่อลดมลภาวะทางกลิ่นผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ เช่น ผู้น�า
ชุมชน และภาคเอกชน ไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจงัหวดัสมทุรสาครและรองผู้ว่า 
ราชการจงัหวดัสมทุรสาครว่า เทศบาลในจงัหวดัสมทุรสาคร
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ด้านเศรษฐกิจ เทศบาลบริหารจัดการ 
หรือด�าเนินการเพื่อลดมลภาวะทางกล่ินโดยใช้งบประมาณ
อย่างไม่เกดิประโยชน์สงูสดุ (2) ด้านเทคโนโลย ีคอื เทศบาล
ด�าเนินการเพื่อลดมลภาวะทางกล่ินโดยไม่ได้น�าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลและได้มาตรฐานสากลมา
ใช้ เช่น เครื่องมือตรวจสอบมลภาวะทางกลิ่น (3) ด้าน
สังคม หรือคุณภาพชีวิต คือ เทศบาลด�าเนินการเพื่อลด
มลภาวะทางกล่ินไปในทิศทางที่สอดคล ้องกับความ
ต้องการของสังคม หรือประชาชนไม่มากเท่าที่ควร (4) ด้าน
ความสมดุล คือ เทศบาลด�าเนินการเพื่อลดมลภาวะทาง
กลิ่นโดยให้ความส�าคัญกับการเพิ่มพูนความรู้ (ด้านวัตถุ) 
ควบคู ่ ไปกับการปลูกฝ ังจิตส�านึกที่ดี เกี่ยวกับการลด
มลภาวะทางกลิ่นแก่ประชาชน (ด้านจิตใจ) ไม่มากเท่าที่
ควร และ (5) ด้านเครือข่าย คือ เทศบาลด�าเนินการเพื่อลด
มลภาวะทางกลิ่นผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ เช่น ผู้น�าชุมชน และ
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ภาคเอกชน ไม่มากเท่าที่ควร เหล่านี้เป็นต้น
  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 
ด้านทีส่�าคญัคอื เทศบาลควรด�าเนนิการเพือ่ลดมลภาวะทาง
กลิ่นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
หรือประชาชน และค�านึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รวมทั้งสร้างตัวแบบการบริหารจัดการด้วย เหตุผลส�าคัญที่
กลุ ่มตัวอย ่างเห็นด ้วยในระดับมากต ่อแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการข้างต้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นว่า เทศบาลควร (1) ควรด�าเนินการเพื่อลด
มลภาวะทางกลิ่นโดยค�านึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพิ่มมากขึ้น (2) ด�าเนินการเพื่อลดมลภาวะทางกลิ่นโดยให้
ความส�าคัญกับการเพิ่มพูนความรู้ (ด้านวัตถุ) ควบคู่ไปกับ
การปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีเกี่ยวกับการลดมลภาวะทางกลิ่น
แก่ประชาชน (ด้านจิตใจ) เพิ่มมากขึ้น และ (3) ด�าเนินการ
เพื่อลดมลภาวะทางกลิ่นผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ เช่น ผู้น�า
ชุมชน และภาคเอกชน เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งผลการ
ศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาค
รัฐแนวใหม่ของ Boston, et al., 1996) ที่ให้ความส�าคัญ
กับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการทั้งในแง่ของผลลัพธ์ 
ผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้
แก่ผู้รับบริการ เช่นเดียวกับ วีณา มโนหมั่นศรัทธา (2548) 
ซึ่งเสนอว่า การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครควร
เป็นไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากท่ีสุด 
และมีเป้าหมายหรือค�านึงถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้น
  เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้กลุ ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 
เทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครควรน�าตัวแบบการบริหาร
จัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการ
บรหิารจดัการทีย่ัง่ยนืประกอบด้วย 5 ด้าน และควรเน้นด้าน
สังคม หรือคุณภาพชีวิตนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจาก
ปัจจัยทั้ง 5 ด้านดังกล่าว ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

ตามแนวการบริหารจัดการที่เรียกว่า 6M อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ โดยแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืนทุกด้านควรเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องน�าปัจจยัทัง้ 5 ด้านดงักล่าว มาปรบัใช้ในการพฒันา 
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนทุกด้านนับตั้งแต่การ
ก�าหนดนโยบาย การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการ
ติดตามประเมินผล  
  ประการที่ส�าคัญ ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งน้ี 
สามารถน�ามาก�าหนดเป็นข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส ่ ง เสริมคุณภาพ             
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิด
การบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนืด้านสงัคม หรอืคณุภาพชวีติ ได้แก่ 
เทศบาลควรจัดการฝึกอบรมผู้บริหารทุกระดับเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในเรื่องความส�าคัญและความจ�าเป็นของการด�าเนิน
การเพื่อลดมลภาวะทางกลิ่นโดยค�านึงถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ผู้บริหารของเทศบาลควรท�าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องดังกล่าวด้วย เฉพาะในเรื่องการท�าตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะผู้บริหารของหน่วยงานท�าตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ไม่สนับสนุนระบบพวกพ้อง หรือ
ระบบอุปถัมภ์ รวมทั้งหน่วยงานต้องส่งเสริมจัดหลักสูตร
การฝึกอบรมแก่ผู ้ปฏิบัติงานหน่วยงานในแต่ละส่วน
ราชการ เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงความส�าคัญและความ
จ�าเป็นของการบริหารจัดการการปรับเปล่ียนทัศนคติหรือ
ค่านิยมอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี เทศบาลในจังหวัด
สมุทรสาครควรน�าตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
ทั้ง 5 ด้าน เรียงตามล�าดับจากความส�าคัญมากไปน้อย ไป
ปรับใช้เป็นตัวแบบการบริหารจัดการ หรือเป็นกลุ่มตัวชี้วัด
ส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงาน (Key Performance Indica-
tor-KPIs) เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรสาครอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
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