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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 2) แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการ และ 3) ความสัมพันธระหวางแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
แกไขมลพิษทางอากาศของเทศบาลในอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน กับการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการ
วิจัยแบบผสานวิธี โดยเนนการวิจัยเชิงปริมาณเปนหลักและใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนขอมูลเสริม  
การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบหาคาความเชื่อมั่นไดที่ระดับ 0.84 เปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลในอําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 382 คน ที่ไดจากการคํานวณตามสูตรของทาโร ยามาเน โดยไดรับ
แบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืน จํานวน 382 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชใน
การวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน สําหรับ
การวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญหรือผูใหขอมูลหลัก รวม 10 คน      
ดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกที่มีโครงสรางเพือ่ใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหามลพิษทางอากาศของเทศบาลในอําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
( = 4.88, S.D. = 0.29) และรายดานทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมากที่สุดดวยเชนกัน โดยดานความ
สมดุลเปนดานที่สําคัญ คือ การที่เทศบาลบริหารจัดการหรือเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อแกไขปญหา
มลพิษทางอากาศโดยใหความรูควบคูกับการปลูกฝงจิตสํานึกของสวนรวมใหแกประชาชนไมมาก
เทาที่ควร ( = 4.89, S.D. = 0.37) 
 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหามลพิษทางอากาศของเทศบาลใน
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.89, S.D. = 0.25) และรายดานทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมากที่สุดดวยเชนกัน 
โดยดานเครือขายเปนดานที่สําคัญ คือ การที่เทศบาลควรบริหารจัดการหรือเผยแพรขอมูลขาวสาร 
เพื่อแกไขปญหามลพิษทางอากาศโดยประสานงานกับหนวยงานภายในเทศบาลและภายนอกเทศบาล 
เชน มูลนิธิ จังหวัด เพิ่มมากขึ้น ( = 4.91, S.D. = 0.32) ซึ่งสอดคลองกับผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ



ข 

โดยการสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญหรือผูใหขอมูลหลักจํานวน 10 คน พบวา ผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูใหขอมูลหลักนั้น เห็นดวยกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดังกลาว 
 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหามลพิษทางอากาศของเทศบาลใน
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในภาพรวมมี
ความสัมพันธทางบวกกับการปรับปรุงการบริหารจัดการของเทศบาลในอําเภอบางบาล ตามแนวคิด
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในระดับคอนขางสูง (rxy= 0.71) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณารายดานทั้ง 5 ดาน พบวา แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการเพื่อแกไขปญหามลพิษทางอากาศของเทศบาลตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนทั้ง 5 ดาน              
มีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารจัดการของเทศบาลในอําเภอบางบาล ตามแนวคิดการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ในภาพรวมดวยเชนกัน ดังนี้ ดานเครือขาย (rxy= 0.66) ดานเทคโนโลยี (rxy= 0.63) ดานความสมดุล 
(rxy= 0.60) ดานสวนรวม (rxy= 0.56) และดานคุณภาพชีวิต (rxy= 0.52) 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) investigate problems related to air 
pollution administration, 2) develop guidelines for air pollution administration, and       
3) study the association between the development guidelines for air pollution 
administration of Municipalities in Bang Ban District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
according to the Sustainable Administration Concept and Good Governance Concept 
of the Royal Decree on Good Governance: Criteria and Systematic Management 
Directions for Government Agencies B.E. 2546. This study was designed to include 
mixed method with the quantitative method being mainly supported by the qualitative 
method. For the quantitative approach, the questionnaire with reliability value of 0.84 
was used for data collection from the 382 samples residing in Municipalities in Bang 
Ban District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The sample size was determined using 
Yamane’s formula. Total of 382 completed sets of questionnaires, equaling with 100 % 
of the samples, were returned. Statistics for data analysis were mean, standard 
deviation, and Pearson’s product moment correlation. For the qualitative approach, 
the structured in-depth interview with 10 experts or key informants was conducted 
and provided the qualitative data.  
 The findings revealed that: 
 1) The problems of air pollution administration of Municipalities in Bang Ban 
District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province according to the Sustainable Administration 
Concept were overall at the highest level ( = 4.88, S.D. = 0.29) and with all 5 aspects 
also at the highest level. The most significant problem facing air pollution administration 
was the balancing aspect which was the Municipalities’ less  efforts to disseminate 
information and raise public awareness concerning air pollution ( = 4.89, S.D. = 0.37). 
 2) The development guidelines for air pollution administration of Municipalities 
in Bang Ban District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province according to the Sustainable 
Administration Concept were overall at the highest level ( = 4.89, S.D. = 0.25) and as well 
all 5 aspects. The main development guideline for air pollution administration was 
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the networking aspect which showed that Municipalities should seek more 
collaboration within their own organizations and with other related agencies such as 
non-profit organizations, public agencies, etc. ( = 4.91, S.D. = 0.32). This finding was 
supported by the qualitative result obtained from the in-depth interviews of the 10 
experts or key informants.  
 3) The development guidelines for air pollution administration of Municipalities 
in Bang Ban District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province according to the Sustainable 
Administration Concept had overall positive association with the administration of 
Municipalities in Bang Ban District according to Good Governance Concept of the 
Royal Decree on Good Governance: Criteria and Systematic Management Directions 
for Government Agencies B.E. 2546. This overall positive association was relatively 
high level (rxy= 0.71), at the statistical level of significance of 0.01. Considering all 5 
aspects of the development guidelines according to the Sustainable Administration 
Concept, it was found that all 5 aspects had positive associations with the administration 
of Municipalities in Bang Ban District according to Good Governance Concept of the 
Royal Decree on Good Governance: Criteria and Systematic Management Directions 
for Government Agencies B.E. 2546, namely networking (rxy= 0.66), technology (rxy= 0.63), 
balance (rxy= 0.60), society (rxy= 0.56), and quality of life (rxy= 0.52).  
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