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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานแผนชุมชนปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนชุมชนปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามปัจจัยสว่นบุคคลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตของเทศบาลต าบล
อุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 370 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ  และค่าแอลเอสดี โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัย พบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 
ของเทศบาลต าบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  2)ประชาชนที่มีเพศ และอายุ แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ไม่แตกต่างกัน และประชาชนท่ีมีอาชีพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการอาศัยในเขตพื้นที่ และรายได้ แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล, การด าเนินงานตามแผนชุมชน 

 
Abstract 

 This research aimed to: 1) study people’s opinions towards efficiency of performance 
according to the community plan 2013 of Uthai Municipality at Uthai in PhranakhonSi Ayutthaya;and 
2) compare the people’s opinions towards efficiency of performance according to the community 
plan 2013 classified by personal factors. The samples were 370 people living in Uthai Municipality. 
The statistical analysis was performed in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test, F-test and LSD. The statistical significance was set at.05. The findings revealed as follows: 1) 
The people’s opinions towards efficiency of performance according to the community plan 2013 
were at high levels as awhole; and 2)differences in the people’s levels of education affected 
differences in their opinions towards efficiency of performance according to the community plan 
2013; and differences in the people’s genders, ages, occupations, incomes and length of living in the 
area did not affect differences in their opinions towards efficiency of performance according to the 
community plan 2013. 
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1. บทน า 
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2550 - 2554)  ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศ ให้เป็น "สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน" (Green 
and Happiness Society) และมีแนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่  10 ให้
ความส าคัญกับการเมืองระดับท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิด
กับประชาชนในระดับรากหญ้า และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมมากขึ้น  
เน้นการพึ่งตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาชุมชนในภาพรวมทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม ท่ีอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในสังคมรวมพลังเพื่อให้เมืองและชุมชนมี
ความสงบ สะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
วิถีชีวิตดีมีความสุข  มีการสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ริเริ่มพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ กระตุ้นให้ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมประเมิน
ศักยภาพของพื้นที่ ก าหนดวิสัยทัศน์ วางเป้าหมายกล
ยุทธ์การพัฒนา ก าหนดแผนงานหรือกิจกรรม ตลอดจน
ติดตามประเมินผลบนพื้นฐานการพึ่งพาทรัพยากรของ
ท้องถิ่นชุมชนเป็นหลัก โดยภาครัฐท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง 
ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและ
ประชาสังคมระดับต่าง ๆ รวมทั้งมีการพัฒนาเมือง      
และชุมชนให้น่าอยู่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ    
ทุกภาคส่วนในสังคมให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ     
เพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง และช่วยลด
ความยากจนในชนบทและเมือง 
 การท าให้ชุมชนเข้มแข็งไม่สามารถท าได้โดยการสร้าง
จากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท าโดยการสอน การ
ฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการ
ของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณค่าทุน
ทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็นเครือข่ายชุมชน 
และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะ
สร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชน คือ พฤติกรรมหรือ
การกระท าร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชน แล้วน ามาร่วมกันตัดสินใจ

วางแผนด าเนินการร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตาม
ประเมินผลการกระท ากิจกรรมของชุมชนร่วมกันโดยมี
การบูรณาการเข้าแผนการพัฒนาระดับต าบลของ
เทศบาลต าบลอุทัย(แผนพัฒนาสามปี) โดยน าปัญหาและ
อุปสรรคที่ เกิดขึ้นมาก าหนดโดยมีแนวทางก าหนด
แผนงานในการจัดท าแผนชุมชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน / 
ชุมชน ไว้ 6 ด้าน 1.ยุทธศาสตร์ด้านการอยู่ดีมีสุข 2.ด้าน
เศรษฐกิจ 3.ด้านสังคม4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 5.ด้านการบริหารจัดการของชุมชน 6.ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้จัดท าแผนชุมชนของ
เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จึงศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนชุมชน
ประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย  
จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา เพื่อมุ่งหวังให้เป็นแนวทาง   
ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานที่ได้วางเอาไว้  และน า
ข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ
ด าเนินงานมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน และองค์กรมากท่ีสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความคิด เห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานแผนชุมชนปี 2556 ของ
เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนชุมชนปี 2556 ของ
เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตของเทศบาล
ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 370 คนโดยใช้สูตรการค านวณของ ยามาเน่
(Yamane) ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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 แบบสอบถามหาความเช่ือมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ใช้วิธีของครอนบาค 
(Cornbach Alpha Coefficient)ได้ค่า .8074 ซึ่งถือว่า
เป็นเครื่องมือท่ีมีความเช่ือมั่น 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่, ร้อยละ, 
ค่าเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าที (t-test), ค่าเอฟ 
(F-test)และค่าแอลเอสดี (LSD) โดยก าหนดนัยส าคัญ
ทางสถิติมีระดับ 0.5 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
ของเทศบาลต าบลอุทัย  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20      
มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.70 มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.80 มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 มีระยะเวลาการ
อาศัยในพื้นที่มากกว่า 10 ปี จ านวน 252 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.10 และมีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 
 4.2 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตาม
แผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ตามแผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.27 S.D. = 0.15) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อย คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( X = 
4.31, S.D. = 0.35) ด้านการบริหารจัดการของชุมชน
แผนงาน( X =4.30, S.D. = 0.34) ด้านยุทธศาสตร์อยู่ดีมี
สุข ( X = 4.27 , S.D. = 0.39) ด้านสังคม ( X = 4.26 , 
S.D. = 0.35)ด้านเศรษฐกิจ ( X = 4.25 , S.D. = 0.35 ) 
และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( X = 4.21 , S.D. = 0.33) 
ตามล าดับ 
 4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การด าเนินงานตามแผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ และอายุ แตกต่างกัน

มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 
2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 
ไม่แตกต่างกัน และประชาชนที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการอาศัยในเขตพื้นที่ และรายได้ แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 
2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
5. การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผน
ชุมชนประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ สามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 5.1ผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการของชุมชนแผนงาน 
ด้านยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข  ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามล าดับ ผลที่ได้จากการศึกษา
พบว่าประชาชนที่มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตาม
แผนชุมชนปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย อยู่ในระดับมาก 
เป็นผลมาจากเทศบาลต าบลอุทัยมีการบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลังเกิด
ปัญหาและอุปสรรคจะน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลอุทัย จะด าเนินงานตาม
หลักและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและตามความ
ต้องการของประชาชน โดยปฏิบัติงานตามแผนชุมชน     
ปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน
เทศบาลเน้นการท างานแบบบูรณาการและท างานเชิงรุก 
โดยการลงพื้นที่และปฏิบัติงานจริง และเปิดช่องทางให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรับเรื่องราวร้องทุกข์
จากประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
ถึงการด า เนินงานอย่ างต่อเนื่ องและทั่ วถึ ง  มีการ
ติดต่อสื่อสารกับประชาชนหลายช่องทางท าให้การท างาน
เป็นไปอย่างใกล้ชิดและได้ผลที่ดี  
 5.1 จ าแนกตามเพศ พบว่าประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลอุทัย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
ตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย 
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อ าเภออุทัย จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา โดยภาพรวม 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเทศบาลต าบลอุทัย 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารงานที่ดี 
มีการประชาสัมพันธ์สม่ าเสมอ มีการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง
และเป็นไปอย่างทั่วถึง การประสานงานกับผู้น าชุมชน 
หน่วยงาน หรือองค์กรภายในพื้นที่เพื่อด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นวพร  แสงหนุ่ม [1] ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลใน
การด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
เชียงใหม่  พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล       
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
เชียงใหม่ คือ ตัวแปรด้านโครงสร้างและระบบงาน       
ตัวแปรด้านบรรยากาศภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  
และตัวแปรด้านความสามารถทางการบริหารงาน      
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
 5.2 จ าแนกตามอายุ พบว่าประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลอุทัย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
ตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากเทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มกีารบริหารงานท่ีดี มีการด าเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการ ตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้วาง
เอาไว้ ส าหรับประชาชนในพื้นที่ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จ ากัด
ช่วงอายุ ซึ่งมีทั้ง เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ   เป็นต้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป ใจวรรณ [2] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการน าแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2548-2550 ไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาเทศบาลต าบล  
ร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลการวิจัยพบว่า 
เทศบาลต าบลร้องกวางมีผลสัมฤทธิ์การน าแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2548-2550 ไปปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
กล่าวคือ ภาพรวมมีการด าเนินงานในส่วนของการ
วางแผน การด าเนินงานตามแผน และมีการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน ประกอบ มีผลสัมฤทธิ์
การน าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2548-2550 ไปปฏิบัติในแต่
ละยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับสูงทั้งหมด  
 5.3 จ าแนกตามอาชีพ พบว่าประชาชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลอุทัย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามแผนชุมชน ประจ าปี 2556 ของเทศบาล
ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามี ด้านเศรษฐกิจ ทีป่ระชาชนมีอาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็นต่างกัน คือประชาชนที่มีอาชีพค้าขายหรือ     
ธุรกิจส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามแผนชุมชน ของเทศบาลต าบลอุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพ  
รับราชการ และประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
เพราะประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขายหรือ ธุรกิจส่วนตัวมีการ
ติดต่อสัมพันธ์กับเทศบาลส่วนต าบลมากกว่า เช่นการมา
ติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี และประชาชนที่มี
อาชีพรับราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ตามแผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพ
รับจ้าง เป็นเพราะประชาชนที่มีอาชีพรับราชการมีมุมมอง 
และความเข้าใจในระบบการด าเนินงานตามแผนมากกว่า 
เนื่องจากเป็นการท างานในระบบราชการ สอดคล้องกับ
ของ นวพร  แสงหนุ่ม [1] ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลใน
การด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
เชียงใหม่  พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล       
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
เชียงใหม่ คือ ตัวแปรด้านโครงสร้างและระบบงาน       
ตัวแปรด้านบรรยากาศภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  
และตัวแปรด้านความสามารถทางการบริหารงาน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
 5.4 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าประชาชน   
ในพื้นที่เทศบาลต าบลอุทัย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 ของ
เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามี
ด้านสังคม และด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนมีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน คือ ด้านสังคม พบว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความคิดเห็นตอ่การ
ด าเนินงานตามแผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มากกว่าประชาชน 
ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น,ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีระดับความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าประชาชน
ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ
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ประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. และ
ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. มีระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผน
ชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระ
นคร ศรีอยุธยา มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. ทั้ งนี้ เพราะประชาชนที่มี ระดับ
การศึกษาต่างกันจะมีมุมมองและความคาดหวังที่ต่างกัน  
สอดคล้องกบังานวิจัยของ นวพร  แสงหนุ่ม [1] ได้ศึกษา
เรื่อง ประสิทธิผลในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผล การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดเชียงใหม่ คือ ตัวแปรด้านโครงสร้างและ
ระบบงาน ตัวแปรด้านบรรยากาศภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และตัวแปรด้านความสามารถทางการ
บริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์ 
กับประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
 5.5 จ าแนกตามระยะเวลาการอาศัยในเขตพื้นที่  
พบว่าประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลอุทัย มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนชุมชน
ประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมและรายด้าน     
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารงานท่ีดี ให้บริการ
อย่างเท่าเทียม ยุติธรรม เนื่องจากในพื้นที่เทศบาลต าบล
อุทัยมีประชากรแฝงอาศัยอยู่ด้วย ส่วนใหญ่จะประอาชีพ 
รับจ้าง ท างานบริษัทเอกชน และค้าขาย มีโอกาสเข้าร่วม
หรือได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลส่วนต าบลโดย      
เท่าเทียมกัน เช่น การเสียภาษี การจดทะเบียนพาณิชย์ 
การรับเบี้ยยังชีพ เบี้ยคนพิการ เป็นต้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของของนวพร แสงหนุ่ม [1] ได้ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิผลในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
เชียงใหม่ คือ ตัวแปรด้านโครงสร้างและระบบงาน       
ตัวแปรด้านบรรยากาศภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  
และตัวแปรด้านความสามารถทางการบริหารงาน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 

 5.6 จ าแนกตามรายได้ พบว่าประชา ชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลอุทัย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 ของเทศบาล
ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  และเมื่อพิจารณาเป็น      
รายด้าน พบว่ามี ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่แตกต่างกัน 
คือประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท มีระดับ   
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนของ
เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มากกว่ากับประชาชนที่มีรายได้ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท 
และประชาชนที่มีรายได้ ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท      
มี ระดับความคิด เห็นต่อการด า เนินงานตามแผน       
ชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มากกว่าประชาชนที่มีรายได้ตั้งแต่ 
15,001-20,000 ทั้งนี้จึงท าให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลอุทัย มีมุมมองการท างานของเทศบาลต าบลอุทัยไม่
เหมือนกัน ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากพื้นฐานรายได้ที่ไม่เท่า
เทียมกันท าให้ประชาชนอาจจะมีความคิดว่าต้องการให้
เทศบาลส่วนต าบลมีการปรับปรุงหรือมีอะไรเพิ่มเติม
ให้กับพวกเขามากกว่านี้ โดยไม่ได้มองภาพรวมของการ
ด าเนินงานของเทศบาลส่วนต าบลอุทัยเป็นหลัก เพราะใน
การให้การช่วยเหลือทางด้านยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน 
บางครั้งก็ต้องจ ากัดด้วยงบประมาณ ต้องคัดเลือกบุคคล  
ที่จ าเป็นและเดือดร้อนมาก่อน เทศบาลต าบลอุทัยมุ่งมั่น
ในการด าเนินตามแผนงานให้ออกมาตรงตามวัตถุประสงค์ 
และจุดมุ่งหมายที่ได้วางเอาไว้ เพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร
และประชาชน และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นวพร  
แสงหนุ่ม [1] ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลในการด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ คือ ตัวแปร
ด้านโครงสร้างและระบบงาน ตัวแปรด้านบรรยากาศ
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล และตัวแปรด้าน
ความสามารถทางการบริหารงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการศึกษา
เรื่อง ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 
2556 ของเทศบาลต าบลอุทัยอ า เภออุทัยจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามแผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัยอ าเภอ
อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ เกิดผลดีต่อ
ประชาชน และให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสดุจากการ
ท างานของเทศบาลต าบลอุทัยเพิ่มมากขึ้นดังนี้ 
 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข ท าให้
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
 6.2 ควรให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านการฝึกอาชีพการจ าหน่ายสินค้าและหาตลาด 
 6.3 ควรดูแลประชาชนในพื้นที่อาศัยอย่างสงบสุข 
 6.4 ควรให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการป้องกันภัย
จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.6 การพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตร อย่าง
ทั่วถึงท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากขึ้น 
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