บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การประเมินศักยภาพของพืน้ ที่ดาํ เนินการ
ปั จจัยสําคัญที่จะทําให้ ระบบผลิตพลังงานจากขยะสามารถเดินระบบได้ ตอ่ เนื่อง คือ การ
คัดแยก รวบรวมและขนส่งวัตถุดิบ (ขยะ) ที่มีคณ
ุ ภาพเข้ าระบบอย่างต่อเนื่อง และการมีระบบ
รองรับการนําขยะที่คดั แยกได้ ไปใช้ ประโยชน์ ซึง่ เทศบาลต้ องมีความพร้ อมในหลายด้ าน อาทิเช่น
วิสยั ทัศน์ นโยบายของผู้บริ หาร ระบบการจัดการ อัตรากํ าลังและประสิทธิ ภาพของเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิงาน ความรู้ ความเข้ าใจในการนําขยะมาผลิตพลังงานของกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้ แก่ ชุมชน
ตลาด ร้ านอาหาร ห้ างสรรพสินค้ า โรงแรม และ สถาบันการศึกษา เป็ นต้ น
ดังนันเพื
้ ่อให้ การศึกษานี ้บรรลุตามวัตถุประสงค์ การดําเนินการสํารวจข้ อมูลเบื ้องต้ น
เพื่อประเมินศักยภาพของเทศบาล ตังแต่
้ ระดับผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ปฎิบตั ิงาน ผู้นําชุมชน หรื อ ผู้ที่
ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากก๊ า ซชี ว ภาพที่ ผ ลิต ได้ ระบบรองรั บ ขยะที่ คัด แยกได้ เช่ น การมี ร ะบบผลิ ต
พลังงานจากขยะ หรื อ การมีระบบการหมักทําปุ๋ยอินทรี ย์ และรวบรวมปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นของโครงการฯ โดยมีวิธีในการรวบรวมข้ อมูลเพื่อประเมินศักยภาพ ดังนี ้
1. การใช้ แบบสอบถามอย่างมีโครงสร้ าง
2. การลงพื ้นที่หารื อร่วมกับกลุม่ เป้าหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อรับทราบนโยบายของ
ผู้บริ หาร ทัศนคติของประชาชน ประสิทธิภาพของระบบการผลิตพลังงานและการคัดแยกและใช้
ประโยชน์จากขยะ
การนําข้ อมูลที่รวบรวมได้ ประกอบการจัดทําแผนการจัดการขยะและนําร่องการบริ หาร
จัดการระบบการนําขยะมาผลิตพลังงาน พื ้นที่เทศบาลที่มีระบบการใช้ ประโยชน์จากขยะอินทรี ย์ที่
คัดแยก เช่น ระบบหมักปุ๋ย การส่งเสริ มทํานํ ้าหมักชีวภาพในชุมชน จะจัดทําแผนการจัดการขยะ
และนําร่องการคัดแยกขยะตามความพร้ อมของระบบที่เทศบาลมีอยูป่ ั จจุบนั
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ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
การมีส่วนร่ วม
มนุษย์เป็ นสิ่งมีชีวิตที่มีการดํารงชีวิตอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มในสังคมและมีความสัมพันธ์ กนั
ในลัก ษณะของการพึ่ง พาอาศัย ซึ่ง กัน และกัน ทัง้ ทางด้ า นวัตถุแ ละจิ ต ใจเพื่ อ ตอบสนองความ
ต้ องการของมนุษย์ การอาศัยอยู่รวมกันของมนุษย์ในสังคมเป็ นกลุ่มทางสังคมหรื อเรี ยกว่าชุมชน
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ ได้ ผลสําเร็ จนันต้
้ องมีกระบวนการที่สําคัญ คือ การสร้ างการมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมหรื อโครงการ นักวิชาการต่างๆ ได้ ให้ ความสนใจและให้ ความหมายของคําว่า การมี
ส่วนร่วม ไว้ ดงั นี ้
ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2516, pp. 71-73 และองค์การสหประชาชาติ, 1975) ให้ ความหมาย
ของการมี ส่ว นร่ วมของประชาชนไว้ ว่าเป็ นกระบวนการที่ เ กี่ ยวกับการกระทํ าและเกี่ ย วข้ อ งกับ
มวลชนในระดับต่างๆ ดังนี ้
ในกระบวนการตัด สิ น ใจ ซึ่ง ตัด สิน ใจเกี่ ย วกับ จุด ประสงค์ ท างสัง คมและการจัด สรร
ทรัพยากร ในการกระทําโดยสมัครใจต่อกิจกรรมและโครงการ
อคิน รพีพฒ
ั น์ (2527) ให้ ความหมายของการมีสว่ นร่ วมของประชาชนว่า ให้ ประชาชน
เป็ นผู้คิดค้ นปั ญหา เป็ นผู้ที่ทําทุกอย่างไม่ใช่ว่าเรากําหนดไปแล้ วว่าให้ ประชาชนเข้ าร่ วมในเรื่ องใด
เรื่ องหนึง่ ทุกอย่างต้ องเป็ นเรื่ องของประชาชนที่จะคิดขึ ้นมา
ทวีทอง หงษ์ วิวฒ
ั น์ (2527) ได้ อธิบายความหมายของการมีสว่ นร่ วมไว้ ว่า การมีสว่ นร่วม
คือ การที่ประชาชนหรื อชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้ และการ
กระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป็ น
ั นาภูมิปัญญา ซึง่
อย่างสมศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคม ในการมีส่วนร่ วมของประชาชนได้ พฒ
แสดงออกมาในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอย่างเป็ นตัวของตัวเอง
ดั ง นั น้ จึ ง สามารถสรุ ป ความหมายของการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้ ว่า หมายถึง การที่ประชาชนที่อยู่ร่วมกันมีความร่ วมมือร่วม
ใจกันในการจัดการควบคุมการใช้ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมเพื่อประโยชน์
ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยมีสว่ นร่ วมตังแต่
้ การศึกษาประเด็นปั ญหา หาสาเหตุ
ของปั ญหา กํ าหนดแนวทางแก้ ไขป้องกันปั ญหา ตัดสินใจ และดําเนินการแก้ ไขป้องกันปั ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
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ด้ านทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสว่ นร่วม สรุปได้ ดงั นี ้
อํานาจ อนันตชัย (2527) ได้ กล่าวถึงทฤษฎีการมีสว่ นร่วม 5 ทฤษฎี ซึง่ สามารถสรุปความ
ได้ ดงั ต่อไปนี ้คือ
ทฤษฎีการเกลี ้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation)
การเกลี ้ยกล่อม หมายถึง การใช้ คําพูดหรื อการเขียนเพื่อมุ่งให้ เกิดความเชื่อถือ และการ
กระทํา ซึง่ การเกลี ้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงาน และถ้ าจะ
ให้ เกิดผลดีผ้ ูเกลี ้ยกล่อม จะต้ องมีศิลปะในการสร้ างความสนใจในเรื่ องที่จะเกลี ้ยกล่อมให้ เข้ าใจ
แจ่มแจ้ ง ให้ เกิดศรัทธาตรงกับความต้ องการของผู้ถูกเกลี ้ยกล่อม โดยเฉพาะในเรื่ องของความ
ต้ องการของตนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรี ยกว่า ลําดับขันของความต้
้
องการ (Hierarchy of
Needs) คือ ความต้ องการของตนเป็ นไปตามลําดับจากน้ อยไปหามาก มีทงหมด
ั้
5 ระดับ ดังนี ้คือ
(Maslow, 1954; P.4)
ความต้ องการทางด้ านสรี ระวิทยา (Physiological Needs) เป็ นความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน
ของมนุษย์ (Survival Needs) ได้ แก่ ความต้ องการในเรื่ องอาหาร นํ ้า เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยา
รักษาโรค และความต้ องการทางเพศ เป็ นต้ น
ความต้ องการด้ านความมัน่ คงปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security Needs) ได้ แก่
ความต้ องการที่จะอยู่อย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทําร้ าย หรื อถูกขโมยทรัพย์สิน หรื อความ
มัน่ คงในการทํางาน และการอยูอ่ ย่างมัน่ คงในสังคม
ความต้ องการด้ านสังคม (Social Needs) ได้ แก่ ความต้ องการความรัก ความต้ องการที่
จะให้ สงั คมยอมรับว่าตนเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม
ความต้ องการจะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self Esteem Needs) ได้ แก่ความภาคภูมิใจความ
ต้ องการดีเด่นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่จะให้ ได้ รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ความต้ องการด้ านนี ้เป็ น
ความต้ อ งการระดับ สูง ที่ เ กี่ ย วกับ ความมั่น ใจตนเองในเรื่ อ งของความรู้ ความสามารถ และ
ความสําคัญของบุคคล
ความต้ องการความสําเร็ จแห่งตน (Self-Actualization Needs) เป็ นความต้ องการใน
ระดับสูงสุด ซึ่งเป็ นความต้ องการที่อยากจะให้ เกิดความสําเร็ จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด
ของตนเอง เพื่อจะพัฒนาตนเองให้ ดีที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ความต้ องการนี ้จึงเป็ นความต้ องการพิเศษ
ของบุคคล (Self Actualization Needs) ที่จะพยายามผลักดันชีวิตของตนเองให้ เป็ นแนวทางที่ดี
ที่สดุ ตามที่ตนคาดหวังไว้
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จากทฤษฎีดงั กล่าวพอสรุ ปได้ ว่า การเกลี ้ยกล่อมเป็ นปั จจัยหนึ่ง ที่จะนําไปสู่การมีส่วน
ร่ วมของประชาชนได้ โดยเฉพาะถ้ าการเกลี ้ยกล่อมนันเป็
้ นเรื่ องที่ตรงกับความต้ องการของมนุษย์
แล้ ว ก็ยอ่ มจะส่งผลให้ เกิดการมีสว่ นร่วมได้ ในที่สดุ
ทฤษฎีการระดมสร้ างขวัญของคนในชาติ (National Morale)
คนมีความต้ องการทางกายและใจ ถ้ าคนมีขวัญดีผลการทํางานจะสูงตามไปด้ วย ถ้ า
ขวัญไม่ดีผลงานก็ จะตํ่าไปด้ วย ทัง้ นีเ้ นื่องจากขวัญเป็ นสถานการณ์ ทางจิตใจที่แสดงออกในรู ป
พฤติกรรมต่างๆ นัน่ เอง การจะสร้ างขวัญให้ ดีต้องพยายามสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ ผู้ร่วมงาน เช่นการไม่
เอารัดเอาเปรี ยบ ให้ ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับงาน เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น เป็ นต้ น และเมื่อใดก็
ตามถ้ าคนทํางานมีขวัญดีจะเกิดมีความสํานึกในความรับผิดชอบอันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงาน ทังใน
้
ส่วนที่เป็ นขวัญส่วนบุคคลและขวัญของกลุ่ม ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมี
ขวัญที่ดีนนั ้ ย่อมเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่นําไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้ วยเช่นกัน
ทฤษฎีสร้ างความรู้สกึ ชาตินิยม (Nationalism)
ปั จจัยประการหนึ่งที่นําไปสู่การมีสว่ นร่วม คือ การสร้ างความรู้ สกึ ชาตินิยมให้ เกิดขึ ้น ซึง่
หมายถึงความรู้ สึกเป็ นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรื อเน้ นค่านิยมเรื่ องผลประโยชน์ รวมของชาติ มี
ความพอใจในชาติของตัว พอใจเกียรติภมู ิ จงรักภักดีผกู พันต่อท้ องถิ่น
ทฤษฎีการสร้ างผู้นํา (Leadership)
การสร้ างผู้นําจะช่วยจูงใจให้ ประชาชนทํางานด้ วยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมายหรื อ
วัต ถุป ระสงค์ ร่ ว มกัน ทัง้ นี เ้ พราะผู้นํ า เป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ของการรวมกลุ่ม คน จูง ใจให้ ค นไปยัง
เป้าประสงค์ โดยทัว่ ไปแล้ ว ผู้นําอาจมีทงผู
ั ้ ้ นําที่เรี ยกว่า ผู้นําปฏิฐาน (Positive leader) ผู้นําพลวัตร
คือเคลื่อนไหวนําทํางานอยู่เสมอ (Dynamic leader) และผู้นําที่ไม่มีกิจกรรมไม่มีผลงานสร้ างสรรค์
ที่เรี ยกว่า ผู้นํานิเสธ (Negative leader) ผลของการใช้ ทฤษฎีการสร้ างผู้นํา จะทําให้ เกิดการระดม
ความร่ วมมือปฏิบตั ิงานอย่างมีขวัญ งานมีคณ
ุ ภาพ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และร่ วมรับผิดชอบ
ดังนันการสร้
้
างผู้นําที่ดียอ่ มนําไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้ วยดีนนั่ เอง
ทฤษฎีใช้ ระบบและวิธีทางการบริหาร (Administrative System and Method)
การใช้ ระบบบริ หารในการระดมความร่วมมือเป็ นวิธีหนึง่ ที่ง่าย เพราะใช้ กฎหมายระเบียบ
แบบแผนเป็ นเครื่ องมือในการดําเนินการ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ วิธีและระบบของการบริ หารยังไม่
สามารถให้ ผลดีที่สุดในด้ านการสร้ างความร่ วมมือ เพราะธรรมชาติของคนถ้ าทํางานตามความ
สมัครใจอย่างตังใจไม่
้
มีใครบังคับก็จะทํางานด้ วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็ นไปตาม
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นโยบายและความจําเป็ นร่ วมกันของรัฐ ดังนันการใช้
้
ระบบบริ หารเป็ นเพียงวิธีการหนึ่งที่จะทําให้
เกิดการปฏิบตั ติ ามนโยบายเพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายโดยสรุปแล้ วการสร้ างการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการจัดการสิง่ แวดล้ อมจําเป็ นต้ องคํานึงถึงหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมทุกทฤษฎีที่
กล่าวมาร่วมกัน ได้ แก่ การเกลี ้ยกล่อมมวลชน การระดมขวัญ และการสร้ างความรู้สกึ ชาตินิยมหรื อ
ท้ องถิ่นนิยม ในเรื่ องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม รวมถึงการสร้ างผู้นําที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้ อมและ
ใช้ ระบบและวิธีทางการบริ หารเข้ ามาประกอบด้ วย
ทฤษฎีความร่วมมือ (Cooperation Theory)
Hamilton, W. (1964) ได้ กล่าวถึงความร่ วมมือ (Cooperation) ว่าเป็ นความเต็มใจของ
แต่ละคนหรื อกลุม่ คนในการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ความร่ วมมือ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล
หรื อการทํางานระหว่างองค์กรที่ทําร่วมกัน หรื อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน หรื อทํางานเป็ นทีม เพื่อไปสู่
เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง นอกจากนี ้ยัง หมายถึง การทํางานร่ วมกับคนอื่นในทางต่างๆเพื่อให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานจากความหมายของความร่ ว มมื อ ดัง กล่า ว
(Axelrod, R. 1985) ได้ ขยายความว่ามีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
1. ต้ องเป็ นลักษณะของการปฏิบตั งิ านเพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายเดียวกัน
2. การปฏิบตั งิ านต้ องเป็ นการช่วยเหลือบุคคลอื่น หรื อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ในทางสร้ างเสริ ม
3. ต้ องยอมรับการกระทําของบุคคลอื่นและของตนเอง
4. ต้ องเป็ นการกระทําที่เห็นพ้ องต้ องกัน และเพิ่มกําลังในทางปฏิบตั ิ
จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1991) ได้ อธิบายว่า ทีม หมายถึง
กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กนั มารวมตัวกันเพื่อปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ร่วมกัน
(อ้ างอิงใน ปราณี รามสูตร และจํารัส ด้ วงสุวรรณ , 2545) ซึง่ การทํางานเป็ นทีม นอกจากจะมี
ผลดีต่อองค์การแล้ วยังมีผลดีต่อสมาชิกแต่ละบุคคลในทีมงานด้ วย โดยจัดเป็ นกระบวนการที่มี
ลักษณะเป็ นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สําคัญได้ แก่ บุคคล การมีปฏิสมั พันธ์
อย่างมีแบบแผน การพึง่ พาซึง่ กันและกันของสมาชิก มีวตั ถุประสงค์เป้าหมายเดียวกัน การให้ การ
สนับสนุน และการทํางานร่ วมกัน มีความเพลิดเพลินในการทํางานและพร้ อมที่จะเผชิญปั ญหา
ร่ ว มกัน ซึ่ง ประเด็ น สํ า คัญ ของความร่ ว มมื อ ภายใต้ โ ครงการฯ นี จ้ ะเป็ นไปในรู ป แบบของการ
สนับสนุนเป็ นหลัก ซึ่ง (บุญเยี่ ยม ตระกูลวงษ์ , 2528) ได้ สรุ ปความหมายของแรงสนับสนุนว่า
หมายถึง “ผู้รับแรงสนับสนุน” ได้ รับความช่วยเหลือ ด้ านข้ อมูลข่าวสาร วัสดุสิ่งของ การสนับสนุน
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ด้ านจิตใจจาก “ผู้ให้ การสนับสนุน” ซึง่ อาจเป็ นบุคคลหรื อกลุม่ คนและยังมีผลทําให้ ผ้ รู ับได้ ปฏิบตั ิใน
ทิศทางที่ผ้ รู ับต้ องการ ออกเป็ น
1. การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional support) คือ การให้ ความพอใจ การยอมรับ
นับถือความห่วงใย การกระตุ้นเตือน
2. การให้ การสนับสนุนในการให้ การประเมิน ( Appraisal support) คือ การให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ (Feedback) การเห็นพ้ อง การให้ การรับรอง หรื อการยอมรับในสิ่งที่คนอื่น แสดงออกมา
(Affirmation) รวมถึงการสนับสนุนทางสังคมซึง่ อาจเป็ นช่วยเหลือ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ได้
3. การให้ การสนับสนุนทางด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Information support) คือ การให้
คําแนะนํา (Suggestion) ให้ คําปรึกษา (Advice) และการให้ ขา่ วสาร (Information)
4. การให้ การสนับสนุนทางด้ านของเครื่ องมือ (Instrumental support) คือ การให้ การ
สนับสนุนทางด้ านแรงงาน เงิน เวลา เป็ นต้ น
ทฤษฎีความพึงพอใจ (Satisfaction Theory)
1. ความหมายของความพึงพอใจ
Mos (1953) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุก อย่างที่ สามารถลดความตึง
เครี ยดของบุคคลให้ น้อยลงได้ และความตึงเครี ยดนีจ้ ะมีผลมาจากความต้ องการของมนุษย์ ถ้า
มนุ ษ ย์ มี ค วามต้ อ งการมากก็ จ ะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเรี ย กร้ อง แต่ ถ้ าเมื่ อ ใดความต้ อ งการได้ รั บ การ
ตอบสนองก็จะทําให้ บคุ คลนันเกิ
้ ดความพอใจ
Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์คือความพยายามที่
จะขจัดความตึงเครี ยด หรื อความกระวนกระวายหรื อภาวะไม่ได้ ดุลยภาพในร่ างกาย เมื่อมนุษย์
สามารถขจัดสิง่ ต่าง ๆ ดังกล่าวได้ แล้ ว มนุษย์ยอ่ มได้ รับความพึงพอใจในสิง่ ที่ตนต้ องการ
Mullin (1985) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งต่างๆหลายๆ ด้ าน
เป็ นสภาพภายในที่ มีความสัมพันธ์ กับความรู้ สึกของบุคคลที่ประสบความสําเร็ จในงานทัง้ ด้ าน
ปริมาณและคุณภาพ เกิดจากการที่มนุษย์มีแรงผลักดันบางประการในตนเองและพยายามจะบรรลุ
เป้าหมายบางอย่างเพื่ อที่ จะสนองตอบความต้ องการ หรื อความคาดหวัง ที่ มีอยู่และเมื่ อบรรลุ
เป้าหมายนัน้ แล้ ว จะเกิ ด ความพึง พอใจ เป็ นผลสะท้ อ นกลับ ไปยัง จุด เริ่ ม ต้ น เป็ นกระบวนการ
หมุนเวียนต่อไปอีก ดังแสดงในภาพ 1
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คามต้ องการ หรื อ
ความคาดหวัง

แรงผลักดัน
(พฤติกรรม/การกระทํา)

ความพึงพอใจ
(ผลสะท้ อนกลับ)

เป้าหมาย
ภาพ 1 การเกิดความพึงพอใจของบุคคล
โดยสรุปแล้ วความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงความรู้สกึ ในทางบวกต่อสิง่ ที่
ได้ รับการตอบสนองตามความต้ องการของมนุษย์
2. แนวคิดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้ สกึ ที่บคุ คลมีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
วอลเลอร์ สเตน (อ้ างถึงในสง่า ภู่ณรงค์, 2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ สกึ ที่
เกิดขึ ้นเมื่อได้ รับความสําเร็ จตามความมุง่ หมาย หรื อเป็ นความรู้สกึ ขันสุ
้ ดท้ ายที่ได้ รับผลสําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ แต่การศึกษาวิจยั ทางการบริ หาร มุ่งศึกษาในมิติความพึงพอใจในงาน (Job
Satisfaction) ซึง่ มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ เช่น กิติมา ปรี ดีดิลก (2529) สรุปไว้ ว่า ความพึงพอใจ
หมายถึงความรู้ สกึ ชอบ หรื อพอใจที่มีตอ่ องค์ประกอบ และสิ่งจูงใจในด้ านต่างๆ ของงาน และ
ผู้ปฏิบตั ิงานได้ รับการตอบสนองตามความต้ องการของเขาได้ ส่วน (จันทรานี สงวนนาม, 2533)
สรุ ปว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้ สกึ หรื อทัศนคติที่ดีต่องานที่ทําของบุคคลที่มีตอ่ งานในทางบวก
ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบตั ิงาน และได้ รับผลเป็ นที่พงึ พอใจ ซึง่ ทําให้ บคุ คลเกิดความ
กระตือรื อร้ น มีความสุข ความมุ่งมัน่ ที่จะทํางาน มีขวัญ กําลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มี
ความภาคภูมิใจในความสําเร็ จของงานที่ทํา และสิ่งเหล่านีจ้ ะส่งผลต่อ ประสิทธิ ผล และ
ประสิทธิภาพในการทํางานส่งผลต่อความก้ าวหน้ า และความสําเร็จขององค์กรอีกด้ วย
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
อารี พันธ์มณี (2538) อธิบายทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ ดังนี ้
3.1 ทฤษฎีความต้ องการความสุขส่วนตัว (Hedonistic Theory) คณาจารย์จาก
ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้ กล่าวถึงทฤษฎีความต้ องการความสุขส่วนตัวในเรื่ อง
แรงจูงใจไว้ ว่า ในสมัยโบราณเชื่อกันว่ามูลเหตุสําคัญของมนุษย์ ที่ทําให้ เกิดแรงจูงใจก็ เพราะใจ
มนุษย์ต้องการหาความสุขส่วนตัวและพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด
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3.2 ทฤษฎีสญ
ั ชาตญาณ (Instinctual Theory) สัญชาตญาณ เป็ นสิ่งที่ติดตัว
บุคคลมาตังแต่
้ เกิด ซึ่งทํ าให้ บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้ าต่างๆ โดยไม่จําเป็ นต้ องมีการ
เรี ยนรู้
3.3 ทฤษฎีการมีเหตุผล (Cognitive Theory) ทฤษฎีหลักการมีเหตุผลเป็ นทฤษฎีที่
มีความเชื่อมัน่ ในเรื่ องเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลในการมีเหตุผลที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งต่างๆ
ง นอกจากนัน้ ทฤษฎีนี ้มีความเชื่อว่าบุคคลมีอิสระที่จะ
เพราะบุคคลทุกคนมักจะมีความตังใจจริ
้
กระทําพฤติกรรมได้ อย่างมีเหตุผล และสามารถตัดสินใจต่อการกระทําต่างๆ ได้ มีความรู้ ว่าตนต้ อง
ทําอะไร ปรารถนาสิง่ ใด และควรต้ องตัดสินใจออกมาในลักษณะใด
3.4 ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) โดยปกติแล้ วพฤติกรรม และการกระทําต่างๆ
ของบุคคลนันจะมี
้
ส่วนสัมพันธ์ กบั แรงขับภายในของแต่ละบุคคล แรงขับภายในแต่ละบุคคลนัน้
เป็ นภาวะความตึงเครี ยดนันได้
้ ออกไป แรงขับมีลกั ษณะที่สําคัญ 2 ลักษณะ คือ แรงขับภายใน
ร่ างกาย และแรงขับภายนอกร่ างกาย หรื อแรงขับทุติยภูมิ เป็ นแรงขับที่เกิดจากความต้ องการ
ทางด้ านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึง่ ลักษณะดังกล่าวจะมีผลทําให้ บคุ คลมี 15 พฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกไป อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่สะสมไว้ ในแต่ละบุคคล
3.5 ทฤษฎีลําดับขันความต้
้
องการ (Theory of Need Gratification) เป็ นทฤษฎี
ลําดับขันของความต้
้
องการของมาสโลว์ (Abraham H.Maslow) ซึง่ กล่าวไว้ ว่ามนุษย์ทกุ คนล้ วน
แล้ วแต่มีความต้ องการที่จะสนองความต้ องการให้ กบั ตนเองทังสิ
้ ้น และความต้ องการของมนุษย์นี ้
้ ่า
มากมายหลายอย่างด้ วยกัน โดยที่มนุษย์จะมีความต้ องการในขันสู
้ งๆ ถ้ าความต้ องการในขันตํ
ได้ รับการตอบสนองอย่างพึงพอใจเสียก่อน
3.6 ทฤษฎีความคาดหวังของรูม (Vroom's Expectancy theory) วิกเตอร์ เฮส รูม
(1964) ได้ ทฤษฎีมาจากพัฒนาสมมติฐานที่ว่า ก่อนที่บคุ คลจะถูกจูงใจให้ กระทําสิ่งใด เขาจะต้ อง
พิจารณาก่อนว่า ความสามารถและความพยายามของเขา จะทําให้ ได้ ผลตาที่พงึ ปรารถนาหรื อไม่
หรื ออาจกล่าวนัยหนึ่งได้ ว่า การจูงใจให้ ทํางานเป็ นความคาดหวังที่ยดึ ถือของแต่ละบุคคล ทฤษฎี
ความคาดหวังมีสว่ นประกอบ 3 ประการ คือ
3.6.1 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง เพื่อโอกาสที่จะได้ รับ
ความสําเร็ จในอาชีพในอนาคต โดยแต่ละบุคคลจะมีความคาดหวังว่า ถ้ าใช้ ความสามารถโดยมี
เครื่ องมือ มีทรัพยากรช่วยในการปฏิบตั งิ านแล้ ว จะประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย และถ้ ามีการ
ใช้ ความอุตสาหะเพิ่มมากขึ ้น จะได้ ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น แต่ถ้าไม่เป็ นไปตามที่
คาดหวังแล้ ว จะมีผลทําให้ ท้อใจและเกิดความเบื่อหน่าย
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3.6.2 การประเมินผลของงานกับระบบค่าตอบแทน โดยคาดว่า หากทํางาน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลงานปรากฏแล้ ว ย่อมได้ รับผลตอบแทนเป็ นรางวัล ซึง่ ถ้ าเป็ นไป
ตามความคาดหมายแล้ วก็จะเป็ นสิ่งที่ทําให้ เกิดแรงจูงใจในการทํางานต่อไป แต่ถ้าผลงานที่ดีเด่น
ของเขาถูกมองข้ าม ไม่ได้ รับเอาใจใส่จากผู้บริ หารแล้ ว จะทําให้ แรงจูงใจในการทํางานนของเขา
ตกตํ่าลงไป เกิดความท้ อถอยในการปฏิบตั งิ าน
3.6.3 คุณค่าของผลตอบแทนที่ได้ รับ เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้ รับอาจจะ
ไม่ได้ เป็ นที่พงึ พอใจทัดเทียมกัน บางคนอาจจะคาดหมายผลตอบแทนเฉพาะอย่าง ไม่ต้องการอย่าง
อื่น แต่ละคนจะให้ คณ
ุ ค่าของความพอใจตามผลรับที่ได้ แตกต่างกัน ถ้ าได้ รับผลตอบแทนตามที่
ต้ องการก็จะให้ คณ
ุ ค่าเป็ นบวก แต่ถ้าไม่เป็ นไปตามต้ องการก็จะให้ คณ
ุ ค่าเป็ นลบ แต่ถ้ามีความรู้ สกึ
เฉยๆ คุณค่าผลตอบแทนจะเป็ นศูนย์
แนวคิดด้ านการพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหรื อโครงการต่างๆ จะสําเร็ จลุล่วงได้ ตามวัตถุประสงค์นัน้ จะขี ้นอยู่กับปั จจัย
หลัก คือ บุคลากรต้ องมีความรู้ ความเข้ า ใจ ในกิ จกรรมหรื อโครงการฯ นัน้ ๆ มากน้ อยเพี ยงใด
รวมถึงความพยายาม มุ่งมั่นที่จะทําสิ่งนัน้ ๆ มากน้ อยเพียงใด ความสามารถที่ซ้อนเร้ นภายใน
คณะทํางานออกมาใช้ ประโยชน์ มากเพียงใด ความสามารถที่ซ่อนเร้ นนีเ้ ราเรี ยกว่า “ศักยภาพ”
ดังนัน้ “ศักยภาพ” หมายถึง ความสามารถที่ซ่อนเร้ นภายในร่ างกายที่ยงั ไม่ได้ ถูกต้ องนํามาใช้ ใน
ขณะที่ “การพัฒนา” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างมีกระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเมื่อกล่าว
รวมกันแล้ ว “การพัฒนาศักยภาพ” หมายถึง การนําเอาความสามารถที่ซ่อนเร้ นภายในร่ างกาย
นํามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการ
การพัฒนาศักยภาพ (Development Potential Theory) มักจะมีความสําคัญแก่ปัจจัยที่
ช่วยให้ เกิดการพัฒนาหรื อเพิ่มศักยภาพของกิจกรรมนันๆ
้ ประกอบด้ วย
1. ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) มีทรัพยากรมากมาย แต่ต้องมีความรู้ใน
การจัดการให้ เกิดความเหมาะสม
2. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) จัดเป็ นทรัพยากรที่ต้องมีความรู้ ทกั ษะและ
เทคโนโลยีที่ทําให้ เกิดความเจริญหรื อมีการพัฒนาขึ ้น
3. องค์กรทางสังคม (Social Organization) ชุมชนมีองค์ทางสังคมมากและมีความเข็ม
แข็งทางโครงสร้ าง และการจัดการย่อมมีศกั ยภาพในการพัฒนาสูงกว่า
4. ภาวะผู้นํา (Social Leadership) ชุมชนใดมีผ้ นู ํา ย่อมมีศกั ยภาพสูงกว่า แต่ก็ไม่
ุ ภาพเพียงใด ในการสร้ างกระบวนการจัดระเบียบ
ขึ ้นอยู่กบั สภาพการปฎิบตั ิงานของผู้นําว่ามีคณ
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สภาพภายในองค์กรของตอนเองให้ มีแผนปฎิบตั ิให้ เป็ นไปด้ วยกัน การฝึ กอบรมจึงเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ด้ วยกัน การฝึ กอบรมจึงเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย
5. เครื อข่ายของนวัตกรรม (Network and Innovation) ชุมชนใดที่มีชาวบ้ านติดต่อกับ
ข้ าราชการและภายนอกมากย่อมมีศกั ยภาพในการจัดการมากกว่า
6. การฝึ กอบรม (Trainning) ชุมชนใดมีประชากรมารับการอบรมสูงมากเท่าใดก็ยิ่งทํา
้ การพัฒนาสูงกว่าเพราะรู้ จกั เอาประโยชน์ สิ่งที่ตามมาก็คือ งานทุกอย่างที่ทําก็จะ
ให้ ชุมชนนันมี
ประสบความสําเร็จอย่างงดงาม
การมีส่วนร่ วมและรณรงค์ คัดแยกขยะ
การส่ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในโครงการ การส่ง เสริ ม ให้ เ ทศบาลฯ มี ส่ว นร่ ว มในการ
ดําเนินการผลิตพลังงาน ได้ แก่ การคัดแยกขยะ การรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินระบบบางส่วน
และจัดตังคณะทํ
้
างานร่ วมประสานงานประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ผู้แทนชุมชนและอาสาสมัครจากชุมชน
การดําเนินให้ เทศบาลมีส่วนร่ วมในการผลิตและใช้ ก๊าซชีวภาพขยะ ได้ มีการลงนามใน
บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือร่วมมือของโครงการระหว่าง พพ. กับเทศบาล โดยเทศบาลมีสว่ นร่วม
ในการจัดหาที่ ดินและสาธารณูปโภคสําหรับระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ และการเดินระบบผลิตก๊ าซ
ชีวภาพ ส่วนการรณรงค์การคัดแยกขยะ เทศได้ แต่งตังคณะทํ
้
างานเพื่อดําเนินกิจกรรมการรณรงค์
การคัดแยกขยะ เพื่อให้ คณะทํางานได้ มีความเข้ าใจจึงต้ องมีการฝึ กอบรมคณะทํางาน ได้ เข้ าใจ
รายละเอียดการดําเนินงาน และเป็ นกลไกสําคัญในการดําเนินกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะของ
เทศบาล
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นระบบหมักแบบไม่ ใช้ ออกซิเจน (Anaerobic Digestion: AD)
บทนํา
ในปี 2547 มีปริ มาณขยะชุมชนเกิดขึ ้นประมาณ 14.6 ล้ านตัน ยังไม่รวมข้ อมูลปริ มาณ
ขยะก่อนที่จะนํามาทิ ้งในถัง ข้ อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (2547) และมีแนวโน้ มสูงขึ ้นในปี ต่อๆ ไป
ทํ า ให้ ห ลายฝ่ ายต่า งวิตกกัง วลถึง สถานการณ์ ปริ ม าณขยะที่ จ ะเกิ ดขึน้ ในอนาคต ประกอบกับ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิ ภาพ อีกทัง้ ยังเป็ นวิธีการกํ าจัดที่ไม่ถูกหลัก
วิชาการ เนื่องมาจากการขาดความพร้ อมทางด้ านงบประมาณ บุคลากร เครื่ องมือและสถานที่ที่ใน
การกําจัดขยะ เป็ นต้ น
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ปั จจุบนั ได้ มีการนําขยะกลับมาใช้ ประโยชน์กันมากขึ ้น ในรู ปแบบที่แตกต่างกันไปตาม
ประเภทของขยะ ทังนี
้ ้ องค์ประกอบขยะที่พบมากที่สดุ คือ ขยะอินทรี ย์ มีมากกว่าร้ อยละ 50 ซึ่ง
เป็ นหนึ่งในสาเหตุของปั ญหากลิ่นเน่าเหม็นของขยะ และเมื่อขยะอินทรี ย์ไปปนกับขยะประเภท
อื่นที่ สามารถนํ าไปรี ไซเคิลได้ ทํ าให้ ขยะรี ไซเคิลเหล่านัน้ มีมูลค่าลดลง จึงทํ าให้ มีการศึกษาถึง
วิธีการแยกและหาระบบกําจัดขยะอินทรี ย์ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และวีธีการกําจัดขยะอินทรี ย์ที่
ได้ รับความสนใจในปั จจุบนั คือ กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ ออกซิเจน (Anaerobic Digestion: AD)
เป็ นวิธีการกําจัดขยะที่เหมาะสมกับคุณลักษณะสมบัติขยะอินทรี ย์ในประเทศไทย มีผลพลอยได้
ของกระบวนหมักเป็ นปุ๋ยอินทรี ย์ และก๊ าซซึง่ สามารถนําไปเป็ นพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าได้ รวมทัง้
ยังสามารถกําจัดขยะอินทรี ย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการกําจัด
ขยะขันตอนสุ
้
ดท้ ายได้ อีกด้ วย
ประกอบกับนโยบายของทางภาครัฐได้ ส่งเสริ มให้ มีการสรรหาแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ทดแทนพลังงานจากเชื ้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริ มาณที่ลดลงและมีราคาสูงขึ ้น และพลังงานที่ได้ จาก
การแปรรูปขยะอินทรี ย์เป็ นอีกหนึง่ ทางเลือกของแหล่งพลังงานที่น่าสนใจ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ดวงเด่น ศรี บรุ ี (2547) ได้ ศกึ ษาการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน: กรณีศกึ ษา
องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนแก้ ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสร้ างความร่ วมมือ
ระหว่างองค์กรกับประชาชนในพื ้นที่ให้ เข้ าร่ วมบริ หารจัดการขยะมูลฝอย ซึง่ เป็ นปั ญหาของชุมชน
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยใช้ แบบสอบถามรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มประชาชนทีได้ รับกระทบต่อ
การกําจัดขยะ จํานวน 200 คน ผลการศึกษา ดังนี ้
1. การเชิญชวนเข้ าร่วมโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล การใช้ มนุษย์
สัมพันธ์ สร้ างความคุ้นเคย การสร้ างจิตสํานึก การลงพื ้นที่พบปะ รวมทัง้ การจัดกิจกรรม และนํา
ทีมงานลงนิเทศและติดตามงาน เป็ นวิธีการที่ได้ ซึ่งการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม และผู้นํา
ชุมชน
2. ปั จจัยที่เป็ นเหตุจงู ใจในการเข้ าร่วมบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน พบว่า การมี
จิตสํานึก บุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถ ผู้นํา ความต้ องการเห็นชุมชนสะอาด เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยเป็ นปั จจัยที่สร้ างความร่วมมือระหว่างองค์กรกับประชาชนที่เข้ าร่วมบริ หารจัดการขยะมูล
ฝอย
3. การใช้ กลยุทธ์นําวิถีชีวิตประจําวันที่ประชาชนปฏิบตั เิ ป็ นชีวิตประจําวันที่ประชาชน
ปฏิบตั เิ ป็ นประจําอยูแ่ ล้ ว นํามาปรับสูร่ ะบบการบริ หารจัดการขยะมูลฝอย
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การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น จัดทําเอกสารที่อ่านเข้ าใจจ่าย มีรูปภาพ การ์ ตนู
และแต่งภาพประกอบโครงการเพื่อปลุกจิตสํานึก เป็ นวิธีการสร้ างมวลสัมพันธ์ ในการบริ หารจัดการ
ขยะมูลฝอย
ฉัฐกร ชูเกียรติ (2548) ได้ ศกึ ษาการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยเชิงกลยุทธ์ : กรณีศกึ ษา
เทศบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมของสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลด่านขุนทดประสบปั ญหาหลายด้ าน คือ ปั ญหาปริ มาณขยะที่เพิ่มขึ ้น ปั ญหาการจัดเก็บ
ปั ญหาบ่อขยะเต็ม ปั ญหาการร้ องเรี ยนของชุมชนรอบๆ บ่อทิ ้งขยะแห่งเดิม ปั ญหาการต่อต้ านของ
ชุมชนที่อยูใ่ นเขตที่จะสร้ างบ่อขยะใหม่ และเกิดการเผชิญหน้ าต่อต้ านรุนแรงจนเข้ าขันวิ
้ กฤติจึงต้ อง
ระงับโครงสร้ างบ่อขยะแห่งใหม่ การดําเนินการกับปั ญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลด่านขุน
ทดได้ นําวิธีการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ มาใช้ ในการบริหารจัดการองค์การ สามารถใช้ ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจํากัดให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดในการแก้ ปัญหา โดยไม่เน้ นเพิ่มปริ มาณคน งบประมาณ
และวัสดุอปุ กรณ์ แต่ใช้ กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการ 4 กลยุทธ์ ดังนี ้ (1) กลยุทธ์ การประสานเข้ าใจ
(2) กลยุทธ์ การจัดการขยะ (3) กลยุทธ์การบริ หารจัดการแบบมีสว่ นร่ วมประสานและ (4) กลยุทธ์
การบริ หารองค์การ และสามารถพัฒนาจนประสบความสําเร็ จในการบริ หารจัดการขยะมูลฝอย
และสิง่ แวดล้ อมได้ ปรากฏว่า (1) ปริ มาณขยะลดลง สามารถยืดอายุการใช้ งานบ่อฝั งกลบขยะได้
หลายปี (2) ประชาชนในชุมชนเข้ าใจการจัดการขยะแบบครบวงจร ให้ ความร่วมมือ กิจกรรมแต่ละ
ชุมชนดําเนินการมากที่สดุ คือ การคัดแยกขยะ ร้ อยละ 100 รองลงมาคือ การทําความสะอาด
ชุมชนร้ อยละ 83.3 ประชาชนนําขยะมูลฝอยที่มีคา่ ขายศูนย์รับซื ้อขยะรี ไซเคิลเพิ่มมากขึ ้นประชาชน
มีรายได้ สง่ ผลต่อความยัง่ ยืนของโครงการและกิจกรรม (3) ประโยชน์ด้านอื่นๆ รูปแบบการบริ หาร
เชิงกลยุทธ์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ กบั องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกขนาดและทุกรู ปแบบ ทัง้
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริ หารจัดการขยะมูลฝอยเชิงกลยุทธ์ ส่งผลให้
เทศบาลด่ า นขุ น ทดได้ รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ อัน ดับ 1
ระดับ ประเทศ จากกรมปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2545
อัสวัชชัย อยู่สขุ (2551) ได้ ศกึ ษาการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวาริ น
ชําราบ อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการในด้ านการ
วางแผน ควรมีการจัดทําแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็ นระบบครอบคลุมและเหมาะสม นําข้ อมูล
ที่ได้ จากการร่ วมประชุมกับประชาชนในพืน้ ที่และผู้ที่เกี่ยวข้ องมาวางแผน และให้ สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาสิ่งแวดล้ อมและการประเมินผลที่เหมาะสมด้ านการจัดองค์กร ควรมีการจัดโครงสร้ าง
ขององค์ ก รที่ มี ค วามเหมาะสมกับ ปริ ม าณงานกํ า หนดอํ า นาจหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ มี ก าร
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ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องแบ่งหน้ าที่ ในการควบคุมบังคับบัญชาให้ เหมาะสมด้ านการ
จัดการบุคคลากร ในการจัดการขยะมูลฝอย ควรมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และควรได้ รับการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะอย่างสมํ่าเสมอ บุคลากรควรมีความเข้ าใจ และรับผิดชอบในบทบาท
หน้ าที่ ควรจัดอัตรากําลังให้ เพียงพอและเหมาะสม ควรมีการจัดสรรสวัสดิการให้ บุคลากรอย่าง
เหมาะสมด้ านการนํ าเทคโนโลยีมาใช้ ควรมีอุปกรณ์ เครื่ องมือเพียงพอและเหมาะสม โดยการ
สํารวจความต้ องการในการจ่ายงบประมาณ มีความคุ้มค่าในการลงทุน และสนับสนุนให้ ทนั เวลา
การดําเนินงาน

