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โป้ ย พรหมอภิบาล (2556) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตาม
ทัศนะของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี พ้นื ที่เทศบาลเมืองเมืองปั ก อาเภอปั กธงชัย
จังหวัดนครราชสี มา การค้นคว้าอิสระ รป .ม. บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์
กรุ งเทพมหานคร.
อาจารย์ที่ปรึ กษา ดร.ศรี ศกั ดิ์ แสงงาม

บทคัดย่ อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตามทัศนะของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปั ก อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ ว
นจังหวัดตามทัศนะของ
ประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปั ก อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา และเพื่อศึกษา
เปรี ยบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา ตาม
ทัศนะของประชาชนโดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของปร ะชาชนใน
พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปั ก อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา
โดยสอบถามประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปั ก อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา จานวน 386 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยค่าทางสถิติพ้นื ฐาน
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐ าน ทดสอบสมมูติฐานโดยใช้ค่าสถิติ
t-test และ F – test
ผลการศึกษา พบว่า 1. ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด ตามทัศนะของประชาชน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุดด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์สูงที่สุดคือ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าที่สุดคือ ด้านสังคม อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการ
คนดีมีคุณธรรม จริ ยธรรม มาเป็ นสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจั งหวัด และเป็ นตัวแทนของ
ตนเอง สอดคล้องกับ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ . (2539 : 139 – 149) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
นักการเมืองที่ดีในปี พ .ศ. 2560 ควรมีคุณลักษณะ คือ นักการเมืองที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม จะต้อง
เป็ นคนที่มีคุณธรรมประจาใน จะต้องมีความยุติธรรม ไม่เป็ นคนลาเอียง เป็ นผูม้ ีจริ ยธรรม มีความ
ซื่ อสัตย์ จริ งใจต่อประเทศชาติ และประชาชน เป็ นผูท้ ี่รักษาคาพูด และเป็ นผูท้ ี่มีสติในการพินิจ
พิเคราะห์เรื่ องราวต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสิ นใจ ต้องเ
ป็ นผูท้ ี่มี
อุดมการณ์ มีหลักการในการดาเนินชีวติ ส่ วนตัวในการบริ หารประเทศคุณธรรมและจริ ยธรรมของ

ข
นักการเมืองนับเป็ นคุณสมบัติที่เด่น และเป็ นคุณต่อประเทศชาติมากที่สุด หากนักการเมืองขาด
คุณธรรมและจริ ยธรรมแม้เก่งกาจ มีการศึกษาสู ง ก็ไม่สามารถนาพาประเทศไปสู่ ความไพบูลย์ได้
2. ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีทศั นะเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ ง
ไม่ เป็ นไปตามสมมุติฐานในการวิจยั
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ต้องส่ งเสริ ม และสร้างจิตสานึกให้กบั สมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ให้เป็ นผู้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความยุ ติธรรม ไม่เป็ นคนลาเอียง เป็ นผู ้
มีความซื่ อสัตย์ จริ งใจต่อประเทศชาติ และประชาชน เป็ นผูท้ ี่รักษาคาพูด ไม่ใช้อารมณ์ในการ
ตัดสิ นใจ ต้องเป็ นผูท้ ี่มีอุดมการณ์ มีหลักการในการดาเนินชีวติ ส่ วนตัว
2. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดต้องส่ งเสริ ม ให้สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ศึกษาหาความรู ้อยูเ่ สมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้รอบรู้ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีความ
รับผิดชอบสามารถเป็ นผูน้ าท้องถิ่น เป็ นที่ พึ่งพิงของประชาชนได้ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์
เฉพาะหน้าได้ทุกสถานการณ์
3. สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดต้องให้ผลักดันให้ ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการปฏิบตั ิงานเพื่อสร้างความไว้วางใจจะทาให้ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจยั ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฎิบตั ิหน้าที่ของ สมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เพื่อจะได้ นาไปสู่ การพัฒนาการปฎิบตั ิหน้าที่ของ สมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดต่อไป
2. ควรศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฎิบตั ิหน้าที่ ของนักการเมืองใน
ระดับต่าง ๆ ในฐานะที่เป็ นตัวแทนของประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม

