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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น า และเพื่อเปรียบเทียบ  
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ าแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ รวมถึงศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือ
ตัวแทนครัวเรือนท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 
361 คน จาก 361 ครัวเรือน ได้มาโดยการค านวณตามสูตรของ ยามาเน่ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ
ที่ ใ ช้ ใน ก า ร เก็ บ ร วบ ร ว ม ข้ อ มู ล เป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ช นิ ด ม า ต ร า ส่ ว น แ บ บ ป ร ะ ม าณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ  ได้ ค่ า 
ความเช่ือมั่นทั้งฉบับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเปรียบเทียบ ใช้สถิติ t-test (Independent Samples) และใช้ F-test (One Way ANOVA) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 หากพบความแตกต่างจะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี แอล เอส ด ี(LSD: Least Significant Difference) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับพอใช้  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน ความคิดเห็นโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 และจ าแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ดังนี้ นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย ควรแก้ไขปัญหาในพื้นตรงกับความต้องการของประชาชน ควรมีความซื่อสัตย์ 
สร้างสรรค์ผลงาน และมีการประสานงานช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี ควรปฏิบัติงานให้คล่องแคล่วว่องไว มีความยุติธรรม และ
ความเสมอภาค ควรมีความซื่อสัตย ์มีกิริยาวาจาสุภาพ ควรมองโลกมองคนในแง่ดี และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น  
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะผู้น า 
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Abstract 
 The objectives of the research were to survey the opinions of people towards leadership of the mayor 
of Kosum-Phisai sub-district municipality and to compare the leadership of the mayor regarding gender, 
educational background and domicile and to find some useful suggestions for the leadership quality 
development. The samples were three hundred and sixty one family members from three hundred and sixty 
one families in Kosum-Phisai sub-district municipality, Kosum-Phisai district, Maha Sarakham province. Taro 
Yamane method was employed for the sample size, and the samples were selected through the stratified 
random sampling and the simple random sampling techniques. Further, the research instrument was a 
questionnaire. The questionnaire is with .94 reliability index, and the statistics used in this research were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test (Independent Sample) and F-test (One Way ANOVA) with 
the .05 level of statistical significance, and LSD (Least Significant Difference). 
 The research results as  were  the following: 
 1. The average level of the public opinions towards the leadership qualities of the mayor was t moderate 
level. 
 2. The public opinions towards the leadership qualities regarding different genders and educational 
backgrounds were not significantly different at the .05 level. On the one word, the public opinion towards the 
leadership qualities regarding the different villages was significantly different at the .05 level. 
 3. Regarding the suggestions, the problem solving should be based on the local needs. The mayor should 
be honest, creative, collaborative, active and fair. In addition, the mayor should be kind, friendly, optimistic and 
generous.  
 
Keywords:  Leadership 
 
 

บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 282 ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่นค่อนข้างมาก โดยก าหนดไว้ในส่วนของหมวด 14  
การปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นการเฉพาะ ระบุให้รัฐจะต้อง
ให้ความอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในพื้นท่ี และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย การบริหาร การจัดการบริการสาธารณะ การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่

ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
การพัฒนาของจังหวัดและการพัฒนาประเทศ องค์กร 
(โกวิทย์ พวงงาม 2550: 25) 
 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งตาม
พระราชบั ญ ญั ติ เท ศบ าล  พุ ท ธศั ก ราช  2496  และ
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พุทธศักราช 
2496 โดยให้เทศบาลดังกล่าวมีฐานะเป็นนิติบุคคล แบ่งเป็น 
3 ประเภท โดยใช้เกณฑ์ประชากร คือ เทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โครงสร้างองค์กรเทศบาลจะ
ประกอบด้วย ฝ่ายบริการและสมาชิกสภาเทศบาล (โกวิทย์ 
พวงงาม 2550: 168) 
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 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ที่ว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 อาศัยหลักธรรมาภิ
บาล มุ่งหน้าที่ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดใน
การบริหารงาน ซึ่งการบริหารงานของนายกเทศมนตรีส่งผล
ต่อความส าเร็จและล้มเหลวขององค์กร เนื่องจากจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ ใกล้ ชิดกับประชาชนท าให้หน้าที่ ในฐานะ
ข้าราชการท้องถิ่น พร้อมทั้งควบคุมก ากับดูแลพนักงาน
เทศบาล อีกทั้งยังเป็นผู้ที่น านโยบายของทางราชการมา
ปฏิบัติในเทศบาลนั้นๆ และจากระเบียบดังกล่าวท าให้เกิด
การศึกษาและอบรมโดยมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาให้ผู้น ามีลักษณะ
ผู้น าที่ดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม  
มีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย คนส่วนใหญ่ให้ 
การยอมรับนับถือ เป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม  
มีความอดทนยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นและเปิด
โอกาสให้บุคคลอื่นๆ เข้ามีส่วนร่วม มีความโปรงไสเป็น
ประชาธิปไตย (สุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ ์2542: 245) 
 ดังนั้นการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นถือเป็นหน้าที่โดยตรงในการบริหารองค์การ
ปกครองท้ องถิ่ น  ต้ องใช้บทบาทของความ เป็ นผู้ น า 
คุณลักษณะผู้น า ตามโครงสร้างของการจัดการองค์การ ตาม
ระบบและตามแนวคิดของผู้บริหารแต่ละคนในการใช้อ านาจ
และต าแหน่งที่มี ในการบริหารจัดการองค์การให้บรรลุ
เป้าหมาย เพราะผู้บริหารเปรียบเสมือนผู้น าสูงสุดที่จะน าพา
ให้องค์การก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมเพราะความส าเร็จของ
งานทุกด้านขององค์กรขึ้นอยู่กับผู้น าหรือผู้บริหาร ซึ่งจะเป็น 
ผู้วินิจฉัย สั่งการ หรือตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารนั้น
จะต้องมีความพร้อมทางด้านข้อมูล มีความรู้ทางด้านวิชาชีพ 
มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ มีทักษะในการเข้าสังคม มี
ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหา สามารถ
ตัดสินใจ มีวุฒิภาวะอารมณ์ มีพฤติกรรมกล้าเสี่ยง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้สึกไวต่อบุคคลอื่นมีความใฝ่รู้และใฝ่
เรียน ซึ่งคุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีผู้บริหารใน
ยุคโลกาภิวัตน์ต้องมี (เกษราภรณ์ วงศ์ก่อ 2550: 2-3) 
 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบล
โกสุมพิสัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะผู้น าของ

นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย โดยก าหนดให้ประชาชนใน
พื้นที่  เป็นผู้ที่ ให้ความคิดเห็นและตอบค าถามเพื่อให้ได้
ค าตอบที่ชัดเจนและใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด ซึ่ง
ผลการวิจัยในครั้งนี้จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณลักษณะผู้น าในด้านต่างๆ ของนายกเทศมนตรี
ต าบลโกสุมพิสัย อีกทั้งยังส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลโกสุมพิสัยด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
คุณลักษณะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
คุณลักษณะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทน
ครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลโกสุมพิสัย จ านวน 3,693 ครัวเรือน (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลโกสุมพิสัย 2556) 
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทน
ครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลโกสุมพิสัย จ านวน 361 คน จาก 361 ครัวเรือน โดย
ค านวณตามสูตรของ ยามาเน่ (Yamane 1973: 727) ใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 
 2. พื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ เขตพื้นที่ของเทศบาล
ต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 3. ตั วแปรที่ วิ จั ย  ประกอบด้ วย ตั วแปรอิสระ 
(Independent Variables) ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และ
ห มู่ บ้ านที่ อ าศั ยอยู่  แ ละ  ตั วแป รต าม  (Dependent 
Variables) ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะ



856 

ผู้ น า  5 ด้ าน  (ก วี  วงศ์ พุ ฒิ  2539: 39-108 และพิ ม ใจ  
โอภานุรักษธรรม 2542: 18-176) ดังนี้ ด้านความเป็นผู้น า 
ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการ
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามแนวคิดของ 
กวี วงศ์พุฒิ (2539: 39-108) และพิมใจ โอภานุรักษธรรม 
(2542: 18-176) แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่าตามรูปแบบของ ลิเคิร์ท (Likert) ได้แก่ 5 
ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และควรปรับปรุง
อย่างยิ่ง น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
จากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข จึงไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทน
ครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลโกสุมพิสัย ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อหา
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่น ตามวิธีของ ครอนบาค 
(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 93-95) ได้ค่าความ
เช่ือมั่น .94 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าหนังสือรับรอง
และแนะน าตัวผู้วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม ถึงผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบลโกสุม
พิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นท าการเก็บข้อมูล
และขอรับแบบสอบถามคืน โดยมีผู้ ช่วยในการเก็บข้อมูล 
จ านวน 1 คน ต่อ 3 หมู่บ้าน ด าเนินการเก็บข้อมูลและได้รับ
คืนทุกฉบับ 
 3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
    3.1 ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    3.2 ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย ตัวแปรเพศ ใช้สถิติ t-test 
(Independent Samples) และตัวแปร ระดับการศึกษา 
และหมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่ ใช้สถิติ F-test (One–way ANOVA) 
ก าหนดนัยส าคัญของการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบว่า มี
ความแตกต่างจะใช้การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี

ของ LSD (Least Significant Different) (ศุภวัฒนากร วงศ์
ธนวสุ และพีรสิทธิ์ ค านวณศิลป ์2550: 146-147) 
    3.3 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะใช้การแจกแจงความถี่
และพรรณนาความตามเนื้อหา (Content Analysis) 
 
ผลการวิจัยแบะอภิปลายผล 
 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.80 มีระดับการศึกษาที่ระดับ
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 32.96 ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่หมู่ที ่3 คุ้มสังข ์คิดเป็นร้อยละ 14.68 
 2) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะ
ผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับพอใช้ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 
ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ด้านความ
เป็นผู้น า ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ตามล าดับ 
 3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุม
พิสัย จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัย
อยู่แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ และระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กันทางสถิติที่ระดับ .05 และจ าแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ 
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันทางสถิติที่ระดับ .05 
 4) ผลวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย 
ดังนี้ นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย ควรแก้ไขปัญหาในพ้ืน
ตรงกับความต้องการของประชาชน  ควรมีความซื่อสัตย์ 
สร้างสรรค์ผลงาน และมีการประสานงานช่วยเหลือประชาชน
ได้เป็นอย่างดี ควรปฏิบัติงานให้คล่องแคล่วว่องไว มีความ
ยุติธรรม และความเสมอภาค ควรมีความซื่อสัตย์  มีกิริยา
วาจาสุภาพ ควรมองโลกมองคนในแง่ดี และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของคนอื่น  
  จากสมมติ ฐานที่  1  คุณ ลั กษณ ะผู้ น าของ
นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม อยู่ในระดับดี ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใช้ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็น
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เพราะว่า ความเป็นผู้น าต้องยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักพูดจาทักทาย
ผู้อื่น โดยใช้ค าที่ไพเราะอ่อนหวาน ยิ้มแย้มแจ่มใส การแต่ง
กายต้องสุภาพ เรียบร้อย น่าเคารพนับถือ ในการปฏิบัติงาน
ต้องยึดมั่นในจริยธรรม มีความยุติธรรม มีความเชื่อมั่นในตน 
บริหารงานด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
มีความสุขุมรอบคอบ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นโดยยึดหลักเมตตา 
สามารถพ่ึงพาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ คุณลักษณะของผู้น าด้าน
มนุษยสัมพันธ์ กวี วงศ์พุฒ (2539: 59) ได้กล่าวว่า ผู้น าต้อง
รู้จักพูดจา ทักทายผู้อื่นโดยใช้ค าพูดที่ไพรเราะอ่อนหวาน ยิ้ม
แย้มแจ่มใส จ าช่ือผู้ร่วมงานได้และทักทายได้ถูกต้อง ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น พูดเเละปฏิบัตต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ เป็น
ต้น ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ กิตติพงศ์ สีเหลือง (2550) ผล
การศึกษาคุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ต าบลเสม็ดใต้  อ าเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก 
 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา 
และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า 
 1) ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน โดยรวมและราย
ด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มี
เพศแตกต่างกันต่าง ต่างสัมผัสได้ถึงคุณลักษณะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัยที่เหมือนกัน คือ ผู้น าต้องมี
วินัยในตนเอง กล้าตัดสินใจเมื่อมีปัญหา เป็นผู้ที่เสียสละเวลา
และทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับสังคมของชุมชน หรือส่วนรวมได้
เสมอ รวมถึงยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย จึงท าให้
ป ระชาชน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อคุ ณ ลั กษณ ะผู้ น าขอ ง
นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัยไม่ต่างกัน ดังที่ กิตติ สุทธิ
สัมพันธ์ (2542: 12-13) ได้กล่าวว่า ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีอิทธิพล
ต่อความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งท าให้บุคคลแต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันออกไป ได้แก่ 
ปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย คือ เพศ ผลการวิจัย 
 2) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีระดับ

การศึกษาในระดับต่างกัน ต่างได้สัมผัสถึงคุณลักษณะด้าน
ต่างๆ ของนายกเทศมนตรีที่ เหมือนกัน เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน มีความเอาใจใส่ มีความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนในพื้นที่ และความสามารถในการตัดสินใจ จึงท าให้
ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ดั งที่  กิ ต ติ  สุ ท ธิ สั ม พั น ธ์  (2542: 12-13) ได้ ก ล่ าวว่ า 
ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งท าให้
บุคคลแต่ละคนแสดงความคิดเห็นที่อาจจะเหมือนหรือ
แตกต่างกันออกไป เช่น ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อ 
การแสดงออก 
 3) ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นายก
เทศบาลโกสุมพิสัย มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นท่ี 
เมื่อได้ เข้ามาบริหารงานส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับ
หมู่บ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งคุณลักษณะ
ผู้น าส่วนมากการตัดสินใจจะมีบทบาท และมีอิทธิพลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ดังที่ จิรายุ ทรัพย์สิน 
(2540: 19–20) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติและความคิดเห็นต่อ
กลุ่ม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติของแต่ละบุคคล เนื่องจากบุคคลจะต้องมีสังคมและ
อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้นความคิดเห็นและทัศนคติต่างๆ จะ
ได้รับการถ่ายทอดและมีแรงกดดันจากกลุ่ม  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะ
ผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับพอใช้  
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุม
พิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตาม เพศ 
ระดับการศึกษา และหมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่ พบว่า ประชาชนท่ีมี
เพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 และจ าแนก
ตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3. ผลวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้น าของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ นายกเทศมนตรี
ต าบลโกสุมพิสัย ควรแก้ไขปัญหาในพ้ืนตรงกับความต้องการ
ของประชาชน ควรมีความซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ผลงาน และมี
การประสานงานช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี  ควร
ปฏิบัติงานให้คล่องแคล่วว่องไว มีความยุติธรรม และความ
เสมอภาค ควรมีความซื่อสัตย์ มีกิริยาวาจาสุภาพ ควรมอง
โลกมองคนในแง่ดี และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัยต้องยิ้มแย้ม
แจ่มใส และต้องรู้จักพูดจาทักทายผู้อื่น โดยใช้ค าที่ไพเราะ
อ่อนหวาน 
 2) นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัยต้องแต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย น่าเคารพนับถือ 
 3) นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัยต้องเป็นผู้น าใน
การเปลี่ยนแปลง 
 4) นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัยต้องยึดมั่นใน
จริยธรรมในการท างาน ประกอบกับต้องมีความยุติธรรมใน
การบังคับบัญชา 
 5) นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัยต้องปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และต้องบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ศึ กษาแนวทางการเสริ ม สร้ างห รื อพั ฒ นา
คุณลักษณะของนายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 2) ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 
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สูง มา ณ โอกาสนี้  และขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญ ที่ได้
กรุณาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และให้ค าแนะน าในการ
สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี 
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