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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยนี เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรจัดเก็บขยะ
ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (มจร.) อ้ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 2) ศึกษำแนวทำงแก้ไข
กำรบริหำรจัดกำรจัดเก็บขยะของ มจร. และ 3) ศึกษำปัจจัยที่มีส่วนส้ำคัญท้ำให้แนวทำงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำร
จัดเก็บขยะของ มจร. ประสบควำมส้ำเร็จ โดยใช้แนวคิด POCCC ของฟำโยล เป็นกรอบแนวคิดกำรวิจัยส่วนที่เป็น
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 5 ด้ำน คือ ด้ำนกำรวำงแผน ด้ำนกำรจัดองค์กำร ด้ำนกำรบังคับบัญชำ หรือกำรสั่งกำร 
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรควบคุม และแนวคิด PESL ของกูล่ำ เป็นกรอบแนวคิดกำรวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรตำม 
ประกอบด้วย 4 ด้ำน คือ ด้ำนเจตจ้ำนงของผู้บริหำร ด้ำนกำรจูงใจเพื่อเสริมรำยได้ ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ของบุคลำกร และด้ำนกฎระเบียบ กลุ่มตัวอย่ำง คือ บุคลำกรของ มจร. จ้ำนวน 284 รูป/คน จำกจ้ำนวนบุคลำกร
ทั งหมด 982 รูป/คน ซึ่งได้มำจำกกำรค้ำนวณหำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของทำโร่ ยำมำเน่ และใช้กำรสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรทดสอบค่ำควำมเช่ือมั่น 
เท่ำกับ 0.85 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั งสิ น 256 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.14 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ค่ำร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรจัดเก็บขยะของ มจร. ตำมแนวคิด POCCC  
ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนกำรควบคุมเป็นปัญหำส้ำคัญที่สุด คือ มจร. บริหำรจัดกำร หรือปฏิบัติงำน
จัดเก็บขยะโดยติดตำมกำรปฏิบัติงำนจัดเก็บขยะของบุคลำกรอย่ำงไม่เข้มงวดเท่ำท่ีควร 2) แนวทำงแก้ไขกำรบริหำร
จัดกำรจัดเก็บขยะของ มจร. ตำมแนวคิด POCCC ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนกำรควบคุมเป็นแนวทำงแก้ไข 
ที่ส้ำคัญที่สุด คือ มจร. ควรบริหำรจัดกำร หรือปฏิบัติงำนจัดเก็บขยะโดยติดตำมกำรปฏิบัติงำนจัดเก็บขยะ  
ของบุคลำกรอย่ำงเข้มงวดเพิ่มมำกขึ น และ 3) ปัจจัยที่มีส่วนส้ำคัญท้ำให้แนวทำงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรจัดเก็บขยะ
ของ มจร. ประสบควำมส้ำเร็จตำมแนวคิด POCCC คือ แนวทำงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรจัดเก็บขยะของ มจร.  
ซึ่งประกอบ 5 ด้ำน เรียงล้ำดับตำมค่ำสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สันจำกมำกไปหำน้อย ดังนี  (1) กำรควบคุม  
(2) ด้ำนกำรบังคับบัญชำ หรือกำรสั่งกำร (3) ด้ำนกำรประสำนงำน (4) ด้ำนกำรวำงแผน และ (5) ด้ำนกำรจัดองค์กำร 

องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยในครั งนี  คือ  มจร. ควรน้ำแนวทำงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรจัดเก็บขยะ 
ให้ประสบควำมส้ำเร็จตำมแนวคิด POCCC ไปปรับใช้เป็นแนวทำงส้ำหรับกำรบริหำรจัดกำร หรือเป็นกลุ่มตัวชี วัด
ส้ำคัญส้ำหรับกำรปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรจัดเก็บขยะต่อไป   
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ABSTRACT 

This research was the quantitative research. Its objectives were to 1) study the problems 
of garbage collection management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) in Wang 
Noi District of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province; 2) examine the development guidelines for 
garbage collection management of MCU; and 3) investigate the factors which were important to 
the success of the development guidelines for garbage collection management of MCU, 
respectively. The POCCC concept of Fayol consisting of 5 aspects, namely planning, organizing, 
commanding, coordinating, and controlling was applied as the conceptual framework of the 
independent variables whereas the PESL concept of Aguilar composing with 4 aspects, that is, the 
executive’s will (Politic), incentive for additional income (Economic), knowledge of staff (Social), 
and regulations (Law) was applied as the conceptual framework of the dependent variables. With 
the quantitative research methodology, total 284 samples were calculated by Yamane’s formula 
and simply random selected from 982 MCU staff. The questionnaire which passed pre-test for 
reliability at level of 0.85 was used for data collection. Total of 258 completed sets of questionnaires 
which equaled with 90.14% of all samples were returned. Statistics analyses used in this research 
were percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

Major findings revealed that: 1) The overall problems of garbage collection management of 
MCU according the POCCC concept were at the high level. The control was the most important 
aspect which was MCU had implemented less follow-up on garbage collection management.  
2) According the POCCC concept, the overall development guidelines for garbage collection management 
of MCU were at the high level. The control was the most significant aspect, which was that, MCU 
should put more emphasis on follow-up on garbage collection management. And 3) the important 
factors of the success of the development guidelines for garbage collection management of MCU 
according to the POCCC concept were the development guidelines of 5 aspects which were analyzed 
by Pearson’s R value, namely controlling, commanding, coordinating, planning, and organizing, respectively. 

The body knowledge gained from this research was MCU should apply the successful 
development guidelines for garbage collection management according to the POCCC concept as 
the guidelines or the Key Performance Indicator (KPI) to enhance the efficacy of its garbage 
collection management.  
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