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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษา 1) ปRจจัยที่สYงผลตYอภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของ
ผูSบริหารภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบนในความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองกระทุYมแบน อําเภอกระทุYมแบนจังหวัดสมุทรสาคร และ 2) เพื่อศึกษาปRจจัยที่มีผลตYอความ
คิดเห็นของประชาชนตYอภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบนกลุYมตัวอยYาง
คื อ ประชาชนที่ อ าศั ย อยูY ในเขตเทศบาลเมื อ งกระทุY ม แบน จํ านวน 391 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใชS เป` น
แบบสอบถามที่ผูSวิจัยสรSางขึ้น ซึ่งหาคYาความเชื่อมั่นไดSเทYากับ 0.987 สถิติที่ใชSในการวิเคราะห?ขSอมูล
ไดSแกY คYารSอยละ คYาเฉลี่ย คYาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคYาที และการวิเคราะห?ความแปรปรวน
แบบทางเดียว กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาคSนควSา พบวYา
ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นตYอภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบนอยูY
ในระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความคิดเห็นตYอภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบน
มากที่สุดในดSานบุคลิกภาพ (Mean = 3.478 S.D. = 0.784) รองลงมาคือ ดSานคุณธรรม (Mean =
3.391 S.D. = 0.764) และนSอยที่สุด คือ ดSานความรูSความสามารถ (Mean = 3.298 S.D. = 0.782)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวYา ปRจจัยระยะเวลาที่อาศัยอยูYในตําบล และปRจจัยตําบลที่พักอาศัย เป`น
ปRจจัยที่มีผลตYอความคิดเห็นของประชาชนตYอภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมือง
กระทุY ม แบน อํ าเภอกระทุY ม แบน จั งหวั ด สมุ ท รสาคร อยY างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 กลุY ม
ตัวอยYางประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสามพราน จํานวน 391 ตัวอยYาง จําแนกตามขSอมูลปRจจัยสYวน
บุคคล สรุปไดSดังนี้
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เพศ พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYเป`นเพศหญิง จํานวน 227 คน คิดเป`นรSอยละ 58.06 และ
เพศชาย จํานวน 164 คน คิดเป`นรSอยละ 41.94
อายุ พบวYา กลุYม ตั วอยYางสYวนใหญY มี อายุ ไมY เกิน 27 ป• จํ านวน 121 คน คิ ดเป` นรSอยละ
30.95 รองลงมาคือ มีอายุ 44 ป•ขึ้นไป จํานวน 108 คน คิดเป`นรSอยละ 27.62 และนSอยที่สุดคือ มี
อายุ 28 - 34 ป• จํานวน 79 คน คิดเป`นรSอยละ 20.20 กลุYมตัวอยYางที่มีอายุนSอยที่สุดมีอายุ 10 ป• และ
กลุYมตัวอยYางที่มีอายุมากที่สุดมีอายุ 82 ป• โดยมีอายุเฉลี่ย 35.57 ป•
คําสําคัญ: ภาพลักษณ?,ภาวะผูSนํา,บุคลิกภาพ
Abstract
The purpose of this research is to study 1) Factors affecting the leadership of
the administrators of KrathumBaen Municipality in the opinion of the people in Krathum
Baen Municipality. KrathumBaen District, SamutSakhon Province andTo study factors
affecting public opinion on the image and leadership of the administrators of Krathum
Baen Municipality, the sample consisted of 391 people living in Krabanban Municipality.
The tools used are the questionnaires that the researchers created. The confidence
value is equal to 0.987. The statistics used for data analysis are percentage, average,
standard deviation. T-test And one-way analysis of variance Set statistical significance
at the .05 level.
The study results showed thatIn general, the opinions of the administrators of
KrathumBaen Municipality leaders at the moderate level In which the people have
the most opinion on the leadership of the administrators of Krathum Baen Municipality
in terms of personality(Mean = 3.478 S.D. = 0.784), followed by morality (Mean = 3.391
S.D. = 0.764) and the smallest is knowledge. (Mean = 3.298 S.D. = 0.782). Factors
affecting the duration of living in the sub-district And the district sub-district factors Is
a factor that affects the public opinion on the image and leadership of the administrators
of KrathumBaen Municipality KrathumBaen District SamutSakhon Province Statistical
significance at the level of .05The sample group of 391 people in Samphran Municipality,
classified by data.The number of males is 227 people, accounting for 58.06% and
164 males accounting for 41.94%.Age found that most of the samples were not over
27 years old, 121 people, representing 30.95 percent, followed by aged 44 years and
over 108 people, representing 27.62 percent, and the smallest were aged 28 - 34
years, 79 people accounted for Was 20.20%, the youngest sample was 10 years old,
and the oldest sample was 82 years old with an average age of 35.57 years Educational
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level found that most of the samples had 117 secondary education, representing
29.92%, followed by 106 undergraduate studies, representing 27.11% and the lowest
was There are 10 postgraduate education, 2.56 percent.Monthly income, found that
most of the sample earns less than 10,000 baht per month, 191 people, representing
48.85 percent, followed by monthly income 10,000 - 19,999 baht, 150 people,
representing 38.36 percent and less The most With a monthly income of 40,000 baht
and up, a total of 5 people, representing 1.28 percentIt was found that most of the
samples were 142 employed people, accounting for 36.32%, followed by civil
servants / state enterprise employees / private employees, 87 people, representing
22.25%, and the smallest was the farmers' occupation of 30 people, representing
100%. 7.67 each
Keyword: Image, Leadership, Personality
ความเป‚นมาและความสําคัญของปvญหา
การจัดระเบียบบริหารราชการแผYนดินของไทยในปRจจุบันตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผYนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ไดSกําหนดใหSมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผYนดินออกเป`น
3 สYวน คือ ระเบียบบริหารราชการสYวนกลาง รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมีหนSาที่บริหารประเทศ โดยจะ
กําหนดนโยบายในการบริห ารประเทศและมี อํานาจบั งคั บใชS กับอํ านาจเพื่ อบริห ารและจัดการใหS
เป`นไปตามนโยบายที่กําหนดไวS หนYวยงานซึ่งถือวYาเป`นกลไกของรัฐบาล จะตSองนํานโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิบัติก็คือ กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งรวมเรียกวYา การบริหารราชการสYวนกลาง ระเบียบบริหาร
ราชการสYวนภูมิภาค การจัดระเบียบบริหารราชการสYวนภูมิภาค ในปRจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบ
บริห ารราชการแผY น ดิ น พ.ศ. 2534 บั ญ ญั ติ ไวS วYาใหS จั ดระเบี ยบบริห ารราชการสY วนภู มิ ภ าค ดั งนี้
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูYบSาน และระเบียบบริหารราชการสYวนทSองถิ่น เป`นการกระจายอํานาจไปสูY
องค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นเพื่อใหSประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมตYางๆ รัฐบาล
หรือคณะรัฐมนตรีมีหนSาที่บริหารประเทศ โดยจะกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศและมีอํานาจ
บังคับใชSกับอํานาจเพื่อบริหารและจัดการใหSเป`นไปตามนโยบายที่กําหนดไวS หนYวยงานซึ่งถือวYาเป`น
กลไกของรัฐบาล จะตSองนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติก็คือ กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งรวมเรียกวYา
การบริหารราชการสYวนกลาง ระเบียบบริหารราชการสYวนภูมิภาค การจัดระเบียบบริหารราชการสYวน
ภูมิภาค ในปRจจุบันพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริหารราชการแผYนดิน พ.ศ. 2534 บัญ ญั ติไวSวYาใหSจัด
ระเบียบบริหารราชการสYวนภูมิภาค ดังนี้ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูYบSาน และระเบียบบริหารราชการ
สYวนทSองถิ่น เป`นการกระจายอํานาจไปสูYองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นเพื่อใหSประชาชนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมตYางๆ ที่เป`นสาธารณะของทSองถิ่นดSวยตนเองตามภารกิจหนSาที่ที่ระบุใหS
ดํ าเนิ น การอยY างชั ด เจน มี ห นS าที่ รั บ ผิ ด ชอบอยY างชั ด เจน มี ผูS บ ริ ห ารที่ ไดS รั บ เลื อ กตั้ งโดยตรงจาก
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ประชาชน ซึ่งในปRจจุบันผูSบริหารทSองถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยการเลือกตัวแทนเขSามา
ทําหนSาที่เรียกวYาสมาชิกสภาองค?การบริหารสYวนตําบล (กรมการปกครอง 2542:1-2) และสมาชิกสภา
องค?การบริหารสYวนตําบลก็จะปฏิบัติหนSาที่เป`นผูSนําของประชาชนในตําบลนั้นในการแกSไขปRญหาและ
นํางบประมาณไปใชS ใหSเป`นไปตามความตSองการของประชาชน โดยจะมีวาระในการดํารงตําแหนYง
เป`นเวลา 4 ป•นับตั้งแตYวันเลือกตั้งในปRจจุบันการบริหารราชการสYวนทSองถิ่นเป`นรูปแบบการปกครองที่
ประชาชนใหSความสนใจและเขSามามีสYวนรYวมเป`นจํานวนมาก โดยประชาชนในทSองถิ่นไดSตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสYวนรYวมในการปกครองตนเอง เนื่องจากเห็นวYาการปกครองสYวน
ทSองถิ่นอาจแกSไขปRญหาและความตSองการของประชาชนในแตYละทSองถิ่นไดSอยYางรวดเร็ว สอดคลSอง
กับสภาวการณ?และทันตYอเหตุการณ? ประชาชนสามารถไดSรับการดูแลเอาใจใสYจากผูSบริหารทSองถิ่น
ซึ่งสามารถตอบสนองตYอความตSองการของทSองถิ่นไดSเป`นอยYางดี
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตYอภาพลักษณ?การบริหารภาวะผูSนําของผูSบริหาร
เทศบาลเมืองกระทุYมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาปRจจัยที่มีผลตYอความคิดเห็นของประชาชนตYอภาพลักษณ? และภาวะผูSนําของ
ผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
แนวคิดที่เกี่ยวข!อง
ความหมายและแนวคิดภาพลักษณ?
ในปRจจุบันคําวYา “ภาพลักษณ? ” ไดSมีการกลYาวถึงกันอยYางแพรYหลาย ทั้งในวงกวSางและใน
มุมมองที่เฉพาะเจาะจง เชYน ภาพลักษณ?ของประเทศ ภาพลักษณ?ขององค?กร ภาพลักษณ?ของสถาบัน
ภาพลักษณ?ของตราสินคSา ภาพลักษณ?ปRจเจกบุคคล สYงผลใหSปRจเจกบุคคลเกิดพฤติกรรมตอบสนองตYอ
สิ่งตYาง ๆ ตามภาพลักษณ?ที่เกิดขึ้นภาพลักษณ?กลายเป`นสิ่งที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดความคิด
ของปRจเจกบุคคลในการสนองหรือตัดสินสิ่งตYาง ๆ รอบตัว ดังนั้นองค?กร หนYวยงาน สถาบันตYาง ๆ ใหS
ความสํ าคั ญ กั บ การประชาสั ม พั น ธ?เพื่ อเสริม สรSางภาพลั กษณ? ที่ ดีตามความคิ ดเห็ น ของประชาชน
กลุYมเปžาหมาย
คําวYา “ภาพลักษณ?” มีความหมายตรงกับคําวYา “image” ในภาษาอังกฤษตามพจนานุกรม
หรือหมายถึง ภาพที่เห็นในกระจก ภาพที่ผYานจากกลSองสYอง หรือภาพแหYงความนึกคิด พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตสถานไดSกําหนดใหSใชSคําวYา “ภาพลักษณ?” หรือ “จินตภาพ”
อนึ่ ง คํ า วY า “ภาพพจน? ” ไดS ถู ก นํ ามาใชS ในความหมายของคํ า วY า “ภาพลั ก ษณ? ” ในชY ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง แตY “ภาพพจน?” ในภาษาไทยนั้นตรงกับคําในภาษาอังกฤษวYา “figure of speech”
ซึ่งหมายถึง การพูดที่เป`นสํานวนโวหาร ทําใหSเห็นนึกเป`นภาพ
ดังนั้นในความหมายที่ถูกตSองแลSวควรใชSคําวYา “ภาพลักษณ?” เพราะจะตรงกับความหมาย
ของคําวYา “image” ในภาษาอังกฤษ ผูSเขียนจึงใชSคําวYา “ภาพลักษณ?” ในตําราเลYมนี้
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อยYางไรก็ตาม ไดSมีผูSใหSนิยามความหมายของคําวYา “ภาพลักษณ?” ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542: 821) ไดSใหSความหมายวYา ภาพลักษณ? หมายถึง
ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือคิดวYาจะเป`นเชYนนั้น
คําวYา “ภาพลักษณ?” เดิมใชSคําวYา ภาพพจน? มาจากคําภาษาอังกฤษวYา Image แปลวYา จินต
ภาพ คําวYา ภาพพจน? พระเจSาบรมวงศ?เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ?ประพันธ? ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บัญญัติศัพท?ภาษาไทย กลYาววYา นYาจะมีความหมายตรงกับคําวYา Figure of Speech มากกวYา สYวน
ศั พ ท? image ซึ่ งราชบั ณ ฑิ ตยสถานไดS บั ญ ญั ติ ไวSวYา “ภาพ” หรือ “จิน ตภาพ” นั้ น คํ าวYา “ภาพ”
โดยนัยทั่วไปมีความหมายกวSางไป และ “จินตภาพ” ก็ควรมีความหมายตรงกับคําวYา “imaginary”
มากกวYาคําวYา “image” ฉะนั้น คําวYา “image” ในความหมายทั่วไปควรจะใชSคําวYา “ภาพลักษณ?”
จะตรงความหมายของคําศัพท?ภาษาอังกฤษมากกวYา กัญญา ศิริสกุล (2533: 41) ไดSกลYาววYา ภาพลักษณ?
หมายถึง ความประทับใจที่บุคคลหนึ่งหรือกลุYมบุคคลกลุYมหนึ่งหรือหลายกลุYมมีตYอบุคคลหนึ่งหรือสิ่ง
หนึ่ง ความประทับใจหรือภาพในความรูSสึกนึกคิดนี้ไดSมาจากการที่บุคคลไดSรับรูSขSอมูลตYาง ๆ ในเรื่อง
หนึ่งตลอดมา และบุคคลไดSสรุปรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งนั้นจากความรูSและประสบการณ?ที่มีอยูY
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ กษา เรื่อง ปR จจั ยที่ มี ผ ลตY อประสิ ท ธิผ ลการจั ดเก็ บ รายไดS ข องเทศบาลนครอุ ดรธานี
อําเภอบางละมุง จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ผูSศึกษาไดSนําเสนอวิธีดําเนินการศึกษาคSนควSา ดังตYอไปนี้
1. ประชากรและกลุYมตัวอยYาง
2. เครื่องมือที่ใชSในการเก็บรวบรวมขSอมูล
3. การสรSางเครื่องมือที่ใชSในการเก็บรวบรวมขSอมูล
4. การเก็บและการรวบรวมขSอมูล
5. การวิเคราะห?ขSอมูล
6. สถิติที่ใชSในการวิเคราะห?ขSอมูล
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ เป`นการศึกษาภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYม
แบน และเพื่อใหSการศึกษาครั้งนี้เป`นไปตามวัตถุประสงค?ที่ไดSกําหนดไวS ผูSวิจัยจึงไดSกําหนดวิธีการและ
อุปกรณ?ในการศึกษา ดังนี้ประชากรและกลุYมตัวอยYางดังนั้นตัวอยYางที่ใชSในการศึกษาครั้งนี้จึงเทYากับ
391 คนขั้นตอนที่ 1 ทําการหาจํานวนกลุYมตัวอยYางประชากร จําแนกรายพื้นที่ ในเขตเทศบาลเมือง
กระทุY ม แบน โดยใชS วิ ธี ก ารสุY ม ตั ว อยY า งแบบชั้ น ภู มิ โดยอาศั ย สั ด สY ว น (Proportional Stratified
Random Sampling)
จํ านวนตั วอยY างในแตY ล ะกลุY ม /ชั้ น = จํ านวนตั วอยY างทั้ งหมด จํ านวนประชากรในแตY ล ะ
กลุYม/ชั้น
ผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบนในความ
คิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุYมแบน อําเภอกระทุYมแบน จังหวัดสมุรสาคร ในครั้งนี้
ผูS ศึ ก ษาไดS สY งแบบสอบถามเพื่ อ ดํ าเนิ น การเก็ บ รวบรวมขS อ มู ล จากกลุY ม ตั วอยY างประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองกระทุYมแบน จํานวน 391 ตัวอยYาง และไดSนําขSอมูลมาวิเคราะห?และนําเสนอผลการ
วิเคราะห?ขSอมูลในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยายตามลําดับขั้นตอน โดยใชSโปรแกรมสําเร็จรูป
ซึ่งไดSแบYงการนําเสนอผลการศึกษาออกเป`น 4 สYวน ดังนี้
สYวนที่ 1 ผลการวิเคราะห?ปRจจัยสYวนบุคคล
สY วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห? ระดั บ ความคิ ด เห็ น ตY อ ภาพลั ก ษณ? แ ละภาวะผูS นํ าของผูS บ ริ ห าร
เทศบาลเมืองกระทุYมแบน
สYวนที่ 3 ผลการวิเคราะห?เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
กระทุYมแบนตYอภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบน จําแนกตามปRจจัย
สYวนบุคคล
สYวนที่ 4 ขSอเสนอแนะ
อภิปรายผล
การวิเคราะห? ปR จ จั ย สY วนบุ ค คล กลุY ม ตั วอยY างประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งกระทุY ม แบน
จํานวน 391 ตัวอยYาง จําแนกตามขSอมูลปRจจัยสYวนบุคคล สรุปไดSดังนี้
เพศ พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYเป`นเพศหญิง จํานวน 227 คน คิดเป`นรSอยละ 58.06 และ
เพศชาย จํานวน 164 คน คิดเป`นรSอยละ 41.94
อายุ พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYมีอายุ ไมYเกิน 27 ป• จํานวน 121 คน คิดเป`นรSอยละ 30.95
รองลงมาคือ มีอายุ 44 ป•ขึ้นไป จํานวน 108 คน คิดเป`นรSอยละ 27.62 และนSอยที่สุดคือ มีอายุ 28 34 ป• จํานวน 79 คน คิดเป`นรSอยละ 20.20 กลุYมตัวอยYางที่มีอายุนSอยที่สุดมีอายุ 10 ป• และกลุYม
ตัวอยYางที่มีอายุมากที่สุดมีอายุ 82 ป• โดยมีอายุเฉลี่ย 35.57 ป•
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ระดับการศึกษา พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 117 คน
คิดเป`นรSอยละ 29.92 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับปริญ ญาตรี จํานวน 106 คน คิดเป`นรSอยละ
27.11 และนSอยที่สุดคือ มีการศึกษาระดับสูงกวYาปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเป`นรSอยละ 2.56
รายไดSตYอเดือน พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYมีรายไดSตYอเดือน ต่ํากวYา 10,000 บาท จํานวน
191 คน คิดเป`นรSอยละ 48.85 รองลงมาคือ มีรายไดSตYอเดือน 10,000 – 19,999 บาท จํานวน 150
คน คิดเป`นรSอยละ 38.36 และนSอยที่สุดคือ มีรายไดSตYอเดือน 40,000 บาทขึ้นไป จํานวน 5 คน คิด
เป`นรSอยละ 1.28
อาชีพ พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYมีอาชีพรับจSาง จํานวน 142 คน คิดเป`นรSอยละ 36.32
รองลงมาคือ อาชีพขSาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานเอกชน จํานวน 87 คน คิดเป`นรSอย
ละ 22.25 และนSอยที่สุดคือ อาชีพเกษตรกร จํานวน 30 คน คิดเป`นรSอยละ 7.67
ระยะเวลาที่อาศัยอยูYในตําบล พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญY มีระยะเวลาที่อาศัยอยูYในเขต
เทศบาล 9 - 20 ป• จํานวน 103 คน คิดเป`นรSอยละ 26.34 รองลงมาคือ มีระยะเวลาที่อาศัยอยูYในเขต
เทศบาล ไมYเกิน 8 ป• จํานวน 102 คน คิดเป`นรSอยละ 26.09 และนSอยที่สุดคือ มีระยะเวลาที่อาศัยอยูY
ในเขตเทศบาล 33 ป•ขึ้นไป จํานวน 92 คน คิดเป`นรSอยละ 23.53 กลุYมตัวอยYางที่มีระยะเวลาที่อาศัย
อยูYในตําบลนSอยที่สุดมีระยะเวลาที่อาศัยอยูYในตําบล 1 ป• และกลุYมตัวอยYางที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูYใน
ตําบลมากที่สุดมีระยะเวลาที่อาศัยอยูYในตําบล 74 ป• โดยมีระยะเวลาที่อาศัยอยูYในตําบลเฉลี่ย 22.55 ป•
ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองกระทุYมแบน พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYอาศัยอยูYใน
ตําบลทYาตลาด จํานวน 141 คน คิดเป`นรSอยละ 36.06 รองลงมาคือ อาศัยอยูYในตําบลกระทุYมแบน
จํานวน 135 คน คิดเป`นรSอยละ 34.53 และนSอยที่สุดคือ อาศัยอยูYในตําบลคลองใหมY จํานวน 51 คน
คิดเป`นรSอยละ 13.04
ข!อเสนอแนะ
ผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบนควรประชาสัมพันธ?เกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการตYาง ๆ
รวมถึงขSอมูลเกี่ยวกับความรูSความเขSาใจขั้นตอนของทางราชการเพื่อใหSประชาชนไดSรับทราบถึงวิธีการ
เขSามามีสYวนรYวมในการบริหารงานเทศบาล
ควรจัดใหSมีการฝ˜กอบรม/ดูงาน หรือสYงเสริมความรูSในดSานตYางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูSใหSกับ
บุคลากรของเทศบาลเมืองกระทุYมแบน ตลอดจนการสYงเสริมใหSนําความรูSที่ไดSรับมาใชSในการปฏิบัติ
หนSาที่อยYางเต็มความรูSความสามารถ อันจะทําใหSผลลัพธ?ของงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
ผูS บ ริห ารและเจS าหนS าที่ ข องเทศบาลเมื องกระทุY ม แบนควรออกเยี่ ยมเยี ยนประชาชนเพื่ อ
รับทราบปRญหาความเดือนรSอนของประชาชนเพื่อนําขSอมูลที่ไดSนําไปใชSในการวางแผนกําหนดเป`น
นโยบายในการพัฒนาทSองถิ่นหรือแนวทางแกSไขปRญหาตYอไป
ผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบนควรนํากลไกที่เป`นประโยชน?ตYอการบริหารงานมาใชSในการ
บริห ารงาน เชYน ธรรมาภิบาล หรือนโยบายการกํากับดูแลองค?การที่ดี เป` นตSน เพื่ อมุYงเนSนใหSการ

405

406

The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium
Bangkokthonburi University

ดําเนินงานของเทศบาลเมืองกระทุYมแบนมีความโปรYงใส ตรวจสอบไดS และเป`นการสรSางภาพลักษณ?ที่
ดีในมุมมองของประชาชน รวมถึงสามารถปžองกันการทุจริตคอรัปชั่น นอกจากนี้ควรสนับสนุนสYงเสริม
ใหSเจSาหนSาที่เทศบาลมีจิตสํานึกดSานจริยธรรมในการปฏิบัติหนSาที่ตYอประชาชนอยYางจริงจังดSวย
เนื่องจากปRญหาขSอจํากัดดSานงบประมาณที่ไดSรับจากภาครัฐ สYงผลใหSโครงการพัฒนาทSองถิ่น
บางโครงการมีขSอจํากัดเกิดขึ้นตามไปดSวย ดังนั้น เพื่อใหSโครงการดังกลYาวบรรลุผลสําเร็จผูSบริหาร
เทศบาลเมืองกระทุYมแบนควรมีการประสานงานขอความรYวมมือ และการแลกเปลี่ยนขSอมูลขYาวสาร
กั บ หนY ว ยงานราชการอื่ น ที่ เกี่ ย วขS อ ง เชY น ดS านการสาธารณสุ ข ดS านความมั่ น คงปลอดภั ย ดS า น
การศึกษา เป`นตSน รวมถึงการขอความรYวมมือจากภาคเอกชนในดSานตYางๆ ดSวย
ข!อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาภาพลักษณ?ของผูSบริหารเทศบาลอื่น ๆ เพื่อนําผลที่ไดSมาเป`นขSอมูลเปรียบเทียบ
ลักษณะของผูSนําที่สามารถดําเนินนโยบายการพัฒนาไดSบรรลุผลสําเร็จและสามารถตอบสนองความ
ตSองการของประชาชนไดS เพื่ อนํ าผลการศึ กษาที่ไดS ม าเป` นแนวทางในการสนั บสนุ น และปรับ ปรุง
บุคลิกภาพการเป`นผูSบริหารที่มีภาวะผูSนําที่ดี เพื่อสรSางภาพลักษณ?ที่ดีและเป`นที่ยอมรับนับถือจาก
ประชาชน
2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาล ซึ่งสามารถนําไปใชSในการ
พัฒนาการมีภาวะผูSนําที่ดีในการสรSางภาพลักษณ?ที่ดีแกYผูSบริหารเทศบาล
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