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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ของอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนโยบายและองค์กรกับประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามแบบประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน   
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1) ประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของอ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ( X  = 3.90, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านท าให้เห็นว่าเป็นโครงการที่ยั่งยืน 
ด้านผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ด้านก่อให้เกิดการจ้างงานในหมู่บ้าน ด้านชาวบ้านรวมกลุ่มกัน
ผลิตสินค้า  1 ผลิตภัณฑ์ ด้านการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในหมู่บ้าน และด้านผลิตภัณฑ์เป็น         
ภูมิปัญญาของชาวบ้าน ตามล าดับ 
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของอ าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.77, S.D. = 0.60) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทรัพยากรในการบริหารงานอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้าน
ภาวะผู้น า ด้านความสอดคล้องระหว่างนโยบาย และด้านการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามล าดับ 
 3) ปั จจั ยด้ านน โยบายและองค์ กรที่ มี ผลต่ อป ระสิ ท ธิ ผลการบริห ารโครงการ 
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์
ทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ด้านการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านความ
สอดคล้องระหว่างนโยบาย ด้านภาวะผู้น า และด้านทรัพยากรในการบริหารงาน ตามล าดับ    
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the project management 
effectiveness of the One Tambon One Product Project in Bang Sai district, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya province, 2) to study the factors influencing the project 
management effectiveness of the One Tambon One Product Project in Bang Sai 
district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, and 3) to study the relationship between 
the policy factors and the project management effectiveness of the One Tambon 
One Product Project in Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The 
sample used in this study consisted of 400 respondents who were selected from the 
people living in the area of was used Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
province. Simple random sampling. The tool used for data collection was a rating 
scale questionnaire and the statistics for data analysis consisted of percentage, mean, 
standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.        
 The research finding were as follows: 
 1) The project management effectiveness of the One Tambon One Product 
Project in Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province was, overall, at a 
moderate level ( X  = 3.90, S.D. = 0.51). When considering each aspect individually, it 
was found that the promotion of human resources aspect was at the highest level, 
followed by the sustainability aspect, the well known aspect, the job creation 
aspect, the villager cooperation aspect, the local content utilization aspect and the 
local wisdom utilization in production aspect, respectively. 
 2) The factors affecting the project management effectiveness of the One 
Tambon One Product Project in Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province 
were overall, at a high level ( X  = 3.77, S.D. = 0.60) . When considering each aspect 
individually, it was found that the aspect of management of resources was the 
highest, followed by the leadership policy aspect and the policy transformation for 
implementation aspect. 
 3) The relationship between the policy factors and the project management 
effectiveness of the One Tambon One Product Project in Bang Sai district, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya province was overall, and for all the individual aspects, at a 
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moderate level at the level of statistical significance of 0.01. The policy factors were 
composed of: the aspect of policy transformation for implementation, the aspect of 
policy consistency, the aspect of leadership and the aspect of management 
resources.        
 


