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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพร จ าแนกตาม เพศ เขตเลือกต้ัง อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ท้ัง 14 หมู่บ้าน จ านวน  374  คน 
ได้มาจากการใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็นจ านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-
test (Independent Samples) , F-test (One – way ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi – structured Interview) เพ่ือรับข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาล 

ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพร อ าเภอ  เมยวดี  จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม เพศ เขตเลือกต้ัง อายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษา ที่แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพร คือ  สมาชิกสภาเทศบาลควรมีความสามารถในการพูด
ในที่สาธารณะ ควรมีความรู้และเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ เป็นอย่างดี  ควรมีความสามารถในการวางแผนพัฒนา ควรมี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และควรเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการพัฒนาอยู่เสมอ  
ค าส าคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ABSTRACT 

The purpose of the research was to survey, and compare the opinions of people towards 
the required qualities of sub-district municipal council members in Moeiwadee District, Roi-Ed 
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Province, to compare the opinions of people towards the required qualities of sub-district 
municipal council members regarding gender, election area, occupation and educational 
background, and to find some useful suggestions for the required qualities of the council members. 
The samples used for the quantitative research were three hundred and seventy four people who 
were over 17 years old from fourteen villages in Chumporn Sub-district,  Meoiwadee District, Roi-Ed 
Province.   Taro Yamane method was employed to calculate the sample size. The target population 
used for the qualitative research was fourteen members of sub-district municipal council from 14 
villages. The instrument was a questionnaire. The data were analyzed by computer program. The 
statistics used were mean, percentage, frequency, standard deviation, t-test (Independent Sample) , 
F-test (One – Way ANOVA) with .05 level of statistical significance. The data of qualitative research 
were collected by semi – structured  interview method.   

Results of the research were as follows: The finding showed that  the opinion of people in 
Chumporn sub-district  towards the required qualities of the sub-district council members was 
moderate. The finding indicated that the opinion of people towards the required qualities of sub-
district council members regarding genders, ages, occupations and educational backgrounds was not 
different at the .05 level of statistical significance. In conclusion, the study suggests that the 
municipal council members should be skillful in public speaking. The members should know and 
understand  laws and regulations clearly. They should be able to write a development plan for 
community. They should be enthusiastic in working. They should administrate carefully and 
appropriately. Finally they should be always changeable and develop themselves. 
Keywords: Required Qualities Sub-District Municipality Council Members Chumporn Sub-District, 
Moeiwadee District, Roi-Ed Province 
 
บทน า 
 เทศบาลต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง  ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วน
ท้องถ่ิน  จังต้ังตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดต้ังท้องถ่ินใดข้ึนเป็น
เทศบาลไว้โดยพิจารณาจากจ านวนของประชากรในท้องถ่ินน้ัน ความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน โดยพิจารณาจาก
การจัดเก็บรายได้ตามที่กฎหมายก าหนด และงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกิจการของท้องถ่ิน และความส าคัญ
ทางการเมืองของท้องถ่ิน โดยพิจารณาถึงศักยภาพของท้องถ่ินน้ันว่าจะสามารถพัฒนาความเจริญได้รวดเร็วมากน้อย
เพียงใด  การเกิดข้ึนของเทศบาลต าบลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอย่างมาก  
สืบเน่ืองจากแนวคิดการกระจายอ านาจจากภาครัฐสู่องค์กรประชาชน เป็นหน่วยงานระดับต าบลมีอ านาจในการ
ปกครองตนเองบริหารงานตามอ านาจหน้าท่ีที่กฎหมายก าหนดไว้ภายใต้การก ากับดูแลของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
เทศบาลต าบลจึงถือว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่จัดต้ังข้ึนในเขตชุมชนที่มีความเจริญและใช้ในการบริหาร
เมืองเป็นหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช้  “เทศบาล”  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปกครอง
ประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายการพัฒนาท้องถ่ินด้วยตนเอง  ส าหรับสังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ินในเขตชุมชนเมืองที่ใช้มาต้ังแต่ พ.ศ. 2476 จนถึงปัจจุบัน  (โกวิทย์  พวงงาม.  2548 : 170) 
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 เทศบาลต าบลชุมพร  อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่เกิดข้ึนตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใต้การบริหารงานของนายกเทศมนตรีเป็น
ฝ่ายบริหาร  และมีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นฝ่ายสภาท้องถ่ิน  จ านวน  12  คน  โดยมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
ครั้งล่าสุด  มีผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพร เขตเลือกต้ังที่ 1 จ านวน  11  คน  จ านวนผู้มีสิทธ์ิ
ได้รับการเลือกต้ัง 6 คน เขตเลือกต้ังที่  2  จ านวน  10  คน  จ านวนผู้มีสิทธ์ิได้รับการเลือกต้ัง 6 คน (ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดร้อยเอ็ด.  2552 : 1)  จากสัดส่วนของจ านวนผู้สมัครรับเลือกต้ังกับจ านวนผู้มีสิทธ์ิ
ได้รับการเลือกต้ังจะเห็นได้ว่า  ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละเขตการเลือกต้ัง  6 อันดับเท่าน้ันจึงจะถือได้ว่าเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการลงสมัครชิงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลในแต่ละพ้ืนที่มี
การแข่งขันกันเป็นอย่างมากโดยผู้ที่จะสามารถผ่านการเลือกต้ังในแต่ละครั้งได้  ประการหน่ึงมาจากตัวผู้สมัครเอง  โดย
จะต้องหาวิธีการหาเสียงเลือกต้ังที่จะท าให้ประชาชนลงคะแนนเสียงให้ และอีกประการหน่ึงมาจากการเลือกของ
ประชาชนที่จะคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ในการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งประการหลัง
น้ีนับได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังสามารถเข้าด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลได้   และในการ
เลือกต้ังแต่ละครั้ง  มีนักการเมืองทั้งที่มีภาพลักษณ์และคุณลักษณะที่แตกต่างกันลงสมัครรับเลือกต้ังทั้งที่เป็น
นักการเมืองท้องถ่ินอยู่แล้ว  นักธุรกิจและผู้น าชุมชน  ซึ่งผลการเลือกต้ังที่ผ่านมาปรากฏว่าบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ  
หรือได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนส่วนใหญ่ให้ท าหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพรน้ัน มีคุณลักษณะและ
ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน  จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป และในปัจจุบันกลับ
พบว่ามีปัญหาเกิดข้ึนมากมายในเทศบาลต าบลชุมพร  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการบริหารงาน ปัญหาการปฏิบัติงาน
และปัญหาการขาดความเป็นผู้น าและภาวะผู้น า  อีกทั้งข้อขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาท้องถ่ินหรือบุคลากร
ในท้องถ่ินน้ัน ๆ ยังเป็นปัญหาหลักท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติราชการ (เทศบาลต าบลชุมพร. 2555 : 2) 
 ดังน้ัน  จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  กรณีศึกษาต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด  เพ่ือที่จะทราบถึง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล จะเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนา
คุณลักษณะเฉพาะตัวที่ดี  เน่ืองจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญอย่างย่ิงในการที่จะ
เป็นผู้น าของแต่ละชุมชนที่จะน าปัญหา  และความต้องการของประชาชนไปสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติ  โดยผ่านสภา
ท้องถ่ินเพ่ือออกเป็นเทศบัญญัติและให้นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้น าท้องถ่ินไปใช้ในการ พัฒนาในด้านต่าง ๆโดยจะ
ท าการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกเทศบาลใน 4 ด้าน  คือ  ด้านลักษณะ
ส่วนตัว  ด้านความรู้ความสามารถ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  และด้านความเป็นผู้น า  เพ่ือให้ทราบถึงระดับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาล  ทั้งน้ีข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยจะเป็นข้อสนเทศในการปฏิบัติหน้าท่ีและพฤติกรรมที่เหมาะสมของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ชุมพร  อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ชุมพร  อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ าแนกตามเพศ เขตเลือกต้ัง อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ รายได้ต่อเดือน 
 3.  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพร  
อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ 
1. ประชากร  ได้แก่  ประชาชนผู้ที่มีรายชื่ออาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชุมพร อ าเภอ 

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ทั้ง 14 หมู่บ้าน จ านวน 5,620 คน (ส านักบริหารงานทะเบียน
อ าเภอเมยวดี. 2555 : 5)   
 2. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ประชาชนผู้ที่มีรายชื่ออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่ีมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ทั้ง 14 หมู่บ้าน จ านวน  374  คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง  (Sample Size) ของ Yamane. 1973 : 727) จากน้ันท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
กลุ่มตัวอย่าง (Proportional Stratified Random Sampling)   
 3. ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คน 
รวมเป็นจ านวน 14 คน 

เคร่ืองมือการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผ่านการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) จากเชี่ยวชาญ 3 ท่าน   มีการไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ
ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .93 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล : กรณีศึกษา

ต าบลชุมพร  อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (X = 3.33) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 

อยู่ในระดับปานกลาง 4  ด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์  ( X = 3.35)  ด้านทักษะ

ความรู้ความสามารถในการบริหาร (X = 3.34)  ด้านความเป็นผู้น า (X = 3.33)  และ ด้านบุคลิกภาพ (X = 3.30)   
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  

กรณีศึกษาต าบลชุมพร  อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม เพศ เขตเลือกต้ัง อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา  
โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิตที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน    

3. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี 
จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงล าดับความถ่ีมากไปน้อย ดังน้ี ผู้น าควรมีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ ผู้น าควรมีความรู้
และเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นอย่างดี ผู้น าควรมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาเพ่ือสร้างโอกาสให้กับ
องค์กร ผู้น าควรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ผู้น าควรมีความมั่นใจเปิดเผยตรงไปตรงมาในการปฏิบัติงาน 
และผู้น าควรเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการพัฒนาอยู่เสมอ     
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สมมติฐานที่ 1   ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพร  
อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด  อยู่ในระดับมาก 

ผลการวิจัย  พบว่า  ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ชุมพร  อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ทั้งน้ี  
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โดยรวมอาจเป็นเพราะว่าการปฏิบัติงานเป็นตัวแทนท้องถ่ินของสมาชิกสภาเทศบาล จะต้องอนุมัติงบประมาณตาม เทศ
บัญญัติประจ าปีเพ่ือจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต้องการเร่งด่วนของประชาชนซึ่งการท างานก็อาจมีการ
กระทบกระทั่งเป็นที่พอใจของและไม่พอใจของประชาชนบางฝ่าย จึงส่งผลให้การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพร  อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 สมมุติฐานที่ 2 ประชาชนที่มี เพศ เขตเลือกต้ัง อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนจ าแนกตาม เพศ เขตเลือกต้ัง อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ท้ังน้ีโดยรวมอาจเป็นเพราะว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นตัวแทนของประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกเขตเลือกต้ังอย่าง เสมอภาค 
ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือในสายตาของประชาชน สร้างสัมพันธภาพที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคลที่
ท างานด้วยกัน และใช้เหตุและผลในการแก้ไขปัญหา  

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ด้านความเป็นผู้น าควรพัฒนาบทบาทสมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  
2. ด้านบุคลิกภาพ สมาชิกสภาเทศบาลควรมีความมั่นใจและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติงาน 
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์สมาชิกสภาเทศบาลควรมีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ     
4. ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารงาน สมาชิกสภาเทศบาลควรมีความสามารถในการวางแผน

พัฒนาเพ่ือสร้างโอกาสให้กับองค์กร   
ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยในครั้งต่อไป 

 เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล เพ่ือน าผลการวิจัยไปพัฒนาประสิทธิภาพคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลให้ดีย่ิงข้ึน 
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