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เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

การประเมินศักยภาพของพืน้ที่ดาํเนินการ 
 

 ปัจจยัสําคญัท่ีจะทําให้ระบบผลติพลงังานจากขยะสามารถเดนิระบบได้ตอ่เน่ือง  คือ การ
คดัแยก รวบรวมและขนส่งวตัถดุิบ (ขยะ) ท่ีมีคณุภาพเข้าระบบอย่างต่อเน่ือง  และการมีระบบ
รองรับการนําขยะท่ีคดัแยกได้ไปใช้ประโยชน์    ซึง่เทศบาลต้องมีความพร้อมในหลายด้าน อาทิเช่น 
วิสยัทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร  ระบบการจัดการ  อตัรากําลงัและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิงาน ความรู้ความเข้าใจในการนําขยะมาผลิตพลงังานของกลุ่มเป้าหมายหลกั  ได้แก่ ชมุชน 
ตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม และ สถาบนัการศกึษา  เป็นต้น  

 ดงันัน้เพ่ือให้การศึกษานีบ้รรลตุามวตัถุประสงค์  การดําเนินการสํารวจข้อมลูเบือ้งต้น 
เพ่ือประเมินศกัยภาพของเทศบาล ตัง้แต่ระดบัผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ีปฎิบตัิงาน ผู้ นําชมุชน หรือ ผู้ ท่ี
ได้รับประโยชน์จากก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ ระบบรองรับขยะท่ีคัดแยกได้ เช่น การมีระบบผลิต
พลงังานจากขยะ หรือ การมีระบบการหมกัทําปุ๋ ยอินทรีย์  และรวบรวมปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้ของโครงการฯ   โดยมีวิธีในการรวบรวมข้อมลูเพ่ือประเมินศกัยภาพ ดงันี ้

1.   การใช้แบบสอบถามอยา่งมีโครงสร้าง  
2.   การลงพืน้ท่ีหารือร่วมกบักลุม่เป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง   เพ่ือรับทราบนโยบายของ 

ผู้บริหาร ทศันคติของประชาชน  ประสิทธิภาพของระบบการผลิตพลงังานและการคดัแยกและใช้
ประโยชน์จากขยะ    
 การนําข้อมลูท่ีรวบรวมได้   ประกอบการจดัทําแผนการจดัการขยะและนําร่องการบริหาร
จดัการระบบการนําขยะมาผลติพลงังาน   พืน้ท่ีเทศบาลท่ีมีระบบการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ท่ี
คดัแยก เช่น ระบบหมกัปุ๋ ย  การส่งเสริมทํานํา้หมกัชีวภาพในชุมชน จะจดัทําแผนการจดัการขยะ
และนําร่องการคดัแยกขยะตามความพร้อมของระบบท่ีเทศบาลมีอยูปั่จจบุนั    
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ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การมีส่วนร่วม 

 มนษุย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีการดํารงชีวิตอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มในสงัคมและมีความสมัพนัธ์กนั
ในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทัง้ทางด้านวัตถุและจิตใจเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ การอาศยัอยู่รวมกนัของมนุษย์ในสงัคมเป็นกลุ่มทางสงัคมหรือเรียกว่าชุมชน 
การดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ให้ได้ผลสําเร็จนัน้ต้องมีกระบวนการท่ีสําคญั คือ การสร้างการมีสว่นร่วม
ในกิจกรรมหรือโครงการ  นักวิชาการต่างๆ ได้ให้ความสนใจและให้ความหมายของคําว่า การมี
สว่นร่วม ไว้ดงันี ้

 ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2516, pp. 71-73 และองค์การสหประชาชาติ, 1975) ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่าเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกับการกระทําและเก่ียวข้องกับ
มวลชนในระดบัตา่งๆ ดงันี ้  

 ในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งตัดสินใจเก่ียวกับจุดประสงค์ทางสังคมและการจัดสรร
ทรัพยากร ในการกระทําโดยสมคัรใจตอ่กิจกรรมและโครงการ 
 อคิน รพีพฒัน์  (2527) ให้ความหมายของการมีสว่นร่วมของประชาชนว่า ให้ประชาชน
เป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้ ท่ีทําทกุอย่างไม่ใช่ว่าเรากําหนดไปแล้วว่าให้ประชาชนเข้าร่วมในเร่ืองใด
เร่ืองหนึง่ทกุอยา่งต้องเป็นเร่ืองของประชาชนท่ีจะคดิขึน้มา 
 ทวีทอง หงษ์วิวฒัน์ (2527) ได้อธิบายความหมายของการมีสว่นร่วมไว้ว่า การมีสว่นร่วม 
คือ การท่ีประชาชนหรือชมุชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการควบคมุการใช้และการ
กระจายทรัพยากรท่ีมีอยู่เพ่ือประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสงัคมตามความจําเป็น
อย่างสมศกัดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสงัคม ในการมีส่วนร่วมของประชาชนได้พฒันาภมูิปัญญา ซึง่
แสดงออกมาในรูปของการตดัสนิใจในการกําหนดชีวิตของตนอยา่งเป็นตวัของตวัเอง  
 ดังนัน้จึงสามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ว่า หมายถึง การท่ีประชาชนท่ีอยู่ร่วมกนัมีความร่วมมือร่วม
ใจกนัในการจดัการควบคมุการใช้และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเพ่ือประโยชน์
ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของชมุชนโดยมีสว่นร่วมตัง้แตก่ารศกึษาประเด็นปัญหา หาสาเหตุ
ของปัญหา กําหนดแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหา ตัดสินใจ และดําเนินการแก้ไขป้องกันปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของชมุชน 
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 ด้านทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการมีสว่นร่วม สรุปได้ดงันี ้
 อํานาจ อนนัตชยั (2527) ได้กลา่วถึงทฤษฎีการมีสว่นร่วม 5 ทฤษฎี ซึง่สามารถสรุปความ
ได้ดงัตอ่ไปนีคื้อ 
 ทฤษฎีการเกลีย้กลอ่มมวลชน (Mass Persuation) 
 การเกลีย้กล่อม หมายถึง การใช้คําพดูหรือการเขียนเพ่ือมุ่งให้เกิดความเช่ือถือ และการ
กระทํา ซึง่การเกลีย้กล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในการปฏิบตัิงาน และถ้าจะ
ให้เกิดผลดีผู้ เกลีย้กล่อม จะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเร่ืองท่ีจะเกลีย้กล่อมให้เข้าใจ
แจ่มแจ้ง ให้เกิดศรัทธาตรงกบัความต้องการของผู้ถูกเกลีย้กล่อม โดยเฉพาะในเร่ืองของความ
ต้องการของตนตามหลกัทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกว่า ลําดบัขัน้ของความต้องการ (Hierarchy of 
Needs) คือ ความต้องการของตนเป็นไปตามลําดบัจากน้อยไปหามาก มีทัง้หมด 5 ระดบั ดงันีคื้อ 
(Maslow, 1954; P.4) 
 ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (Physiological Needs) เป็นความต้องการขัน้พืน้ฐาน
ของมนษุย์ (Survival Needs) ได้แก่ ความต้องการในเร่ืองอาหาร นํา้ เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยา
รักษาโรค และความต้องการทางเพศ เป็นต้น 
 ความต้องการด้านความมัน่คงปลอดภยัของชีวิต (Safety and Security Needs) ได้แก่ 
ความต้องการท่ีจะอยู่อย่างมีความปลอดภยัจากการถกูทําร้าย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน หรือความ
มัน่คงในการทํางาน และการอยูอ่ยา่งมัน่คงในสงัคม 
 ความต้องการด้านสงัคม (Social Needs) ได้แก่ ความต้องการความรัก ความต้องการท่ี
จะให้สงัคมยอมรับวา่ตนเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 
 ความต้องการจะมีเกียรติยศช่ือเสียง (Self Esteem Needs) ได้แก่ความภาคภมูิใจความ
ต้องการดีเด่นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีจะให้ได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการด้านนีเ้ป็น
ความต้องการระดับสูงท่ีเก่ียวกับความมั่นใจตนเองในเร่ืองของความรู้ความสามารถ และ
ความสําคญัของบคุคล 
 ความต้องการความสําเร็จแห่งตน (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการใน
ระดบัสงูสดุ ซึ่งเป็นความต้องการท่ีอยากจะให้เกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด
ของตนเอง เพ่ือจะพฒันาตนเองให้ดีท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ ความต้องการนีจ้ึงเป็นความต้องการพิเศษ
ของบคุคล (Self  Actualization Needs) ท่ีจะพยายามผลกัดนัชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดี
ท่ีสดุตามท่ีตนคาดหวงัไว้  
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 จากทฤษฎีดงักล่าวพอสรุปได้ว่า การเกลีย้กล่อมเป็นปัจจยัหนึ่ง ท่ีจะนําไปสู่การมีส่วน
ร่วมของประชาชนได้ โดยเฉพาะถ้าการเกลีย้กล่อมนัน้เป็นเร่ืองท่ีตรงกบัความต้องการของมนุษย์
แล้ว ก็ยอ่มจะสง่ผลให้เกิดการมีสว่นร่วมได้ในท่ีสดุ 
 ทฤษฎีการระดมสร้างขวญัของคนในชาต ิ(National Morale) 

 คนมีความต้องการทางกายและใจ ถ้าคนมีขวัญดีผลการทํางานจะสูงตามไปด้วย ถ้า
ขวัญไม่ดีผลงานก็จะต่ําไปด้วย ทัง้นีเ้น่ืองจากขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูป
พฤตกิรรมตา่งๆ นัน่เอง การจะสร้างขวญัให้ดีต้องพยายามสร้างทศันคตท่ีิดีตอ่ผู้ ร่วมงาน เช่นการไม่
เอารัดเอาเปรียบ ให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกบังาน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเม่ือใดก็
ตามถ้าคนทํางานมีขวญัดีจะเกิดมีความสํานกึในความรับผิดชอบอนัจะเกิดผลดีแก่หน่วยงาน ทัง้ใน
ส่วนท่ีเป็นขวญัส่วนบุคคลและขวญัของกลุ่ม ดงันัน้จะเห็นได้ว่าขวญัของคนเราโดยเฉพาะคนมี
ขวญัท่ีดีนัน้ ยอ่มเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีนําไปสูก่ารมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ด้วยเช่นกนั 

 ทฤษฎีสร้างความรู้สกึชาตนิิยม (Nationalism) 

 ปัจจยัประการหนึ่งท่ีนําไปสู่การมีสว่นร่วม คือ การสร้างความรู้สกึชาตินิยมให้เกิดขึน้ ซึง่
หมายถึงความรู้สึกเป็นตวัของตวัเองท่ีจะอุทิศหรือเน้นค่านิยมเร่ืองผลประโยชน์รวมของชาติ มี
ความพอใจในชาตขิองตวั พอใจเกียรตภิมูิ จงรักภกัดีผกูพนัตอ่ท้องถ่ิน 

 ทฤษฎีการสร้างผู้ นํา (Leadership) 

 การสร้างผู้ นําจะช่วยจูงใจให้ประชาชนทํางานด้วยความเต็มใจเพ่ือบรรลเุป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทัง้นีเ้พราะผู้ นําเป็นปัจจัยสําคัญของการรวมกลุ่มคน จูงใจให้คนไปยัง
เป้าประสงค์ โดยทัว่ไปแล้ว ผู้ นําอาจมีทัง้ผู้ นําท่ีเรียกว่า ผู้ นําปฏิฐาน (Positive leader) ผู้ นําพลวตัร
คือเคล่ือนไหวนําทํางานอยู่เสมอ (Dynamic leader) และผู้ นําท่ีไม่มีกิจกรรมไม่มีผลงานสร้างสรรค์
ท่ีเรียกว่า ผู้ นํานิเสธ (Negative leader) ผลของการใช้ทฤษฎีการสร้างผู้ นํา จะทําให้เกิดการระดม
ความร่วมมือปฏิบตัิงานอย่างมีขวญั งานมีคณุภาพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ 
ดงันัน้การสร้างผู้ นําท่ีดียอ่มนําไปสูก่ารมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ด้วยดีนัน่เอง 

 ทฤษฎีใช้ระบบและวิธีทางการบริหาร  (Administrative System and Method) 

 การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึง่ท่ีง่าย เพราะใช้กฎหมายระเบียบ
แบบแผนเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการ แตอ่ย่างไรก็ตามการใช้วิธีและระบบของการบริหารยงัไม่
สามารถให้ผลดีท่ีสุดในด้านการสร้างความร่วมมือ เพราะธรรมชาติของคนถ้าทํางานตามความ
สมคัรใจอย่างตัง้ใจไม่มีใครบงัคบัก็จะทํางานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตาม
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นโยบายและความจําเป็นร่วมกนัของรัฐ ดงันัน้การใช้ระบบบริหารเป็นเพียงวิธีการหนึ่งท่ีจะทําให้
เกิดการปฏิบตัติามนโยบายเพ่ือให้บรรลถุึงเป้าหมายโดยสรุปแล้วการสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชน
ในการจดัการสิง่แวดล้อมจําเป็นต้องคํานงึถึงหลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมทกุทฤษฎีท่ี
กลา่วมาร่วมกนั ได้แก่ การเกลีย้กลอ่มมวลชน การระดมขวญั และการสร้างความรู้สกึชาตนิิยมหรือ
ท้องถ่ินนิยม ในเร่ืองการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างผู้ นําท่ีดีในการจดัการสิ่งแวดล้อมและ
ใช้ระบบและวิธีทางการบริหารเข้ามาประกอบด้วย 

 ทฤษฎีความร่วมมือ (Cooperation Theory) 

 Hamilton, W. (1964) ได้กลา่วถึงความร่วมมือ (Cooperation) ว่าเป็นความเต็มใจของ
แตล่ะคนหรือกลุม่คนในการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั ความร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมของบคุคล
หรือการทํางานระหวา่งองค์กรท่ีทําร่วมกนั หรือช่วยเหลือซึง่กนัและกนั หรือทํางานเป็นทีม เพ่ือไปสู่
เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง นอกจากนีย้งั หมายถึง การทํางานร่วมกบัคนอ่ืนในทางต่างๆเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงานจากความหมายของความร่วมมือดังกล่าว 
(Axelrod, R. 1985) ได้ขยายความวา่มีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

1.   ต้องเป็นลกัษณะของการปฏิบตังิานเพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายเดียวกนั 
2.   การปฏิบตังิานต้องเป็นการช่วยเหลือบคุคลอ่ืน หรือช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 

 ในทางสร้างเสริม 
 3.    ต้องยอมรับการกระทําของบคุคลอ่ืนและของตนเอง 
 4.   ต้องเป็นการกระทําท่ีเห็นพ้องต้องกนั และเพิ่มกําลงัในทางปฏิบตั ิ
 จอห์นสนัและจอห์นสนั (Johnson  and  Johnson, 1991)  ได้อธิบายว่า ทีม  หมายถึง  
กลุ่มบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กนัมารวมตวักนัเพ่ือปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร่วมกัน 
(อ้างอิงใน ปราณี  รามสตูร และจํารัส  ด้วงสวุรรณ ,  2545) ซึง่การทํางานเป็นทีม นอกจากจะมี
ผลดีต่อองค์การแล้วยงัมีผลดีต่อสมาชิกแต่ละบุคคลในทีมงานด้วย โดยจดัเป็นกระบวนการท่ีมี
ลกัษณะเป็นวงจรต่อเน่ือง  ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคญัได้แก่  บุคคล  การมีปฏิสมัพันธ์
อยา่งมีแบบแผน  การพึง่พาซึง่กนัและกนัของสมาชิก  มีวตัถปุระสงค์เป้าหมายเดียวกนั  การให้การ
สนับสนุน และการทํางานร่วมกัน  มีความเพลิดเพลินในการทํางานและพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหา
ร่วมกัน ซึ่งประเด็นสําคัญของความร่วมมือภายใต้โครงการฯ นีจ้ะเป็นไปในรูปแบบของการ
สนับสนุนเป็นหลัก ซึ่ง (บุญเย่ียม ตระกูลวงษ์, 2528) ได้สรุปความหมายของแรงสนับสนุนว่า 
หมายถึง “ผู้ รับแรงสนบัสนนุ” ได้รับความช่วยเหลือ ด้านข้อมลูข่าวสาร วสัดสุิ่งของ การสนบัสนนุ
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ด้านจิตใจจาก “ผู้ให้การสนบัสนนุ” ซึง่อาจเป็นบคุคลหรือกลุม่คนและยงัมีผลทําให้ผู้ รับได้ปฏิบตัิใน
ทิศทางท่ีผู้ รับต้องการ ออกเป็น 
 1.   การสนบัสนนุทางอารมณ์ (Emotional support) คือ การให้ความพอใจ การยอมรับ
นบัถือความห่วงใย การกระตุ้นเตือน 
 2.   การให้การสนบัสนนุในการให้การประเมิน ( Appraisal support) คือ การให้ข้อมลู
ย้อนกลบั (Feedback) การเห็นพ้อง การให้การรับรอง หรือการยอมรับในสิ่งท่ีคนอ่ืน แสดงออกมา 
(Affirmation) รวมถึงการสนบัสนนุทางสงัคมซึง่อาจเป็นช่วยเหลือ โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้  
 3.   การให้การสนบัสนุนทางด้านข้อมลูข่าวสาร (Information support) คือ การให้
คําแนะนํา (Suggestion) ให้คําปรึกษา (Advice) และการให้ขา่วสาร (Information)  
 4.   การให้การสนบัสนนุทางด้านของเคร่ืองมือ (Instrumental support) คือ การให้การ
สนบัสนนุทางด้านแรงงาน เงิน เวลา เป็นต้น 
ทฤษฎีความพงึพอใจ (Satisfaction Theory) 

1.  ความหมายของความพงึพอใจ 
 Mos (1953) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีสามารถลดความตึง
เครียดของบุคคลให้น้อยลงได้ และความตึงเครียดนีจ้ะมีผลมาจากความต้องการของมนุษย์ถ้า
มนุษย์มีความต้องการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง แต่ถ้าเม่ือใดความต้องการได้รับการ
ตอบสนองก็จะทําให้บคุคลนัน้เกิดความพอใจ 
 Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนษุย์คือความพยายามท่ี
จะขจดัความตึงเครียด หรือความกระวนกระวายหรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย เม่ือมนุษย์
สามารถขจดัสิง่ตา่ง ๆ ดงักลา่วได้แล้ว มนษุย์ยอ่มได้รับความพงึพอใจในสิง่ท่ีตนต้องการ 
 Mullin (1985) กลา่ววา่ ความพงึพอใจเป็นทศันคติของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งตา่งๆหลายๆ ด้าน 
เป็นสภาพภายในท่ีมีความสมัพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในงานทัง้ด้าน
ปริมาณและคณุภาพ เกิดจากการท่ีมนษุย์มีแรงผลกัดนับางประการในตนเองและพยายามจะบรรลุ
เป้าหมายบางอย่างเพ่ือท่ีจะสนองตอบความต้องการ หรือความคาดหวังท่ีมีอยู่และเม่ือบรรลุ
เป้าหมายนัน้แล้วจะเกิดความพึงพอใจ เป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเร่ิมต้น เป็นกระบวนการ
หมนุเวียนตอ่ไปอีก ดงัแสดงในภาพ 1 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพ 1  การเกิดความพงึพอใจของบุคคล 

 
 โดยสรุปแล้วความพงึพอใจ หมายถึง การแสดงความรู้สกึในทางบวกตอ่สิง่ท่ี 
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการของมนษุย์ 

2.   แนวคดิความพงึพอใจ 
 ความพงึพอใจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัจิตใจ  อารมณ์  ความรู้สกึท่ีบคุคลมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
วอลเลอร์ สเตน (อ้างถึงในสง่า  ภู่ณรงค์, 2540)  กลา่วว่า ความพงึพอใจ  หมายถึง  ความรู้สกึท่ี
เกิดขึน้เม่ือได้รับความสําเร็จตามความมุง่หมาย  หรือเป็นความรู้สกึขัน้สดุท้ายท่ีได้รับผลสําเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ แต่การศกึษาวิจยัทางการบริหาร  มุ่งศกึษาในมิติความพึงพอใจในงาน (Job 
Satisfaction) ซึง่มีผู้ ให้ความหมายไว้ เช่น  กิติมา ปรีดีดิลก (2529)  สรุปไว้ว่า ความพงึพอใจ  
หมายถึงความรู้สกึชอบ หรือพอใจท่ีมีตอ่องค์ประกอบ และสิ่งจงูใจในด้านตา่งๆ  ของงาน และ
ผู้ปฏิบตัิงานได้รับการตอบสนองตามความต้องการของเขาได้ สว่น (จนัทรานี  สงวนนาม, 2533)  
สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สกึ หรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีทําของบคุคลท่ีมีตอ่งานในทางบวก 
ความสขุของบคุคลอนัเกิดจากการปฏิบตัิงาน และได้รับผลเป็นท่ีพงึพอใจ ซึง่ทําให้บคุคลเกิดความ
กระตือรือร้น มีความสขุ ความมุ่งมัน่ท่ีจะทํางาน มีขวญั กําลงัใจ มีความผกูพนักบัหน่วยงาน มี
ความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานท่ีทํา และสิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลต่อ ประสิทธิผล และ
ประสทิธิภาพในการทํางานสง่ผลตอ่ความก้าวหน้า และความสําเร็จขององค์กรอีกด้วย 

3.   ทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจ 
 อารี  พนัธ์มณี  (2538) อธิบายทฤษฎีแรงจงูใจท่ีเก่ียวข้องกบัความพงึพอใจ ดงันี ้
    3.1 ทฤษฎีความต้องการความสขุสว่นตวั (Hedonistic Theory) คณาจารย์จาก
ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลยัรามคําแหง ได้กลา่วถึงทฤษฎีความต้องการความสขุสว่นตวัในเร่ือง
แรงจูงใจไว้ว่า ในสมัยโบราณเช่ือกันว่ามูลเหตุสําคญัของมนุษย์ท่ีทําให้เกิดแรงจูงใจก็เพราะใจ
มนษุย์ต้องการหาความสขุสว่นตวัและพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด 

คามต้องการ หรือ 
ความคาดหวงั 

แรงผลกัดนั 
(พฤตกิรรม/การกระทํา) 

เป้าหมาย 

ความพงึพอใจ  
(ผลสะท้อนกลบั) 
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   3.2 ทฤษฎีสญัชาตญาณ (Instinctual Theory) สญัชาตญาณ เป็นสิ่งท่ีติดตวั
บุคคลมาตัง้แต่เกิด ซึ่งทําให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ โดยไม่จําเป็นต้องมีการ
เรียนรู้ 
   3.3 ทฤษฎีการมีเหตผุล (Cognitive Theory) ทฤษฎีหลกัการมีเหตผุลเป็นทฤษฎีท่ี
มีความเช่ือมัน่ในเร่ืองเก่ียวกบัความสามารถของบคุคลในการมีเหตผุลท่ีจะตดัสนิใจกระทําสิ่งตา่งๆ 
เพราะบคุคลทกุคนมกัจะมีความตัง้ใจจริง นอกจากนัน้ ทฤษฎีนีมี้ความเช่ือว่าบคุคลมีอิสระท่ีจะ
กระทําพฤติกรรมได้อย่างมีเหตผุล และสามารถตดัสินใจตอ่การกระทําตา่งๆ ได้มีความรู้ว่าตนต้อง
ทําอะไร ปรารถนาสิง่ใด และควรต้องตดัสนิใจออกมาในลกัษณะใด 
   3.4 ทฤษฎีแรงขบั  (Drive Theory) โดยปกติแล้วพฤติกรรม และการกระทําตา่งๆ  
ของบคุคลนัน้จะมีส่วนสมัพนัธ์กบัแรงขบัภายในของแต่ละบคุคล  แรงขบัภายในแต่ละบคุคลนัน้
เป็นภาวะความตงึเครียดนัน้ได้ออกไป  แรงขบัมีลกัษณะท่ีสําคญั  2  ลกัษณะ  คือ แรงขบัภายใน
ร่างกาย และแรงขบัภายนอกร่างกาย หรือแรงขบัทตุิยภมูิ เป็นแรงขบัท่ีเกิดจากความต้องการ
ทางด้านสติปัญญา  อารมณ์ และสงัคม ซึง่ลกัษณะดงักลา่วจะมีผลทําให้บคุคลมี 15 พฤติกรรมท่ี
แตกตา่งกนัออกไป อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสะสมไว้ในแตล่ะบคุคล                      
   3.5  ทฤษฎีลําดบัขัน้ความต้องการ (Theory of Need Gratification) เป็นทฤษฎี
ลําดบัขัน้ของความต้องการของมาสโลว์ (Abraham H.Maslow) ซึง่กล่าวไว้ว่ามนษุย์ทกุคนล้วน
แล้วแตมี่ความต้องการท่ีจะสนองความต้องการให้กบัตนเองทัง้สิน้ และความต้องการของมนษุย์นี ้
มากมายหลายอย่างด้วยกนั โดยท่ีมนษุย์จะมีความต้องการในขัน้สงูๆ ถ้าความต้องการในขัน้ต่ํา
ได้รับการตอบสนองอยา่งพงึพอใจเสียก่อน  
    3.6 ทฤษฎีความคาดหวงัของรูม (Vroom's Expectancy theory) วิกเตอร์ เฮส รูม 
(1964) ได้ทฤษฎีมาจากพฒันาสมมติฐานท่ีว่า ก่อนท่ีบคุคลจะถกูจงูใจให้กระทําสิ่งใด เขาจะต้อง
พิจารณาก่อนว่า ความสามารถและความพยายามของเขา จะทําให้ได้ผลตาท่ีพงึปรารถนาหรือไม ่
หรืออาจกลา่วนยัหนึ่งได้ว่า การจงูใจให้ทํางานเป็นความคาดหวงัท่ียดึถือของแตล่ะบคุคล ทฤษฎี
ความคาดหวงัมีสว่นประกอบ 3 ประการ คือ 
    3.6.1 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง เพ่ือโอกาสท่ีจะได้รับ
ความสําเร็จในอาชีพในอนาคต โดยแตล่ะบคุคลจะมีความคาดหวงัว่า ถ้าใช้ความสามารถโดยมี
เคร่ืองมือ มีทรัพยากรช่วยในการปฏิบตังิานแล้ว จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย และถ้ามีการ
ใช้ความอตุสาหะเพิ่มมากขึน้ จะได้ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ แต่ถ้าไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวงัแล้ว จะมีผลทําให้ท้อใจและเกิดความเบ่ือหน่าย 
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    3.6.2 การประเมินผลของงานกบัระบบคา่ตอบแทน โดยคาดวา่ หากทํางาน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลงานปรากฏแล้ว ย่อมได้รับผลตอบแทนเป็นรางวลั ซึง่ถ้าเป็นไป
ตามความคาดหมายแล้วก็จะเป็นสิ่งท่ีทําให้เกิดแรงจงูใจในการทํางานต่อไป แต่ถ้าผลงานท่ีดีเด่น
ของเขาถกูมองข้าม ไม่ได้รับเอาใจใส่จากผู้บริหารแล้ว จะทําให้แรงจงูใจในการทํางานนของเขา
ตกต่ําลงไป เกิดความท้อถอยในการปฏิบตังิาน  
    3.6.3 คณุค่าของผลตอบแทนท่ีได้รับ เน่ืองจากผลตอบแทนท่ีได้รับอาจจะ
ไมไ่ด้เป็นท่ีพงึพอใจทดัเทียมกนั บางคนอาจจะคาดหมายผลตอบแทนเฉพาะอยา่ง ไมต้่องการอยา่ง
อ่ืน แต่ละคนจะให้คณุค่าของความพอใจตามผลรับท่ีได้แตกต่างกนั ถ้าได้รับผลตอบแทนตามท่ี
ต้องการก็จะให้คณุคา่เป็นบวก แตถ้่าไมเ่ป็นไปตามต้องการก็จะให้คณุคา่เป็นลบ แตถ้่ามีความรู้สกึ
เฉยๆ คณุคา่ผลตอบแทนจะเป็นศนูย์ 
 
แนวคดิด้านการพัฒนาศักยภาพ  
 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ จะสําเร็จลุล่วงได้ตามวตัถุประสงค์นัน้ จะขีน้อยู่กับปัจจัย
หลัก คือ บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในกิจกรรมหรือโครงการฯ นัน้ๆ มากน้อยเพียงใด 
รวมถึงความพยายาม มุ่งมั่นท่ีจะทําสิ่งนัน้ๆ  มากน้อยเพียงใด ความสามารถท่ีซ้อนเร้นภายใน
คณะทํางานออกมาใช้ประโยชน์มากเพียงใด ความสามารถท่ีซ่อนเร้นนีเ้ราเรียกว่า “ศกัยภาพ”  
ดงันัน้ “ศกัยภาพ” หมายถึง ความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกายท่ียงัไม่ได้ถูกต้องนํามาใช้ใน
ขณะท่ี “การพฒันา” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างมีกระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเม่ือกล่าว
รวมกันแล้ว “การพฒันาศกัยภาพ”  หมายถึง การนําเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกาย 
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งมีกระบวนการ   
 การพฒันาศกัยภาพ (Development Potential Theory) มกัจะมีความสําคญัแก่ปัจจยัท่ี
ช่วยให้เกิดการพฒันาหรือเพิ่มศกัยภาพของกิจกรรมนัน้ๆ ประกอบด้วย  
 1.  ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource)  มีทรัพยากรมากมาย แตต้่องมีความรู้ใน
การจดัการให้เกิดความเหมาะสม 
 2.  ทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource) จดัเป็นทรัพยากรท่ีต้องมีความรู้ทกัษะและ
เทคโนโลยีท่ีทําให้เกิดความเจริญหรือมีการพฒันาขึน้ 
 3.  องค์กรทางสงัคม (Social Organization) ชมุชนมีองค์ทางสงัคมมากและมีความเข็ม
แข็งทางโครงสร้าง และการจดัการยอ่มมีศกัยภาพในการพฒันาสงูกวา่ 
 4.  ภาวะผู้ นํา (Social Leadership) ชุมชนใดมีผู้ นํา ย่อมมีศกัยภาพสงูกว่า แต่ก็ไม่
ขึน้อยู่กบัสภาพการปฎิบตัิงานของผู้ นําว่ามีคณุภาพเพียงใด ในการสร้างกระบวนการจดัระเบียบ
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สภาพภายในองค์กรของตอนเองให้มีแผนปฎิบตัิให้เป็นไปด้วยกนั การฝึกอบรมจึงเข้ามาเก่ียวข้อง
ด้วยกนั  การฝึกอบรมจงึเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 
 5.    เครือข่ายของนวตักรรม (Network and Innovation) ชมุชนใดท่ีมีชาวบ้านติดตอ่กบั 
ข้าราชการและภายนอกมากยอ่มมีศกัยภาพในการจดัการมากกวา่ 
 6.   การฝึกอบรม (Trainning) ชมุชนใดมีประชากรมารับการอบรมสงูมากเท่าใดก็ยิ่งทํา
ให้ชุมชนนัน้มีการพฒันาสงูกว่าเพราะรู้จกัเอาประโยชน์ สิ่งท่ีตามมาก็คือ งานทุกอย่างท่ีทําก็จะ
ประสบความสําเร็จอยา่งงดงาม 
 
การมีส่วนร่วมและรณรงค์คัดแยกขยะ  
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโครงการ  การส่งเสริมให้เทศบาลฯ มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการผลิตพลงังาน ได้แก่ การคดัแยกขยะ การรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินระบบบางสว่น 
และจัดตัง้คณะทํางานร่วมประสานงานประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้แทนชมุชนและอาสาสมคัรจากชมุชน  
 การดําเนินให้เทศบาลมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพขยะ ได้มีการลงนามใน
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมมือของโครงการระหว่าง พพ. กบัเทศบาล โดยเทศบาลมีสว่นร่วม
ในการจัดหาท่ีดินและสาธารณูปโภคสําหรับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และการเดินระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ส่วนการรณรงค์การคดัแยกขยะ เทศได้แต่งตัง้คณะทํางานเพ่ือดําเนินกิจกรรมการรณรงค์
การคดัแยกขยะ เพ่ือให้คณะทํางานได้มีความเข้าใจจึงต้องมีการฝึกอบรมคณะทํางาน ได้เข้าใจ
รายละเอียดการดําเนินงาน และเป็นกลไกสําคญัในการดําเนินกิจกรรมรณรงค์การคดัแยกขยะของ
เทศบาล 
 
ข้อมูลเบือ้งต้นระบบหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion: AD) 
 

 บทนํา 
 ในปี 2547 มีปริมาณขยะชมุชนเกิดขึน้ประมาณ 14.6 ล้านตนั ยงัไม่รวมข้อมลูปริมาณ
ขยะก่อนท่ีจะนํามาทิง้ในถงั ข้อมลูจากกรมควบคมุมลพิษ (2547) และมีแนวโน้มสงูขึน้ในปีตอ่ๆ ไป 
ทําให้หลายฝ่ายต่างวิตกกังวลถึงสถานการณ์ปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ประกอบกับ
ปัจจุบนัประเทศไทยมีการจัดการขยะท่ีไม่มีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัเป็นวิธีการกําจัดท่ีไม่ถูกหลกั
วิชาการ เน่ืองมาจากการขาดความพร้อมทางด้านงบประมาณ บคุลากร เคร่ืองมือและสถานท่ีท่ีใน
การกําจดัขยะ เป็นต้น 
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 ปัจจุบนัได้มีการนําขยะกลบัมาใช้ประโยชน์กันมากขึน้ ในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของขยะ ทัง้นี ้องค์ประกอบขยะท่ีพบมากท่ีสดุ คือ ขยะอินทรีย์ มีมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่ง
เป็นหนึ่งในสาเหตขุองปัญหากลิ่นเน่าเหม็นของขยะ    และเม่ือขยะอินทรีย์ไปปนกบัขยะประเภท
อ่ืนท่ีสามารถนําไปรีไซเคิลได้ ทําให้ขยะรีไซเคิลเหล่านัน้มีมูลค่าลดลง จึงทําให้มีการศึกษาถึง
วิธีการแยกและหาระบบกําจดัขยะอินทรีย์ออกจากขยะประเภทอ่ืนๆ และวีธีการกําจดัขยะอินทรีย์ท่ี
ได้รับความสนใจในปัจจบุนั คือ กระบวนการหมกัแบบไมใ่ช้ออกซเิจน (Anaerobic Digestion: AD) 
เป็นวิธีการกําจดัขยะท่ีเหมาะสมกับคณุลกัษณะสมบตัิขยะอินทรีย์ในประเทศไทย มีผลพลอยได้
ของกระบวนหมกัเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ และก๊าซซึง่สามารถนําไปเป็นพลงังานผลิตกระแสไฟฟ้าได้ รวมทัง้
ยงัสามารถกําจดัขยะอินทรีย์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  และยงัสามารถช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการกําจดั
ขยะขัน้ตอนสดุท้ายได้อีกด้วย 
 ประกอบกบันโยบายของทางภาครัฐได้ส่งเสริมให้มีการสรรหาแหล่งพลงังานหมนุเวียน
ทดแทนพลงังานจากเชือ้เพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณท่ีลดลงและมีราคาสงูขึน้ และพลงังานท่ีได้จาก
การแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นอีกหนึง่ทางเลือกของแหลง่พลงังานท่ีน่าสนใจ  
 
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ดวงเดน่  ศรีบรีุ (2547)  ได้ศกึษาการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของชมุชน: กรณีศกึษา
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  โดยการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรกบัประชาชนในพืน้ท่ีให้เข้าร่วมบริหารจดัการขยะมลูฝอย ซึง่เป็นปัญหาของชมุชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มประชาชนทีได้รับกระทบต่อ
การกําจดัขยะ จํานวน 200 คน   ผลการศกึษา ดงันี ้

1. การเชิญชวนเข้าร่วมโครงการตา่งๆ ขององค์การบริหารสว่นตําบล การใช้มนษุย์ 
สมัพนัธ์สร้างความคุ้นเคย การสร้างจิตสํานึก การลงพืน้ท่ีพบปะ รวมทัง้การจดักิจกรรม และนํา
ทีมงานลงนิเทศและติดตามงาน เป็นวิธีการท่ีได้ซึ่งการอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม และผู้ นํา
ชมุชน 

2. ปัจจยัท่ีเป็นเหตจุงูใจในการเข้าร่วมบริหารจดัการขยะมลูฝอยของชมุชน พบวา่ การมี 
จิตสํานึก บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ผู้ นํา ความต้องการเห็นชุมชนสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นปัจจยัท่ีสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรกบัประชาชนท่ีเข้าร่วมบริหารจดัการขยะมลู
ฝอย 

3. การใช้กลยทุธ์นําวิถีชีวิตประจําวนัท่ีประชาชนปฏิบตัเิป็นชีวิตประจําวนัท่ีประชาชน 
ปฏิบตัเิป็นประจําอยูแ่ล้ว นํามาปรับสูร่ะบบการบริหารจดัการขยะมลูฝอย  
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 การประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น จดัทําเอกสารท่ีอ่านเข้าใจจ่าย มีรูปภาพ การ์ตนู
และแตง่ภาพประกอบโครงการเพ่ือปลกุจิตสํานึก เป็นวิธีการสร้างมวลสมัพนัธ์ในการบริหารจดัการ
ขยะมลูฝอย 
 ฉฐักร ชเูกียรติ (2548) ได้ศกึษาการบริหารจดัการขยะมลูฝอยเชิงกลยทุธ์ : กรณีศกึษา
เทศบาลด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา  โดยภาพรวมของสถานการณ์การจดัการขยะมลูฝอยของ
เทศบาลด่านขุนทดประสบปัญหาหลายด้าน คือ ปัญหาปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึน้ ปัญหาการจดัเก็บ 
ปัญหาบอ่ขยะเต็ม ปัญหาการร้องเรียนของชมุชนรอบๆ บ่อทิง้ขยะแห่งเดิม ปัญหาการตอ่ต้านของ
ชมุชนท่ีอยูใ่นเขตท่ีจะสร้างบอ่ขยะใหม ่และเกิดการเผชิญหน้าตอ่ต้านรุนแรงจนเข้าขัน้วิกฤติจึงต้อง
ระงบัโครงสร้างบ่อขยะแห่งใหม่  การดําเนินการกบัปัญหาขยะมลูฝอยของเทศบาลตําบลด่านขนุ
ทดได้นําวิธีการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ มาใช้ในการบริหารจดัการองค์การ สามารถใช้ทรัพยากรท่ี
มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหา โดยไม่เน้นเพิ่มปริมาณคน งบประมาณ 
และวสัดอุปุกรณ์ แตใ่ช้กลยทุธ์ในการบริหารจดัการ  4 กลยทุธ์ ดงันี ้ (1) กลยทุธ์การประสานเข้าใจ   
(2) กลยทุธ์การจดัการขยะ (3) กลยทุธ์การบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วมประสานและ (4) กลยทุธ์
การบริหารองค์การ และสามารถพฒันาจนประสบความสําเร็จในการบริหารจดัการขยะมลูฝอย
และสิง่แวดล้อมได้  ปรากฏว่า (1) ปริมาณขยะลดลง  สามารถยืดอายกุารใช้งานบอ่ฝังกลบขยะได้
หลายปี (2) ประชาชนในชมุชนเข้าใจการจดัการขยะแบบครบวงจร ให้ความร่วมมือ กิจกรรมแตล่ะ
ชุมชนดําเนินการมากท่ีสดุ คือ การคดัแยกขยะ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ การทําความสะอาด
ชมุชนร้อยละ 83.3 ประชาชนนําขยะมลูฝอยท่ีมีคา่ขายศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิเพิ่มมากขึน้ประชาชน
มีรายได้สง่ผลต่อความยัง่ยืนของโครงการและกิจกรรม (3) ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ รูปแบบการบริหาร
เชิงกลยทุธ์ สามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุขนาดและทกุรูปแบบ ทัง้
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารจดัการขยะมลูฝอยเชิงกลยุทธ์ ส่งผลให้
เทศบาลด่านขุนทดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากกรมปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  ปี พ.ศ. 2545  
  อสัวชัชยั  อยู่สขุ  (2551) ได้ศกึษาการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลเมืองวาริน
ชําราบ อําเภอวารินชําราบ จงัหวดัอบุลราชธานี  แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการในด้านการ
วางแผน ควรมีการจดัทําแผนจดัการขยะมลูฝอยอยา่งเป็นระบบครอบคลมุและเหมาะสม นําข้อมลู
ท่ีได้จากการร่วมประชุมกับประชาชนในพืน้ท่ีและผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาวางแผน และให้สอดคล้องกับ
แผนพฒันาสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลท่ีเหมาะสมด้านการจดัองค์กร ควรมีการจดัโครงสร้าง
ขององค์กรท่ีมีความเหมาะสมกับปริมาณงานกําหนดอํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ มีการ
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ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแบ่งหน้าท่ีในการควบคุมบังคับบญัชาให้เหมาะสมด้านการ
จดัการบคุคลากร ในการจดัการขยะมลูฝอย ควรมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และควรได้รับการ
ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะอย่างสม่ําเสมอ บุคลากรควรมีความเข้าใจ และรับผิดชอบในบทบาท
หน้าท่ี ควรจดัอตัรากําลงัให้เพียงพอและเหมาะสม  ควรมีการจดัสรรสวสัดิการให้บุคลากรอย่าง
เหมาะสมด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้ ควรมีอุปกรณ์เคร่ืองมือเพียงพอและเหมาะสม โดยการ
สํารวจความต้องการในการจ่ายงบประมาณ มีความคุ้มค่าในการลงทุน และสนบัสนุนให้ทนัเวลา
การดําเนินงาน  
  


