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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชุมพร จาแนกตาม เพศ เขตเลือกตั้ง อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชุมพร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้ง 14 หมู่บ้าน จานวน 374 คน
ได้มาจากการใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็นจานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ ttest (Independent Samples) , F-test (One – way ANOVA) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi – structured Interview) เพื่อรับข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาล
ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชุ มพร อาเภอ เมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ เขตเลือกตั้ง อายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษา ที่แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ร ะดับ .05 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชุมพร คือ สมาชิกสภาเทศบาลควรมีความสามารถในการพูด
ในที่สาธารณะ ควรมีความรู้และเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ เป็นอย่างดี ควรมีความสามารถในการวางแผนพัฒนา ควรมี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และควรเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการพัฒนาอยู่เสมอ
คาสาคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี 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
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2
18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย

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 subdistrict 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
บทนา
เทศบาลตาบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุค คลและเป็นราชการส่วน
ท้องถิ่น จังตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้งท้องถิ่นใดขึ้นเป็น
เทศบาลไว้โดยพิจารณาจากจานวนของประชากรในท้องถิ่นนั้น ความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
การจัดเก็บรายได้ตามที่กฎหมายกาหนด และงบประมาณรายจ่ายในการดาเนินกิจการของท้องถิ่น และความสาคัญ
ทางการเมืองของท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของท้องถิ่นนั้นว่าจะสามารถพัฒนาความเจริญ ได้รวดเร็วมากน้อย
เพียงใด การเกิดขึ้นของเทศบาลตาบลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอย่างมาก
สืบเนื่องจากแนวคิดการกระจายอานาจจากภาครัฐสู่องค์กรประชาชน เป็นหน่วยงานระดับตาบลมีอานาจในการ
ปกครองตนเองบริหารงานตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้ภายใต้การกากับดูแลของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เทศบาลตาบลจึงถือว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและใช้ในการบริหาร
เมืองเป็นหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช้ “เทศบาล” เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปกครอง
ประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกาหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง สาหรับสังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2476 จนถึงปัจจุบัน (โกวิทย์ พวงงาม. 2548 : 170)
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เทศบาลตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใต้การบริหารงานของนายกเทศมนตรีเป็น
ฝ่ายบริหาร และมีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นฝ่ายสภาท้องถิ่น จานวน 12 คน โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ครั้งล่าสุด มีผู้ส มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 จานวน 11 คน จานวนผู้มีสิทธิ์
ได้รับการเลือกตั้ง 6 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จานวน 10 คน จ านวนผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง 6 คน (สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด. 2552 : 1) จากสัดส่วนของจานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งกับจานวนผู้มีสิทธิ์
ได้รับการเลือกตั้ง จะเห็นได้ว่า ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละเขตการเลือกตั้ง 6 อันดับเท่านั้นจึงจะถือได้ว่าเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลตาบล ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการลงสมัครชิงตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลในแต่ละพื้นที่มี
การแข่งขันกันเป็นอย่างมากโดยผู้ที่จะสามารถผ่านการเลือกตั้งในแต่ละครั้งได้ ประการหนึ่งมาจากตัวผู้สมัครเอง โดย
จะต้องหาวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ที่จ ะทาให้ประชาชนลงคะแนนเสียงให้ และอีกประการหนึ่งมาจากการเลือกของ
ประชาชนที่จะคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ในการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งประการหลัง
นี้นับได้ว่าเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถเข้าดารงตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลได้ และในการ
เลือ กตั้ ง แต่ล ะครั้ง มีนั กการเมือ งทั้ ง ที่ มีภ าพลัก ษณ์ และคุณ ลัก ษณะที่ แตกต่ างกัน ลงสมัค รรั บเลือ กตั้ ง ทั้ ง ที่ เป็ น
นักการเมืองท้องถิ่นอยู่แล้ว นักธุรกิจและผู้นาชุมชน ซึ่งผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาปรากฏว่าบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ
หรือได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนส่วนใหญ่ให้ ทาหน้าที่ส มาชิกสภาเทศบาลตาบลชุมพรนั้น มีคุณลักษณะและ
ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป และในปัจจุบันกลับ
พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในเทศบาลตาบลชุมพร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการบริหารงาน ปัญหาการปฏิบัติงาน
และปัญหาการขาดความเป็นผู้นาและภาวะผู้นา อีกทั้งข้อขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาท้องถิ่นหรือบุคลากร
ในท้องถิ่นนั้น ๆ ยังเป็นปัญหาหลักทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติราชการ (เทศบาลตาบลชุมพร. 2555 : 2)
ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบล กรณีศึกษาตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อที่จะทราบถึง
คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบล จะเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
คุณลักษณะเฉพาะตัวที่ดี เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะ
เป็นผู้นาของแต่ละชุมชนที่จะนาปัญหา และความต้องการของประชาชนไปสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติ โดยผ่านสภา
ท้องถิ่นเพื่อออกเป็นเทศบัญญัติและให้นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้นาท้องถิ่นไปใช้ในการ พัฒนาในด้านต่าง ๆโดยจะ
ทาการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของสมาชิกเทศบาลใน 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะ
ส่วนตัว ด้านความรู้ค วามสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านความเป็นผู้นา เพื่อให้ทราบถึงระดับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยจะเป็นข้อสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่และพฤติกรรมที่เหมาะสมของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตามเพศ เขตเลือกตั้ง อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ รายได้ต่อเดือน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชุมพร
อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์
1. ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้ที่มีรายชื่ออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลชุมพร อาเภอ
เมยวดี จัง หวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้ง 14 หมู่บ้าน จานวน 5,620 คน (สานักบริหารงานทะเบียน
อาเภอเมยวดี. 2555 : 5)
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้ที่มีรายชื่ออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้ง 14 หมู่บ้าน จานวน 374 คน ซึ่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ของ Yamane. 1973 : 727) จากนั้นทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
กลุ่มตัวอย่าง (Proportional Stratified Random Sampling)
3. ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คน
รวมเป็นจานวน 14 คน
เครื่องมือการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผ่านการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) จากเชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีการไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ
ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกรายข้อ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .93
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบล : กรณีศึกษา
ตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ( X = 3.35) ด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถในการบริหาร ( X = 3.34) ด้านความเป็นผู้นา ( X = 3.33) และ ด้านบุคลิกภาพ ( X = 3.30)
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
กรณีศึกษาตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ เขตเลือกตั้ง อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา
โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิตที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน
3. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงลาดับความถี่มากไปน้อย ดังนี้ ผู้นาควรมีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ ผู้นาควรมีความรู้
และเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นอย่างดี ผู้นาควรมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสให้กับ
องค์กร ผู้นาควรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ผู้นาควรมีความมั่นใจเปิดเผยตรงไปตรงมาในการปฏิบัติงาน
และผู้นาควรเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการพัฒนาอยู่เสมอ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชุมพร
อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ชุมพร อาเภอเมยวดี จัง หวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ทั้ง นี้
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โดยรวมอาจเป็นเพราะว่าการปฏิบัติงานเป็นตัวแทนท้องถิ่นของสมาชิกสภาเทศบาล จะต้องอนุมัติงบประมาณตาม เทศ
บัญญัติประจาปีเพื่อจัดทาโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต้องการเร่งด่วนของประชาชนซึ่งการทางานก็อาจมีการ
กระทบกระทั่งเป็นที่พอใจของและไม่พอใจของประชาชนบางฝ่าย จึงส่งผลให้การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
สมมุติฐานที่ 2 ประชาชนที่มี เพศ เขตเลือกตั้ง อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนจาแนกตาม เพศ เขตเลือกตั้ง อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาต่ างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้โดยรวมอาจเป็นเพราะว่าสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นตัวแทนของประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกเขตเลือกตั้งอย่าง เสมอภาค
ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือในสายตาของประชาชน สร้างสัมพันธภาพที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคลที่
ทางานด้วยกัน และใช้เหตุและผลในการแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านความเป็นผู้นาควรพัฒนาบทบาทสมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง
2. ด้านบุคลิกภาพ สมาชิกสภาเทศบาลควรมีความมั่นใจและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติงาน
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์สมาชิกสภาเทศบาลควรมีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ
4. ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารงาน สมาชิกสภาเทศบาลควรมีความสามารถในการวางแผน
พัฒนาเพื่อสร้างโอกาสให้กับองค์กร
ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยในครั้งต่อไป
เนื่องจากการวิจัยครั้ง นี้พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลชุมพร อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบล เพื่อนาผลการวิจัยไปพัฒนาประสิทธิภาพคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลให้ดียิ่งขึ้น
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