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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องภาพลักษณ์เทศบาลต าบลในทัศนะของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมย
วดี อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการในการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของ
เทศบาลในสายตาของประชาชนที่มาใช้บริการ โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   (1) เพ่ือศึกษา
ภาพลักษณ์ของเทศบาลในการด าเนินงานแต่ละด้าน ตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เมยวดี อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  และ (2) เพ่ือศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานแต่ละด้านตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมยวดี อ าเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล อัน
ประกอบไปด้วย 3 ตอนด้วยกัน (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  (2 )แบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ เทศบาลต าบลในทัศนะของประชาชน  และ (3) แบบสอบถามปลายเปิด   
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่ต าบลเมยวดี อ าเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 7,300 คน  ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane ก าหนด
ความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน  379  คน  และเพ่ือให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้นผู้วิจัยขอเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างอีก 21 คน รวมเป็น 400 คน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) กับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติได้แก่ การหาความถี่ (frequency 
distribution) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation)  ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเมยวดีในทัศน ของประชาชนทั้ง 4 
ด้าน ประกอบไปด้วยด้านผู้บริหาร ด้านพนักงาน ด้านการให้บริการ และด้านผลงานของเทศบาล 
โดยรวมของค่าคะแนนอยู่ในระดับปานกลางในทุกๆ ด้านซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลเมยวดี ว่ายังไม่สามารถบริหารงานให้บรรลุผลตามที่ประชาชนต้องการได้ ดังนั้นจึงควร
มีการวางแนวทางในการพัฒนารายด้านเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้น และ (2) เนื่องด้วยปัญหาในการบริหารงาน
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ของท้องถิ่นบางครั้งเน้นที่การจัดสรรด้านสวัสดิการ และการบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้ไม่
ทั่วถึง ไม่ตรงกับความต้องการ ดังนั้นควรมีการวางแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ความรู้กับ
บุคลากร เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในหน้าที่ และเป็นที่พ่ึงของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ : ภาพลักษณ์  ทัศนะของประชาชน  เทศบาลต าบล  อ าเภอเมยวดี 
 
Abstract 
 Research on the image of municipalities in the public opinion: Case Study 
Municipality Moei Wadi District, Roi Et Province. A study on how to promote the good 
image of the municipalities in the opinion of the people who use the service. The 
research aimed 1) to study the image of the municipality to operate each side. In the 
opinion of the people in the Municipality Moei Wadi District, Roi Et Province and 2) to 
study the issue and suggestions on each side, in the opinion of the people in the 
Municipality Moei Wadi District, Roi Et Province. This research is a quantitative 
research using questionnaires as a tool in gathering information. It consists of three 
parts with 1) the personal information. 2) a questionnaire about the image of 
municipalities in the public opinion, and 3) open-ended questions. The subjects 
participating in this study were 7,300 residents living in Moei Wadi District, Roi Et 
Province .These subjects were recruited by Taro Yamane’s formula with determines 
95% of the sample size of 379 people, and to provide data reliability, even more. 
The researchers sought to increase the sample size to 21 for a total of 400 people, 
selected by means of random sampling (accidental sampling) respondents. 

The data were analyzed statistically by computer program including 
frequency (frequency distribution) percentage (percentage), the average (mean) and 
standard deviation (standard deviation) .The result of the study shows that 1) The 
image of the municipality Moei wadi in the public opinion have four parts which 
consists of the executive, the staff, the service, and the performance of the 
municipality. The result of the study shows that the respondents’ overall level of 
the opinion about the image of municipalities are in the ‘average’ level in every way. 
There shows that the administration of the municipality Moei Wadi not achieve the 
public need. So they should have an orientation in the development list by topics.2) 
The problems in the management of local authorities is sometimes they focus on 
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the allocation of welfare and public service was not cover and was not meet the 
public needs. So, they should preparing a guideline to educate personnel for built 
their conscious mind and can support their public more and more. 

 
Keywords:  Image, Opinion of public, Municipality, Moei Wadi District 
 
บทน า   

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของรูปแบบเทศบาล  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งของไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 
2546 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือกระจายอ านาจการปกครอง (decentralization) ให้
ประชาชนในท้องถิ่นระดับต าบลที่เป็นเขตชนบทอันเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้
การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของตนเอง โดยการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง (political participation) หรือที่เรียกกันว่า ปกครองตนเอง (local self 
government) ตามระบอบประชาธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่ชนบทมากที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าเทศบาลต าบลเป็นของ
ประชาชนอย่างแท้จริง กล่าวคือมีเจ้าหน้าที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในต าบล 
มีการด าเนินงานโดยประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดทิศทางและวางแผนพัฒนา
ต าบลก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแล้วการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลก็ย่อมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนระดับต าบลได้เป็นอย่างดี 
อันจะส่งผลให้ประชาชนในต าบลมีความรู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธาต่อเทศบาลต าบล และรู้สึกตัวว่ามี
ความผูกพัน มีส่วนได้ส่วนเสียต่อถิ่นอาศัย ซึ่งเป็นสร้างพลเมืองที่มี ความรับผิดชอบให้แก่ประเทศชาติ
โดยส่วนรวม (สุวรรณ พิณตานนท์, 2546; หน้า 1) 

ภาพลักษณ์ (image) เป็นสิ่งที่เทศบาลต าบลจ าเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นจากความประทับใจ
อย่างแท้จริง (true impression) ของบุคคล ภาพลักษณ์ที่บุคคลหรือประชาชนมีต่อองค์กรหรือ
สถาบันจะเป็นไปอย่างไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับด้วย และสิ่ง
เหล่านี้จะก่อตัวขึ้นเป็นความประทับใจ ซึ่งอาจจะเป็นความประทับใจที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ สุดแล้วแต่
พฤติกรรมหรือการกระท าของเทศบาลต าบล การประชาสัมพันธ์จึงมีหน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งใน
การสร้างภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบล ซึ่งเป็นงานที่ต้องมีการกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือให้
ภาพลักษณ์ที่แท้จริง (true image) ของเทศบาลต าบลเกิดขึ้นในความรู้สึกและนึกคิดจิตใจของ
ประชาชน และการสร้างภาพลักษณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร ความรู้และ
ประสบการณ์อย่างเพียงพอแก่ประชาชน เช่น ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลต้องการจะต้องมีความ
ซื่อสัตย์  มั่นคง บริการดี และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ด้วยความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ดี เทศบาลต าบลต้อง
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ประพฤติปฏิบัติแล้วน าเสนอภาพลักษณ์ดังกล่าวแก่ประชาชน และสร้างภาพลักษณ์นี้ให้เกิดขึ้นใน
จิตใจของประชาชนด้วย 
 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเกิดความประทับใจ นิยมชมชอบ ในตัวเทศบาล
ต าบล การประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้นจะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่แท้จริง (true image) ตามที่ตนประสงค์ให้
เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนเพื่อให้เกิดความประทับใจ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2549, หน้า 3) 
 ด้วยเหตุนี้ การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี จึงถูกน ามาใช้เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความจ าเป็นโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
ให้สามารถติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบล ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารเอาใจ
ใส่บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน แต่ทางกลับกันถ้า
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองและขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารท้องถิ่น
อาจท าให้ผู้บริหารงานในต าบลไม่สนใจในการบริหารงานเท่าที่ควร เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ส่วนรวม ก็จะท าให้เกิดผลเสียหายต่อเทศบาลต าบลและต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบล 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์ เทศบาลต าบลในการด าเนินงาน แต่ละด้าน ตามทัศนะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมยวดี อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานแต่ละด้านตามทัศนะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมยวดี อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาในฐานะเป็นนักวิชาการ มีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิเคราะห์ถึงภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลในทัศนะของประชาชน กรณีศึกษา เทศบาลต าบล
เมยวดี อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมุ่งศึกษาถึงภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลในด้าน ภาพลักษณ์
ผู้บริหาร พนักงาน การให้บริการ และการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมยวดี ในทัศนะของ
ประชาชนมองว่าอย่างไร ผลการศึกษาน่าจะน ามาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข การ
บริหารงานของเทศบาลต าบล ทั้งนี้ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด และประชาชนจะ
ได้มองภาพลักษณ์เทศบาลต าบล เชิงบวก ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในโอกาสต่อไป 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
 ภาพลักษณ์ขององค์การมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว องค์การต่างๆ ได้รับความสนใจจากสาธารณชนและมวลชนมากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารมวลชน ท าให้คนในสังคมต่าง ๆ รับทราบข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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ทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง ทุกคนต้องการรับรู้ และมีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจ ถ้าองค์การใดมีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและการ
สนับสนุนร่วมมือให้องค์การนั้นประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน แต่ถ้าองค์การใดมีภาพลักษณ์ที่
ไม่ดี ย่อมได้รับการต่อต้านและการดูหมิ่นเกลียดชัง ภาพลักษณ์จึงเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของ
องค์การ ถ้ามีภาพลักษณ์ท่ีดี แม้มีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขได้ง่าย เสมือนหนึ่งร่างกายของคน
ที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค หากได้รับเชื้อโรคหรือมีอาการเจ็บป่วย อาการก็จะไม่ร้ายแรงและหายเร็ว
กว่าปกติ (ใจทิพย์ ศรีประกายเพ็ชร, 2552: 53) นอกจากนั้นการเกิดภาพลักษณ์เกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ
กรณีที่หนึ่ง เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมโดยที่องค์การมิได้ด าเนินการใดๆ และกรณีที่
สองเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการสร้างภาพที่องค์การปรารถนา ที่จะให้เป็น วาสนา  
จันทร์สว่าง (2552: 83) ซึ่งไม่ว่าในกรณีใด ภาพลักษณ์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้รับมีการสรุปความคิดรวบ
ยอดจากการับรู้ข้อมูล ข้อมูลนั้นต้องชัดเจน มุ่งประเด็นที่ เป็นภาพลักษณ์มากพอ มาจากหลาย
ช่องทาง มาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจนท าให้เกิดความเข้าใจ คิดและรู้สึกได้ว่าองค์การนั้นจะเป็น
เช่นไรหากมีการสื่อสารที่ดีภาพนั้นจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความมั่นใจและเกิดเป็นภาพลักษณ์ 
ดังนั้นภาพลักษณ์จะเกิดขึ้นได้จึงต้องอาศัยการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และระยะเวลาที่
ยาวนานเพียงพอส าหรับการสื่อสารในลักษณะซ้ าหลายครั้งและผ่านสื่อหลายช่องทาง 
 ภาพลักษณ์องค์กร  ตามแนวคิดของ ทวนธง  ครุฑจ้อน (2545 : 15)  ได้กล่าวว่า 
ภาพลักษณ์องค์การ หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดขององค์การที่บุคคลรับรู้จากประสบการณ์ หรือมี
ความรู้ความประทับใจ ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อหน่วยงานหรือสถาบันโดยการกระท าหรือพฤติกรรม
องค์การ การบริหาร ผลิตภัณฑ์การบริหาร และการประชาสัมพันธ์ จะเข้ามามีบทบาทต่อภาพลักษณ์
องค์การด้วย 
  ภาพลักษณ์องค์การยังมีความส าคัญ สามารถท าให้องค์กร หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
เชื่อถือศรัทธาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและจะท าให้องค์กรนั้นๆ มีความเจริญก้าวหน้าได้  การสร้าง
ภาพลักษณ์องค์การ มีรายละเอียดประกอบด้วย จิราภรณ์  สีขาว (2552: 19) 
  1. รับรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือน ามาก าหนดเป็นภาพลักษณ์ขององค์การ
หน่วยงาน 
  2. ต้องก าหนดทิศทางให้ชัดเจนถึงเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์องค์การ  ผู้บริหารจึง
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการก าหนดแนวทาง 
   3. รู้จักตนเองว่าองค์การหรือหน่วยงานมีภาพลักษณ์เป็นอย่างไรและภาพลักษณ์ที่
ต้องการให้เกิดข้ึนคืออะไร 
  4. จุดเน้นต้องรู้ว่าหน่วยงานก าลังท าอะไรอยู่คือการเข้าใจงาน  บทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจน             
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  5. การสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์งานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
  6. ความคงเส้นคงวา ความสม่ าเสมอในการสร้างภาพลักษณ์ 
  7. การประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ได้กระท าจริงหรือการปรับความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวลือให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ 
 กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ 
  1. สร้างให้ประชาชนยอมรับและเห็นด้วย อันเป็นผลที่จะท าให้สถาบันเป็นที่เชื่อถือ 
  2. ปรับปรุงองค์การในเรื่องการจัดการทั้งหมด 
  3. การวางเป้าหมายการตลาดล่วงหน้า เพ่ือสนับสนุนการบริการ 
  4. การเข้าไปมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม 
  5. การสร้างสถาบันให้มีต าแหน่งที่ดีขึ้น 
  6. ดึงดูดใจที่มีคุณภาพในขณะเดียวกับท่ีให้ความร่วมมือกับชุมชน 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบล เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนา
ภาพลักษณ์ขององค์การได้เป็นอย่างดี เพ่ือที่เราจะได้รู้ว่าปัจจุบันองค์การของเราเป็นอย่างไร ซึ่งจะได้
จากการส ารวจสภาพองค์การ ส่วนการรับรู้นับเป็นจุดที่ส าคัญยิ่งในการสร้างภาพลักษณ์ ที่จะต้องรู้ให้
ได้ว่าบุคคลอ่ืนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้นมององค์การอย่างไรเพ่ือที่จะได้ทราบข้อมูลและความ
ต้องการเพื่อสนองตอบให้ตรงกับความต้องการของประชาชน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย 3 ตอน 
คือ  (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณ์เทศบาลต าบลใน
ทัศนะของประชาชน และ  (3) แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลเมยวดี อ าเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 7,300 คน ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane 
ก าหนดความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 379 คน และเพ่ือให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้นผู้วิจัยขอเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างอีก 21 คน รวมเป็น 400 คน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามที่ใช้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์เทศบาลต าบลในทัศนะของ
ประชาชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การหาความถี่ (frequency 
distribution) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation)  
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ผลการวิจัย   
ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเมยวดีในทัศนของประชาชนทั้ง 4 ด้าน 

ประกอบไปด้วยด้านผู้บริหาร ด้านพนักงาน ด้านการให้บริการ และด้ านผลงานของเทศบาล 
ผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางในทุกๆ ด้านซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลเมยวดี ว่ายังไม่สามารถบริหารงานให้บรรลุผลตามที่ประชาชนต้องการได้ ดังนั้นจึงควรมีการวาง
แนวทางในการพัฒนารายด้านเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้น และ (2) เนื่องด้วยปัญหาในการบริหารงานของ
ท้องถิ่นบางครั้งเน้นที่การจัดสรรด้านสวัสดิการ และการบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้ทั่วถึง 
และตรงกับความต้องการดังนั้นควรมีการวางแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ความรู้กับบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในหน้าที่ และเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. ด้านผู้บริหาร จากการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์เทศบาลต าบลในทัศนะของประชาชน     
ที่มีต่อ ผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีทั้งหมด 11 ข้อ         
ผลการศึกษา อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ในทัศนะของประชาชน ที่มีต่อ
ผู้บริหารของเทศบาลต าบลเมยวดี ซึ่งหมายถึง นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารยังจะต้องปรับปรุง
แก้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ละอองดาว  ถนัดสอน (2548: 22) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
ผลการศึกษา พบว่าภาพลักษณ์ในทัศนะของประชาชน ที่มีต่อคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูง ด้านความรู้ ความสามารถ และการคิดการตัดสินใจ 

2. ด้านพนักงานเทศบาล จากการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์เทศบาลต าบลในทัศนะของ
ประชาชน ที่มีต่อ พนักงานเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
ใช้วาจาที่สุภาพกับประชาชนผู้มาติดต่องาน ดังนั้น การที่จะเข้าใจ เข้าถึงงานหน้าที่ด้วยจิตส านึกจริงๆ 
นั้นเป็นเรื่องยาก จึงท าให้งานด้านต่าง ๆ บกพร่องไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ พอใจ เงินศิริ 
(2542: 52) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) ในสายตาของ
ลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านพนักงานของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ด้านการให้บริการของเทศบาล จากการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์เทศบาลต าบลในทัศนะ
ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กัมปนาท ปราบนอก (2556: 57) ได้ศึกษา เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม อ าเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่าความพึงพอใจของประชาชน ในด้าน การให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม อยู่ในระดับมาก   
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4. ด้านผลงานของเทศบาลต าบล จากการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์เทศบาลต าบลในทัศนะ
ของประชาชน ที่มีต่อการมีผลงานของเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางแต่เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีบางข้อที่ประชาชนมองภาพลักษณ์ เทศบาลต าบลเมยวดี เกี่ยวกับผลงานของเทศบาล อยู่ใน
ระดับมาก เช่น ข้อที่ว่า เชื่อมั่นในความถูกต้อง รองลงมาได้แก่ การปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์ 
เสียสละ มีระเบียบวินัย และ การยึดหลักประหยัด คุ้มค่าในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ มงคล นามใหญ่ (2545: 42) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริหารงานของเทศบาลนครราชสีมา พบว่า ภาพรวมประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
เทศบาลนครโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน ได้แก่ ด้านผลงานของเทศบาลนครราชสีมา        
อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ    

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
ประเด็นแรก ควรสนับสนุนบุคคล มีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร และการพัฒนา

ท้องถิ่น กล้าแสดงออก มีวิสัยทัศน์ในการท างาน เข้ามาท าหน้าที่ในการบริหาร 
ประเด็นที่สอง ผู้บริหารควรจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการ ให้กับเจ้าหน้าที่และ

บุคลากรให้เข้าใจ และเข้าถึงเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในหน้าที่ 
และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได ้

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาครั้งต่อไป ควรจะศึกษาในเรื่องเดียวกัน หรือเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ หรือความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท าการศึกษาพ้ืนที่
ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพ่ือจะได้เปรียบเทียบถึงการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นว่า มี
ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และควรจะศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ และบุคลากร รวมถึงผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ทราบบทบาทท่ีประชาชน
คาดหวังและบทบาทท่ีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติจริง ตรงกันมากน้อยเพียงใด 
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