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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลา 
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

People’S Participation in Development Plan of Khaokala Subdistrict 
Administrative Organization, Phayuha Kiri District, Nakhon Sawan Province 

 
เนตรนภา  คงหอม1 

 
1 องค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะ
คีรี จังหวัดนครสวรรค์จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า  
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ด้านสามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ีด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา 
รองลงมาด้านการจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนาด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาด้านการจัดทําร่างแผนพัฒนาด้านการอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาและด้านการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา  
 2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาแตกต่างกันและ
ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาไม่
แตกต่างกันทั้งนี้เป็นเพราะว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับท่ีสูง ย่อมให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ท้องถิ่นมากกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับท่ีตํ่ากว่า ดังน้ัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษา แตกต่าง
กัน จึงมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา แตกต่างกันส่วนประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศัย
ในพ้ืนท่ีมากหรือน้อย ต่างก็ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลเหมือนกัน ดังน้ัน ประชาชนท่ีมี
ระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีแตกต่างกัน จึงมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา ไม่แตกต่างกันดังน้ัน การ
ท่ีประชาชนมีการศึกษาที่ดีขึ้นจะทําให้มีส่วนร่วมต่อการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขากะลามากข้ึน 
คําสําคัญ: การมีส่วนร่วมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลาจังหวัดนครสวรรค์
ประเทศไทย 
 
Abstract 
 The purposes of the research were to studypeople’s participation in 
development plan of khaokala subdistrict administrative organization, Phayuha Kiri 
District, Nakhon Sawan provinceand compare people’s participation in development 
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plan of khaokala subdistrict administrative organization, Phayuha Kiri District, Nakhon 
Sawan provinceby personal attributes.The results showed as follows: 
 1.People’s participation in development plan of khaokala subdistrict 
administrative organization, Phayuha Kiri District, Nakhon Sawan province is at the 
medium level. When looking at each item, it was found that the items with the 
highest level are objectives of development plan, preparation of development plans, 
data collection and data analysis, preparation of development plan preparation, 
drafting development plan, approved and adopted development plan, and screening 
guidelines. 
 2. Compare people’s participation in development plan of khaokala 
subdistrict administrative organization, Phayuha Kiri District, Nakhon Sawan province 
by personal attributeswere publicdifferent by level education participation 
development plan different and publicdifferent by age, occupation, length of 
residence in the area participation development plan not different. Because People 
with higher education levels gives priority to the development of more local people 
with lower levels of education so that people with different levels of education are 
involved in the preparation of development plans. People who live in the area 
between occupation period more or less use the subdistrict administrative 
organization same so people who have long lived in different areas. He is involved in 
the development plan not different. Therefore, the public has a better education 
will contribute to the development more plan khaokala subdistrict administrative 
organization. 
Keywords: participation, development plan, Khaokala Subdistrict Administrative 
Organization,Nakhon Sawan province, Thailand 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีถูกกล่าวถึงอยู่เสมอมา 
และมีจํานวนมากท่ีสุดน้ัน มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ท้ังน้ีในการดําเนินการพัฒนา อบต. จะต้องตระหนักและคํานึงถึง 
ภารกิจตามกฎหมาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ศักยภาพของ อบต. และจะต้องใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาอีกด้วย และจากการท่ี
เป็นองค์การบริหารระดับเล็กสุด มีจํานวนมากท่ีสุดทําหน้าท่ีหลักในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ประชาชนมีสภาวะความเป็นอยู่ท่ีดี สิ่งสําคัญอย่างหน่ึงก็คือผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีศิลปะใน
การบริหารงานและจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการวางยุทธศาสตร์สําหรับบริหารจัดการ ซ่ึงรู้จักกันดีว่า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ทําให้ผลของการพัฒนาก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของประชาชน(ชูศักด์ิ 
เที่ยงตรง,2554, น.36) 
 ท้ังน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนในตําบลก็จัดเป็นปัจจัยสําคัญในการนําตําบลไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในท้องถิ่นอย่างย่ังยืน หลักของการมีส่วนร่วมของชุมชนได้มีการยอมรับ
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อย่างกว้างขวางเพราะเป็นท้ังเป้าหมายการพัฒนาที่ถูกต้องและเป็นวิธีการพัฒนา ท่ีเหมาะสมในการ
แก้ปัญหาความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ในสังคม เป็นการขยายบริการของรัฐให้ครอบคลุม เป็นวิธีการ
ระดมทรัพยากรจากท้องถิ่นพร้อมท้ังเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการศึกษาแก่ชุมชนที่จะช่วยให้ชุมชน
ได้พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ สามารถค้นหาปัญหาและความต้องการของตนเอง วางแผน แก้ไข ตลอดจน
รับผิดชอบต่อโครงการพัฒนาที่ตนกําหนดขึ้น อันจะนําไปสู่ความสามารถท่ีจะยืนได้ด้วยตนเองในท่ีสุด 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เนื่องจากประชาชนใน
ชุมชนเป็นผู้รู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ของชุมชนตนเองเป็นอย่างดี ท้ังน้ีเพราะเป็นผู้
อาศัยในพ้ืนที่มานานอย่างต่อเน่ือง จึงน่าจะรู้เรื่องราวของปัญหาและความต้องการ ดังน้ันการท่ี
ประชาชนในชุมชนน้ันๆ ซ่ึงเป็นผู้ที่ทราบปัญหาและความต้องการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในข้ันตอนต่างๆ ของการพัฒนา จึงน่าจะเป็นสิ่งท่ีดีเพ่ือท่ีจะได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างตรงจุดกับความต้องการมากขึ้น (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี,2551, น.19) 
 แผนพัฒนาตําบลจัดเป็นเครื่องมือสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนองค์กรในการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
และความต้องการของตําบล เพ่ือให้ปัญหาและความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม 
หลักการสําคัญท่ีถือว่าเป็นหัวใจของการจัดทําแผนพัฒนาตําบลก็คือ การกําหนดจุดมุ่งหมายหรือ
กําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา และการกําหนดแนวทางในการพัฒนาที่จะนําไปสู่การบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้ ท้ังนี้หากขาดการกําหนด จุดมุ่งหมายแล้วก็เปรียบเสมือนการก้าวเดินท่ีไร้
ทิศทาง ทําได้เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ ซ่ึงนอกจากจะแก้ปัญหาไม่ได้ดีแล้วอาจจะทําให้
ปัญหานั้นเกิดปัญหาอ่ืนตามมา ซ่ึงอาจมีความรุนแรงหรือซํ้าซ้อนจนกระทั่ง เกินศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีจะแก้ไขได้ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนพัฒนาตําบล ต้องตระหนักว่า 
แผนพัฒนา ต้องสอดคล้องกับแผนอ่ืน ในระดับต่างๆ เช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนกระทรวง แผนระดับกรม ซ่ึงจัดเป็นแผนระดับชาติ ตลอดจนต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ซ่ึงแผนระดับจังหวัดและอําเภอ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และประชาคมมีส่วนเกี่ยวข้องเสมอ 
 การจัดทําแผนพัฒนาตําบลเป็นเงื่อนไขตามกฎหมาย และเป็นหน้าท่ีสําคัญท่ี อบต. ต้อง
ดําเนินการจัดทําให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ได้แก่ พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 46 มาตรา 59 และ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 อนุมาตรา (1) ประกอบกับ ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น ได้มีการกําหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาไว้  2 หลักใหญ่ๆ คือ การกําหนดองค์กรจัดทําแผนพัฒนาฯ ซ่ึงประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงคณะกรรมการท้ังสองชุด จะประกอบด้วยผู้แทนประชาคม ซ่ึงเป็น
ประชาชนในตําบล นอกจากน้ียังมีการกําหนดวิธีการและข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาฯ อีกหลาย
ขั้นตอนดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตามความต้องการของประชาชน มีมากน้อยเพียงใด ซ่ึงแผนจะ
กําหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนาของตําบล และเลือกพ้ืนท่ีเป้าหมาย คือ 
ตําบลเขากะลา เพ่ือนําผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนพัฒนาตําบลอย่างเป็นระบบและย่ังยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเฉพาะในตําบลเขากะลา 
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 6,367 คน ประกอบด้วย19หมู่บ้าน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane) ซ่ึงกําหนดความเชื่อม่ันท่ี 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
376 คนใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนในตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบด้วย อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (checklist) 
 ตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการเตรียมการจัดทํา
แผนพัฒนา ด้านการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ด้าน
การกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา ด้านการจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนา ด้านการจัดทําร่าง
แผนพัฒนา ด้านการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วน (rating scale) 
โดยเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนในตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage)  
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลา 
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation: S.D.) 
 3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้วยสถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 หลังจากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนพบว่ามีตัวแปรที่มีนัยสําคัญ ผู้วิจัยจะดําเนินการเปรียบเทียบรายคู่โดยการทดสอบ 
multiple comparison test ด้วยวิธี Scheffe 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ด้านสามารถเรียงลําดับได้ดังน้ีด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา รองลงมาด้านการจัดทํา
รายละเอียดของแผนพัฒนาด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเตรียมการจัดทํา
แผนพัฒนาด้านการจัดทําร่างแผนพัฒนาด้านการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาและด้านการ
คัดเลือกแนวทางการพัฒนา 
 
ตารางท่ี 1ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดทําแผนพัฒนา 

 S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับที่ 

1. ด้านการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนา 3.25 .51 ปานกลาง 4 
2. ด้านการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา 3.17 .52 ปานกลาง 7 
3. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3.26 .49 ปานกลาง 3 
4. ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา 3.47 .43 มาก 1 
5. ด้านการจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนา 3.30 .44 ปานกลาง 2 
6. ด้านการจัดทําร่างแผนพัฒนา 3.24 .48 ปานกลาง 5 
7. ด้านการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา 3.18 .54 ปานกลาง 6 

รวม 3.27 .30 ปานกลาง  
 

1.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมสูงท่ีสุด ได้แก่การมีส่วนร่วม 
ในการกําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนารองลงมา การมีส่วนร่วมในการกําหนดทรัพยากร
ในการจัดทําแผนพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการกําหนดคณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

1.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมสูงท่ีสุด ได้แก่การมีส่วนร่วมใน
การแจ้งข้อมูลเก่ียวกับปัญหาความต้องการของท้องถิ่นรองลงมา การมีส่วนร่วมในการกําหนดกรอบ
ในการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา  

1.3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมสูงที่สุด ได้แก่การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนารองลงมา การมีส่วนร่วมในการเก็บรวบข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป
และการมีส่วนร่วมในการจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  
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1.4 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาอยู่ใน
ระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมสูงที่สุด ได้แก่การมีส่วนร่วมใน
การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการรองลงมา การมีส่วนร่วมในการคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการประชุมจะร่วมกันพิจารณากําหนดโครงการ  

1.5 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนาอยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมสูงท่ีสุด ได้แก่การมีส่วนร่วมใน
การกําหนดงบประมาณในการพัฒนารองลงมา การมีส่วนร่วมในการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในการ
พัฒนาและการมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนา  

1.6 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการจัดทําร่างแผนพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมสูงท่ีสุด ได้แก่การมีส่วนร่วมในการกําหนดแนว
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติรองลงมา การมีส่วนร่วมในการกําหนดเค้าโครง
ของแผนพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการกําหนดคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดทําร่างแผนพัฒนา  

1.7 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาอยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมสูงท่ีสุด ได้แก่การมีส่วนร่วมใน
การเสนอร่างแผนพัฒนาที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถ่ินรองลงมา การมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาให้ความเป็นชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการเสนอร่าง
แผนพัฒนาให้แก่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

2.1 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์จําแนกตามอายุ พบว่า Sig.= .958 มี
ค่ามากกว่านัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงว่า ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลา ไม่แตกต่างกัน 

2.2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์จําแนกตามอาชีพ พบว่า Sig.= .959 มี
ค่ามากกว่านัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด คือ 0.05 แสดงว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลา ไม่แตกต่างกัน 

2.3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
Sig.=.018 มีค่าน้อยกว่านัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด คือ 0.05 แสดงว่า ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลา แตกต่างกัน ดังน้ัน จึงต้อง
ดําเนินการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไปผลจากการทดสอบ multiple comparison test ด้วยวิธี 
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Scheffe พบว่า  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด คือ 0.05 ระหว่างการศึกษา
ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีกับการศึกษาระดับปริญญาตรีนอกนั้นไม่แตกต่างกัน 

2.4 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์จําแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนท่ี 
พบว่า Sig. =.399 มีค่ามากกว่านัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด คือ 0.05 แสดงว่า ประชาชนที่มี
ระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กะลา ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา ด้านการเตรียมการจัดทํา
แผนพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือช้ีแจ้งวัตถุประสงค์ ความสําคัญและ
ความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต้องดําเนินการต่อไป และ
ดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาห้วงปีผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้อนุมัติ
โครงการดังกล่าวจะเป็นการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนา และกําหนดปฏิทินการทํางาน
ไว้อย่างชัดเจนดังน้ัน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนุกุล วัฒนากร (2544) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 
ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตําบลบางรักน้อย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พบว่า
การมีส่วนร่วมในการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง  

2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา ด้านการคัดเลือกแนวทางการ
พัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เป็นเพราะว่าการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมท้ัง
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อําเภอ 
และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นดังน้ัน ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนจึงอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของสากล ภู่ขันเงิน (2548) ได้
ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนตําบลหนองใหญ่ ในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง 

3. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการ
จัดทําแผนพัฒนา ซ่ึงนอกจากจะต้องเก็บรวบข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การ
พัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะ
เก็บข้อมูลจากแหล่งใด เ พ่ือเป็นข้อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม  
ได้อย่างถูกต้องโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องเก็บข้อมูลท่ีภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก ดังน้ัน 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของบรรพต 
ประยูรวงศ์ (2549) ได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง 
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4. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนาอยู่ในระดับมากท้ังน้ีเป็นเพราะว่าการกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา เป็นการ
ประชุมร่วมกันพิจารณากําหนดโครงการที่จะต้องดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก และโครงการท่ี
หลากหลาย ซ่ึงมีประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้พิจารณากิจกรรมท่ีต้องดําเนินการเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้โครงการที่ครบถ้วน ซ่ึง
อาจจะมีท้ังโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการเอง โครงการที่ร่วมดําเนินการกับ
หน่วยงานอ่ืน หรือโครงการท่ีหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการควรพิจารณาท้ังภายในต้อแนวทางเดียวกัน และระหว่างแนวทางการพัฒนา พิจารณาถึง
ความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดําเนินงานและในด้านของผลการดําเนินการ 
เพ่ือบรรจุกิจกรรมในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและพิจารณาคัดเลือกโครงการ ดังน้ัน ระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของนุกุล วัฒนากร 
(2544) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางรักน้อย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พบว่าการมีส่วนร่วมในการกําหนด
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา อยู่ในระดับมาก  

5. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา ด้านการจัดทํารายละเอียดของ
แผนพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ เป็นเพราะว่า การจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการในปีแรกของแผนพัฒนา เพ่ือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 
ดังนั้น ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สากล ภู่ขันเงิน (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนตําบลหนองใหญ่ ในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนา 
อยู่ในระดับปานกลาง 

6. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา ด้านการจัดทําร่างแผนพัฒนา
อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เป็นเพราะว่า การจัดทําร่างแผนพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนา และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วนําไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาให้สมบูรณ์ต่อไป และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนําร่าง
แผนพัฒนาที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา ดังนั้น ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของบรรพต ประยูรวงศ์ (2549) ได้
ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการจัดทําร่างแผนพัฒนา อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

7. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา ด้านการอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ท้ัง น้ีเป็นเพราะว่า การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
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ระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ เพ่ือพิจารณาให้ความเป็นชอบโดยมีกระบวนการ ของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังน้ัน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงอยู่ในระดับปานกลาง 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของสากล ภู่ขันเงิน (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตําบลหนองใหญ่ ในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการ
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง 

8. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาจําแนกตามอายุ 
พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เขากะลา ไม่แตกต่างกันท้ังน้ีเป็นเพราะว่า ประชาชนท่ีมีอายุมากหรือน้อย ต่างก็ใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนตําบลเหมือนกัน ดังนั้น ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน จึงมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนา ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของบรรพต ประยูรวงศ์ (2549) ได้ศึกษาถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านอายุ ไม่ส่งผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานของ อบต. 

9. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาจําแนกตามอาชีพ 
พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
เขากะลา ไม่แตกต่างกันท้ังนี้เป็นเพราะว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพใดก็ตาม ต่างก็ใช้บริการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเหมือนกัน ดังน้ัน ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน จึงมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา ไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของบรรพต ประยูรวงศ์ (2549) ได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านอาชีพ ไม่ส่งผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ 
อบต. 

10. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาจําแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขากะลา แตกต่างกัน ท้ังน้ีเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับท่ีสูง ย่อมให้
ความสําคัญกับการพัฒนาท้องถ่ินมากกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับท่ีตํ่ากว่า ดังน้ัน ประชาชนท่ีมี
ระดับการศึกษา แตกต่างกัน จึงมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสากล ภู่ขันเงิน (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนตําบลหนองใหญ่  
ในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ ระดับการศึกษา  

11. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาจําแนกตาม
ระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี พบว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลา ไม่แตกต่างกันท้ังน้ีเป็นเพราะว่า ประชาชนท่ี
อาศัยในพ้ืนท่ีเป็นระยะเวลามากหรือน้อย ต่างก็ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลเหมือนกัน ดังน้ัน 
ประชาชนที่มีระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีแตกต่างกัน จึงมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา ไม่แตกต่าง
กัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของบรรพต ประยูรวงศ์ (2549) ได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี ไม่ส่งผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานของ อบต. 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

1. การมีส่วนร่วมด้านการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
กะลาควรกําหนดกฎ ระเบียบการกําหนดคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีประชาชนเข้าร่วมด้วย 

2. การมีส่วนร่วมด้านการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
เขากะลาควรออกหนังสือชวนเชิญประชาชนให้เข้าร่วมเวทีการประชุม 

3. การมีส่วนร่วมด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขากะลาควรเชิญตัวแทนประชาชนเข้าร่วมคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วย 

4. การมีส่วนร่วมด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากะลาควรกําหนดให้ประชาชนมีบทบาทในการตรวจสอบการพิจารณากิจกรรมท่ีต้อง
ดําเนินการ 

5. การมีส่วนร่วมด้านการจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนาผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากะลาควรแต่งต้ังตัวแทนประชาชนให้มีส่วนกําหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนา 

6. การมีส่วนร่วมด้านการจัดทําร่างแผนพัฒนาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลา
ควรแต่งต้ังตัวแทนประชาชนเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมในการปรับปรุงแผนพัฒนา 

7. การมีส่วนร่วมด้านการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากะลาควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยการประกาศแผนพัฒนาให้ประชาชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตพ้ืนท่ีอ่ืน  

2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ กับพ้ืนที่อ่ืน 
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