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การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชนในองคการบริหารสวน 

ตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
Municipal Solid Waste Management by People’s Participation Dannai Sub-district 

Administration Organization of Dankoontod District, Nakonratchasima Province 
 

ครรชิต สกุลแกว1 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเร่ือง การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบล

ดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูล

ฝอยของประชาชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา             

2) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในองคการบริหารสวน

ตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุมตัวอยางจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

ซึ่งใชสูตรกาคํานวณของ Taro Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยาง 366 คน แลวนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหดวย

โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่อใหทราบลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ

การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชสถิติอนุมานเพื่อทดสอบความ

แปรปรวนของสมมติฐานระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใชสถิติ T-test และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว 

คําสําคัญ : ขยะมูลฝอย 

 

Abstract 

 The research “Municipal Solid Waste Management by People’s Participation Dannai 

Sub-district Administration Organization of Dankoontod District, Nakonratchasima Province” 

consisted of 2 main objectives: the first objective was to study the municipal solid waste 

management by people’s participation Dannai sub-district administration organization of 

Dankoontod District, Nakonratchasima Province and the second objective was to study people’s 

participation of municipal solid waste management by people’s participation Dannai sub-district 

administration organization of Dankoontod District, Nakonratchasima Province. 

 

__________________ 
1คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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 The people who lived in the area of Dannai sub-district administration organization of 

Dankoontod District, Nakonratchasima Province were the sampling group of the study. 

However, the sample random sampling showed 366 subjects as a randomized by the Taro 

Yamane formula. The data was analyzed with SPSS predictive analytics software; a describetive 

statistics was used to explain general characteristics of sampling group by the frequency, mean 

and standard deviation, and an inferential statistics was used to test the standard deviation 

between independent variables and dependent variables by T-test One-way ANOVA. 

 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 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ดวยการเพิ่มข้ึนของประชากรท่ีมีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากข้ึนเปนเงาตามตัว สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงในหลายพื้นท่ีไดประสบปญหาไมสามารถหาสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสม ขาดการบริหารจัดการท่ีดี ขาดความรูความเขาใจในการกําจัดท่ีเหมาะสม และเกิด

ความขัดแยงในการดําเนินการ โดยเฉพาะในระดับทองถ่ินไมสามารถดูแลและใหบริการข้ันพื้นฐานแก

ประชาชนไดอยางท่ัวถึง จึงเปนสาเหตุใหเกิดเศษสิ่งของเหลือจากการใช ไดแก พลาสติก โฟม กระปอง 

ภาชนะบรรจุอาหาร มีปริมาณสะสมมากข้ึน กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอย มีผลโดยตรงตอสิ่งแวดลอมซึ่ง

เปนปญหาสําคัญอยางย่ิงของชุมชนท่ีจะตองไดรับการบริการจัดการและแกไข 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลไดเขามามีบทบาทและอํานาจ

หนาท่ีตามกฎหมายในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมท้ังการจัดการปญหา

ขยะมูลฝอยโดยอาศัยอํานาจท่ีกําหนดไวในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 119 ตอนพิเศษ 23 วันท่ี 1 มีนาคม 

2545 ซึ่งมีรายละเอียดวาดวยการบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า การปรับปรุงแหลงชุมชน

แออัด การจัดการท่ีอยูอาศัย การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การ

กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการ

อนามัยโรงมหรสพ สาธารณะอ่ืน เปนตน แมวาจะไดมีการกําหนดอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบตาม

พระราชบัญญัติดังกลาว แตการดําเนินการภาระหนาท่ีดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นท่ีขององคการ

บริหารสวนทองถ่ิน สวนตําบลแตละแหงยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ถือวายังหางเปาหมายอยูมาก 

เพราะปญหาท่ีเปนผลพวงจากการเจริญเติบโตของสังคมทางดานวัตถุเปนไปแบบท่ียากจะตานทานไวได 

มูลฝอยท่ีมาจากวัสดุท่ีไดจากการสังเคราะหท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อสนองตอบความตองการสิ่งท่ีสะดวกสบายของ

มนุษย การกําจัดขยะประเภทตางๆเหลาน้ีดวยกรรมวิธีท่ีผิดยังกอใหเกิดมลภาวะมากมาย เกิดสภาพเปน

แหลงเพาะพันธุเชื้อโรค พาหะนําโรค การจัดการท่ีขาดระบบท่ีเหมาะสมและขาดการวางแผนท่ีดี จะทําให

เกิดการขยายปญหาใหเปนวงกวางออกไปย่ิงข้ึน 

 องคการสวนตําบลดานใน ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 46 ตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสิมา 

ประกอบดวย 8 หมูบาน จัดเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดเล็ก มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 72.96 ตร.กม. 

มีหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน เปน

ตําบลท่ีมีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก ถือวาเปนตําบลท่ีมีการพัฒนาสภาพท่ัวไป สภาพพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ ระดับการศึกษาและมีการแกไขปญหายาเสพติดอยูในระดับท่ีกาวหนาสามารถพึ่งพาตนเองได 

ในดานการจัดการขยะมูลฝอยยังไมไดมีการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอย

แบบมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานใน ดวยขอจํากัดดานรายไดท่ีมีนอย เงิน

งบประมาณสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง การจัดการขยะท่ีถูกวิธีและเหมาะสมจะตองใช

งบประมาณสูงมากยังไมสามารถทําไดในขณะน้ี จากประเด็นปญหาดังไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจ

เพื่อท่ีจะศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบล
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ดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมใหเกิดการจัดการขยะมูล

ฝอยไดถูกตองตามหลักทางวิชาการ รวมท้ังเพื่อเปนการเตรียมความพรอมตอการรองรับความเจริญเติบโต

ในอนาคต โดยไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชน และรวมถึงการลดคาใชจายประหยัดงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตําบล 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไว 2 ประการ คือ 

1.) เพื่อศึกษาการกําจัดขยะมูลฝอยของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

2.) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เปนการศึกษาถึงเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยของ

ประชาชน และการมีสวนรวมในดานการจัดการขยะมูลฝอยในเขตตําบลดานใน ระหวางประชาชนท่ีมี

ลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันในรูปการศึกษาเชิงสํารวจ โดยการเก็บขอมูลน้ีมุงศึกษาขอมูลจาก

แบบสอบถามและการสัมภาษณประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลดานใน ซึ่งไดทํา

การสํารวจและเก็บขอมูลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 และมีขอบเขตในการศึกษา ดังน้ี 

1. ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาถึงการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนท่ีอยูในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

2. ขอบเขตประชากร 

ประชาชนท่ีไดใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 4,420 คน 

3. ขอบเขตเน้ือหา 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดกําหนดของเขตเน้ือหาครอบคลุมประชากรท่ีเก่ียวของ ดังตอไปน้ี 

1.) การจัดการขยะมูลฝอยชององคการบริหารสวนตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดการมูลฝอย ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1.1 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

1.2 การคัดแยกขยะมูลฝอย 

1.3 การขนสงขยะมูลฝอย 

1.4 การกําจัดหรือการทําลายขยะมูลฝอย 
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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 เรียกรองความชอบธรรมเมื่อเกิดปญหามลพิษจากขยะมูลฝอย 

2.8 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการรักษาความสะอาด 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรตน                ตัวแปรตาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

ขอมูลท่ัวไป 

 

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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ผลการวิจัย พบวา 

1. ดานการมีสวนรวมในการวางแผน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นตอการมีสวน

รวมในการวางแผนในการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวาองคการบริหารสวนตําบล

ดานในไดเปดชองทางใหประชาชนมีสวนรวม ในการจัดการเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อวิเคราะหปญหา ให

ความสําคัญของการคัดแยกขยะ มีสวนรวมในการจัดทําแผนงานการจัดการขยะ มีการแตงต้ังกรรมการด

เนินการเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย และเห็นวาองคการบริหารสวนตําบล

ดานใน ควรมีการวางแผนในการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อความรวมมือในการจัดการการขยะมูลฝอยเพิ่ม

มากข้ึน 

2. ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในดานน้ีอยู

ในระดับมาก โดยเห็นวาประชาชนไดรับการมีสวนรวมในการจัดต้ังธนาคารขยะ สถานท่ีหรือจุดซื้อขายขยะ

มูลฝอยในชุมชน มีสวนรวมในการจัดการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิงหรือกําจัด และนอกจากน้ันองคการ

บริหารสวนตําบลดานใน ยังมีการสงเสริมการนําขยะท่ีใชแลวนํากลับไปใชใหม ใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการเขารวมประชุม อบรม ประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยท่ีทางองคการบริหารสวนตําบล

ดานในจัดข้ึน มีการสงเสริมแนะนําการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง หากมีการบริหารงานท่ีดีก็จะทําใหการ

ปฏิบัติงานลุลวงไปดวยดี ประชาชนเพิ่มความสนใจและเขามามีสวนรวมมากข้ึน 

3. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในระดับ

ปานกลาง โดยเห็นวากลุมตัวอยางไดรับการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย มีการ

วางแผนและกําหนดเวลาในการติดตามประเมินผลจากองคการบริหารสวนตําบลดานในอยางสม่ําเสมอ มี

การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหสามารถลดปริมาณขยะได มีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นและแกไขปญหาในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการติดตาม

และประเมินผลในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อใหการดําเนินงานตางๆเปนไปดวยดี 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ดานการมีสวนรวมในการวางแผน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวม

ในการวางแผนในการจัดการขยะมูลฝอย อยูในระดับนอย โดยเห็นวาทางองคการบริหารสวนตําบลดานใน 

เปดชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อวิเคราะหปญหาและใหเห็น

ความสําคัญของการคัดแยกขยะ มีสวนรวมในการจัดทําแผนงานการจัดการขยะ มีการแตงตัง

คณะกรรมการดําเนินการเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย และเห็นวาองคการ

บริหารสวนตําบลดานใน ควรมีการวางแผนในการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือในการจัดการ

ขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน จะเห็นไดวาถาหากองคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญกับการวางแผนวาจะ

เลือกปฏิบัติสิ่งใดน้ันจะทําใหประชาชนมีสวนรวมในดานน้ันๆ ดังน้ันควรมีการวางแผนทีดี 

2. ดานการมีสวนรวมในการบริ หารงาน พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในดานน้ี อยูใน

ระดับมาก โดยเห็นวาประชาชนไดรับการมีสวนรวมในการจัดตังธนาคารขยะ สถานทีหรือจุดซื้อขายขยะมูล
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ฝอยในชุมชน มีสวนรวมในการจัดการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิงหรือกําจัด และนอกจากน้ันองคการบริหาร

สวนตําบลดานใน ยังมีการสงเสริมการนําขยะท่ีใชแลวนํากลับไปใชใหม ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ

เขารวมประชุม อบรม ประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยทีทางองคการบริหารสวนตําบลดาน

ในจัดข้ึน มีการสงเสริมแนะนําการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง หากมีการบริหารงานท่ีดีก็จะทําใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปไดลุลวงและประชาชนใหความสนใจและเขามามีสวนรวมไดมากข้ึน 

3. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในดานน้ี อยูใน

ระดับปานกลาง โดยเห็นวากลุมตัวอยางไดมีรับการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยตอ

ชุมชน มีการวางแผนและกําหนดเวลาในการติดตามประเมินผล จากองคการบริหารสวนตําบลดานในอยาง

สม่ําเสมอ มีการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหสามารถลดปริมาณขยะได มีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นและแกไขปญหาในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ

แกไขปญหาในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการติดตามผลและ

ประเมินผลในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปไดดวยดีน้ันเมื่อดําเนินการแลว

ตองมีการประเมินผลและติดตามผลน้ันๆ เพื่อนําไปเปนขอเสนอแนะใหการดําเนินงานตอไป 

 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชน เพื่อ

เสริมสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ดังน้ี 

1. องคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ควรมีการวางแผนในการรณรงค

ประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอยใหแกประชาชน 

2. องคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ควรมีการสรางกิจกรรมท่ีสงเสริม

ใหมีความรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอย 

3. มีการจัดการสงเสริมแนะนําการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง 

  4. มีการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยตอชุมชนอยางสม่ําเสมอพรอมกับ

ประเมินผลการทํางานอยางตอเน่ือง 

5.ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมแกไขปญหาในการดําเนินการจัดการ

ขยะมูลฝอยอยางท่ัวถึง 

6.มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการติดตามผลและประเมินผลในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ

รายงานผลการประเมินแกประชาชน 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ผูท่ีมีความสนใจศึกษา การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหาร

สวนตําบล อาจเลือกศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ินพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบภาพรวมได 

ตลอดจนเลือกศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ทีคาดวาจะมีผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ หรือหนวยงานอ่ืนๆ 
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บูรพา, 2544. 

อรทัย กกผล. คูคิด คูมือการมีสวนรวมของประชาชนสําหรับนักบริหารทองถ่ิน. พิมพคร้ังท่ี 1. 

กรุงเทพฯ: ส เจริญการพิมพ, 2552. 

อลงกรณ ปราบไพรี. การจัดทําแผนพัฒนาอําเภอ 5 ป (พ.ศ.2545-2549) โดยกระบวนการประชาคม : 

กรณีศึกษาอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545. 

 




