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บทคัดย�อ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษา 1) ปRจจัยท่ีสYงผลตYอภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของ
ผูSบริหารภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบนในความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองกระทุYมแบน อําเภอกระทุYมแบนจังหวัดสมุทรสาคร และ 2) เพ่ือศึกษาปRจจัยท่ีมีผลตYอความ
คิดเห็นของประชาชนตYอภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบนกลุYมตัวอยYาง 
คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูYในเขตเทศบาลเมืองกระทุYมแบน จํานวน 391 คน เคร่ืองมือท่ีใชSเป̀น
แบบสอบถามท่ีผูSวิจัยสรSางข้ึน ซึ่งหาคYาความเช่ือม่ันไดSเทYากับ 0.987 สถิติท่ีใชSในการวิเคราะห?ขSอมูล 
ไดSแกY คYารSอยละ คYาเฉลี่ย คYาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคYาที และการวิเคราะห?ความแปรปรวน
แบบทางเดียว กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการศึกษาคSนควSา พบวYา  
 ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นตYอภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบนอยูY
ในระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความคิดเห็นตYอภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบน
มากท่ีสุดในดSานบุคลิกภาพ (Mean = 3.478 S.D. = 0.784) รองลงมาคือ ดSานคุณธรรม (Mean = 
3.391 S.D. = 0.764) และนSอยท่ีสุด คือ ดSานความรูSความสามารถ (Mean = 3.298 S.D. = 0.782) 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวYา ปRจจัยระยะเวลาท่ีอาศัยอยูYในตําบล และปRจจัยตําบลท่ีพักอาศัย เป̀น
ปRจจัยท่ีมีผลตYอความคิดเห็นของประชาชนตYอภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมือง
กระทุYมแบน อําเภอกระทุYมแบน จังหวัดสมุทรสาคร อยYางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 กลุYม
ตัวอยYางประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสามพราน จํานวน 391 ตัวอยYาง จําแนกตามขSอมูลปRจจัยสYวน
บุคคล สรุปไดSดังน้ี  
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 เพศ พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYเป̀นเพศหญิง จํานวน 227 คน คิดเป̀นรSอยละ 58.06 และ
เพศชาย จํานวน 164  คน คิดเป̀นรSอยละ 41.94 
 อายุ  พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYมีอายุ ไมYเกิน 27 ป� จํานวน 121 คน คิดเป̀นรSอยละ 
30.95  รองลงมาคือ มีอายุ 44 ป�ข้ึนไป จํานวน 108 คน คิดเป̀นรSอยละ 27.62  และนSอยท่ีสุดคือ มี
อายุ 28 - 34 ป� จํานวน 79 คน คิดเป̀นรSอยละ 20.20 กลุYมตัวอยYางท่ีมีอายุนSอยท่ีสุดมีอายุ 10 ป� และ
กลุYมตัวอยYางท่ีมีอายุมากท่ีสุดมีอายุ 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 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

401 
 

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�นมาและความสาํคญัของปvญหา 
 การจัดระเบียบบริหารราชการแผYนดินของไทยในปRจจุบันตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผYนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ไดSกําหนดใหSมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผYนดินออกเป̀น 
3 สYวน คือ ระเบียบบริหารราชการสYวนกลาง รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมีหนSาท่ีบริหารประเทศ โดยจะ
กําหนดนโยบายในการบริหารประเทศและมีอํานาจบังคับใชSกับอํานาจเพ่ือบริหารและจัดการใหS
เป̀นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวS หนYวยงานซึ่งถือวYาเป̀นกลไกของรัฐบาล จะตSองนํานโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิบัติก็คือ กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งรวมเรียกวYา การบริหารราชการสYวนกลาง ระเบียบบริหาร
ราชการสYวนภูมิภาค การจัดระเบียบบริหารราชการสYวนภูมิภาค ในปRจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผYนดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติไวSวYาใหSจัดระเบียบบริหารราชการสYวนภูมิภาค ดังน้ี 
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูYบSาน และระเบียบบริหารราชการสYวนทSองถ่ิน เป̀นการกระจายอํานาจไปสูY
องค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินเพ่ือใหSประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมตYางๆ รัฐบาล
หรือคณะรัฐมนตรีมีหนSาท่ีบริหารประเทศ โดยจะกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศและมีอํานาจ
บังคับใชSกับอํานาจเพ่ือบริหารและจัดการใหSเป̀นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวS หนYวยงานซึ่งถือวYาเป̀น
กลไกของรัฐบาล จะตSองนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติก็คือ กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งรวมเรียกวYา 
การบริหารราชการสYวนกลาง ระเบียบบริหารราชการสYวนภูมิภาค การจัดระเบียบบริหารราชการสYวน
ภูมิภาค ในปRจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผYนดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติไวSวYาใหSจัด
ระเบียบบริหารราชการสYวนภูมิภาค ดังน้ี จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูYบSาน และระเบียบบริหารราชการ
สYวนทSองถ่ิน เป̀นการกระจายอํานาจไปสูYองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินเพ่ือใหSประชาชนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมตYางๆ ท่ีเป̀นสาธารณะของทSองถ่ินดSวยตนเองตามภารกิจหนSาท่ีท่ีระบุใหS
ดําเนินการอยYางชัดเจน มีหนSาท่ีรับผิดชอบอยYางชัดเจน มีผูSบริหารท่ีไดSรับเลือกต้ังโดยตรงจาก
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ประชาชน ซึ่งในปRจจุบันผูSบริหารทSองถ่ินมาจากการเลือกต้ังของประชาชน โดยการเลือกตัวแทนเขSามา
ทําหนSาท่ีเรียกวYาสมาชิกสภาองค?การบริหารสYวนตําบล (กรมการปกครอง 2542:1-2) และสมาชิกสภา
องค?การบริหารสYวนตําบลก็จะปฏิบัติหนSาท่ีเป̀นผูSนําของประชาชนในตําบลน้ันในการแกSไขปRญหาและ
นํางบประมาณไปใชS ใหSเป̀นไปตามความตSองการของประชาชน โดยจะมีวาระในการดํารงตําแหนYง
เป̀นเวลา 4 ป�นับต้ังแตYวันเลือกต้ังในปRจจุบันการบริหารราชการสYวนทSองถ่ินเป̀นรูปแบบการปกครองท่ี
ประชาชนใหSความสนใจและเขSามามีสYวนรYวมเป̀นจํานวนมาก  โดยประชาชนในทSองถ่ินไดSตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสYวนรYวมในการปกครองตนเอง  เน่ืองจากเห็นวYาการปกครองสYวน
ทSองถ่ินอาจแกSไขปRญหาและความตSองการของประชาชนในแตYละทSองถ่ินไดSอยYางรวดเร็ว  สอดคลSอง
กับสภาวการณ?และทันตYอเหตุการณ?  ประชาชนสามารถไดSรับการดูแลเอาใจใสYจากผูSบริหารทSองถ่ิน  
ซึ่งสามารถตอบสนองตYอความตSองการของทSองถ่ินไดSเป̀นอยYางดี   
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตYอภาพลักษณ?การบริหารภาวะผูSนําของผูSบริหาร
เทศบาลเมืองกระทุYมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพ่ือศึกษาปRจจัยท่ีมีผลตYอความคิดเห็นของประชาชนตYอภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของ
ผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 
แนวคิดท่ีเก่ียวข!อง 
 ความหมายและแนวคิดภาพลักษณ? 
 ในปRจจุบันคําวYา “ภาพลักษณ?” ไดSมีการกลYาวถึงกันอยYางแพรYหลาย ท้ังในวงกวSางและใน
มุมมองท่ีเฉพาะเจาะจง เชYน ภาพลักษณ?ของประเทศ ภาพลักษณ?ขององค?กร ภาพลักษณ?ของสถาบัน 
ภาพลักษณ?ของตราสินคSา ภาพลักษณ?ปRจเจกบุคคล สYงผลใหSปRจเจกบุคคลเกิดพฤติกรรมตอบสนองตYอ
สิ่งตYาง ๆ ตามภาพลักษณ?ท่ีเกิดข้ึนภาพลักษณ?กลายเป̀นสิ่งท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดความคิด
ของปRจเจกบุคคลในการสนองหรือตัดสินสิ่งตYาง ๆ รอบตัว ดังน้ันองค?กร หนYวยงาน สถาบันตYาง ๆ ใหS
ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ?เพ่ือเสริมสรSางภาพลักษณ?ท่ีดีตามความคิดเห็นของประชาชน
กลุYมเป�าหมาย 
 คําวYา “ภาพลักษณ?” มีความหมายตรงกับคําวYา “image” ในภาษาอังกฤษตามพจนานุกรม 
หรือหมายถึง ภาพท่ีเห็นในกระจก ภาพท่ีผYานจากกลSองสYอง หรือภาพแหYงความนึกคิด พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตสถานไดSกําหนดใหSใชSคําวYา “ภาพลักษณ?” หรือ “จินตภาพ”  
 อน่ึง คําวYา “ภาพพจน?” ไดSถูกนํามาใชSในความหมายของคําวYา “ภาพลักษณ?” ในชYวง
ระยะเวลาหน่ึง แตY “ภาพพจน?” ในภาษาไทยน้ันตรงกับคําในภาษาอังกฤษวYา “figure of speech” 
ซึ่งหมายถึง การพูดท่ีเป̀นสํานวนโวหาร ทําใหSเห็นนึกเป̀นภาพ  
 ดังน้ันในความหมายท่ีถูกตSองแลSวควรใชSคําวYา “ภาพลักษณ?” เพราะจะตรงกับความหมาย
ของคําวYา “image” ในภาษาอังกฤษ ผูSเขียนจึงใชSคําวYา “ภาพลักษณ?” ในตําราเลYมน้ี 
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 อยYางไรก็ตาม ไดSมีผูSใหSนิยามความหมายของคําวYา “ภาพลักษณ?” ดังน้ี 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542: 821) ไดSใหSความหมายวYา ภาพลักษณ? หมายถึง 
ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดหรือคิดวYาจะเป̀นเชYนน้ัน  
 คําวYา “ภาพลักษณ?” เดิมใชSคําวYา ภาพพจน? มาจากคําภาษาอังกฤษวYา Image แปลวYา จินต
ภาพ คําวYา ภาพพจน? พระเจSาบรมวงศ?เธอกรมหม่ืนนราธิปพงศ?ประพันธ? ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
บัญญัติศัพท?ภาษาไทย กลYาววYา นYาจะมีความหมายตรงกับคําวYา Figure of Speech มากกวYา สYวน
ศัพท? image ซึ่งราชบัณฑิตยสถานไดSบัญญัติไวSวYา “ภาพ” หรือ “จินตภาพ” น้ัน คําวYา “ภาพ” 
โดยนัยท่ัวไปมีความหมายกวSางไป และ “จินตภาพ” ก็ควรมีความหมายตรงกับคําวYา “imaginary” 
มากกวYาคําวYา “image” ฉะน้ัน คําวYา “image” ในความหมายท่ัวไปควรจะใชSคําวYา “ภาพลักษณ?” 
จะตรงความหมายของคําศัพท?ภาษาอังกฤษมากกวYา กัญญา ศิริสกุล (2533: 41) ไดSกลYาววYา ภาพลักษณ? 
หมายถึง ความประทับใจท่ีบุคคลหน่ึงหรือกลุYมบุคคลกลุYมหน่ึงหรือหลายกลุYมมีตYอบุคคลหน่ึงหรือสิ่ง
หน่ึง ความประทับใจหรือภาพในความรูSสึกนึกคิดน้ีไดSมาจากการท่ีบุคคลไดSรับรูSขSอมูลตYาง ๆ ในเร่ือง
หน่ึงตลอดมา และบุคคลไดSสรุปรวบยอดเก่ียวกับสิ่งน้ันจากความรูSและประสบการณ?ที่มีอยูY 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

                                    
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การศึกษา เร่ือง ปRจจัยท่ีมีผลตYอประสิทธิผลการจัดเก็บรายไดSของเทศบาลนครอุดรธานี
อําเภอบางละมุง จังหวัดอุดรธานีในคร้ังน้ีผูSศึกษาไดSนําเสนอวิธีดําเนินการศึกษาคSนควSา ดังตYอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุYมตัวอยYาง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชSในการเก็บรวบรวมขSอมูล 
3. การสรSางเคร่ืองมือท่ีใชSในการเก็บรวบรวมขSอมูล 
4. การเก็บและการรวบรวมขSอมูล 
5. การวิเคราะห?ขSอมูล 
6. สถิติที่ใชSในการวิเคราะห?ขSอมูล 



404 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี เป̀นการศึกษาภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYม

แบน และเพ่ือใหSการศึกษาคร้ังน้ีเป̀นไปตามวัตถุประสงค?ท่ีไดSกําหนดไวS ผูSวิจัยจึงไดSกําหนดวิธีการและ
อุปกรณ?ในการศึกษา ดังน้ีประชากรและกลุYมตัวอยYางดังน้ันตัวอยYางท่ีใชSในการศึกษาคร้ังน้ีจึงเทYากับ 
391 คนข้ันตอนท่ี 1 ทําการหาจํานวนกลุYมตัวอยYางประชากร จําแนกรายพ้ืนท่ี ในเขตเทศบาลเมือง
กระทุYมแบน โดยใชSวิธีการสุYมตัวอยYางแบบช้ันภูมิโดยอาศัยสัดสYวน (Proportional Stratified 
Random Sampling) 

จํานวนตัวอยYางในแตYละกลุYม/ช้ัน = จํานวนตัวอยYางท้ังหมด จํานวนประชากรในแตYละ 
กลุYม/ช้ัน 

      
ผลการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง ภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบนในความ
คิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุYมแบน อําเภอกระทุYมแบน จังหวัดสมุรสาคร ในคร้ังน้ี
ผูSศึกษาไดSสYงแบบสอบถามเพ่ือดําเนินการเก็บรวบรวมขSอมูลจากกลุYมตัวอยYางประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองกระทุYมแบน จํานวน 391 ตัวอยYาง และไดSนําขSอมูลมาวิเคราะห?และนําเสนอผลการ
วิเคราะห?ขSอมูลในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยายตามลําดับข้ันตอน โดยใชSโปรแกรมสําเร็จรูป 
ซึ่งไดSแบYงการนําเสนอผลการศึกษาออกเป̀น 4 สYวน ดังน้ี  

 สYวนท่ี 1 ผลการวิเคราะห?ปRจจัยสYวนบุคคล 
สYวนท่ี 2 ผลการวิเคราะห?ระดับความคิดเห็นตYอภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของผูSบริหาร

เทศบาลเมืองกระทุYมแบน 
 สYวนท่ี 3 ผลการวิเคราะห?เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

กระทุYมแบนตYอภาพลักษณ?และภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบน จําแนกตามปRจจัย
สYวนบุคคล 

 สYวนท่ี 4 ขSอเสนอแนะ 
 
อภิปรายผล 

การวิเคราะห?ปRจจัยสYวนบุคคล กลุYมตัวอยYางประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุYมแบน 
จํานวน 391 ตัวอยYาง จําแนกตามขSอมูลปRจจัยสYวนบุคคล สรุปไดSดังน้ี  

 เพศ พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYเป̀นเพศหญิง จํานวน 227 คน คิดเป̀นรSอยละ 58.06 และ
เพศชาย จํานวน 164 คน คิดเป̀นรSอยละ 41.94 

 อายุ พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYมีอายุ ไมYเกิน 27 ป� จํานวน 121 คน คิดเป̀นรSอยละ 30.95 
รองลงมาคือ มีอายุ 44 ป�ข้ึนไป จํานวน 108 คน คิดเป̀นรSอยละ 27.62 และนSอยท่ีสุดคือ มีอายุ 28 - 
34 ป� จํานวน 79 คน คิดเป̀นรSอยละ 20.20 กลุYมตัวอยYางท่ีมีอายุนSอยท่ีสุดมีอายุ 10 ป� และกลุYม
ตัวอยYางท่ีมีอายุมากท่ีสุดมีอายุ 82 ป� โดยมีอายุเฉลี่ย 35.57 ป� 
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 ระดับการศึกษา พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 117 คน 
คิดเป̀นรSอยละ 29.92 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 106 คน คิดเป̀นรSอยละ 
27.11 และนSอยท่ีสุดคือ มีการศึกษาระดับสูงกวYาปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเป̀นรSอยละ 2.56 

 รายไดSตYอเดือน พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYมีรายไดSตYอเดือน ตํ่ากวYา 10,000 บาท จํานวน 
191 คน คิดเป̀นรSอยละ 48.85 รองลงมาคือ มีรายไดSตYอเดือน 10,000 – 19,999 บาท จํานวน 150 
คน คิดเป̀นรSอยละ 38.36 และนSอยท่ีสุดคือ มีรายไดSตYอเดือน 40,000 บาทข้ึนไป จํานวน 5 คน คิด
เป̀นรSอยละ 1.28 

 อาชีพ พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYมีอาชีพรับจSาง จํานวน 142 คน คิดเป̀นรSอยละ 36.32 
รองลงมาคือ อาชีพขSาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานเอกชน จํานวน 87 คน คิดเป̀นรSอย
ละ 22.25 และนSอยท่ีสุดคือ อาชีพเกษตรกร จํานวน 30 คน คิดเป̀นรSอยละ 7.67 

 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูYในตําบล พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูYในเขต
เทศบาล 9 - 20 ป� จํานวน 103 คน คิดเป̀นรSอยละ 26.34 รองลงมาคือ มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูYในเขต
เทศบาล ไมYเกิน 8 ป� จํานวน 102 คน คิดเป̀นรSอยละ 26.09 และนSอยท่ีสุดคือ มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูY
ในเขตเทศบาล 33 ป�ข้ึนไป จํานวน 92 คน คิดเป̀นรSอยละ 23.53 กลุYมตัวอยYางท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัย
อยูYในตําบลนSอยท่ีสุดมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูYในตําบล 1 ป� และกลุYมตัวอยYางท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูYใน
ตําบลมากท่ีสุดมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูYในตําบล 74 ป� โดยมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูYในตําบลเฉลี่ย 22.55 ป� 

 ประชาชนท่ีอาศัยในเขตเทศบาลเมืองกระทุYมแบน พบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYอาศัยอยูYใน
ตําบลทYาตลาด จํานวน 141 คน คิดเป̀นรSอยละ 36.06 รองลงมาคือ อาศัยอยูYในตําบลกระทุYมแบน 
จํานวน 135 คน คิดเป̀นรSอยละ 34.53 และนSอยท่ีสุดคือ อาศัยอยูYในตําบลคลองใหมY จํานวน 51 คน 
คิดเป̀นรSอยละ 13.04 
 
ข!อเสนอแนะ 

ผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบนควรประชาสัมพันธ?เก่ียวกับกิจกรรมหรือโครงการตYาง ๆ 
รวมถึงขSอมูลเก่ียวกับความรูSความเขSาใจข้ันตอนของทางราชการเพ่ือใหSประชาชนไดSรับทราบถึงวิธีการ
เขSามามีสYวนรYวมในการบริหารงานเทศบาล  

ควรจัดใหSมีการฝ�กอบรม/ดูงาน หรือสYงเสริมความรูSในดSานตYางๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูSใหSกับ
บุคลากรของเทศบาลเมืองกระทุYมแบน ตลอดจนการสYงเสริมใหSนําความรูSท่ีไดSรับมาใชSในการปฏิบัติ
หนSาท่ีอยYางเต็มความรูSความสามารถ อันจะทําใหSผลลัพธ?ของงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ย่ิงข้ึน 

ผูSบริหารและเจSาหนSาท่ีของเทศบาลเมืองกระทุYมแบนควรออกเย่ียมเยียนประชาชนเพ่ือ
รับทราบปRญหาความเดือนรSอนของประชาชนเพ่ือนําขSอมูลท่ีไดSนําไปใชSในการวางแผนกําหนดเป̀น
นโยบายในการพัฒนาทSองถ่ินหรือแนวทางแกSไขปRญหาตYอไป 

ผูSบริหารเทศบาลเมืองกระทุYมแบนควรนํากลไกท่ีเป̀นประโยชน?ตYอการบริหารงานมาใชSในการ
บริหารงาน เชYน ธรรมาภิบาล หรือนโยบายการกํากับดูแลองค?การท่ีดี เป̀นตSน เพ่ือมุYงเนSนใหSการ
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ดําเนินงานของเทศบาลเมืองกระทุYมแบนมีความโปรYงใส ตรวจสอบไดS และเป̀นการสรSางภาพลักษณ?ท่ี
ดีในมุมมองของประชาชน รวมถึงสามารถป�องกันการทุจริตคอรัปช่ัน นอกจากน้ีควรสนับสนุนสYงเสริม
ใหSเจSาหนSาท่ีเทศบาลมีจิตสํานึกดSานจริยธรรมในการปฏิบัติหนSาท่ีตYอประชาชนอยYางจริงจังดSวย 

เน่ืองจากปRญหาขSอจํากัดดSานงบประมาณท่ีไดSรับจากภาครัฐ สYงผลใหSโครงการพัฒนาทSองถ่ิน
บางโครงการมีขSอจํากัดเกิดข้ึนตามไปดSวย ดังน้ัน เพ่ือใหSโครงการดังกลYาวบรรลุผลสําเร็จผูSบริหาร
เทศบาลเมืองกระทุYมแบนควรมีการประสานงานขอความรYวมมือ และการแลกเปลี่ยนขSอมูลขYาวสาร
กับหนYวยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขSอง เชYน ดSานการสาธารณสุข ดSานความม่ันคงปลอดภัย ดSาน
การศึกษา เป̀นตSน รวมถึงการขอความรYวมมือจากภาคเอกชนในดSานตYางๆ ดSวย 
 
ข!อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรศึกษาภาพลักษณ?ของผูSบริหารเทศบาลอ่ืน ๆ เพ่ือนําผลท่ีไดSมาเป̀นขSอมูลเปรียบเทียบ
ลักษณะของผูSนําท่ีสามารถดําเนินนโยบายการพัฒนาไดSบรรลุผลสําเร็จและสามารถตอบสนองความ
ตSองการของประชาชนไดS เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดSมาเป̀นแนวทางในการสนับสนุนและปรับปรุง
บุคลิกภาพการเป̀นผูSบริหารท่ีมีภาวะผูSนําท่ีดี เพ่ือสรSางภาพลักษณ?ท่ีดีและเป̀นท่ียอมรับนับถือจาก
ประชาชน 

2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูSนําของผูSบริหารเทศบาล ซึ่งสามารถนําไปใชSในการ
พัฒนาการมีภาวะผูSนําท่ีดีในการสรSางภาพลักษณ?ที่ดีแกYผูSบริหารเทศบาล 
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