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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสมาชิ กสภาเทศบาล
ในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2) เปรี ย บเทีย บ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสมาชิ กสภาเทศบาลในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล และ 3) ศึ กษาข้อเสนอแนะต่อคุ ณสมบัติ
ที่ พึ งประสงค์ของสมาชิ กสภาเทศบาลในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมื องคลองแห อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนที่มีสิทธิ เลือกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาล
เมืองคลองแห ทั้งหมด 11 หมู่บา้ น จานวน 394 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบสมมติฐานใช้ส ถิติทดสอบค่าที และค่าเอฟ ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาเทศบาลในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ที่ มีปัจจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพ อาชี พ และรายได้ต่างกัน มี ท ัศนะต่ อคุ ณ สมบัติที่ พึ งประสงค์ข อง
สมาชิ ก สภาเทศบาล โดยรวมต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 3)ข้อเสนอแนะต่ อ
คุณสมบัติที่พึ งประสงค์ของสมาชิ กสภาเทศบาลในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the desirable characteristics of Muang Klong
Hae Municipality Council Members according to opinions of people residing in the municipality area, Hat
Yai district, Songkhla province; 2) to compare the desirable characteristics of Muang Klong Hae
Municipality Council Members, according to opinions of people residing in the municipality area,
classified by personal factors; and 3) to study suggested desirable characteristics of Muang Klong Hae
Municipality Council Members. Research sample consisted of 394 people, from 11 villages, who have
right to elect the municipality council members. Stratified random sampling was used for this research.
Questionnaires were used for data collection. Analytical statistics were percentage, mean, and standard
deviation. F-test and t-test were used to test hypothesis. The major findings were as follows ; 1) The
desirable characteristics of Muang Klong Hae Municipality Council Members, according to opinions of
people residing in the municipality area, were entirely at highest level. 2) People, living in the
municipality, whose different personal factors; gender, age, educational level, status, occupation, and
monthly income would have entirely different opinions on the desirable characteristics of the municipality
council members at statistic significance level .01. 3) People suggestion for the desirable characteristics of
the municipality council members according to the opinions of Klong Hae people.
คาสาคัญ: คุณสมบัติที่พึงประสงค์, ทัศนะของประชาชน

คานา
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอานาจการ
ปกครองไปสู่ ทอ้ งถิ่นโดยกาหนดไว้ในหมวด 4 แนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ มาตรา 78 กาหนดให้รัฐต้อง
กระจายอานาจให้ทอ้ งถิ่ นพึ่งตนเอง และตัดสิ นใจในกิ จการของท้องถิ่ นได้เองสามารถพัฒนาเศรษฐกิ จ
ท้องถิ่ น ระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ ตลอดทั้งโครงสร้ างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่ นอย่าง
ทัว่ ถึ งและเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็ นองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ขนาดใหญ่ โดยค านึ งถึ งเจตนารมณ์ ของประชาชนในจังหวัดนั้ น ด้ านการปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
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รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กาหนดไว้ในหมวด 9 รวม 9 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 282 ถึง
มาตรา 290 สรุ ปได้ว่ารัฐจะต้องให้ความเป็ นอิสระแก่ทอ้ งถิ่ นตามหลักแห่ งการปกครองตนเอง และตาม
เจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีอิสระในการกาหนด
นโยบายการปกครอง การบริ หาร การบริ หารงานบุ คคล การเงิ นและการคลัง และมี อานาจหน้าที่ ของ
ตนเอง โดยรัฐบาลเป็ นผูก้ ากับดู แลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเท่าที่ จาเป็ นภายในกรอบของกฎหมาย
และเพื่อกระจายอานาจให้แก่ทอ้ งถิ่นให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น. 2545 : 192)
หลักการสาคัญของการปกครองส่ วนท้องถิ่น คือ “ให้คนท้องถิ่ นปกครองกันเอง” (สมคิดเลิศ
ไพฑู รย์. 2541 : 361) องค์กรปกครองท้องถิ่ นในอนาคตจะต้องมีความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบาย
การบริ หารการจัดการ การบริ หารงานบุ คคล การเงิ นและการคลัง และย่อมมี อานาจหน้าที่ ของตนเอง
โดยเฉพาะตามกรอบที่กฎหมายกาหนดไว้โดยคานึ งถึงหลักการกระจายอานาจ ซึ่ งเป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2540 ทั้งนี้ ภารกิ จตามอานาจหน้าที่ ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่ นโดยการกระจายอานาจหรื อการโอนอานาจให้แก่ทอ้ งถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พุ ทธศักราช 2542 ซึ่ งกาหนด
อานาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นด้วยกันเองให้ชัดเจนและเหมาะสม ไม่มีความสับสน ขัดแย้ง
และซ้ าซ้อนกันโดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ของท้องถิ่ นเป็ นร้ อยละ 35 ภายในปี 2549 อย่างไรก็ตาม ความ
เป็ นอิ สระของท้องถิ่ นทั้งการมี อานาจและหน้าที่ การเพิ่มรายได้และการมี อิสระ ด้านการบริ หารจัดการ
ด้านการปกครองตนเองไม่ควรปล่อยให้สภาพรู ปแบบโครงสร้ างและองค์ประกอบ รวมทั้งกลไกต่าง ๆ
ภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็ นไปตามยถากรรมไม่วา่ จะเป็ นความพร้อมในการบริ หารและการจัดการ
การขาดศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นภารกิจตามอานาจหน้าที่ ความไม่พร้อมด้านการเงินและ
การคลังของท้องถิ่ นและความไม่พร้อมของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมในการปกครองท้องถิ่น เป็ น
ต้น (โกวิทย์ พวงงาม. 2544 : 249)
ปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารงานของเทศบาล มักจะมาจากภูมิหลังในการปกครองตนเอง
ซึ่ งเกิ ดขึ้นมาจากหลักการกระจายอานาจให้ปกครองตนเองในความเป็ นจริ งแล้วเทศบาลเกิ ดขึ้นจากการ
หยิบยื่นให้ของผูม้ ีอานาจทาให้ผไู ้ ด้รับคัดเลือกเป็ นสมาชิ กสภาเทศบาลเสมือนตัวแทนผูม้ ีอานาจจะคอย
เอาใจแต่ผมู ้ ีอานาจให้ความสนใจประชาชนน้อยลงแสดงความเป็ นผูน้ าได้ไม่เต็มที่ บางครั้งปฏิบตั ิงานไร้
จริ ยธรรม ส่ งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นขาดความเข้าใจในการปกครองตนเอง เช่น การไปเลือกตั้งสมาชิ ก
สภาเทศบาล การเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิ จการของเทศบาล ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะประชาชนไม่ศรัทธาในการ
ทางานของเทศบาล ประชาชนอาจเบื่อหน่ายสมาชิ กสภาเทศบาลที่อาจเห็นแก่พวกพ้องหรื อเข้ามาเพื่อหวัง
ตาแหน่งหน้าที่อานาจและผลประโยชน์การทางานของเทศบาลตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่
เพี ยงพอ สมาชิ กสภาเทศบาลอาจขัดแย้งกับฝ่ ายบริ หารหรื อขัดแย้งกันเอง สมาชิ กสภาเทศบาลและ
ผูบ้ ริ หารขาดความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการทางานโดยทาเพื่อส่ วนตัวมากกว่าส่ วนรวม
หรื อทราบบทบาทหน้าที่ ของตนเองไม่ เพี ยงพอ รวมทั้งอาจมี การแทรกแซงการท างานของข้าราชการ
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ประจา ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่อาจทาให้ประชาชนเกิ ดความเบื่อหน่ ายและขาดความศรัทธาต่อสมาชิ กสภา
เทศบาลและผูบ้ ริ หารของเทศบาล
เทศบาลเมืองคลองแห เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตาบลคลอง
แห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มี เขตพื้ นที่ รับผิ ดชอบ 24.50 ตารางกิ โลเมตร มี ประชากรทั้งสิ้ น
34,923 คน แบ่งการปกครองออกเป็ น 11 หมู่บา้ น 39 ชุ มชน มีการแบ่งเขตการเลื อกตั้งออกเป็ น 3 เขต มี
สมาชิกสภาเทศบาลเขตละ 6 คน รวมสมาชิ กสภาเทศบาล จานวน 18 คน โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน ส าหรั บรายได้ส่ วนใหญ่ มาจากการจัดเก็ บภาษี และค่ าธรรมเนี ยมต่ าง ๆ โดยรวมเงิ น
อุ ดหนุ นประมาณ 195,065,060 ล้านบาท ซึ่ งจากงบประมาณดังกล่ าวที่ มี จานวนมาก หากสมาชิ กสภา
เทศบาลขาดภาวการณ์ เป็ นผูน้ า หรื อขาดหลักจริ ยธรรมเข้ามาบริ หารเทศบาลก็ จะท าให้พ้ื นที่ ขาดการ
พัฒนา เกิ ดปั ญหาการคอรัปชัน่ ตามมา เช่ นเดี ยวกันกับสมาชิ กสภาเทศบาลเมืองคลองแหซึ่ งเป็ นตัวแทน
ของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจึงย่อมเป็ นที่คาดหวังของประชาชนในการปฏิ บตั ิตนและการ
บริ หารงานด้านต่าง ๆ ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาคุ ณสมบัติที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาล
ในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนาผลการศึกษา
ไปปรับปรุ งและพัฒนาเทศบาลต่อไป (สานักทะเบียนท้องถิ่นเมืองคลองแห. สื บค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2558,
จาก http://www.klonghaecity.go.th.)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ประชาชนที่มีชื่อในบัญชี ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลเมืองคลองแห
ทั้งสิ้ น 11 หมู่บา้ น จานวน 26,535 คน
กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มีสิทธิ เลือกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลเมืองคลองแห ทั้งสิ้ น
11 หมู่บา้ น จานวน 394 คน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
สาหรับเครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยลักษณะคาถามเป็ นแบบ
ปลายปิ ด (Close - Ended)
3. วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ตามลาดับ ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หนังสื อ เอกสารวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิ พนธ์ และงานวิจยั ที่สอดคล้องกับการวิจยั ครั้งนี้
รวมทั้งจากประสบการณ์ตรงที่ผวู ้ จิ ยั ได้รับจากการปฏิบตั ิงาน
2. แหล่ งข้อมู ลปฐมภู มิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็ บข้อมู ลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างซึ่ งเป็ นจากผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลเมืองคลองแห จานวน 394 คน โดยผูว้ ิจยั ได้ทา
การแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
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3. ผู ้วิ จ ัยเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามมาตรวจสอบความถู ก ต้ อง ครบถ้ วน เพื่ อน าไป
ดาเนินการวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป โดยรวบรวมแบบสอบถามกลับได้ 350 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 89
4. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

แบบสอบถามที่ได้ ผูว้ ิจยั ได้นามาวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปโดย
สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ลคือ สถิ ติเชิ งพรรณนา (Description Statistics) เพื่ ออธิ บายข้อมู ลทัว่ ไป
ของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สาหรับสถิติอนุ มาน (Inference Statistic) เป็ นการสรุ ปข้อมูลโดยใช้การทดสอบสมมติฐาน
ประกอบด้วยค่า t-test และ F-test
สรุ ปผลและอภิปรายผล
สรุ ปผล
ผลการศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลในทัศนะของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า คุณสมบัติที่อยูใ่ นระดับมากที่สุดเป็ นลาดับแรกคือ ด้านผูน้ า รองลงมาคือ ด้านสังคม
ด้า นความส าเร็ จ และด้า นการมี จ ริ ย ธรรม อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด เป็ นล าดับ สุ ด ท้า ย ตามล าดับ
รายละเอียดในแต่ดา้ นมีดงั นี้
1. ด้านภาวะผูน้ า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเป็ นลาดับแรกคือ สมาชิ กเทศบาลต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถสื่ อความหมายความเข้าใจกับประชาชน
ได้ รองลงมาคือสมาชิ กเทศบาลต้องมีส่วนร่ วมในการจัดทากิจกรรมและประเพณี ในสังคม สมาชิ ก
เทศบาลต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถด้านการเมืองการปกครองและความรู ้เกี่ ยวกับนโยบายของ
รัฐ สมาชิ กเทศบาลต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถในการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตลอดเวลา สมาชิ กเทศบาลต้องเป็ นผูท้ ี่มี ไหวพริ บปติพาน และแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้าได้ดี
สมาชิ กเทศบาลต้องเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการส่ งเสริ มอาชี พให้
ประชาชน, สมาชิ กเทศบาลต้องมี ส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ งานต่าง ๆ กับหน่ วยงานในท้องถิ่ น สมาชิ ก
เทศบาลต้องเป็ นผูท้ ี่พ่ ึงพิงของประชาชนได้ทุกสถานการณ์ และสมาชิกเทศบาลต้องเป็ นผูท้ ี่มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน อยูใ่ นระดับมากที่สุดเป็ นลาดับสุ ดท้าย ตามลาดับ
2. ด้านความสาเร็ จ อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดเป็ นลาดับแรกคือสมาชิ กเทศบาลต้องจบการศึกษาอย่างน้อยปริ ญญาตรี รองลงมา คือสมาชิ ก
เทศบาลต้องมีครอบครัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สมาชิกเทศบาลต้องเป็ นผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จ
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ในหน้าที่การงานก่อนดารงตาแหน่ง สมาชิ กเทศบาลต้องเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองมา
ก่อน สมาชิ กเทศบาลต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่มีภาระหนี้ สิน และสมาชิ กเทศบาลต้องเป็ นผูท้ ี่มีครอบครัวปกติ
สุ ข อยูใ่ นระดับมากเป็ นลาดับสุ ดท้าย ตามลาดับ
3. ด้านการมีจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยูใ่ นระดับ
มากที่สุดเป็ นลาดับแรกคือ สมาชิ กเทศบาลต้องเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจของตนเอง
รองลงมาคือสมาชิ กสภาเทศบาลต้องไม่เคยถูกฟ้ องร้ องคดี ใด สมาชิ กเทศบาลต้องไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการ
พนัน สมาชิ กเทศบาลต้องยึดมัน่ ในความถู กต้องหลักกฎหมายและศี ลธรรม อยู่ในระดับ มากเป็ น
ลาดับสุ ดท้าย ตามลาดับ
4. ด้านสังคม อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด
เป็ นล าดับ แรกคื อ สมาชิ ก เทศบาลต้องไม่ เป็ นผูส้ ั ง กัด พรรคการเมื องใด ๆ รองลงมา คื อสมาชิ ก
เทศบาลต้องเป็ นผูม้ ีฐานะทางการเงินที่ดี สมาชิกเทศบาลจาเป็ นต้องมีครอบครัวแล้ว สมาชิกเทศบาล
จาเป็ นต้องมีบุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี สมาชิ กเทศบาลต้องเป็ นสมาชิ กของชมรมสมาคมและมู ลนิ ธิ ใด ๆ และ
สมาชิกเทศบาลจาเป็ นต้องมีตาแหน่งทางสังคมอยูใ่ นระดับมากเป็ นลาดับสุ ดท้าย ตามลาดับ
ผลการเปรี ยบเทียบเปรี ยบเทียบคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสมาชิ กสภาเทศบาลในทัศนะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ มีดงั นี้
1. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ที่มีเพศต่างกัน มีทศั นะต่อคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของสมาชิ กสภาเทศบาลโดยรวมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านผูน้ าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
2. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ที่มีอายุต่างกัน มีทศั นะต่อคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของสมาชิ กสภาเทศบาล โดยรวมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านผูน้ า ด้านความสาเร็ จ ด้านการมีจริ ยธรรมคุณสมบัติด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01
3. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทศั นะต่อคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาล โดยรวมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผูน้ า ด้านความส าเร็ จ ด้านการมี จริ ย ธรรม ด้านสังคมแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01
4. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ที่มีสถานภาพต่างกัน มีทศั นะต่อคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาล โดยรวมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผูน้ า ด้านความส าเร็ จ ด้านการมี จริ ย ธรรม ด้านสังคมแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01
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5. ประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งคลองแห ที่ มี อ าชี พ ต่ า งกัน มี ท ัศ นะต่ อ คุ ณ สมบัติ ที่ พึ ง
ประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาล โดยรวมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผูน้ า ด้านความส าเร็ จ ด้านการมี จริ ย ธรรม ด้านสังคมแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01
6. ประชาชนในพื้ นที่ เทศบาลเมืองคลองแห ที่มี รายได้ต่างกัน มี ท ศั นะต่อคุ ณสมบัติที่ พึ ง
ประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาล โดยรวมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผูน้ า ด้านความส าเร็ จ ด้านการมี จริ ย ธรรม ด้านสังคมแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01
ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติที่พึงประสงค์ของสมาชิ กสภาเทศบาลในทัศนะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีดงั นี้
1. ด้านภาวะผูน้ า
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ส่ วนใหญ่กล่าวว่า ผูน้ าต้องมีความรับผิดชอบ มี
ความเสมอภาคต่ อการบริ หารท างาน รองมาคื อต้องกล้าแสดงออกในที่ ส าธารณะ และเป็ นผูท้ ี่ มี
การศึกษาที่ดี พยายามชี้นา ผลักด้นให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิและบุคคลอื่นทาตามในสิ่ งที่ตอ้ งการด้วยความ
เต็ม ใจ มี จิต สาธารณะสู ง เป็ นบุ ค คลที่ น่ าเกรงขาม ต้องรู ้ จกั การวางตัว ให้ เป็ นที่ นับ ถื อของคนที่
ร่ วมงาน และรู ้จกั ยับยั้งไม่ฟังความข้างเดียว วิเคราะห์ก่อนที่จะพูด ต้องเป็ นคนที่กล้าตัดสิ นใจในการ
ดาเนิ นงาน ต้องเป็ นคนมีวิสัยทัศน์สู่การมองอนาคต และมีความคิดใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาชุ มชนให้มี
ความเจริ ญก้าวหน้า
2. ด้านความสาเร็ จ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ส่ วนใหญ่กล่าวว่ามุ่งมัน่ พัฒนาชุ มชนให้มีการ
เปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดี รองมาคื อต้องมี หน้าที่ การงานที่ มนั่ คง และฐานะทางครอบครั วมัน่ คง
ช่ วยเหลื อสังคมได้โดยที่ ไม่เดื อดร้ อนครอบครัว ต้องเป็ นบุ คคลที่ มีพ้ืนฐานทางครอบครัวที่ อบอุ่น
และต้องมีระดับการศึกษาไม่ต่ากว่า ม.6 หรื อ ปริ ญญา
3. ด้านการมีจริ ยธรรม
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ส่ วนใหญ่กล่าวว่าต้องมีความสุ จริ ตในการทา
หน้าที่ของตนเอง ไม่เอารัดเอาเปรี ยบในสังคม รองมาคือความประพฤติ กิ ริยาที่ ควรประพฤติซ่ ึ งให้
สังคมยอมรับตนและรู ้จกั การเป็ นผูใ้ ห้ เป็ นผูไ้ ม่กล่าวโทษโดยหวังประโยชน์ส่วน ต้องปฏิบตั ิท้ งั กาย
วาจา ใจ ยึดมัน่ หลักธรรมในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ และชักนาให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุมชน และไม่เห็นแก่ตวั ตัดสิ นใจเป็ นกลางเพื่อคนในชุมชน
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4. ด้านสังคม
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ส่ วนใหญ่กล่าวว่าต้องเป็ นผูม้ ีจิตอาสา มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุ มชนโดยต้องไม่หวังผลตอบแทนใด รองมาคือเป็ นที่ยอมรับในชุมชน และใน
สังคมที่กว้างขวาง สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้ในหลาย ๆ ด้าน ต้องเป็ นคนเข้ากับสังคมคนใน
ชุ มชนได้และรั บฟั งปั ญหา และต้องยอมรับกับปั ญหานั้น ๆ ได้เสมอ และเข้าร่ วมกิ จกรรมในชุ มชน
สม่าเสมอ และไม่มีประวัติเสี่ ยมเสี ยทางสังคม
อภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลในทัศนะของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมื องคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด ทั้งนี้ เป็ น
เพราะว่าเทศบาลเมืองคลองแห เป็ นหน่ วยงานนิ ติบุคคล มี ความเป็ นอิ สระในการบริ หารงาน และ
ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการของท้องถิ่น จากบทบทหน้าที่ดงั กล่าว จึงทา
ให้ผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองคลองแหต้องมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารงาน กล้าตัดสิ นใจและ
สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมและมี เหตุ ผล มี การยอมรับฟั งความคิ ดเห็ นของ
ผูอ้ ื่น และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา หน่ วยงานต่อไป สอดคล้องการ
วิจยั ของพระประยงค์ สิ งห์แก้ว (2556 : 72) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของ
ผูน้ า กรณี ศึกษา: เทศบาลตาบลโคกม่วง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า
ประชาชนมี ค วามคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ คุ ณ ลัก ษณะของผู ้น า โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
สอดคล้องการวิจยั ของภัท รานิ ษฐ์ บุญเถิ ง (2556 : 51) ได้ศึกษาความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มีต่อ
คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์ข องผูบ้ ริ ห ารท้องถิ่ นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสู งเนิ น อาเภอกระสั ง
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลสู งเนิ น อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องการวิจยั ของ
พิพฒั น์ ตันวิบูลย์วงศ์ (2557 : 67) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่พึงประสงค์ของครู พลศึกษา
ในทัศนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า คุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่พึงประสงค์ของครู พลศึกษา ใน
ทัศนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย โดยรวมอยู่ในระดับ
มากและมากที่สุด
การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ยบคุ ณ สมบัติที่ พึ งประสงค์ของสมาชิ ก สภาเทศบาลในทัศนะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือ งคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา จาแนกตามปั จจัย ส่ ว น
บุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ พบว่า ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
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เมืองคลองแหที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีทศั นะต่อคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ คือ ประชาชนเทศบาลเมืองคลองแหที่มีปัจจัยส่ วนบุ คคลต่างกัน มี ทศั นะต่อ
คุ ณ สมบัติที่ พึ ง ประสงค์ข องสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื องคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เพราะประชาชนเทศบาลเมืองคลองแหให้ความสาคัญกับ
ผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองคลองแห ในการจัดการดูแลหน่วยงาน สอดคล้องการวิจยั ของสมบัติ สิ นลือนาม
(2555 : 56) ได้ศึ ก ษาคุ ณ สมบัติที่ พึ งประสงค์ของผูบ้ ริ ห ารท้องถิ่ นตามหลัก ทศพิ ธราชธรรมและ
หลัก การบริ หารยุค โลกาภิ วฒั น์ ในทัศนะของประชาชนผูม้ ี สิ ท ธิ เลื อกตั้งกรณี ศึก ษาเฉพาะในเขต
เทศบาลตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ และตาแหน่ง
ทางสังคมในปั จจุบนั และในอดี ต ที่แตกต่างกัน มี ผลทาให้ความคิ ดเห็ นต่อคุ ณสมบัติของผูบ้ ริ หาร
เทศบาลทั้งสองหลักการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ สอดคล้องการวิจยั ของอุบลรัตน์ รัสมี
(2556 : 56) ความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อคุ ณ ลัก ษณะของสมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ วน
จังหวัด กรณี ศึกษาจังหวัดพังงา พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อคุ ณลักษณะของ
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพังงาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และสอดคล้องการ
วิจยั ของพระประยงค์ สิ งห์แก้ว (2556 : 72) ได้ศึกษาความคิดเห็ นของประชาชนที่ มีต่อคุ ณลักษณะ
ของผูน้ ากรณี ศึ ก ษา: เทศบาลต าบลโคกม่ วง อ าเภอคลองหอยโข่ ง จังหวัด สงขลา มหาวิท ยาลัย
หาดใหญ่ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูน้ า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะต่อคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลทัศนะของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห
ส่ วนใหญ่ กล่ าวว่า ผูน้ าต้องมี ความรับผิดชอบ มี ความเสมอภาคต่ อการบริ ห ารท างาน ต้องการมุ่ งมัน่
พัฒนาชุ มชนให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ต้องมีความสุ จริ ตในการทาหน้าที่ของตนเอง ไม่เอา
รั ด เอาเปรี ย บในสั ง คม และเป็ นผู ม้ ี จิต อาสา มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชนโดยต้อ งไม่ ห วัง
ผลตอบแทนใด สอดคล้องการวิจยั ของพงษ์สิ ท ธิ์ โง่นแก้ว (2558 : 61) ได้ศึกษาความคิด เห็ นของ
ประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิ กสภาเทศบาลตาบล กรณี ศึกษาตาบลชุ มพร อาเภอ
เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ของสมาชิ ก
สภาเทศบาลตาบลชุมพร คือ สมาชิกสภาเทศบาลควรมีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ ควรมี
ความรู ้และเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ เป็ นอย่างดี ควรมีความสามารถในการวางแผนพัฒนา ควรมีความ
กระตือรื อร้ นในการปฏิ บ ตั ิงาน และควรเป็ นผูเ้ ปลี่ ยนแปลงการพัฒนาอยู่เสมอ สอดคล้องการวิจยั
ของภัท รานิ ษ ฐ์ บุ ญ เถิ ง (2556 : 51) ได้ศึ ก ษาความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ มี ต่อคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสู งเนิ น อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจานวนมากที่สุดคือ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาท้องถิ่ นให้ ครอบคลุ มทุ กด้านและทุ กหมู่ บ ้าน รองลงมาคื อ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นควรลงพื้ นที่
ใกล้ชิดประชาชนเพื่ อรับทราบปั ญหา และ ควรให้ประชาชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมกับองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลให้มากกว่านี้
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1.1 ด้านภาวะผูน้ า สมาชิ กสภาเทศบาลเมืองคลองแห ต้องมีความรับผิดชอบ มีความ
เสมอภาคต่อการบริ หารทางาน
1.2 ด้านความสาเร็ จ สมาชิ กสภาเทศบาลเมืองคลองแห ควรมี หน้าที่ การงานที่ มนั่ คง
และฐานะทางครอบครัวมัน่ คงช่วยเหลือสังคมได้โดยที่ไม่เดือดร้อนครอบครัว
1.3 ด้านการมีจริ ยธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองแห ต้องมีความสุ จริ ตในการทา
หน้าที่ของตนเอง ไม่เอารัดเอาเปรี ยบในสังคม
1.4 ด้า นสั ง คม สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งคลองแห ต้อ งเป็ นผู ้มี จิ ต อาสา มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนโดยต้องไม่หวังผลตอบแทน
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยต่ อไป
2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสมาชิ กสภาเทศบาล
เขตเทศบาลเมื อ งคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ม าเปรี ย บเที ย บ และ
ปรับปรุ งการดาเนินงานขององค์กรต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั ในเชิ งคุณภาพควบคู่ไปกับการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ โดยทาการ
จัดเก็บรวบรวมหลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต
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