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ต่อคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนายกเทศมนตรี 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็น เปรียบเทียบ และขอ้เสนอแนะของ
ประชาชนตาํบลหัวชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ หัวหนา้ครัวเรือน
หรือตวัแทน ทั้ง 15 หมู่บา้น ซ่ึงเป็นผูมี้รายช่ืออาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลหัวชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดั
ร้อยเอด็ จาํนวน 344 คน กาํหนดขนาดกลุ่มโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ แลว้สุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ และสุ่มแบบง่าย
ดว้ยการจบัสลาก  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม  มีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ .22 ถึง .86 
และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .90 สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t-test  
และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA : f-test) ผลการศึกษาพบว่า  ความคิดเห็นของประชาชน
ตาํบลหัวชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง    ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตาํบลหัวชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน  จงัหวดัร้อยเอด็  
ต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีจาํแนกตามขนาดของหมู่บา้น พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคือ นายกเทศมนตรีควรมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายการปกครองทอ้งถ่ินและ
ดา้นการบริหารบา้นเมือง ผูน้าํทอ้งถ่ินควรยดึมัน่ในคุณธรรม ใชห้ลกัจริยธรรมในการบริหารงาน ใหค้วามเป็นธรรมกบั
ประชาชน และนายกเทศมนตรีควรมีความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส ไม่ใชอ้าํนาจในทางท่ีผดิ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study was aimed to study the level of the opinion. To compare the opinion and 
suggestions about the Opinion of  People Huachang Sub-district, Chaturapakpimarn District, Roi-Et Province. 
Towards the desirable characteristics of Mayoral. The samples subjects were 344 people who are head of household 
or the representative household head all 15 villages and have list of residents of the Huachang Municipality area 
Chaturapakpimarn District, Roi-Et Province. They were selected by Taro Yamane, stratified random sampling and 
simple random sampling method. The instrument was rating scale questionnaire. With the discrimination power 
between 0.22 to 0.86  and the reliability at 0.90. The statistics were used Frequency Percentage, Mean, Standard 
Deviation t-test and One-way ANOVA : f-test. 
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The results of the study were as follows; The Opinion of People Huachang Sub-district, 
Chaturapakpimarn District, Roi-Et Province. Towards the desirable characteristics of Mayoral. As overall were at 
moderate level. The results comparison The Opinion of  People Huachang Sub-district, Chaturapakpimarn District, 
Roi-Et Province. Classified by size of village found that difference with statistically significant at the .05 level.  
The useful suggestions were found that ; The Mayoral should have knowledgeable about the local government law 
and the administration. Local leaders should uphold integrity use the ethical principle in the administration Give be 
fair to the people. And the Mayoral in the organization should have integrity transparency not use power in the wrong 
way.   

  
 

คาํสําคญั:  ความคิดเห็น คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์นายกเทศมนตรี  
Key Words: The Opinion, Desirable Characteristics, Mayoral  
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บทนํา  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 หมวด 9 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กาํหนดไวว้่า 
รัฐจะตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถ่ินตามหลกัแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน (มาตรา, 282) ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหารการบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลงั และมีอาํนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 
(มาตรา 284) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมี
สภาท้องถ่ิน และคณะผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน (มาตรา 285) (วฒิุสาร, 2552) 

 การปกครองส่วนท้องถ่ิน   เป็นพ้ืนฐานการ
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  แบบมีส่วน
ร่วมและยงัถือเป็นสถาบันท่ีทําให้การศึกษาและฝึก
ปฏิบติัเก่ียวกบัระบอบประชาธิปไตยกบัประชาชน  โดย
ให้ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในภารกิจ
ของท้องถ่ินและเพ่ือให้ประชาชนเกิดความสํานึกใน
สิทธิหน้าท่ีของตนเองท่ีมีต่อชุมชน หน้าท่ีพลเมืองอนั
จะนาํไปสู่การปกครองตนเองในท่ีสุด (โกวิทย,์ 2547)   
การปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงเป็นการปกครองของ
ประชาชนโดยประชาชน ซ่ึงมีตวัแทนของประชาชนเขา้
ไปทาํหน้าท่ีในองค์กรท่ีจะทาํภารกิจ  เพ่ือตอบสนอง
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินได้
ตรงเป้าหมายมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

 จากท่ีกล่าวมาน้ี จึงนําไปสู่ความพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารของเทศบาลตาํบล  
โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542  
ซ่ึ ง อ าศั ย ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ าล  โ ด ย มุ่ ง เน้ น ไป ท่ี
นายกเทศมนตรี ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความสําคัญท่ีสุดในการ
บ ริห ารงาน   การบ ริห ารงานของนายกส่ งผลต่อ
ความสําเร็จและล้มเหลวขององค์กรได้  เน่ืองจาก
จะตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนทาํหน้าท่ีใน
ฐานะขา้ราชการท้องถ่ิน  พร้อมทั้ งควบคุมกาํกับดูแล
พนกังาน อีกทั้งยงัเป็นผูท่ี้นาํนโยบายของทางราชการมา

ปฏิบติั และจากระเบียบว่าดว้ยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีนั้น ทาํให้เกิดการศึกษา
และอบรมโดยมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาให้นายกเทศมนตรี  มี
ลักษณ ะความ เป็ น ผู ้นํ า ท่ี ดี  มี คุณ ธรรม   ความ รู้
ความสามารถ  ความคิดริเร่ิม  ทศันคติท่ีดี  ความซ่ือสัตย์
สุจริต  และความมีวินัย  คนส่วนใหญ่ให้ความยอมรับ
นับถือ  เป็นผูท่ี้มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ
อดทนยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและเปิด
โอกาสให้บุคคลอ่ืน ๆ เขา้มีส่วนร่วม  มีความโปร่งใส
และมีความเป็นประชาธิปไตย (สุวทิย,์ 2543)  
 จากความสําคัญดังกล่าว   ผู ้ศึกษาจึงเกิดข้อ
คาํถามวา่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง นายกเทศมนตรี 
ตาํบลหวัชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ อยู่
ในระดับใด แล้วประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้าน ท่ีมี 
ขนาดต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ี พึง
ประสงคข์องนายกเทศมนตรี แตกต่างกนัหรือไม่ จึงทาํ
ให้ผูศึ้กษา  มีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ความคิดเห็น
ของประชาชน ตาํบลหัวช้าง อาํเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด  ต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
นายกเทศมนตรี เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา  ไป
เป็นข้อสนเทศในการปฏิบัติหน้าท่ีและพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมของนายกเทศมนตรีต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชน ตาํบล
หัวช้าง อําเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน 
ตาํบลหัวช้าง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวดัร้อยเอ็ด 
เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรี 
จาํแนกตามขนาดหมู่บา้น 
 3.  เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะของประชาชนตาํบล 
หัวช้าง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด เก่ียวกบั
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรี 
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วธีิการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1. ประชากร หมายถึง หัวหน้าครัวเรือนหรือ
ตวัแทนหัวหน้าครัวเรือนทั้ง 15 หมู่บา้นจาํนวน 2,405
คน  จาก 2,405 ครัวเรือน (สํานักบริหารงานทะเบียน
อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน,2557) 
  2. กลุ่มตัวอย่าง  คือ  หัวหน้าค รัวเรือนหรือ
ตวัแทนหัวหน้าครัวเรือน ทั้ ง 15หมู่บ้าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
รายช่ืออาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลหวัชา้ง อาํเภอจตุร
พกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 344คน ซ่ึงไดม้า
จากการคาํนวณตามสูตรของทาโร่ยามาเน่ จากนั้นทาํ
การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย    
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
   1. ลักษณะเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาการศึกษา
คร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ใช้แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาทาํข้ึนโดย
ศึกษาจากตํารา หรือผลงานวิจัยต่างๆท่ี มีลักษณะ
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซ่ึงผูศึ้กษาได้สร้างแบบสอบถามให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษาและขอบเขต
การศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอน ท่ี  1  ศึ กษ าข้อ มู ลทั่ วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั การศึกษา อาชีพ 
รายได ้เป็นแบบสอบถามรายการ ( Check Lists ) 
   ตอนท่ี 2 ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ตาํบลหัวชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ต่อ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรี ลกัษณะ
คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert 
Scale) 
   ตอนท่ี  3 ศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับความ
คิ ด เห็ น ข อ งป ร ะ ช าช น ตํ าบ ล หั ว ช้ า ง  อํ า เภ อ                       
จตุรพกัตรพิมาน จังหวดัร้อยเอ็ดต่อคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องนายกเทศมนตรี 
  2. การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  ผูศึ้กษาไดศึ้กษาการสร้างเคร่ืองมือตามลาํดบั
ดงัน้ี 

   2 .1  ศึกษาเอกสารและงาน ศึกษาต่างๆ 
เก่ียวกับทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็นของ
ประชาชนตาํบลหัวชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดั
ร้ อ ย เอ็ ด ต่ อ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
นายกเทศมนตรี 
   2.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
คิดเห็นของประชาชนตาํบลหัวช้าง อาํเภอจตุรพกัตร
พิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ดต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
นายกเทศมนตรี 
   2 .3  ส ร้ างแ บ บ ส อ บ ถ าม แ ล ะนํ า ร่ า ง
แบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
ตรวจสอบ  แก้ไข เสนอแนะ  ปรับป รุง  เพ่ื อความ
เหมาะสม และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
   2.4 นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข
เสนอผู ้ทรงคุณวุฒิ  ตรวจสอบความ เท่ี ยงตรงเชิง
โครงสร้างและเน้ือหาของแบบสอบถาม  และให้
ผูท้รงคุณวุฒิได้ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาํถามกบัวตัถุประสงค์หรือเน้ือหาดว้ยวิธี IOC (Index 
of Item Congruence)   
   2.5 นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแกไ้ข
ของผูเ้ช่ียวชาญไปปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาการค้นควา้อิสระตรวจพิจารณาอีกคร้ัง ก่อน
นาํไปใช ้
   2.6  นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่าความ
เท่ียงตรงทางเน้ือหาไปทดลองใช ้(Try out) ทดลองใช้
กบัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหัวชา้ง อาํเภอเมือง
จตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน 30 คน เพ่ือหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ โดยการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ( Pearson ) 
จากนั้นจึงทาํการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค 
(Conbrach) มีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ .22 ถึง .86 
และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .90 
   2.7  นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบ
มาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือนาํไปใชต่้อไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตาํบล 
หัวช้าง อําเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ดต่อ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีผูศึ้กษาได้
ดาํเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 
  1. นาํหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม ถึงนายกเทศมนตรี ตาํบลหัวช้าง 
อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จังหวดัร้อยเอ็ด เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม เก็บแบบสอบถามกบั
ป ระชาชนของ เท ศมนต รี  ตําบ ลหั วช้ าง  อํา เภอ            
จตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ 
  2. ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูศึ้กษาเดินทาง
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองใช้แบบสอบถาม
จาํนวน 344 ฉบบั นาํไปหมู่บา้นในเขตเทศบาลตาํบลหวั
ช้าง ตําบลหัวช้างอําเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัด
ร้อยเอด็เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลงัจากนั้นผูศึ้กษาเดินทาง
ไปเกบ็แบบสอบถามดงักล่าวอีกคร้ัง 
  3. นําแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
  4. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบมาวเิคราะห์ 
 
การจัดกระทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1 .ผู ้ ศึ ก ษ าต ร ว จ ส อ บ ค ว าม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
แบบสอบถาม จากนั้นจึงนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2.วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ใชค้วามถ่ี และร้อยละเพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไปของส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 3. วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของประชาชน โดย
กาํหนดให้คะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ์ คะแนน 5 
คะแนน ดงัน้ี (บุญชม, 2543) 
  เห็นดว้ยมากท่ีสุด กาํหนดให ้ 5   คะแนน 
  เห็นเห็นดว้ยมาก  กาํหนดให ้ 4   คะแนน 
  เห็นดว้ยปานกลาง กาํหนดให ้ 3   คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ย    กาํหนดให ้ 2   คะแนน 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด กาํหนดให ้ 1  คะแนน 

 4.  นําแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว 
แปรความหมายของคะแนน โดยกาํหนดเกณฑ์เฉล่ีย
ของกลุ่ม ดงัน้ี (บุญชม, 2543) 
  ค่าเฉล่ีย  4.51  -  5.00  หมายถึง   เห็นด้วยมาก
ท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.51  -  4.50  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.51  -  3.50  หมายถึง  เห็นดว้ย 
ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.51  -  2.50  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00  -  1.50  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย
ท่ีสุด 
 5.  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นประชาชนตาํบลหัวชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด  ต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
นายกเทศมนตรี โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว ( One – way ANOVA ) เม่ือพบความแตกต่างราย
คู่จะทาํการทดสอบความแตกต่างดว้ยวิธี LSD ( Least 
Signifiant Difference ) 
 6.  วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับ ความคิดเห็น
ประชาชนตาํบลหัวชา้ง อาํเภอ จตุรพกัตรพิมาน จงัหวดั
ร้ อ ย เอ็ ด  เ ก่ี ย ว คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ งป ร ะส งค์ ข อ ง
นายกเทศมนตรี  โดยใช้การแจกแจงความ ถ่ี  แล้ว
นาํเสนอดว้นการพรรณนาความ 
 
สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิตใินการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.1 ค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา IOC (Index of 
Congruency) 
  1.2  หาค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบั
คะแนนรวม (Item total Correlation) 
  1.3  หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย
การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha 
Cocfficicient) 
 2.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 
  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
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 3.  สถิติทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับ
การมี ส่วน ร่วมจําแนกตามขนาดห มู่บ้าน  ใช้การ
วเิคราะห์โดยสถิติ F - test  (One-way ANOVA) 
  3.2  ขอ้เสนอแนะของประชาชนเก่ียวกบัความ
คิดเห็นประชาชนตาํบลหัวชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด  ต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
นายกเทศมนตรี ใช้การวิเคราะห์เน้ือหาโดยการสรุป
ประเด็น นํามาแจกแจงความถ่ีในแต่ละประเด็น แล้ว
นาํเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา 
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชน
ตาํบลหัวชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน   จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรี  
สามารถสรุปผลศึกษาไดด้งัน้ี    
            1. ความคิดเห็นของประชาชนตําบลหัวช้าง 
อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ ต่อคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรี พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  (   =3.49)  เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ อยู่
ในระดบัมาก 2 ขอ้ คือ ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ดา้นลกัษณะส่วนตวั (  =3.77) และดา้นคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคด์า้นคุณธรรมจริยธรรม (  =3.58) และอยู่
ในระดับปานกลาง 2 ข้อ  คือ  ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคด์า้นความรู้ความสามารถ(  =3.35) และดา้น
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านเป็นผู ้นํา (  = 3.26) 
ตามลาํดบั 
  2 .  ผลการ เป รียบ เที ยบความ คิด เห็ นของ
ประชาชนตาํบลหัวชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน  จงัหวดั
ร้ อ ย เอ็ ด   ต่ อ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ งป ร ะ ส งค์ ข อ ง
นายกเทศมนตรี  จาํแนกตามขนาดของหมู่บา้น พบว่า  
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  แตกต่างกนั 2 ดา้น 
คือ  ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นลกัษณะส่วนตวั 
(sig = 0.17) และด้านคุณธรรมจริยธรรม(sig =0.12)   
และไม่แตกต่างกัน 2 ด้าน  คือ  ด้านคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค์ด้านความรู้ความสามารถ(sig =00) และด้าน
เป็นผูน้าํ(sig =00) 
  3.  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของ
ประชาชน  ตําบลหัวช้าง  อําเภอจตุรพักตรพิมาน   
จังหวัดร้อยเอ็ด  ต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 
นายกเทศมนตรี 
   3.1 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นลกัษณะ
ส่วนตวั พบว่า น้ี นายกเทศมนตรีในองคก์รควรมีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต  โปร่งใส  ไม่ใช้อ ํานาจในทางท่ีผิด  
รองลงมาคือ  นายกเทศมนตรีควรมีการพฒันาตนเองอยู่
เสมอและใฝ่รู้ตลอดเวลา มีความคิดสร้างสรรค ์ 
   3.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นความรู้
ความสามารถ  พบว่า นายกเทศมนตรีควรมีความรู้
เก่ียวกับกฎหมายการปกครองท้องถ่ินและด้านการ
บริหารบา้นเมือง  รองลงมา คือมีความสามารถในการ
สร้างความร่วมมือในการทํางานและสามารถให้
คาํปรึกษาแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนไดเ้สมอ  
   3 .3  ด้าน คุณ ลักษณ ะ ท่ี พึ งป ระส งค์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม พบว่า ผูน้าํควรยึดมัน่ในคุณธรรม 
ใชห้ลกัจริยธรรมในการบริหารงาน ให้ความเป็นธรรม
กบัประชาชน  รองลงมาคือ หน่วยงานควรสนับสนุน
โครงการท่ีก่อให้เกิดความสามคัคี และสร้างความสงบ
สุขใหก้บัประชาชน  
   3.4 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านเป็น
ผูน้ํา พบว่า  ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและต่อ
องคก์ร กลา้ทาํ และกลา้ตดัสินใจ   รองลงมา คือ เปิดใจ
กวา้งยอมรับความผดิพลาดของตนเอง 
 
อภิปรายผล 
 1.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตาํบล
หัวช้าง อาํเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวดัร้อยเอ็ด  ต่อ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรี  พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซ่ึงคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องนายกเทศมนตรีท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางนั้น 
แสดงให้เห็นวา่  ยงัไม่เพียงพอต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูน้ําหรือผูบ้ริหารในระดับท้องถ่ิน ตามความคิดเห็น
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ของประชาชนตาํบลหัวช้าง อาํเภอจตุรพักตรพิมาน  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ซ่ึงจากการศึกษาโดยพิจารณาจากการ
วิเคราะห์ขอ้มูล   ช้ีให้เห็นว่าสาเหตุท่ีนายกเทศมนตรีมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์อยูร่ะดบัปานกลาง น่าจะเกิด
จาก 2 ประเดน็  ดงัน้ี    
   1.1  คุณลักษณะท่ี พึงประสงค์ด้านความ รู้
ความสามารถ   ประชาชนเห็นว่านายกเทศมนตรียงั
แกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ินยงัไม่ไดดี้เท่าท่ีควร  รวมทั้งขาดการ
ให้คาํปรึกษาหรือให้คาํแนะนาํกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน
อ ย่ า งส มํ่ า เส ม อ   ซ่ึ งส า เห ตุ ห น่ึ ง อ าจ เกิ ด จ าก
นายกเทศมนตรีขาดความรู้เก่ียวกบักฎหมายปกครอง
ทอ้งถ่ินดว้ยเช่นกนั 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านเป็นผูน้ํา  
นายกเทศมนตรียงัขาดเทคนิค  ในการสร้างแรงกระตุน้
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานไดอ้ย่างบรรลุผล  ส่งผลให้
ขาดอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูอ่ื้น  
และยงัพบว่า นายกเทศมนตรีตอ้งพฒันาความเป็นผูน้าํ
เป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป 
  ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วิทย ์(2542) ศึกษาภาวะผูน้าํของผูอ้าํนวยการโรงเรียน
พยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จงัหวดัน่าน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นต่อภาวะผู ้นําของผู ้อ ํานวยการ
โรงพยาบาลในระดับปานกลาง เม่ือจาํแนกตามความ
คิดเห็น 4 ประเด็น คือเห็นว่าผูอ้าํนวยการมีภาวะผูน้ํา
ดา้นการส่งเสริมใหผู้บ้งัคบับญัชาพฒันาตนเองในระดบั
ปานกลาง มีภาวะผูน้าํดา้นการสร้างแรงจูงใจและการ
สอนงานในระดบัปานกลาง มีความศรัทธาต่อภาวะผูน้าํ
ของผู ้อ ํานวยการในระดับปานกลาง  และเห็นว่า
ผูอ้าํนวยการใชอ้าํนาจให้คุณให้โทษในระดบัปานกลาง 
ทั้ งน้ี ความเป็นต่อประเด็นหลังจะมีค่าเฉล่ียตํ่ากว่า 3 
ประเดน็หลงั 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน 
ตาํบลหัวชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน   จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ นายกเทศมนตรี  
จาํแนกตามขนาดของหมู่บ้าน ผูศึ้กษาอภิปรายผลได้
ดงัน้ี   

  2.2.1 ผลการเป รียบ เทียบความคิดเห็นของ
ประชาชน ตาํบลหวัชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดั
ร้ อ ย เอ็ ด  ต่ อ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
นายกเทศมนตรี จาํแนกตามขนาดของหมู่บ้าน พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
   ผลการศึกษาท่ีออกมาเช่นน้ี  อาจเป็นเพราะวา่
ประชาชนตาํบลหัวชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ของหมู่บา้นแต่ละขนาดนั้น  มีความคิดเห็นใน
ประเดน็ท่ีต่างกนัดงัน้ี  
    1) ม อ ง มุ ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด้ าน ค ว าม รู้
ความสามารถต่างกัน  กล่าวคือ  ประชาชนมองว่า
นายกเทศมนตรี ควรมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
ท้องถ่ิน และสามารถให้คาํปรึกษาหรือคาํแนะนําแก่
ป ร ะช าชน ได้  ร วม ถึ งค ว ร มี ทั ศ น ะค ติ ใน ด้ าน
ประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารท่ีดี 
     2) มองมุมคุณลกัษณะดา้นเป็นผูน้าํท่ีต่างกนั  
กล่าวคือ  ประชาชนในหมู่บ้านแต่ละขนาด  มองว่า
นายกเทศมนตรีเป็นผูมี้ความสามารถกระตุน้ให้ผูอ่ื้น
ทาํงานไดอ้ยา่งบรรลุผลต่างกนั  เป็นผูมี้อิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูอ่ื้น  รวมทั้งมุมมองความ
เป็นภาวะผูน้าํการไดรั้บ  เป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป 
    จากทั้ง 2 ประเดน็ดงักล่าว  เม่ือพิจารณาโดย
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ยงัพบว่าหมู่บา้นขนาดเล็กมี
ความคิดเห็นแตกต่างกับห มู่บ้านขนาดกลางและ
หมู่บา้นขนาดใหญ่ 
  ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของคมสันต์ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็น
ของประชาชนต่อภาวะผูน้ําของนายกองค์การบริหาร
ส่ วน ตํ าบ ลห น อ ง เรื อ  อํ า เภ อน า เชื อ ก  จั งห วัด
มหาสารคาม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลของการศึกษาไปใช้ 
  1.1 จากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 ความคิดเห็นของ
ประชาชนตาํบลหัวชา้ง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดั
ร้ อ ย เอ็ ด  ต่ อ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
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นายกเทศมนตรี ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 5 
อนัดบั  มาเป็นขอเสนอแนะ  ดงัน้ี 
   1.1.1 นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลหัวช้าง 
อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จังหวดัร้อยเอ็ด พฒันาวิธีการ
จดัการในการแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
   1.1.2 นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลหัวช้าง 
อําเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวดัร้อยเอ็ด  สร้างความ
ร่วมมือความเขา้ใจในการทาํงานร่วมกับผูป้ฏิบัติงาน
และประชาชน 
  1.2 จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนตาํบลหัวช้าง อาํเภอจตุร
พักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด   ต่อคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนายกเทศมนตรี  จาํแนกตามขนาดของ
หมู่บ้าน พบว่า  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงไดก้าํหนดขอ้เสนอแนะ
ในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 
    1.2.1 นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลหัวชา้ง 
อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ มีความเป็นผูน้าํ
ในการเปล่ียนแปลงและพฒันาทอ้งถ่ิน 
    1.2.2 นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลหัวชา้ง 
อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ควรส่งเสริมและ
กระตุน้แรงจูงใจใหป้ระชาชนเขา้ร่วมพฒันาตาํบล 
   1 .3 จากวัต ถุประสงค์ข้อ ท่ี  3  ได้กําหนด
ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 
             1.3.1 นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลหัวชา้ง 
อําเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวดัร้อยเอ็ด ควรพัฒนา
ความรู้ตนเก่ียวกับกฎหมายการปกครองท้องถ่ินและ
ดา้นการบริหารบา้นเมือง   
        1.3.2 นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลหัวชา้ง 
อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรยึดมั่นใน
คุณธรรม ใชห้ลกัจริยธรรมในการบริหารงาน ให้ความ
เป็นธรรมกบัประชาชน 
    1.3.3 นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลหัวชา้ง 
อําเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัด ร้อยเอ็ด   พัฒนา
ความสามารถในการสร้างความร่วมมือในการทาํงาน

และสามารถให้คาํปรึกษาแกไ้ขปัญหาให้กบัประชาชน
ไดเ้สมอ  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะด้านความเป็นผูน้ํา
ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหัวช้าง  อําเภอ           
จตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ 
  2.2  ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือท่ีจะได้
ข้อคิดเห็นของประชาชนท่ีมีความละเอียดมากกว่าน้ี 
หรือเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม เพ่ือนําผลการศึกษามา
พฒันาให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อยา่งตรงเป้าหมาย 
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