
บทที่ 5  

การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยโครงการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาเทศบาลนคร

นครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

ที่ใช้วิธีระเบียบวิจัย    เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์

ของงานวิจัย  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  

5.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ท่ี

บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด  

2) เพื่อประเมินการรับรู้บทบาทหน้าที่ของเทศบาล การได้รับผลประโยชน์

ต่อผลการดำเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครนครปฐม 

3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานโครงการ

แต่ละยุทธศาสตร์เทศบาลนครนครปฐม 

4) เพื่อสร้างข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน

ของเทศบาลนครนครปฐม   
 

5.1.2 ผลการวิจัย  

1) ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์บรรลุตามตามเป้าหมายกำหนด                      

ผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครนครปฐมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ประชาชน   

มีความพึงพอใจในภาพรวมของการทำงานในระดับมาก (𝑥 = 3.70) เมื ่อพิจารณาราย
ยุทธศาสตร์ พบว่า ผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคมและชุมชน 

ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนมากที่สุดเป็นอันดับแรก (𝑥 = 3.73) ส่วนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนในระดับ

มากแต่เป็นลำดับน้อยท่ีสุด  (𝑥 = 3.58) 
2) ผลการประเม ินการร ับร ู ้บทบาทหน้าท ี ่ของเทศบาล การได ้ รับ

ผลประโยชน์ต่อผลการดำเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครนครปฐม    

ในมุมมองของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ในภาพรวมประชาชนการรับรู้ของ

ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของเทศบาลนครนครปฐมการให้บริการ ประชาชนมีการรับรู้    

ในระดับปานกลาง (𝑥 = 2.83) เมื ่อจำแนกเป็นรายประเด็นการรับรู ้ของประชาชนต่อ
บทบาทหน้าที่ของเทศบาลนครนครปฐมการให้บริการระดับมาก คือ การให้บริการด้าน   

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ประชาชนมีการรับร ู ้ ในระดับมาก (𝑥 = 3.88)       
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ส่วนการรับรู้ของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของเทศบาลนครนครปฐมการให้บริการระดับ

น้อย คือ การติดต่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร/สะสมอาหาร/กิจกรรมที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพประชาชนมีการรับรู้ในระดับปานกลาง (𝑥 = 1.84) 
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน

โครงการแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครนครปฐมในมุมมองของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน  

แกนนำชุมชน ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑥 = 3.70)   
เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนคร

นครปฐมในภาพรวมมากที่สุด คือ ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมโครงการ/

กิจกรรม ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑥 = 3.98) ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้าน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (𝑥 = 3.59) 
และในรอบปีที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลมากที่สุด 

ในด้านการประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลให้ผู้นำชุมชนทราบ ซึ่งมี

ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.29) ส่วนด้านประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ ด้านการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีระดับ

ความพึงพอใจปานกลาง  (𝑥 = 3.38) 
4) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ ่นของ

เทศบาลนครนครปฐม มีรายละเอียดดังน้ี  
 

ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ 

ด้านสังคมและชุมชน 1) ความเป็นอยู่ของประชาชน เนื่องจากเทศบาลนคร

นครปฐมเป็นสังคมเมืองซึ่งมีประชากรเพิ่มสูงขึ้น และ

ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้สูงอายุ เทศบาลควรเพ่ิม

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ช่วยอำนวย

ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบเพื่อรองรับ

สังคมผู้สูงอายุในอนาคต 
 

2) ขอให้สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอย่าง

ต่อเนื่อง และขอให้ทางเทศบาลนครนครปฐมมีการจัด

กิจกรรมในวันสำคัญ ทำให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม  

ได้พบปะทำให้สภาพจิตใจดี เช่น ประเพณีสงกรานต์  

มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู ้สูงอายุ มีการอำนวยความ

สะดวกในการรับเบ้ียยังชีพ 
 

3) ทางเทศบาลนครนครปฐมให้ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ โดยรับฟังปัญหา
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ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ 

จากชุมชนและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกับ

ชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 

ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา 

ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียว 

 

1) ขอให้มีการวางแผนระบบของการศึกษาในเขต

เทศบาลเพื่อรองรับจำนวนประชากรที่ลดลง วางแผน

จัดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน  
 

2) การวางรากฐานการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้เป็น

การรณรงค์การท่องเท่ียวแบบครบวงจร 

ด้านการบริการสาธารณะ 1) จัดทำแผนติดกล้องวงจรปิดเพิ่มในชุมชนทุกชุมชน 

เพ่ือความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชน 
 

2) ใช้เทคโนโลยีสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เปิดช่องทาง

แจ้งปัญหาท่ีรวดเร็วและแก้ไขโดยเร็ว 
 

3) เปลี ่ยนระบบท่อน้ำประปาใหม่ เนื ่องจากใช้มา

นานแตกบ่อหมดอายุใช้งานแล้ว  

 

4) ขอให้วางระบบท่อระบายน้ำใหม่เพื่อเวลาฝนตกน้ำ

ท่วมในชุมชน เนื่องจากฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันใน

บางพ้ืนท่ี ทำให้น้ำท่วมถนนบ่อยมาก 

 

5) ระบบไฟฟ ้าตอนกลางค ืนควรเป ็นไฟ LED 

ทั้งหมดให้มีวัตสูง (ความสว่าง) เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ 

และ ช่วยประหยัดพลังงาน ส่งผลให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และควรจะมีรถทำไฟ

สาธารณะแต่ละเขตให้มากกว่าเดิม 

 

6) ควรวางแผนการทำให้ถนนสะอาดข้ึน 

 

7) ขอให้ดำเนินโครงการในระยะยาวสามารถอยู่      

อย่างยั ่งยืน เช่น โครงการเสียงตามสายในชุมชน        

ควรเพิ ่มงบประมาณการซ่อมบำรุง งบประมาณ

สำหรับการซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด  

 

8) การจัดระเบียบในสังคม พัฒนาการการจราจรใน

พื้นท่ี มีการจัดระเบียบทางเท้า ต้องการให้จัดระเบียบ

การจราจรให้เด ินรถทางเดียว จากโรงพยาบาล
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ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ 

กรุงเทพคริสเตียนถึงเชิงสะพานซอย 3 เวลา 06.00 

- 08.00 น. เนื่องจากมีรถสัญจรเส้นทางนี้เยอะ ทำ

ให้รถติดมากในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องการให้จัด

ระเบียบถนนหน้าศาลเจ้าพ่อมะขามเฒ่า เนื ่องจาก

เส้นทางนี้เป็นถนนเส้นเล็ก ประชาชนในชุมชนสัญจร

ลำบากเวลามีรถยนต์เข้ามา ต้องการให้มีการจัด

ระเบียบทางเท้าเนื่องจากมีแม่ค้าพ่อค้ามาขายของจน

ไม่มีท่ีเดินในบางพ้ืนท่ี 

ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 1) วางแผนจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพิ ่มข้ึน   

ควรปรับปรุงรถขยะ เนื ่องจากเวลาเริ ่มบรรทุกขยะ  

จะมีน้ำขยะไหลออกมาทำให้ถนนเหม็นและสกปรก 

ควรจัดจุดพักขยะมูลฝอยในชุมชน และมีรถมารับขยะ

ตามเวลาที ่กำหนด ต้องการให้จ ัดให้ม ีถ ังขยะท่ี

เพียงพอ เนื ่องจากเทศบาลนครนครปฐมเป็นเขต

ชุมชนเมือง มีประชากรอาศัยอยู ่เยอะและมีตลาด

จำนวนมาก จึงควรจัดพื้นที่สำหรับรองรับขยะ โดยมี

ถังขยะท่ีเพียงพอในทุกพ้ืนท่ี 
 

2) ควรมีการจัดการเร ื ่องสุน ัขจรจัดให้มากกว่า

ปัจจุบันไม่ใช่แจ้งว่าไม่สามารถจัดการได้ 
 

3) เปลี ่ยนระบบท่อน้ำประปาใหม่ เนื ่องจากใช้มา

นานแตกบ่อหมดอายุใช้งานแล้ว  

 

4) ปรับปรุงเร่ืองการกำจัดมลพิษจากท่อระบายน้ำ 
 

5) ควรปรับภูมิทัศน์โดยรวมให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์บริเวณรอบเขตเทศบาลนครนครปฐม แม่น้ำลำ

คลองในเขตเทศบาลควรมีการจัดการให้สะอาดกว่าท่ี

เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้นไม้ตามที่สาธารณะควรมีการตัด

แต่งให้สวยงาม และดูเป็นระเบียบมากกว่าในปัจจุบัน 
 

6) วางแผนควบคุมโรคระบาดที ่มาจากแรงงาน    

ต่างด้าวเข้ามาอาศัยในชุมชน 

ด้านเศรษฐกิจ 1) ควรมีการจัดการระบบตลาดรองรับ จัดทำตลาด

ออนไลน์  
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ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ 

2) ควรขยายกลุ่มประชากรในการฝึกอบรมอาชีพ 

  

3) ควรเน้นเรื ่องการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ครัวเรือน  

ด้านบริหารและพัฒนาองค์กร 1) พัฒนาระบบการบูรณาการของเทศบาลให้เข้าถึง

มากข้ึน 

 

2) การพัฒนาบุคลากรให้ม ีศ ักยภาพภาพในการ

บริหารจัดการที่รวดเร็วและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน 

 

3) พัฒนาระบบการติดตามงานแก้ปัญหาของชุมชนให้

รวดเร็ว เข้าถึงประชาชน การประเมินผลโครงการ

ควรมีการย้อนกลับและสะท้อนให้เห็นผลการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ทราบว่าการพัฒนาด้านต่าง 

ๆ ตามที่ชุมชนต้องการ ที่ผ่านมายังไม่มีแผนมีแต่

ปัญหาเร่งด่วน เทศบาลก็จะมาแก้ไขให้ แต่ใช้เวลา

หลายวัน 

  

4) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม

โครงการต่าง ๆ ควรเผยแพร่ลงเว ็บไซต์เพ ื ่อให้

ประชาชนท่ีสนใจได้เปิดอ่านได้ 

 

5) การวิเคราะห์ปัญหาประเด็นต่าง ๆ ควรได้มาจาก

ปัญหาที่เร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ก่อน เพราะบางปัญหา

เป็นปัญหาของพื้นที่หนึ่งแต่อาจมองเห็นว่าปัญหาน้ี  

ไม่สำคัญ จึงไม่ได้รับการแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

 

6) ควรสื่อสารในทุกโครงการให้ประชาชนได้ทราบให้

ทั่วถึง เวลาเขียนเรื่องร้องเรียนไป ควรมาดำเนินการ

แก ้ ไขให ้ร ับทราบด ้วย เพราะร ้องไปแล ้วเง ียบ        

ทุกโครงการที ่ได้ทำแล้วควรแจ้งหรือบอกกล่าวให้

ประชาชนได้ทราบ รวมทั ้งการตัดกิจกรรมหรือ

โครงการที่ไม่จำเป็นทิ้งไป และเลือกแต่ที่สำคัญและ

ตอบโจทย์ประชาชน โครงการต่าง ๆ ที่จะเข้าแผน

ใหม่ (พ.ศ. 2563-2566) ตามที่ชาวบ้านชุมชนเสนอ
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ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ 

ความต ้องการตามลำด ับ 1-5 ขอให ้ เทศบาล

ดำเนินการตามที่ชุมชนได้มาประชาคมกัน แสดงให้

เห็นความสำคัญของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม 

 

7) อยากให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขตช่วยเยี ่ยม

ชุมชนที่ท่านรับผิดชอบสมาชิกสภาเทศบาลควรเป็น

ด่านหน้าในการรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ใช่ให้ประธาน

ชุมชนมารับผิดชอบ เพราะประธานชุมชนไม่มีอำนาจ      

แค่เสียสละอย่างเดียว ควรมีการเลือกตั้งทุก 4 ปีต่อ 

1 คร้ัง และไม่เกินสองสมัยเท่าน้ันในการเป็นผู้บริหาร 

 

8) อยากให้มีการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเป็น

ประจำและทั่วถึง เช่น จัดให้มีหน่วยรถประชาสัมพันธ์

เคล่ือนท่ี 

 

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย  
 

1) ยุทธศาสตร์ที่บรรลุตามเป้าหมายกำหนด ผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ของ

เทศบาล นครนครปฐม ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของการ

ทำงานในระดับมาก (𝑥 = 3.70) เมื ่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ผลการ
ดำเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคมและชุมชน ได้รับความพึงพอใจจาก

ประชาชนมากที่สุดเป็นอันดับแรก (𝑥 = 3.73) ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับความพึงพอใจจากประชาชน  น้อยที่สุด (𝑥 = 3.58) 
เนื่องจากการประเด็นการพัฒนา ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์กับ

ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ด้วยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่และมีการสร้าง

การมีส่วนร่วมได้มาก และสามารถการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ประชาชน   มีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑥 = 3.98 S.D. = 0.56) ซึ่งสอดคล้องกับ 
บุญฤทธิ์ เกตุจำนงค์ (2549) ที่ได้ศึกษาวิจัยแล้วพบว่า เทศบาลนนทบุรีมีการบริหารงาน

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นไปที่การบริการประชาชนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบ ร่วมแสดงความคิดเห็น และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติ        

แต่เทศบาลนนทบุรีจะมีประเด็นปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ในบางเรื่อง ยังล้าสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์ จึงทำให้ไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้   

ดังตารางท่ี 5.1 
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ตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนการดำเนินการต่อความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์       

การพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลนครนครปฐม  
 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ

ดำเนินงาน 

ประเด็น

มากท่ีสุด 

ประเด็น

น้อยท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจ 

ประชาชน 

ผู้บริหาร   

แกนนำ

ชุมชน 

ยุทธศาสตร์        

การพัฒนา

ท้องถ่ินด้าน

สังคมและชุมชน 

จำนวน 

27 

โครงการ 

  

งบประมาณ 

99,856,400 

บาท 

การพัฒนา 

ส่งเสริมงาน

ด้าน

สวัสดิการ

สังคม 

การสังคม

สงเคราะห์ 

กับ

ผู้ประสบภัย

พิบัติ 

ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้พิการ 

และผู้สูงอายุ 

การส่งเสริม 

สนับสนุน 

ป้องกัน 

และแก้ไข

ปัญหา  ยา

เสพติด 

อย่างจริงจัง

และต่อเน่ือง 

3.73 4.04 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ด้านการศึกษา  

การกีฬา ศาสนา 

ประเพณี 

ศิลปะวัฒนธรรม 

และการ

ท่องเท่ียว 

จำนวน 

60 

โครงการ  

 

งบประมาณ 

87,272,200 

บาท 

การ

สนับสนุน

การจัด

กิจกรรม

เฉลิมพระ

เกียรติ งาน

พระราชพิธี  

งานรัฐพิธี 

และ 

งานวัน

สำคัญทาง

ศาสนา 

การสร้าง 

ความ

ร่วมมือและ

เครือข่ายใน

การพัฒนา

การศึกษา 

3.61 4.04 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา

ท้องถ่ิน 

จำนวน 9 

โครงการ  

 

การพัฒนา

ระบบ

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

การพัฒนา

ระบบ

ประปาให้มี

3.67 3.79 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ

ดำเนินงาน 

ประเด็น

มากท่ีสุด 

ประเด็น

น้อยท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจ 

ประชาชน 

ผู้บริหาร   

แกนนำ

ชุมชน 

ด้านการบริการ

สาธารณะ 

งบประมาณ 

30,688,600 

บาท 

ให้มี 

มาตรฐาน

สูง

ครอบคลุม 

ทุกพ้ืนท่ี 

คุณภาพ 

มาตรฐาน  

และปริมาณ

เพียงพอ 

สามารถ

ให้บริการ 

อย่างท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา

ท้องถ่ินด้าน

เศรษฐกิจ 

จำนวน  

7 โครงการ  

 

งบประมาณ 

420,000 

บาท 

การส่งเสริม 

สนับสนุน 

การพัฒนา

ตามหลัก

ปรัชญา 

ของ

เศรษฐกิจ 

พอเพียง 

 

การพัฒนา

ส่งเสริม

อาชีพ และ

เพ่ิมรายได้

ให้ประชาชน 

3.64 3.79 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา

ท้องถ่ินด้าน

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

จำนวน  

16 

โครงการ  

 

งบประมาณ 

16,636,000 

บาท 

การส่งเสริม 

สนับสนุน 

ให้ประชาชน

ทุกเพศ วัย  

มีสุขภาพท่ีดี

ท้ังกายและ

ใจ 

การพัฒนา

ระบบ 

การเฝ้า

ระวัง

สุขาภิบาล

ตลาด 

3.58 3.79 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา

ท้องถ่ินด้าน

บริหารและ

พัฒนาองค์กร 

จำนวน  

27 

โครงการ  

 

งบประมาณ 

26,652,400 

บาท 

การพัฒนา

บุคลากร 

ของเทศบาล 

โดยให้มี 

การอบรม

อย่าง

ต่อเน่ือง 

การ

ปรับปรุง

และพัฒนา

รายได้ 

อย่างท่ัวถึง 

ถูกต้อง 

และเป็น

ธรรม 

3.67 3.79 
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ทั้งน้ี หากวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมใน

ภาพรวมมากที่สุดเรื่อง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมี

ความพึงพอใจในระดับมาก (𝑥 = 3.) ความพึงพอใจน้อยที ่ส ุดคือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับมาก (𝑥 = 3.59) และใน
รอบปีที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลมากที่สุดใน

ประเด็น การประชาสัมพันธ์แผนฯ/โครงการ/กิจกรรม   ของเทศบาลให้ผู้นำชุมชนทราบอยู่

ในระดับมาก (𝑥 = 4.29) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของมิ่งขวัญ คงเจริญ และ อาชัญญา 
รัตนอุบล (2551) ที่ได้ศึกษาชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาและมีกระบวนการ

เรียนรู้เป็นกลไกหลัก ในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ภายในพื้นท่ีจังวัดเชียงใหม่และจังหวัด

เพชรบุรี พบว่า ไม่ว่าจะเป็นในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ควรมีการเสริมสร้างพลังอำนาจ

ของชุมชนเพื ่อเสริมสร้างความยั ่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู ้ ซึ ่งประกอบด้วยการ 

เสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนในระดับบุคคลประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายและ

วางแผน การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน การทำประชาคมเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 

การจัดเวทีชาวบ้านให้ความรู้ความเข้าใจ การบันทึกการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนใน

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม การพัฒนา

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากแต่เป็นลำดับน้อย

ที่สุด (𝑥 = 3.58 S.D. = 0.65) รวมถึงการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.38 S.D. = 0.76) ทั้งนี้เนื่องจากขาด
ความพร้อมในอัตรากำลัง และเป็นปัญหาในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครปฐม  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธนวรรณ ปัญญาคำ (2553) ที่สำรวจความพร้อมในการ

บริหารจัดการของเทศบาลตำบลแม่สายในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตามแนวทางการ

ปฏิบัติราชการตามคำรับรองของหน่วยงาน พบว่าปัญหาสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ตามตัวชี้วัด คือการขาดความพร้อมในการปฏิบัติงานที่ต้องกำหนดเป็นนโยบายและแผนงาน 

ที่ชัดเจนพร้อมทั้งต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและ

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาความพร้อมคือการที่บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 

ยังพบว่าทางเทศบาลฯ ยังขาดการประสานงานที่ดีกับชุมชน ขาดการส่งเสริมพลังอำนาจของ

ชุมชนในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ ซ่ึงส่งผลให้โครงการต่าง ๆ ไม่สามารถ

ประสบความสำเร็จได้อย่างย่ังยืน 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป  
 

1. โครงการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 

2562 ควรมีการนำไปขยายผลในเชิงพื้นที่อื่นในเชิงบูรณาการกับงานประจำเพื่อให้ประชาชน

ได้เข้าใจและรับทราบข้อมูลข่าวสารร่วมกัน  

2. การทำวิจัยในครั ้งต่อไปควรกำหนดตัวบ่งชี ้ในการโครงการติดตามประเมิน                     

ผลแผนการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี พ .ศ . 2562 เพื ่อเพิ ่มคุณภาพใน      

การทำงาน 

3. เทศบาลนครนครปฐมควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แต่ละแผนงานนำข้อมูล                

จากการประเมินในปีที่ผ่านมาหรือทำการวิเคราะห์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

แต่ละแผนงานก่อนการดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาเทศบาลนคร

นครปฐมก่อนปีงบประมาณ   

 

 

 
 


