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การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชนในองคการบริหารสวน 

ตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

Municipal Solid Waste Management by People’s Participation in Dannai Sub-district 
Administration Organization, Dankoontod District, Nakonratchasima Province 

 

ครรชิต สกุลแกว1 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานใน 

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะ

มูลฝอย โดยใชกลุมตัวอยางจากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานใน อําเภอดานขุน

ทด จังหวัดนครราชสีมา จากการสุมตัวอยางแบบงายไดขนาดกลุมตัวอยาง 366 คน  แลวนําขอมูลที่ไดไป

วิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS เวอรช่ัน….ในรูปสถิติเชิงพรรณนาโดยใชสถิติการแจกแจงความถ่ี  รอยละ 

คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติอนุมาน T-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นตอการมีสวนรวมในการวางแผนในการจัดการขยะมูล

ฝอยอยูในระดับปานกลาง ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก และดานการมีสวนรวมใน

การประเมินผล พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

คําสําคัญ : การจัดการขยะมูลฝอย 

 

Abstract 

 The research was conducted to study the Municipal Solid Waste Management in Dannai 

Sub-district Administration Organization, Dankoontod District, Nakonratchasima Province and to 

study the Municipal Solid Waste Management by people’s participation. The samples were the 

people in Dannai Sub-district Administration Organization, Dankoontod District, 

Nakonratchasima Province. Totally 366 subjects were randomly sampled for the study. The data 

were analyzed with SPSS predictive analysis software; descriptive statistics included mean and 

standard deviation, and as inferential statistics was used T-test and inferential statistics used 

one-way ANOVA.  

 

__________________ 
1คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

 



2 
 

  The results of the study showed: 

1. Participation in planning; the sample’s opinion level about participation in 

planning of the municipal solid waste management was on fair level, although Dannai sub-

district administration organization opened as opportunity for people to criticize problems and 

define its importance together through the public space. In addition, the people were also 

supported by the community to participate in planning of the solid waste management. 

However, the organization should were pay attention on campaign planning in order to 

encourage people’s participation in the solid waste management owing to people wanted to 

participate in the exact activity under a good plan. 

2. Participation in management; the sample’s opinions level was on a high level. 

People participated in founding a recycle bank and a garbage selling place in their community. 

Moreover; they not only helped to sort out garbage before throwing or removing but also 

support to reuse it. They participated in meeting, training, and campaign to remove solid waste 

which was arranged by organization. The were trained to sort out garbage before throwing 

away. However, it the organization had suitable management, people were willing to join and 

their plan would be achieved as well. 

3. Participation in evaluation, the sampling’s opinion level was on fair level. People 

knew the overall operation report of the municipal solid waste management. The organization 

regularly provided planning and evaluation period and also improved the operation to reduce 

garbage. in addition, the organization supported participation in sharing ideas and solving 

problems, and they assigned the committee to follow up and evaluate the municipal solid waste 

management in order to apply for suggestions and adjust the operation. 

Keywords: Solid waste management, people’s participation 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ดวยการเพิ่มข้ึนของประชากรที่มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากข้ึนเปนเงาตามตัว สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงในหลายพื้นที่ไดประสบปญหาไมสามารถหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดความรูความเขาใจในการกําจัดที่เหมาะสม และเกิดความ

ขัดแยงในการดําเนินการ โดยเฉพาะในระดับทองถ่ินไมสามารถดูแลและใหบริการข้ันพื้นฐานแกประชาชน

ไดอยางทั่วถึง จึงเปนสาเหตุใหเกิดเศษสิ่งของเหลือจากการใช ไดแก พลาสติก โฟม กระปอง ภาชนะบรรจุ

อาหาร มีปริมาณสะสมมากข้ึน กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอย มีผลโดยตรงตอสิ่งแวดลอมซึ่งเปนปญหาสําคัญ

อยางย่ิงของชุมชนที่จะตองไดรับการบริการจัดการและแกไข 
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 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลไดเขามามีบทบาทและอํานาจ

หนาที่ตามกฎหมายในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการจัดการปญหาขยะ

มูลฝอยโดยอาศัยอํานาจที่กําหนดไวในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119 ตอนพิเศษ 23 วันที่ 1 มีนาคม 2545 ซึ่งมี

รายละเอียดวาดวยการบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด การ

จัดการที่อยูอาศัย การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การกําจัดขยะมูลฝอย 

สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยโรงมหรสพ 

สาธารณะอ่ืน เปนตน แมวาจะไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติดังกลาว 

แตการดําเนินการภาระหนาที่ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ขององคการบริหารสวนทองถ่ิน สวน

ตําบลแตละแหงยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ถือวายังหางเปาหมายอยูมาก เพราะปญหาที่เปนผลพวง

จากการเจริญเติบโตของสังคมทางดานวัตถุเปนไปแบบที่ยากจะตานทานไวได มูลฝอยที่มาจากวัสดุที่ไดจาก

การสังเคราะหที่ผลิตข้ึนมาเพื่อสนองตอบความตองการสิ่งที่สะดวกสบายของมนุษย การกําจัดขยะประเภท

ตางๆเหลาน้ีดวยกรรมวิธีที่ผิดยังกอใหเกิดมลพิษมากมาย เกิดสภาพเปนแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค พาหะนํา

โรค การจัดการที่ขาดระบบที่เหมาะสมและขาดการวางแผนที่ดี จะทําใหเกิดการขยายปญหาใหเปนวงกวาง

ออกไปย่ิงข้ึน 

 องคการสวนตําบลดานใน ต้ังอยูที่เลขที่ 46 ตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสิมา 

ประกอบดวย 8 หมูบาน จัดเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีขนาดเล็ก มีพื้นที่รับผิดชอบ 72.96 ตร.กม. มี

หนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน เปน

ตําบลที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ถือวาเปนตําบลที่มีการพัฒนาสภาพทั่วไป สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ระดับการศึกษาและมีการแกไขปญหายาเสพติดอยูในระดับที่กาวหนาสามารถพึ่งพาตนเองได ในดานการ

จัดการขยะมูลฝอยยังไมไดมีการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม

ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานใน ดวยขอจํากัดดานรายไดที่มีนอย เงินงบประมาณสวน

ใหญไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง การจัดการขยะที่ถูกวิธีและเหมาะสมจะตองใชงบประมาณสูงมากยัง

ไมสามารถทําไดในขณะน้ี จากประเด็นปญหาดังไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจเพื่อที่จะศึกษาการจัดการ

ขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมใหเกิดการจัดการขยะมูลฝอยไดถูกตองตามหลักทาง

วิชาการ รวมทั้งเพื่อเปนการเตรียมความพรอมตอการรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต โดยไมเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาชุมชน และรวมถึงการลดคาใชจายประหยัดงบประมาณขององคการบริหารสวน

ตําบล 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไว 2 ประการ คือ 

1.) เพื่อศึกษาการมสวนรวมในการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่อาศัยอยูในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
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2.) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เปนการศึกษาถึงเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 

และการมีสวนรวมในดานการจัดการขยะมูลฝอยในเขตตําบลดานใน ระหวางประชาชนที่มีลักษณะสวน

บุคคลแตกตางกันในรูปการศึกษาเชิงสํารวจ โดยการเก็บขอมูลน้ีมุงศึกษาขอมูลจากแบบสอบถามและการ

สัมภาษณประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดานใน ซึ่งไดทําการสํารวจและเก็บ

ขอมูลเม่ือเดือนพฤษภาคม 2559 และมีขอบเขตในการศึกษา ดังน้ี 

1. ขอบเขตพื้นที่การศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาถึงการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี เปนประชากรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล

ดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 4,420 คน 

3. ขอบเขตเน้ือหา 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดกําหนดของเขตเน้ือหาครอบคลุมประชากรที่เก่ียวของ ดังตอไปน้ี 

1.) การจัดการขยะมูลฝอยชององคการบริหารสวนตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดการมูลฝอย ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1.1 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

1.2 การคัดแยกขยะมูลฝอย 

1.3 การขนสงขยะมูลฝอย 

1.4 การกําจัดหรือการทําลายขยะมูลฝอย 

2.) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปน้ี 

2.1 การรับรูปญหาขยะมูลฝอย 

2.2 การวางแผนการบําบัดและการกําจัดขยะมูลฝอย 

2.3 แสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย 

2.4 เสนอวิธีการจัดการขยะมูลฝอย 

2.5 เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

2.6 สนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

2.7 เรียกรองความชอบธรรมเม่ือเกิดปญหามลพิษจากขยะมูลฝอย 
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2.8 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการรักษาความสะอาด 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรตน                ตัวแปรตาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

ผลการวิจัย พบวา 

1. ดานการมีสวนรวมในการวางแผน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นตอการมีสวน

รวมในการวางแผนในการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวาองคการบริหารสวนตําบล

ดานในไดเปดชองทางใหประชาชนมีสวนรวม ในการจัดการเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อวิเคราะหปญหา ให

ความสําคัญของการคัดแยกขยะ มีสวนรวมในการจัดทําแผนงานการจัดการขยะ มีการแตงต้ังกรรมการดเนิน

การเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย และเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลดาน

ใน ควรมีการวางแผนในการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อความรวมมือในการจัดการการขยะมูลฝอยเพิ่มมาก

ข้ึน 

ขอมูลทั่วไป 

 

1. อายุ 

2. การศึกษา 

3. รายได  

4. อาชีพ 

5. การรับรูขาวสาร 

การมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดการขยะมูลฝอยในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลดานใน 

 

1.การมีสวนรวมในการวางแผน 

2.การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

3.การมีสวนรวมในการประเมินผล 

 

การจัดการขยะมูลฝอย 

 

-ความรูความเขาใจเก่ียวกับขยะ

มูลฝอย 

-ปญหาและอุปสรรคในการกําจัด

ขยะมูลฝอย 
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2. ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในดานน้ีอยู

ในระดับมาก โดยเห็นวาประชาชนไดรับการมีสวนรวมในการจัดต้ังธนาคารขยะ สถานที่หรือจุดซื้อขายขยะ

มูลฝอยในชุมชน มีสวนรวมในการจัดการคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้งหรือกําจัด และนอกจากน้ันองคการ

บริหารสวนตําบลดานใน ยังมีการสงเสริมการนําขยะที่ใชแลวนํากลับไปใชใหม ใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการเขารวมประชุม อบรม ประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่ทางองคการบริหารสวนตําบล

ดานในจัดข้ึน มีการสงเสริมแนะนําการคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้ง หากมีการบริหารงานที่ดีก็จะทําใหการ

ปฏิบัติงานลุลวงไปดวยดี ประชาชนเพิ่มความสนใจและเขามามีสวนรวมมากข้ึน 

3. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในระดับ

ปานกลาง โดยเห็นวากลุมตัวอยางไดรับการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย มีการวางแผน

และกําหนดเวลาในการติดตามประเมินผลจากองคการบริหารสวนตําบลดานในอยางสมํ่าเสมอ มีการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหสามารถลดปริมาณขยะได มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

และแกไขปญหาในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการติดตามและ

ประเมินผลในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อใหการดําเนินงานตางๆเปนไปดวยดี 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ดานการมีสวนรวมในการวางแผน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวม

ในการวางแผนในการจัดการขยะมูลฝอย อยูในระดับนอย โดยเห็นวาทางองคการบริหารสวนตําบลดานใน 

เปดชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อวิเคราะหปญหาและใหเห็น

ความสําคัญของการคัดแยกขยะ มีสวนรวมในการจัดทําแผนงานการจัดการขยะ มีการแตงตังคณะกรรมการ

ดําเนินการเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย และเห็นวาองคการบริหารสวน

ตําบลดานใน ควรมีการวางแผนในการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอย

เพิม่มากข้ึน จะเห็นไดวาถาหากองคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญกับการวางแผนวาจะเลือกปฏิบัติสิ่ง

ใดน้ันจะทําใหประชาชนมีสวนรวมในดานน้ันๆ ดังน้ันควรมีการวางแผนทีดี 

2. ดานการมีสวนรวมในการบริ หารงาน พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในดานน้ี อยูใน

ระดับมาก โดยเห็นวาประชาชนไดรับการมีสวนรวมในการจัดตังธนาคารขยะ สถานทีหรือจุดซื้อขายขยะมูล

ฝอยในชุมชน มีสวนรวมในการจัดการคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้งหรือกําจัด และนอกจากน้ันองคการบริหาร

สวนตําบลดานใน ยังมีการสงเสริมการนําขยะที่ใชแลวนํากลับไปใชใหม ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ

เขารวมประชุม อบรม ประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยทีทางองคการบริหารสวนตําบลดานใน

จัดข้ึน มีการสงเสริมแนะนําการคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้ง หากมีการบริหารงานที่ดีก็จะทําใหการปฏิบัติงาน

เปนไปไดลุลวงและประชาชนใหความสนใจและเขามามีสวนรวมไดมากข้ึน 

3. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในดานน้ี อยูใน

ระดับปานกลาง โดยเห็นวากลุมตัวอยางไดมีรับการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยตอ

ชุมชน มีการวางแผนและกําหนดเวลาในการติดตามประเมินผล จากองคการบริหารสวนตําบลดานในอยาง
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สมํ่าเสมอ มีการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหสามารถลดปริมาณขยะได มีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นและแกไขปญหาในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ

แกไขปญหาในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการติดตามผลและ

ประเมินผลในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปไดดวยดีน้ันเม่ือดําเนินการแลวตอง

มีการประเมินผลและติดตามผลน้ันๆ เพื่อนําไปเปนขอเสนอแนะใหการดําเนินงานตอไป 

 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชน เพื่อ

เสริมสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ดังน้ี 

1. องคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ควรมีการวางแผนในการ

รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอยใหแกประชาชน 

2. องคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ควรมีการสรางกิจกรรมที่

สงเสริมใหมีความรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอย 

3. มีการจัดการสงเสริมแนะนําการคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้ง 

  4. มีการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยตอชุมชนอยางสมํ่าเสมอพรอมกับ

ประเมินผลการทํางานอยางตอเน่ือง 

5.ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมแกไขปญหาในการดําเนินการจัดการ

ขยะมูลฝอยอยางทั่วถึง 

6.มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการติดตามผลและประเมินผลในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อรายงาน

ผลการประเมินแกประชาชน 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ผูที่มีความสนใจศึกษา การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหาร

สวนตําบล อาจเลือกศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ินพื้นที่อ่ืนๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบภาพรวมได 

ตลอดจนเลือกศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ทีคาดวาจะมีผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ หรือหนวยงานอ่ืนๆ 

เพิ่มเติมจากทีไ่ดศึกษาไวแลวในงานวิจัยน้ี 

 

บรรณานุกรม 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารทองถ่ิน สวนแผนพัฒนาทองถ่ิน.                 

คูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณแหงประเทศไทย, 2546. 

กาบแกว ปญญาไทย. การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตําบลเกาะคา จังหวัด

ลําปาง. การคนควาแบบอิสระ, รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554. 
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ขนิษฐ ศรีนนท. การมีสวนรวมของชุมชนยอยตอการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี. ปญหาพิเศษรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2544. 

ชูชีพ ศิริ. การจัดการขยะในเขตเทศบาลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระ รัฐ

ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร , บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549. 

ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษยในองคการ.กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539. 

ทินพันธุ นาคะตะ. การพัฒนาองคการและการวางแผน: กรณีศึกษาตางๆ.กรุงเทพฯ.สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร, 2554. 

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องตน. พิมพคร้ังที่ 2 กรุงเทพฯ: สุรีวิยาสาสน, 2535. 
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พิสมัย บุญเลิศ. การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ.ปญหาพิเศษ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

บูรพา, 2548. 

เรณา พงษเรืองพันธุ และประสิทธ์ิ พงษเรืองพันธุ. การวิเคราะหขอมูลดวย SPSS For Window.               

(พิมพคร้ังท่ี 3). ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.2545. 

วิพร เกตุแกว. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร. ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. พิมพคร้ังที่ 2.2550. 

วิศาล ศรีมหาวโร. สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง. สํานักพิมพโอเดียนสโตร.2556. 

สมหวัง ไชยเขียว. ปญหาในการจัดการงบประมาณตามแผนพัฒนาตําบลของเทศบาลตําบลบุญเรือง อําเภอ
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การเมืองและการปกครอง บัณพิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.2550. 

สุวัฒน ฤทธ์ิสําเร็จ. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย. กรณีศึกษาของชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลบางเสาธง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544. 

อรทัย กกผล. คูคิด คูมือการมีสวนรวมของประชาชนสําหรับนักบริหารทองถิ่น. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ: ส 

เจริญการพิมพ, 2552. 
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กรณีศึกษาอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545. 

 


