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บทคดัย่อ 
 

 วิทยานิพนธนี์มีวตัถุประสงค ์ดงันี 1) เพือศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินตามความคิดเห็น

ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวดอาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 2) เพือ

เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ของประชาชนทีมีเพศ อายุ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั และ3)เพือ

ศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผูน้ ําทอ้งถินตามความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทีมีสิทธิเลือกตงัในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 372 คน กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการใชสู้ตรการคาํนวณ

ขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีของ Taro Yamane และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญ (Convenience Sampling) 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ 

การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test or One-Way ANOVA) 

ผลการวจิยัพบว่า 

 1)  ระดับความคิดเห็นทีมีต่อคุณลกัษณะของผูน้ ําท้องถิน ของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมทงั 4 ดา้น อยู่ในระดบัมาก เมือ

พิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากสูงสุดไปหาตาํสุด ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นผูน้าํ,ดา้น

ความรู้ความสามารถ,ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ ดา้นบุคลิกภาพ ตามลาํดบั 

 2)  ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวดทีมีเพศ

อาย ุและรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน โดยรวมทงั 4ดา้น 

ไม่แตกต่างกนั  
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  3)  ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผูน้ ําท้องถินตามความคิดเห็นของ

ประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด มีรายละเอียดดงันี 

1.  ผูน้าํทอ้งถินควรใหค้วามเสมอภาคกบัประชาชนในทุกๆ ดา้น 

2. ผูน้าํทอ้งถินควรใหค้าํปรึกษาเพือช่วยแกปั้ญหาใหก้บัประชาชนทวัไปได ้

3. ผูน้าํทอ้งถินควรฝึกทกัษะทางดา้นความคิดใหมี้ความหลากหลายอยู่ตลอดเวลา เพือ

จะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ผูน้าํทอ้งถินควรตอ้งเอาใจใส่ และใหค้วามสนใจต่อความรู้สึกของผูอื้น 

 4) ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์มีประเด็นดงันี  

1.  ผูน้าํทอ้งถินเป็นบุคคลของสงัคม รวมถึงยงัเป็นทีพึง เป็นตน้แบบให้กบัประชาชนทวัไป 

ผูน้าํทอ้งถินจึงควรประกอบดว้ยคุณธรรมจริยธรรม เพราะเป็นส่วนสาํคญัในการปฏิบติังาน ผูน้าํทีมี

คุณธรรมจริยธรรม จะทาํใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ การดาํเนินชีวิตจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

และประชาชนตอ้งการผูน้าํทีมีคุณธรรมจริยธรรม มีสัจจะ พูดจริง ทาํจริง มีความยุติธรรม มีความ

เสมอตน้เสมอปลายมีความจริงใจ เสียสละเพือประโยชน์ส่วนรวม 

2. บุคลิกภาพเป็นการแสดงออกทีสามารถบอกภาพลกัษณ์ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการ

แต่งกาย กริยาวาจา การแสดงออกทีเปิดเผย ความมุ่งมนัความตงัใจในการทาํงาน ตลอดจนการปรับตวั

ให้เข า้กบับุคคลอืนการมีบุคลิกภาพทีดีย ่อมทาํให้ไดร้ับการยอมรับน ับถือผูน้ ําทอ้งถินจึง

จาํเป็นตอ้งมีบุคลิกภาพทีดีเพราะจะสะทอ้นออกมาให้ประชาชนทัวไปสัมผสัไดแ้ละจะทาํให้

เป็นทียอมรับนบัถือ และใหค้วามร่วมมือในทุกๆ กิจกรรม 

3.  ผูน้าํทอ้งถินควรประกอบดว้ยความรู้ความสามารถในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ มี

เทคนิค วิธีการในการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพทีทอ้งถินตอ้งการมีวิสยัทศัน์ทีกวา้งไกล มีวิจาร

ญาณในการแกไ้ขปัญหาต่างๆมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

4. ผูน้าํทอ้งถินตอ้งมีความเป็นผูน้าํทีประชาชนตอ้งการ ทงัเป็นทีพึงและพฒันาสังคม

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัการและเหตุผล วางตวัเหมาะสมกบั

สถานการณ์ และแสดงความเป็นผูน้าํในสถานการณ์ต่างๆ รวมทงัเมือมีปัญหาเกิดขึนตอ้งสามารถ

ควบคุมอารมณ์ได ้
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thesis  were as follows: 1) to study the characteristics of local 

leaders in the opinion of people in Srakruad Sub-district Administrative Organization, Sithep 

District, Petchabun Province, 2) to compare the characteristics of local leaders in the opinion of 

people in Srakruad Sub-district Administrative Organization, Sithep District, Petchabun Province 

based on their sex, age, and income,and 3) to study the suggestions for development of the 

characteristics of local leadersin Srakruad Sub-district Administrative Organization, Sithep 

District, Petchabun Province.  

The samplings used in the study were 372 people having eligibility in voting in Srakruad 

Sub-district Administrative Organization. The samplings were obtained from Taro Yamane 

formula through Convenience Sampling. Data were collected by questionnaire and then analyzed 

by descriptive statistics; frequency, percentage, mean, standard deviation, and inferential 

statistics; t-test and F-test or One-Way ANOVA. 

The results of research were found as follows: 

1)  The level of people’s opinions on the characteristics of the local leadersin Srakruad 

Sub-district Administrative Organization was totally high in 4 aspects.  In details, the highest level was 

on leadership, followed by knowledge and ability, morality, ethics and personality respectively. 

2)  From the comparison, the people with different sexes, ages and monthly incomes had no 

significantly different level of opinion towards the characteristics of local leaders in Srakruad 

Sub-district Administrative Organization, Sithep District, Petchabun Province. 
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3)  Details of recommendations and suggestions in development of characteristics of the 

local leadersin Srakruad Sub-district Administrative Organization were as follows: 

1.  Local leaders should give equal treat to people in all areas, 

2.  Local leaders should provide consultationin problem solution for the public,  

3.  Local leaders should have creativethinking skills in effective performance, and  

4.  Local leaders should pay attention and care to others’ feelings. 

4)  The sources form the interviews: 

1.  The local leaders were the public individuals and idols, so they should accomplish 

with morals and ethics. The leadersaccomplished with morals and ethics will have good qualities 

of life and can perform dutyeffectively. Life will be effective. The people need 

leadersaccomplished with morality, ethics,truth, justice, consistency, sincerity, and sacrifice.  

2.  A good personality indicates personal image and makes attractions to the others. 

Local leaders need to have a good personality to help attract and convince people with trust and 

giving cooperation in activities. 

3.  Local leaders should haveknowledge, abilities, management techniques, vision, 

critical thinking and creative thinking in work. 

4.  Local leaders must have leadership that people expect in social development, 

problem solutions and leading the society in situations.  
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี สาํเร็จสมบูรณ์ลงไดด้ว้ยการสนับสนุนช่วยเหลือและความกรุณาจาก

หลายฝ่าย ผูว้ิจยัจึงขอขอบคุณ สถาบนั องคก์ร และบุคคลทีไดใ้ห้ความช่วยเหลือดงัต่อไปนี ขอขอบคุณ

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั และคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชา จนสามารถนาํ

ความรู้มาเขียนวิทยานิพนธ์นีได ้และกรุณาชีแนะแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ ขอกราบขอบคุณ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึงประกอบดว้ย พ.ต.อ.ศ.ดร. นิธิ ศรีวฒันา ประธานกรรมการ 

ดร.ชวลิต ไหลรินทร์, ดร. ยุทธนา ปราณีต โดยเฉพาะอย่างยิงขอกราบขอบคุณ รองศาสตราจารย ์

(พิเศษ) ดร.สุกิจ ชยัมุสิก อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารยศ์รชยั  ทา้วมิตร 

อาจารยที์ปรึกษาร่วม ทีกรุณารับหน้าทีเป็นอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไดส้ละเวลาในการชีแนะ

แนวทางขอ้คิดเห็นต่างๆ ในการวิจยั ตลอดจนตรวจแกไ้ขจนสําเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจ ัยขอขอบ 

พระคุณเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสนี 

ขอกราบขอบพระคุณ พ.ต.อ. ศ. ดร. นิธิ  ศรีวฒันา, ดร.ชวลิต ไหลรินทร์, ดร. สมภพ ระงบัทุกข์,  

ดร. ณัฐพล  พวัประเสริฐ และนายภานุพงศ ์เสริมสิรินาวา ทีไดอ้นุเคราะห์เป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ

เครืองมือการวิจยั  

 ขอกราบขอบพระคุณ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ทีไดอ้นุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลู 

 ขอกราบขอบคุณ ประชาชนทีอาศยัอยู่ในเขตตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดั 

เพชรบูรณ์ทุกท่าน ทีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลเพือการวิจยั ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่าง

ดีและทา้ยทีสุด 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ทีคอยใหก้าํลงัใจและใหค้วามอนุเคราะห์ช่วยเหลือผูว้ิจยั

ในทุกๆ ดา้น ประโยชน์และคุณค่าอนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบความดีทงัหมดนีแด่

บิดา มารดา และครู อาจารย ์อนัเป็นทีเคารพสูงสุด ตลอดจนผูมี้อุปการคุณทุกท่านทีมีส่วนช่วยเหลือให้

การทาํวิทยานิพนธใ์นครังนีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีทุกประการ 
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ของผู้นําท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านที 2 ด้าน
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ตารางที 4.25 แสดงค่าเฉลีย (X )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะ

ของผู้นําท้องถิน ตามความคดิเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านที 3 ด้านความรู้
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ของผู้นําท้องถิน ตามความคดิเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ตาํบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านที 4 ด้านความเป็น
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ตารางที 4.28 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับคุณลักษณะของผู้นําท้องถิน 

ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระ

กรวด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านที 4 ด้านความเป็นผู้นํา
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ผู้นําท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านที 4 ด้านความเป็น
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ของผู้นําท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมทัง 4 ด้าน 
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ตารางที 4.32 แสดงค่าเฉลยี (X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะ

ของผู้นําท้องถิน ตามความคดิเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านที 1 ด้านคุณธรรม 
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ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระ
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ของผู้นําท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
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ตารางที 4.39 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับคุณลกัษณะของผู้นําท้องถนิ  

ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระ

กรวด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านที 4 ด้านความเป็นผู้นํา 

จาํแนกตามรายได้ต่อเดือน 94

ตารางท ี4.40 แสดงค่าความถีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถินตามความคิดเห็นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
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สระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านที 2 ด้านบุคลกิภาพ 95

ตารางท ี4.42 แสดงค่าความถีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถินตามความคิดเห็นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
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บทที  1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 องค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถินจดัตงัขึนตามพระราชบญัญติั  

สภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอาํนาจหน้าทีในการพฒันา

ตาํบลทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบญัญตัิสภาตาํบล                     

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 อีกทงัยงัมีหน้าทีทีตอ้งทาํในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล               

ตามมาตรา 67 และหน้าทีอาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และทีแกไ้ขเพิมเติม นอกจากนี

องคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลยงัมีอาํนาจหน้าทีในการจดัระบบบริหารสาธารณะเพือประโยชน์ของ

ประชาชนในทอ้งถินเองอีกดว้ย ดงันัน องค์การบริหารส่วนตาํบล จึงมีบทบาทอาํนาจหน้าที

อย่างกวา้งขวางในการพฒันาตาํบล และการพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลนัน  ตาม

พระราชบญัญติักาํหนดแผน และขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนทอ้งถิน 

พ.ศ. 2542 บัญญัติให้มีอาํนาจหน้าทีในการจัดทาํแผนพฒันาท้องถินเนืองจากการวางแผนนัน 

เกียวข้องกับการกําหนดนโยบาย เพือใช้ในการพฒันาตําบลเพือให้สามารถพฒันาท้องถินตาม

จุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้ แต่ทีผ่านมาส่วนมากแลว้ องค์การบริหารส่วนตาํบลยงัไม่ได้พฒันาให้

ครบถว้นตามอาํนาจหนา้ทีทีกฎหมายกาํหนด1 

 การปกครองทอ้งถินเป็นการปกครองทีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมาก เนืองจากเป็นการคดั

สรรบุคคลในชุมชนทีมีความสนิทสนมคุน้เคยเขา้มาเป็นผูน้าํในการบริหารจดัการทอ้งถินของตนเองให้

มีประสิทธิภาพมากทีสุด ซึงความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของหน่วยงานหรือกิจกรรมใดๆ ก็ขึนอยู่กบั

คุณภาพของผูน้าํหรือผูบ้ริหาร อนัเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัเหนือองคป์ระกอบใดๆ เพราะหากไม่มีผูน้าํ

หรือมีแต่ขาดคุณภาพของความเป็นผูน้าํแลว้ องคก์รนนัๆ ยอ่มไม่ประสบผลสาํเร็จ ดงันัน ผูน้าํจึงตอ้ง

ปรับเปลียนพฤติกรรมการบริหารของตนเองใหเ้หมาะสมกบับทบาทหน้าที เนืองจากผูน้าํ จะเป็นผูที้มี

อิทธิพลต่อผลผลิตของกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงของกลุ่ม การสร้างค่านิยม ความเชือ และ

                                                             
1วราสิทธิ  กาญจนสูตร, คัมภีร์บริหารการปกครองท้องถิน, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพม์ติ

ชน, 2546), หนา้ 43. 
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ทศันคติของกลุ่มผูบ้ริการ เป็นผูน้าํทีมีบทบาทในการปฏิบัติงานการดาํเนินงานของกลุ่ม และ

ความกา้วหนา้ของสมาชิกภายในกลุ่ม ถา้กลุ่มมีผูน้าํดีก็จะทาํใหห้น่วยงานกา้วหนา้จะมีประสิทธิภาพ

ในการทาํงานทีดียงิขึน โดยผูน้าํทีดีจะนาํกลุ่มใหเ้จริญกา้วหนา้ ส่วนผูน้าํทีไม่ดีอาจจะชกัจูงกลุ่มไป

ในทางทีไม่ถกูไม่ควรได ้โดยเฉพาะอยา่งยงิกลุ่มทีมีผูน้าํ  เป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารทีมีอาํนาจ

ออกคาํสงักาํหนดนโยบายของกลุ่มในลกัษณะของผูน้าํพลวติั ผูน้าํชนิดนีมีบทบาทและอิทธิพลต่อ

กลุ่มมาก โดยกาํหนดแมก้ระทงัความนึกคิดความต้องการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา2 อาจกล่าวไดว้่า 

บุคคลทีจะเป็นผูน้าํผูอื้นหรือเป็นผูบ้งัคบับญัชา “คน” ไดดี้นัน จะตอ้งมีคุณสมบติัหลายประการ 

ซึงบางประการก็อาจจะเป็นคุณสมบติัทีหาไดย้ากและไม่เท่าเทียมกนัในตวัผูน้าํแต่ละคน สิงเหล่านี

จึงเป็นเหตุผลประการหนึงทีว่า เพราะเหตุใด ผูน้าํ ในหน่วยงานหรือผูบ้ังคับบัญชาแต่ละคนจึง

ประสบความสาํเร็จแตกต่างกนัออกไป ไม่เท่าเทียมกนั บางคนไดรั้บความเจริญกา้วหน้าประชาชน

พึงพอใจ เลือกเขา้มาบริหารงานในองคก์รต่อไป ลกูนอ้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชารักใคร่จงรักภกัดี แต่บางคน

กลบัเป็นทีเกลียดชงัของลูกน้องและประชาชน เป็นอย่างมาก บางคนไดเ้ขา้มาทาํงานครังเดียวก็ไม่มี

โอกาสไดรั้บเลือกเขา้มาบริหารงานอีกเลย3 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นองค์กรปกครอง              

ส่วนทอ้งถินมีอาํนาจหนา้ทีในการพฒันาตามกฎหมายกาํหนด โดยมีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล              

ทีไดรั้บเลือกมาจากประชาชนในทอ้งถินใหเ้ขา้มาบริหารงานภายในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล แต่ที

ผา่นมานายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด ไดมี้การหมุนเวยีนเปลียนผูบ้ริหารใหม่เมือพน้วาระ                

โดยผูบ้ริหารคนเก่าไม่มีโอกาสไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อไป    

อาจเป็นเพราะว่า ผูน้าํทอ้งถินไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถินไดอ้ยา่งแทจ้ริง             

ซึงส่งผลต่อการบริหารงานภายในทอ้งถินเป็นอย่างมาก เพราะการดาํเนินงาน นโยบายต่าง ๆ ที

ผูบ้ริหารคนเก่าไดก้าํหนดไว ้หรือทาํคา้งไวย้งัไม่สาํเร็จ การดาํเนินงานตอ้งมีอนัถูกยกเลิก หรือเปลียน

นโยบายใหม่ทาํงานไม่ต่อเนือง เป็นเหตุใหป้ระชาชนไดรั้บความเดือดร้อน ไดรั้บการพฒันาอยา่งไม่

ทวัถึงต่อเนือง  เกิดความล่าชา้ในการทาํงาน ซึงสาเหตุส่วนหนึงมาจากผูน้าํทอ้งถินเอง ทีทาํงานไม่

ถกูใจพีนอ้งประชาชน หรือคุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูน้าํ ไม่เป็นทีน่าพอใจของประชาชน เช่น ผูน้าํ

                                                             
2วิไลพร  วิชยั, “คุณลกัษณะผูน้าํองค์การบริหารส่วนตาํบลแสลงพนัธ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 

ตามการรับรู้ของประชาชน”, รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลยั : มหาวิทยาลยัขอนแก่น), 2551, หนา้ 1-2.  
3บุณยวีร์  ไชยอรรถนิธิพร “คุณลกัษณะผูน้ําท้องถินทีพึงประสงค์ของประชาชนในเขต

เทศบาลตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ”, รายงานการศึกษาอิสระ

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัขอนแก่น), 2553, หนา้ 3.  
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ขาดความรู้ความสามารถ  ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที ขาดความเชือมนัใน

ตวัเอง ไม่มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ไม่กลา้แสดงออก หรือไม่มีความเห็นอกเห็นใจผูอื้น ตลอดจนไม่

สามารถควบคุมอารมณ์ภายในตนเองได้ หรือขาดความกลา้หาญ หรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อ

ตาํแหน่งผูน้าํท้องถินคือนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด นนัเอง   

ดงันนั ผูว้ิจยัจึงตอ้งการจะศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินตามความคิดเห็นของประชาชน            

ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ซึงเห็นไดว้า่คุณลกัษณะของ

ผูน้าํทีมีประสิทธิภาพจะพึงมีนนัมีมากมายหลายประการดว้ยกนั ผูน้าํทอ้งถินทีพึงประสงคต์ามความ

คิดเห็นของประชาชนตอ้งเป็นแบบใด มีคุณลกัษณะเช่นไร จึงจะเหมาะสมในฐานะผูน้าํทอ้งถินที

พวกเขาเลือกตังเขา้ไปเป็นตวัแทนในการบริหารงานในองค์การ ดูแลทุกข ์ สุข ของพีน้อง

ประชาชนและผลประโยชน์ต่าง ๆ ทีพึงจะไดรั้บ โดยใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน

องคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใหม้ากทีสุด เพือนาํผลการวจิยั

มาเป็นแนวทางในการพฒันาผูบ้ริหารทอ้งถิน ตลอดจนบุคลากร และองค์การให้บรรลุเป้าหมาย

สูงสุด ตลอดจนดาํเนินงานไปในทิศทางทีถกูตอ้งเหมาะสมต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.2.1 เพือศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

1.2.2 เพือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้ ําทอ้งถินในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ของประชาชนทีมีเพศ อาย ุและรายไดต่้อ

เดือนต่างกนั  

1.2.3 เพือศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินตามความ

คิดเห็นของประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

1.3 สมมตฐิานของการวจิยั 

1.3.1 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวัด

เพชรบูรณ์ ทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินแตกต่างกนั 

1.3.2 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวัด

เพชรบูรณ์ ทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินแตกต่างกนั 

1.3.3 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวัด

เพชรบูรณ์ ทีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินแตกต่างกนั 
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1.4 ขอบเขตของการวจิยั 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 

          ไดแ้ก่ ประชาชนทีมีสิทธิเลือกตงัในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรี

เทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ประกอบดว้ย จาํนวน 14 หมู่บา้น มีจาํนวนทงัหมด 5,243 คน 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนือหา 

           ไดแ้ก่  คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 4 ดา้น ดงันี 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

2. ดา้นบุคลิกภาพ 

3. ดา้นความรู้ความสามารถ 

   4. ดา้นความเป็นผูน้าํ 

 1.4.3 ขอบเขตด้านพนืที 

          ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

1.5 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ทาํให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนเกียวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินใน

เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

1.5.2 ทาํให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้ ําทอ้งถิน 

ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ทีมีเพศ อาย ุ 

และรายไดต่้อเดือนต่างกนั  

1.5.3 ทาํให้ทราบข้อเสนอแนะแนวทางคุณลกัษณะของผูน้ ําท้องถินตามความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

1.5.4 ทาํให้สามารถนาํผลการวิจัยไปใชเ้ป็นข้อมูลสารสนเทศเกียวกบัคุณลกัษณะของผูน้ ํา

ทอ้งถินตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ในการพฒันาทอ้งถินต่อไป 
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1.6 คาํนิยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวจิยั  

ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางดา้นเจตคติ ความเชือ การตัดสินใจ ความนึกคิด 

ความรู้สึก และวิจารณญาณ ทีมีต่อสิงใดสิงหนึงดว้ยการพูด การเขียนและอีกมากมาย โดยอาศยั

พืนความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคลเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา 

 คุณลกัษณะ หมายถึง แบบอยา่งของพฤติกรรม หรือสิงชีใหเ้ห็นความดีลกัษณะประจาํ 

ผู้นําท้องถิน หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

ประชาชน  หมายถึง ประชาชนทีมีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระ

กรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

องค์การบริหารส่วนตาํบล หมายถึง หน่วยงานราชการ ซึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน             

ทีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนโดยมีอาํนาจและหน้าทีตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การ

บริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิมเติมถึง (ฉบบัที 6) พ.ศ. 2552 เช่น มีอาํนาจและหน้าที 

ในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวฒันธรรม 

องค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์   

ความคดิเห็นของประชาชน หมายถึง การแสดงออกทางดา้นเจตคติ ความเชือ การตดัสินใจ 

ความนึกคิด ความรู้สึก และวิจารณญาณของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ทีมีต่อผูน้าํทอ้งถินว่ามีพฤติกรรมเช่นไร 

คุณลกัษณะของผู้นํา หมายถึง สิงทีเกิดจากการแสดงการกระทาํตามคุณสมบติัของนายก

องค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด ซึงประกอบด้วยคุณสมบัติ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความรู้ความสามารถ และดา้นความเป็นผูน้าํ   

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด มีความ

ซือสัตย ์สุจริต เอืออาทรต่อเพือนร่วมงาน มีสัจจะ พูดจริง ทาํจริง มีอุดมการณ์ มีหลกัการในการ

ดาํเนินชีวิต             ทงัส่วนตวัและการทาํงาน จริงใจในการปฏิบติังาน เป็นแบบอยา่งทีดีแก่ผูอื้น ยึด

หลกัในการใชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน มุ่งรักษาผลประโยชน์ของชุมชน 

ด้านบุคลกิภาพ หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด มีความมนัใจในตนเอง มี

ความอ่อนนอ้มถ่อมตน รู้จกักาลเทศะ กระตือรือร้นในการทาํงาน แต่งกายเหมาะสมกบักาลเทศะ ควบคุม

อารมณ์ไดต้ามสถานการณ์ มีความรับผิดชอบในหน้าที เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา มีกิริยาวาจาสุภาพ

เรียบร้อย  
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ด้านความรู้ความสามารถ หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด มีความริเริม

สร้างสรรค ์มีวิสยัทศัน์กวา้งไกล และมีวิจารญาณในการแกไ้ขปัญหา ไดอ้ย่างถูกตอ้ง กลา้ตดัสินใจ กลา้

รับผดิชอบรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น มีความสามารถในการแกปั้ญหาทอ้งถินไดดี้ 

ด้านความเป็นผู้นํา หมายถึง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด สามารถพูดโน้มน้าว

ชกัจูงผูอื้นให้คลอ้ยตามได ้หาวิธีในการแกไ้ขปัญหาของชาวบา้นได้อย่างรวดเร็ว เป็นปากเสียง

ให้กับประชาชน แสดงความเป็นผูน้ ําในสถานการณ์ต่าง ๆ วางตัวเหมาะสมกับสถานการณ์ 

แกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและเหตุผล  

ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ปัจจยัส่วนบุคคล ของประชาชนผูต้อบ

แบบสอบถาม คือ เพศ อาย ุและรายไดต่้อเดือน 

เพศ หมายถึง เพศของผูต้อบแบบสอบถามในวิทยานิพนธ์ฉบับนี แบ่งเป็น 2 เพศ คือ 1) 

เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

อาย ุหมายถึง อายขุองผูต้อบแบบสอบถามในวิทยานิพนธฉ์บบันี แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดงันี      

1) ตาํกว่า 20 ปี, 2) 21 - 40 ปี, 3) 41 - 60 ปี, และ 4) 61 ปีขึนไป 

รายได้ต่อเดือน หมายถึง รายไดใ้นหนึงเดือนของผูต้อบแบบสอบถามในวิทยานิพนธ์ฉบบั

นีแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 1) ตาํกว่า 10,000 บาท, 2) 10,001 - 15,000 บาท, 3) 15,001 – 20,000 บาท, 

และ4) 20,001 บาทขึนไป 

 
 



 

 

บทที  2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

การวิจัยครังนีเป็นการศึกษาเรือง “คุณลักษณะของผูน้ ําท้องถินตามความคิดเห็นของ

ประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์” ซึงในบทนีจะเป็น

การรวบรวมเอกสาร รายงาน และผลการวิจยัทีเกียวขอ้ง ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี 

2.1 แนวคิดเกียวกบัความคิดเห็น 

2.2 ทฤษฎีเกียวกบัภาวะผูน้าํ 

2.3 แนวคิดเกียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํ 

2.4 หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเกียวกบัผูน้าํ 

2.5 แนวคิดเกียวกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2.6 สภาพพืนทีทาํการวิจยั 

 2.7 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง   

 2.8 สรุปกรอบแนวคิดทีใชใ้นการวิจยั 

 

2.1 แนวคดิเกียวกับความคดิเห็น 

2.1.1 ความหมายของความคดิเห็น 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน ไดใ้หค้วามหมายเกียวกบั ความคิดเห็น (Opinion) ไวว้่า 

1. ขอ้พิจารณาเห็นว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญาความคิดประกอบ ถึงแมจ้ะไม่ได้อาศยั

หลกัฐานพิสูจน์ยนืยนัไดเ้สมอไปก็ตาม 

2. ทัศนะประมาณการทีเกียวกับปัญหาหรือประเด็นหนึง เช่น ทัศนะเกียวกับความ

เหมาะสมของนโยบายวางแผนครอบครัว1  

ธิดารัตน์  ปลืมจิตต์ จากการศึกษาความหมายของความคิดเห็นต่างๆ ทีกล่าวไวแ้ลว้นัน 

สรุปไดว้่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงความรู้สึกของแต่ละบุคคลในอนัทีจะพิจารณาถึงขอ้เท็จจริง

ต่อสิงหนึงสิงใดดว้ยการพดู การเขียน โดยอาศยัพืนความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มของ

                                                             
1ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั

นามมีบุ๊คส์ลิเคชนั จาํกดั, 2546), หนา้ 130. 
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แต่ละบุคคลเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา ซึงความคิดเห็นนีอาจมีการเปลียนแปลงได ้ถา้หากมี

หลกัฐานขอ้เท็จจริงปรากฏ2 

สงวน สุทธิเลศิอรุณ และคณะ ไดใ้หค้วามหมายของความคิดเห็นว่า “เป็นการแสดงออกซึง

วิจารณญาณทีมีต่อเรืองใดเรืองหนึง โดยเฉพาะความคิดเห็นของบุคคลเปลียนแปลงไปตาม

ขอ้เท็จจริง ทศันคติของบุคคล ในขณะทีทศันะคติแสดงความรู้สึกทัวๆ ไปเกียวกบัสิงหนึง 

ความคิดเห็นเป็นการอธิบายเหตุผลทีมีต่อสิงใดสิงหนึงโดยเฉพาะเพือใหง่้ายต่อการเขา้ใจ”3 

บุญสม ยอดมาล ีไดอ้ธิบายความหมายของความคิดเห็นไว ้4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. เป็นผลผลิตของความคิด (Product of Thinking) 

2.  เป็นผลผลิตทางดา้นจิตใจ (Mental Product) 

3.  เป็นการคิดเกียวกบัสิงใดสิงหนึง (To give some thought to something) เนืองจากความ

คิดเห็นมีความสมัพนัธแ์ละเกียวพนักบัการคิด (Thinking) ซึงมีความหมาย 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

3.1 การใหจิ้ตในไดก้ระทาํอะไรก็ตาม 

3.2  การเสนอความคิดเห็น 

3.3  ความเชือและทศันคติการอยูก่บัความคิดของตน 

3.4  การนาํเสนอแนวความคิด หรือการกระทาํสิงใดสิงหนึง 

3.5  การดึงหวัใจหรือความทรงจาํกลบัมา 

3.6  การเอาใจใส่หรือการพินิจพิจารณาอยา่งรอบคอบ 

4. ประโยชน์ของการคิดมีอยู ่6 ประการ คือ 

4.1  เปิดโอกาสใหจิ้ตใจของคนไดท้าํอะไรสกัอยา่งหรือหลายอยา่ง 

4.2  มีการเรียนรู้ และเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปลียนความคิดเห็น 

4.3 มีการคาดการณ์ คาดเดาเกียวกบัความเป็นไปเป็นมาของสิงใกลต้วัและไกลตวั 

4.4  การนาํเสนอ ควรมีการจดบนัทึกแนวความคิด อุดมการณ์ ปรัชญาและอืน ๆ   

4.5  การจดจาํ สามารถสืบค้นและเขียนออกมาได้มีความคิดลึกและกวา้งไกลไวใ้น

หนงัสือ ตาํรา เพือประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ สืบสานแนวความคิด อุดมการณ์ ปรัชญา 

                                                             
2ธิดารัตน์  ปลืมจิตต,์ “การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริการซ่อมบาํรุงและดูแล

รักษาคอมพิวเตอร์ทีให้บริการในตึกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศิริราช”, วิทยานิพนธ์การศึกษา

มหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ), 2551, หนา้ 9. 
3สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ, จิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2543),  

หนา้ 23. 
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4.6  การมีโอกาสไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบ สามารถนาํขอ้มูล ขอ้คิด ขอ้เขียน ประสบ 

การณ์มาพิจารณาเพือความถกูตอ้ง ชดัเจนและเกิดมรรคผลต่อผูเ้กียวขอ้งเป็นรูปแบบ 

นอกจากนี ไดอ้ธิบายความหมายของความเห็นใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. ความหลากหลาย 

ความคิดเป็นผลผลิตของการคิดจึงมีความหลากหลายแต่ไม่ว่าความคิดจะมีความ

หลากหลายเพียงใดก็ตามความคิดจะตอ้งมีจิตใจและสถานการณ์ใกลห้รือไกลตวัมาเกียวขอ้งดว้ย

เสมอ เมือบุคคลต่างก็ต่างจิตต่างใจทีเป็นเช่นนนัอาจเป็นเพราะโครงสร้างทางร่างกายทีเป็นเคมีและ

สภาพแวดลอ้มทีแตกต่างกนัทีมีผลต่อการคิดและความคิดของคน 

2. ความน่าสนใจ 

ความน่าสนใจของการคิดและความคิดของคน คือ ทุกครังทีมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์

เกิดขึนรอบตวัเรา เราจะตอ้งมีการตอบสนองต่อสิงทีเกิดขึนไม่มากก็นอ้ยอาการดงักล่าวเป็นการคิด 

(Thinking) เป็นลกัษณะของบุคคลนําเอาข้อมูลทีได้รับโดยใช้ประสาทสัมผสัมาพิจารณาอย่าง

รอบคอบและรวดเร็วบางอย่างเป็นไปโดยอตัโนมติั การคิดบางอย่างอาจใชเ้วลาในการคิดและ

ตดัสินใจสนัมากหรืออาจใชเ้วลายาวนานเมือมีการตดัสินใจทาํใหเ้กิดกิจกรรมตามมา 

3. ความดิงเดียว 

ความแตกต่างระหว่างการคิดกบัความคิด คือ การคิดตอ้งใชเ้หตุการณ์หรือสถานการณ์ทีให้

แง่คิดในมุมต่าง  ๆ  ไปใช้ในการตัดสินใจในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนความคิดนันอาจไม่

จาํเป็นต้องมีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทีเป็นการเฉพาะเจาะจงซึงความคิดเป็นสิงทีตอ้งกระทาํ

อย่างต่อเนืองไม่ลงลึกในรายละเอียดดังนันการคิดอะไรแบบดิงเดียวทาํให้ผูป้ฏิบัติมีความคิด

ครอบคลุมมากขึนการคิดจึงเป็นส่วนหนึงของความคิด4 

อุทัย หิรัญโต ใหค้วามเห็นไวว้่า ความคิดเห็นของแต่ละคนมีหลายระดบัคือ อยา่งผวิเผนิก็มี 

อยา่งลึกซึงก็มี สาํหรับความคิดเห็นทีเป็นทศันคตินนั เป็นความคิดเห็นอยา่งลึกซึงและติดตวัไปเป็น

เวลานาน เป็นความคิดเห็นทวั ๆ ไป ไม่เฉพาะอย่างซึงมีประจาํตวัของบุคคลความคิดเห็นเฉพาะ

อยา่งและมีอยู่เป็นระยะเวลาอนัสัน เรียกว่า Opinion เป็นความคิดเห็นประเภทหนึงทีไม่ตงัอยู่บน

รากฐานของพยานหลกัฐาน ทีเพียงพบต่อการพิสูจน์ มีความรู้แห่งอารมณ์นอ้ยและเกิดขึนไดง่้ายแต่

ก็สลายไดเ้ร็ว5  

                                                             
4บุญสม ยอดมาลี, “การสาํรวจความต้องการการจดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีในจังหวดั

ลพบุรี”, วทิยาสารกาํแพงแสน, ปีที 1 ฉบบัที 3 (2546) : 141 – 142. 
5อุทยัหิรัญโต, สังคมวทิยาประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2519), หนา้ 81. 
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สรุปไดว้่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางดา้นเจตคติ ความเชือ การตดัสินใจ ความนึกคิด 

ความรู้สึก และวิจารณญาณ ทีมีต่อสิงใดสิงหนึงดว้ยการพูด การเขียนและอีกมากมาย โดยอาศยั

พืนความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคลเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา 

2.1.2 ประโยชน์ของความคดิเห็น 

ประโยชน์ของความคิดเห็น ประกอบดว้ย 4 ประการ 

1. ประสบการณ์ บุคคลจะมีความคิดเห็นทีดีหรือไม่ ขึนอยู่กับประสบการณ์ทีมีต่อสิ ง 

นัน ๆ ในลกัษณะใด หากบุคคลนันมีประสบการณ์ทีดี ก็จะมีความคิดเห็นทีดี และหากบุคคลนันมี

ประสบการณ์ทีไม่ดี ก็จะมีความคิดเห็นทีไม่ดีเช่นกนั 

2.  การติดต่อสมัพนัธก์บัผูอื้น ความคิดเห็นของคนบางคนอาจเกิดจากความสมัพนัธใ์กลชิ้ด

กบัคนอืน โดยไดรั้บขอ้มลูเรืองราวต่าง ๆ จากผูที้สมัพนัธด์ว้ย แลว้ถ่ายทอดความคิดเห็นนันมาเป็น

ของตน เช่น ความสมัพนัธที์มีต่อพ่อ แม่ ครู อาจารย ์บุคคลนัน ก็จะไดรั้บความคิดเห็นถ่ายทอดมา

จากบุคคลทีใกลชิ้ดไดเ้ป็นอยา่งมาก 

3.  ตัวแบบ ความคิดเห็นของบุคคลบางอย่าง เกิดจากการเลียนแบบ เด็กอาจเลียนแบบ

พฤติกรรมอยา่งทีตนชอบจากพ่อ แม่ ครู อาจารย ์และบุคคลทีใกลชิ้ด นอกจากนนั อาจจะเลียนแบบ

จากภาพยนตร์ และสือต่าง ๆ ทีไดพ้บเห็นมา หากตวัแบบมีความคิดเห็นทีดีต่อบุคคลหรือสิงต่าง ๆ                  

ผูเ้ลียนแบบก็จะรับเอาขอ้มลูฝังเขา้ไปในจิตใจ และมีความคิดเห็นต่าง ๆ เหมือนตวัแบบ 

4.  องคป์ระกอบทางสถาบนัสงัคม สถาบนั และสงัคมต่าง ๆ  เช่น โรงเรียน วดั โรงภาพยนตร์ และ

องค์การต่าง ๆ เป็นสิงทีอิทธิพลในการสร้างความคิดเห็นให้เกิดกบับุคคลไดเ้ป็นอย่างดี โดยที

บุคคลจะค่อย ๆ รับประสบการณ์ จากชีวิตประจาํวนั และสะสมมากขึน จนเป็นความคิดเห็น และมี

พฤติกรรมทีดีต่อไป เช่น โรงเรียน อาจจะอบรมให้เด็กรู้จกัเชือฟัง พ่อ แม่ เด็กก็จะรับขอ้มูลและ

ความคิดเห็นทีดีต่อพ่อ แม่ เป็นตน้6  

สรุปไดว้่า ความคิดเห็นเป็นความรู้สึกของบุคคล เป็นการแสดงออก ดา้นเจตคติ ดา้นใด

ดา้นหนึงทีพร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยา่ง ต่อสถานการณ์ ภายนอกทีเกียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ เพือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ การทีบุคคลสัมพนัธ์กนัและมีความคิดเห็นต่อสิงต่างๆ                 

ทีแตกต่างกัน ความขัดแยง้ระหว่างบุคคลก็จะเกิดขึน ซึงความคิดเห็นนีจะเกิดขึนจากความรู้                       

และประสบการณ์ทีมีอยูข่องแต่ละบุคคล 

 

                                                             
6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาสือการศึกษาพัฒนาสรร , 

(นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2537), หนา้ 602-604. 
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2.1.3 ความสําคญัของการคดิเห็น 

ปิยาณ ี เหล่ากาว ีกล่าวว่า ความสาํคญัของ ความคิดเห็น มีคาํจาํกดัความคือ 

1. เป็นความเชือทีไม่สามารถยืนยนัไดอ้ย่างแน่นอนว่าเป็นความรู้สึกอย่างไม่แน่นอนว่า

เป็นความรู้สึกทีแทจ้ริง แต่เป็นสิงทีถกูตอ้งและมีเหตุผลหรือความน่าจะเป็นของความคิดเห็นเฉพาะ

บุคคล 

2.  การประเมินผลหรือความรู้สึกหรือการประมาณค่าเกียวกบัคุณลกัษณะคุณค่าของบุคคล

หรือสิงต่าง ๆ 

3.  รูปแบบการตัดสินใจของผูเ้ชียวชาญเนือหาสาระซึงทําให้เกิดความคิดเห็นของ

ผูเ้ชียวชาญเป็นสิงทีตอ้งการ 

4.  หลักเกณฑ์ในการใช้ถ้อยคําในการตัดสินใจหรือพิจารณาตัดสินสิงต่าง ๆ โดยมี

หลกัเกณฑส์นบัสนุนในแต่ละกรณี7 

ธิดารัตน์  ปลมืจติต์ กล่าวว่า การสาํรวจความคิดเห็นเป็นการศึกษาความรู้สึกของบุคคล  กลุ่ม

คนทีมีต่อสิงหนึง แต่ละคนจะแสดงความเชือ และความรู้สึกใด ๆ ออกมาโดยการพดู การเขียน เป็นตน้ 

การสาํรวจความคิดเห็น จะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายต่าง ๆ การเปลียนแปลงนโยบายหรือการ

เปลียนแปลงระบบงาน รวมทังในการฝึกหัดการทาํงานดว้ย เพราะจะทาํให้การดาํเนินการต่าง ๆ 

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามความพอใจของผูร่้วมงาน 

ในการศึกษาถึงความคิดเห็นต่าง ๆ ส่วนมากจะใชว้ิธีแบบวิจยัตลาด ไดแ้ก่ การสอบถาม 

ซกัถาม บนัทึก และรวมรวมไวเ้ป็นขอ้มลู ซึง เบสท ์ไดเ้สนอแนะว่า “วิธีง่ายทีสุดในการทีจะบอกถึง

ความคิดเห็นจะออกมาในลกัษณะเช่นไร และจะไดส้ามารถทาํตามขอ้คิดเห็นนนัได ้หรือในการวาง

นโยบายใด ๆ ก็ตาม ความคิดเห็นทีวดัออกมาไดจ้ะทาํให้ผูบ้ริหารเห็นควรหรือในอนัทีจะดาํเนิน

นโยบายหรือลม้เลิกไป”8 

 

 

                                                             
7ปิยาณี  เหล่ากาว,ี “ความคิดเห็นของนกักีฬาฟุตบอลทีมีต่อผูฝึ้กสอนในการแข่งขนัฟุตบอลไทย

ลีก ครังที 8”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ), 

2547, หนา้ 6-7. 
8ธิดารัตน์ ปลืมจิตต,์ “การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริการซ่อมบาํรุงและดูแล

รักษาคอมพิวเตอร์ทีให้บริการในตึกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศิริราช”, วิทยานิพนธ์การศึกษา

มหาบัณฑติ, อา้งแลว้, หนา้ 8-9. 
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2.1.4 การเกดิความคดิเห็น 

 ความคิดเห็นเกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ของบุคคล ออลพอร์ท เสนอความคิดเห็นต่อสิง

ใดสิงหนึงของคนเกิดขึนไดต้ามเงือนไข 4 ประการ คือ  

1.  กระบวนการเรียนรู้ทีไดจ้ากการเพิมพนู และบรูณาการ ของการตอบสนองแนวความคิด

ต่างๆ เช่น ความคิดเห็นจากครอบครัว โรงเรียน ครู การเรียนการสอนอืน  ๆ

2.  ประสบการณ์ส่วนตวัขึนอยูก่บัความแตกต่างของบุคคล ซึงมีประสบการณ์   ทีแตกต่าง

กนัไป นอกจากประสบการณ์ของคนจะสะสมขึนเรือย ๆ แลว้ ยงัทาํใหมี้รูปแบบเป็นของตวัเอง ดงันัน 

ความคิดเห็นบางอยา่ง จึงเป็นเรืองเฉพาะของแต่ละบุคคล แลว้แต่พฒันาการ และความเจริญเติบโตของ

คน ๆ นนั 

3.  การเลียนแบบ การถ่ายทอดความคิดเห็นของคนบางคน ไดม้าจากการเลียนแบบความคิดเห็น

ของคนอืนทีตนพอใจ เช่น พ่อแม่ ครู พีนอ้ง และคนอืน ๆ 

4.  อิทธิพลของกลุ่มสังคม คนย่อมมีความคิดเห็นคลอ้งกนัตามกลุ่มสังคม ทีตนอาศยัตาม

สภาพแวดลอ้ม เช่น ความคิดเห็นต่อศาสนา สถาบนัต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.1.5 ประเภทของความคดิเห็น 

 เรมเมอร์ อา้งถึงใน ดวงอุมา โสภา  กล่าวว่า ความคิดเห็นมี 2 ประเภทดว้ยกนั คือ 

1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด เป็นความคิดเห็นทีเกิดจากการเรียนรู้ และ

ประสบการณ์ซึงสามารถรวบทิศทางได ้

1.1 ทิศทางบวกสุด ไดแ้ก่ ความรักจนหลงบูชา 

1.2  ทิศทางลบสุด ไดแ้ก่ รังเกียจมาก ความคิดเห็นนีรุนแรงเปลียนแปลงไดย้าก 

2. ความคิดเห็นจากความรู้ ความเขา้ใจ การมีความคิดต่อสิงหนึงขึนอยู่กบัความรู้ความเขา้ใจทีมีต่อ

สิงนัน เช่น ความรู้ความเขา้ในทางทีดี ชอบ ยอมรับ ความรู้ความเขา้ใจในทางไม่ดี ไม่ชอบ รังเกียจ ไม่เห็น

ดว้ย9 

2.1.6 ปัจจยัทีมอีทิธิพลต่อความคดิเห็น 

ออสแคมป์ อา้งถึงใน อรวรรณ ชินพัฒนวานิช ได้สรุป ถึงปัจจยัทีมีผลต่อการเกิดความ

คิดเห็น ดงันี 

                                                             
9เรมเมอร์, อา้งถึงใน ดวงอุมา โสภาดวงอุมา โพธิวฒัน. “การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตาํบลทีมีต่อการบริหาร งานพฒันาทอ้งถิน : กรณีศึกษาอาํเภอพนาจังหวดั

อาํนาจเจริญ”. วทิยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ. (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี), 2551, หนา้ 20. 
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1.  ปัจจยัทางพนัธุกรรมและสรีระ คือ อวยัวะต่าง ๆ ของบุคคลทีใชรั้บรู้ผิดปกติ หรือเกิด

ความบกพร่อง ซึงอาจมีความคิดเห็นทีไม่ดีต่อบุคคลภายนอก 

2.  ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล คือ บุคคลไดป้ระสบกบัเหตุการณ์ดว้ยตวัเอง หรือได้

พบเห็น ทาํใหบุ้คคลมีความฝังใจ และเกิดความคิดต่อประสบการณ์เหล่านนัต่างกนั 

3.  อิทธิพลของผูป้กครอง คือ เมือเป็นเด็ก ผูป้กครองจะเป็นผูที้อยู่ใกลชิ้ดและให้ขอ้มูลแก่

เด็กไดม้าก ซึงจะมีผลต่อพฤตกรรมและความคิดเห็นดว้ย 

4.  ทศันคติและความคิดเห็น คือ เมือบุคคลเจริญเติบโตยอ่มจะตอ้งมีกลุ่ม และสงัคม ดงันัน 

ความคิดเห็นของกลุ่มเพือน กลุ่มอา้งอิงหรือการอบรมสั งสอนของโรงเรียน หน่วยงานทีมีความ

คิดเห็นกนัหรือแตกต่างกนั ยอ่มมีผลต่อความคิดเห็นต่อบุคคลดว้ย 

5.  สือมวลชน คือ สือต่าง ๆ ทีเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจาํวนัของคนเรา ซึงไดแ้ก่ วิทย ุ

โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ก็เป็นปัจจยัอนัหนึงทีมีผลกระทบต่อความคิดเห็นของบุคคล10 

ประภาเพญ็ สุวรรณ ไดก้ล่าวว่า “อาย ุมีผลต่อเจตคติของบุคคลส่วนใหญ่มกัปรับตวัให้เขา้

กบัสิงแวดลอ้มทีเปลียนไปไดย้าก ซึงทาํใหผ้ลต่อเจตคติของเขาเอง นอกจากอายุแลว้ยงัมีตวัแปรอืน ๆ 

อีกมากมาย เช่น ปฏิกิริยาของบุคคลต่อสิงเร้า ข่าวสาร เป็นตน้ บุคคลทีแตกต่างกนัจะมีปฏิกิริยา              

ไม่เหมือนกนัผลทีจะมีต่อการเปลียนแปลงเจนคติความคิดยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย”11 

ดงันัน ความคิดเห็นของบุคคลทีแสดงออกต่อสิงใดสิงหนึงในลกัษณะการยอมรับหรือ

ปฏิเสธขึนอยูก่บัสภาพประสบการณ์และสิงแวดลอ้มเฉพาะตวัของแต่ละบุคคลซึงตวัแปรเหล่านีถือ

ไดว้่าเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็น 

2.1.7 ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ความคดิเห็นและพฤตกิรรม 

ความรู้มีส่วนสําคัญทีจะก่อให้เกิดความเข้าใจ แรงจูงใจทีจะปฏิบัติพฤติกรรม และ

ก่อใหเ้กิดความสามารถในการทีจะปฏิบติัพฤติกรรม การมีความรู้ทีถูกตอ้งและเหมาะสมจะทาํให้

ทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรและต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ดังความรู้และการปฏิบัติจึงมี

ความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ดและตอ้งพึงพาอาศยักนั การสร้างเสริมความรู้จะช่วยสร้างพฤติกรรม

การปฏิบติัดว้ยเสมอ แต่อยา่งไรก็ดีความรู้อยา่งเดียวไม่ไดเ้ป็นขอ้ยืนยนัว่าบุคคลจะปฏิบติัตามสิงที

                                                             
10ออสแคมป์, Attitude and Opinion, อา้งถึงใน อรวรรณ ชินพฒันาวานิช, “ความคิดเห็น

ของพนักงานต่อพฤติกรรมการบริหารในเขต ธุรกิจ 6 บมจ. ทีที แอนด์.”, วิทยานิพนธ์การศึกษา

มหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2546), หนา้ 11. 
11ประภาเพ็ญ สุวรรณ, ทัศนคติ : การวัดการเปลียนแปลงและพฤติกรรมอนามัย , 

(กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2540), หนา้ 50. 
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ตนรู้เสมอไป ความคิดเห็นจะเป็นตวัเชือมระหว่างความรู้ทีไดรั้บกบัการกระทาํหรือการปฏิบติั ถา้มี

ความคิดเห็นทีดีร่วมกบัองค์ประกอบอืน ๆ ทีจะกระตุน้ให้ปฏิบติัแลว้บุคคลจะมีแนวโน้มทีจะ

กระทาํหรือปฏิบติัมากกว่าบุคคลทีมีความคิดเห็นไม่ดี ความคิดเห็นมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของ

บุคคลและขณะเดียวกนั พฤติกรรมทีแสดงออกของบุคคลมีผลต่อความคิดเห็นของบุคคลนนัดว้ยทงั

การปฏิบติัและความคิดเห็นมีความสมัพนัธก์นัและมีผลซึงกนัและกนัเป็นทีเชือกนัว่าความคิดเห็นมี

ผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคล และขณะเดียวกนัการแสดงออกหรือการปฏิบติัของ

บุคคลก็มีผลต่อความคิดเห็นของบุคคลดว้ย ความสมัพนัธร์ะหว่างความรู้กบัความคิดเห็น และการ

ปฏิบติัมีความเกียวขอ้งกนัในหลาย ๆ แบบ ความคิดเห็นของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึงจะเป็นเช่น

ไรนนัยอ่มขึนอยูก่บัความรู้ของบุคคลนนั กล่าวคือ ถา้บุคคลนนัมีความรู้ในเรืองใดเรืองหนึงดี ความ

คิดเห็นต่อสิงนนัจะดีตามไปดว้ย ซึงการมีทศันคติทีดียอ่มส่งผลให้เกิดการปฏิบติัทีดีดว้ยจะเห็นได้

ว่าความรู้ทศันคติ และการปฏิบติัต่างก็มีความเกียวพนัต่อเนืองกนัเป็นลกูโซ่อาจเกียวพนักนัทงัทาง

ตางและทางออ้ม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ความคิดเห็น การปฏิบัติ ได้อธิบายความสัมพนัธ์ใน  4 

ลกัษณะดงันี 

1. การปฏิบติัหรือพฤติกรรมทีแสดงออกมาเป็นไปตามความคิดเห็นและความรู้ทีบุคคลนนั

มีอยูโ่ดยมีความคิดเห็นเป็นตวักลาง ทศันคติจะเกิดจากความรู้ทีมีอยูแ่ละการปฏิบติัจะแสดงออกไป

ตามความคิดเห็นนนัและทศันคติจะเกิดจากการปฏิบติัและเกิดความรู้ตามมาดว้ย 

2. การปฏิบติั หรือพฤติกรรมทีเกิดจากความรู้และความคิดเห็นมีความสมัพนัธห์รือความรู้

กบัความคิดเห็นทีผลร่วมกนัเกียวขอ้งกนัก่อให้เกิดการปฏิบติัตามมาได ้และการปฏิบติัก็ส่งผลให้

เกิดความรู้และความคิดเห็นได ้

3. ความรู้และความคิดเห็นต่างทาํให้เกิดการปฏิบติัได ้และการปฏิบติัก่อให้เกิดความรู้ 

และความคิดเห็นโดยทีความรู้และความคิดเห็นไม่จาํเป็นตอ้งสมัพนัธก์นั 

4.  ความรู้มีผลต่อการปฏิบติัทงัทางตรงและทางออ้ม บุคคลมีความรู้และปฏิบติัตามความรู้นัน

หรือความรู้มีผลต่อความคิดเห็นก่อนแลว้การปฏิบติัทีเกิดขึนเป็นไปตามความคิดเห็นนันและการปฏิบติั

มีผลต่อความรู้ทงัทางตรงและทางออ้ม มีความคิดเห็นเป็นตวักลางทาํใหเ้กิดการปฏิบติัตามมา 

สรุปไดว้่า จากรูปแบบความสัมพนัธ์ของความรู้ ความคิดเห็น กบัการปฏิบติัโดยทวัๆ ไป

ของบุคคล ซึงมีอยู ่4 รูปแบบนนั เชือว่า บุคคลทีมีความรู้ดี มีความคิดเห็นทีดีจะทาํให้การปฏิบติัดี

ตามไปดว้ย เพราะความรู้ ความคิดเห็นและการปฏิบติัของบุคคลมีผลต่อเนืองซึงกนัและกนั  
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2.1.8 การวดัความคดิเห็น 

 เบสท์ ไดเ้สนอแนะว่า วิธีทีง่ายทีสุดทีจะบอกความคิดเห็น ก็คือ การแสดงใหเ้ห็นถึงร้อยละ

ของคาํตอบในแต่ละขอ้คาํถาม เพราะจะทาํใหเ้ห็นว่าความคิดเห็นจะออกมาในลกัษณะใด 

 ชอว์  และไรท์  (Show & Wright) อา้งถึงใน ต่อสกุล  เกยีรตเิจริญ กล่าวว่า การวดัความคิด 

เห็นทาํไดด้งันี 

1. การฉายภาพ เป็นการวดัโดยการสร้างจินตนาการโดยใชภ้าพเป็นตวักระตุน้ให้บุคคล

แสดงความคิดเห็น 

2.  การสมัภาษณ์ เป็นการซกัถามบุคคลใหไ้ดข้อ้มลูในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

3.  การใชแ้บบสอบถาม เป็นการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มเป้าหมายทีตอ้งการศึกษา 

4.  การใหเ้ล่าความรู้สึก เป็นการใหเ้ล่าความรู้สึกต่อสิงใดสิงหนึงออกมา12 

จําลอง  คําดีบุญ อธิบายว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางทศันคติ หรือการแสดง

ออกมาทางความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง ความคิดเห็นและทศันคติมีความหมาย และ

ลกัษณะทีใกลเ้คียงกนั วิธีการในการวดัความคิดเห็นจึงสามารถใชเ้ป็นวิธีการวดัทศันคติไดด้ว้ย แต่

การวดัทศันคติเป็นการวดัพฤติกรรมภายใน เป็นการวดัทียากกว่า จึงใชก้ารอนุมานจากพฤติกรรม

ภายนอก   และวิธีการวดัไดห้ลายวิธี ดงันี 

1. การรายงานตนเอง เป็นการวดัทศันคติของบุคคล โดยให้ผูถู้กวดัรายงานเท่าทีความรู้ของ

ตนเองมีต่อสิงทีจะวดั ซึงจะวดัเพียงดีหรือไม่ดี สนบัสนุนหรือคดัคา้น เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 

2.   การสงัเกตพฤติกรรม เป็นการสงัเกตพฤติกรรมภายนอกของบุคคลทาํให้ทราบทศันคติ

ของบุคคลได ้อาจจะมีการสมัภาษณ์ ประกอบพฤติกรรม เพือเป็นการอธิบายเพิมเติม นอกจากนัน

อาจจะใชว้ิธีการต่าง ๆ ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ 

2.1 การใชว้ิธีการสะทอ้นภาพ (Semiprojective Technique) เป็นวิธีการให้ผูถู้กศึกษา

บรรยายภาพทีไม่ชดัเจนหรือใหเ้ติมคาํหรือเติมขอ้ความเพือเป็นการเสนอคาํทีตอ้งการวดั 

2.2  ผลการทาํแบบทดสอบแบบปรนัย (Performance on Objective Test) คือการเลือก

คาํตอบจากแบบทดสอบแบบปรนัยในตวัเลือกทีไม่ถูกตอ้ง และแสดงคาํถามลาํเอียงในเรืองนัน 

โดยจะมีคาํตอบทีถกูตอ้งไวแ้ลว้ 

                                                             
12ต่อสกุล  เกียรติเจริญ, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองกุล อาํเภอแกดาํ จงัหวดัมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์รัฐ-

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม), 2551, หนา้ 12. 
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2.3  การวดัจากการวดัปฏิกิริยาของร่างกาย (Physiolongical Reaction) ในขณะทีร่างกาย

เกิดอารมณ์จะมีปฏิกิริยาทีเกิดในร่างกายทีสามารถวดัได ้เช่น การใชเ้ครืองมือวดัการตอบสนองของ

ผวิหนงั การวดัจากอตัราการเตน้ของหัวใจ การบีบตวัของหลอดเลือด การหดขยายตวัของม่านตา สิง

เหล่านีจะช่วยใหรู้้สึกความเขม้ขน้ของทศันคติ แต่ไม่สามารถบอกไดว้่าเป็นไปทางทิศทางบวกหรือลบ 

ในการวดัความคิดเห็นส่วนมากจะใชแ้บบรายงานตนเอง เพราะหลงัจากจดัเก็บขอ้มูลจาก

คนกลุ่มใหญ่อาจจะทาํโดยการสัมภาษณ์หรืออาจใชแ้บบสอบถามซึงสามารถใชไ้ดร้วดเร็ว 

ข้อมูลทีได้สามารถนาํไปอธิบายกวา้งขวาง แต่อาจจะมีข ้อจาํก ัดคือ ข ้อมูลอาจจะไม่ตรงกับ

ความเป็นจริงเท่าใด เนืองจากการระมดัระวงัในการตอบแบบสอบถาม ซึงหากจะให้เกิดความมนัใจ

มากทีสุดจะทาํโดยใชห้ลายวิธีประกอบกันเพือจะลดความบกพร่องจากวิธีการใดวิธีการหนึงได ้

สิงสําคัญประการหนึงในการวดัทัศนคติหรือความคิดเห็น คือการควบคุมสถานการณ์อืนทีจะ

กระทบต่อความคิดเห็นเพราะอาจจะทาํพฤติกรรมทีแสดงออกเปลียนไปได้13 

พรเพญ็  เพชรสุขศิริ ไดเ้ขียนบรรยายในเอกสารของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล เรืองการวดัทศันคติ คือ การสร้างมาตรวดัทศันคติหรือความคิดเห็นมีอยูด่ว้ยกนั

หลายวิธีแต่วิธีทีแพร่หลายมี 4 วิธี คือ 

1. วิธีของเธอร์สโตน (Thurston’s Scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวดัออกเป็นปริมาณแล้ว

เปรียบเทียบกับตาํแหน่งของความคิดเห็นทัศนคติไปในทางเดียวกันและเสมือนว่าเป็น Scale 

ทีมีช่วงห่างกนั (Equal-Appearing Intervals)  

2.  วิธีของกตัตแ์มน (Guttman’s Scale) เป็นวิธีวดัทศันคติหรือความคิดเห็นในแนวเดียวกนั

และสามารถจัดอนัดบัขอ้ความทัศนคติสูงตาํแบบเปรียบเทียบกนัและกนัได้จากอนัดบัตาํสุดถึง

สูงสุดไดแ้ละแสดงถึงการสะสมของขอ้แสดงความคิดเห็น 

3.  วิธีการจาํแนกแบบ S-D Scale (Semantic Differential Scales) เป็นวิธีวดัทศันคติ

หรือความคิดเห็น โดยอาศยัคู่คาํศพัทที์มีความหมายตรงกนัขา้ม (Bipolar Affective) เช่น ดี-เลว ขยนั-ขี

เกียจ เป็นตน้ 

4.   วิธีวดัแบบลิเคิร์ท (Likert) เป็นวิธีสร้างมาตรวดัทศันคติทีนิยมแพร่หลายเพราะเป็น

วิธีการสร้างมาตรวดัทีง่าย ประหยดัเวลา ผูต้อบสามารถแสดงทศันคติในทางชืนชอบหรือไม่

ชอบ โดยจดัอนัดบัความชืนชอบ ซึงอาจมีคาํตอบให้เลือก 5 หรือ 4 คาํตอบ และให้คะแนนเป็น 5, 

4, 3, 2, 1 หรือ +2, + 1, 0, -1, -2 ตามลาํดบัการใหค้ะแนน Positive หรือทาง Negative14 
                                                             

13จาํลอง  คาํดีบุญ, “ผลของการปราบปรามยาเสพติดในทศันะของเจา้หน้าทีตาํรวจชุด

ปฏิบติัการในสถานีตาํรวจสงักดัตาํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย”์, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัขอนแก่น), 2545, หนา้ 51. 
14พรเพญ็  เพชรสุขศิริ, การวดัทัศนคต,ิ (นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543), หนา้ 3. 
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สรุปไดว้่า ความคิดเห็น คือ การมีความคิดต่อสิงหนึงสิงใด ขึนอยูก่บัความรู้ความเขา้ใจ ทีมี

ต่อสิงนัน ความสาํคญัของความคิดเห็นไดว้่า ความคิดเห็นนันเป็นประโยชน์ในการกาํหนดแบบ

แผนการวางนโยบายต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย หรือลม้เลิกนโยบาย เพือให้งานดาํเนินไปอย่าง

เรียบร้อย ซึงไดม้าจากการสาํรวจความคิดเห็นและรวบรวมไวเ้ป็นขอ้มูล ประเภทของความคิดเห็น

ตามทีกล่าวมาขา้งตน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความคิดเห็นทีสามารถบอกทิศทางไดว่าสิงไหน

รักมากทีสุด สิงไหนเกลียดมากทีสุด กบัความคิดเห็นทีขึนอยูก่บัความรู้ความเขา้ใจ 

 

2.2  ทฤษฎเีกียวกับภาวะผู้นํา 

ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํนนัมีทฤษฎีทีเกียวขอ้ง โดยมีนกัวิชาการอธิบายไว ้ดงันี 

ฮอดจ์ และ จอห์นสัน ไดเ้สนอทฤษฎีเกียวกบัภาวะผูน้าํโดยมีพืนฐานตงัอยู่บนสมมติฐานต่าง  ๆ
ดงันี 

1. ทฤษฎีเกียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํ (Traitist Theory) ทฤษฎีนีโดยมีสมมติฐานว่าผูน้าํที

ประสบผลสาํเร็จจะมีลกัษณะของบุคลิกภาพทีดี 

2. ทฤษฎีทางสถานการณ์ (Situatist Theory) โดยมีสมมติฐานว่าบุคคลทีไดรั้บการยอมรับ

ว่า เป็นผูน้าํทีเหมาะสมทีสุดในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง ทงันีก็เพราะว่าเกิดจากลกัษณะของ

กลุ่มทีเขาเป็นผูน้าํ 

3.  ทฤษฎีการเป็นผูต้าม (Followship Theory) ทฤษฎีนีมีสมมติฐานว่า เครืองบ่งชีคุณภาพ

ของผูน้าํก็คือ คุณภาพของผูต้ามซึงเป็นวิธีทีดีทีสุดในการประเมินคุณค่าของผูน้าํ คือ การวิเคราะห์ผู ้

ตามนนัเอง 

4.  ทฤษฎีของผลรวม (Electic Theory) ทฤษฎีนีเกิดจากการนาํเอาคาํอธิบายของทฤษฎีทงั

สามขา้งตน้มารวมกนั เพือจะทาํการอธิบายเกียวกบัภาวะผูน้าํ15 

ราล์ฟ เอม็. สต๊อกดิลล์ (Ralph M. Stogdill) ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบัภาวะผูน้าํไว ้ดงันี 

1. Greatman Theory ทฤษฎีนีเชือว่า ลกัษณะภาวะผูน้าํไดเ้กิดมาแต่กาํเนิด 

2.  Environment Theory ทฤษฎีนีก็มีความเชือว่า ลักษณะภาวะผู ้นํานันเกิดจาก

สภาพแวดลอ้ม เวลา สถานทีและโอกาส 

                                                             
15Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson, Management and Oganization Behavior, (New 

York : John Willey & Sons,1970), pp. 255 – 259. 
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3.  Personal Situation Theory ทฤษฎีนีเชือในแง่ทีว่า ภาวะผูน้าํนันนอกจากสถานการณ์

และสภาวะแวดลอ้มแลว้ ยงัมีความสามารถเฉพาะตวัเป็นส่วนประกอบดว้ย ดงันนัผูน้าํจึงตอ้งเป็นผู ้

ทีมีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถ นอกจากนี ยงัตอ้งมีเพือนร่วมงานทีดีดว้ย 

4.  Interaction Expectation Theory ทฤษฎีนีไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยั 3 ประการ คือ การ

กระทาํ (Action) การมีปฏิสมัพนัธ ์(Interaction) และเจตคติ (Sentiment) โดยทีมีความเชือว่า ผูที้จะ

เป็นผูน้าํไดน้นั จะตอ้งมีความสามารถในการกระทาํ มีมนุษยสมัพนัธแ์ละมีการควบคุมทางใจทีดี มี

ความเหมาะสมกบัเหตุการณ์16 

เพือใหเ้กิดการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้าํอย่างเป็นระบบ นักวิชาการ จึงไดท้าํการ

สรุปแนวความคิดและทฤษฎีภาวะผูน้าํดงักล่าว ดงันี 

บาร์บารา เคลแมน (Barbara Kelleman) ไดส้รุปความหมาย ทฤษฎีภาวะผูน้าํต่าง ๆ เอาไว้

เป็นหมวดหมู ่10 หมวด คือ 

1. ภาวะผูน้าํ ในฐานะทีเป็นจุดศูนยก์ลางของกระบวนการกลุ่ม ภาวะผูน้าํ เป็นผลลพัธ์ที

เกิดจากความเปลียนแปลงและกิจกรรมของกลุ่ม 

2. ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นบุคลิกภาพและผลกระทบจากสิงนีเอง ภาวะผูน้าํ จึงเป็นการ

เชือมโยงภาพพจน์ในอนัทีทาํให้ปัจเจกบุคคล สามารถทีจะทาํการจูงใจบุคคลอืน ๆ ให้มีการทาํ

หนา้ทีไดส้อดคลอ้งกบัภาวะหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 

3. ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นศิลปะทีใชใ้นการชีนาํ ภาวะผูน้าํ จึงเป็นการแสดงออกในบริบท

ของอาํนาจหรืออิทธิพล ดังนัน จึงมีความพยายามทีจะให้กลุ่มนัน เป็นไปตามแนวทางหรือ

เจตนารมณ์ของตวับุคคลทีเป็นผูน้าํนนั 

4. ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นการใชอิ้ทธิพล การเป็นผูน้าํนัน ไดก่้อให้เกิดผลกระทบกับ

พฤติกรรมของบรรดาสมาชิกภายในกลุ่ม ทังนีโดยทีมีความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ํากับบรรดา  

ผูต้ามนนั เป็นไปในลกัษณะของการตอบสนองต่อกนัภายใตค้วามสมคัรใจ 

5. ภาวะผูน้ ําในฐานะทีเป็นพฤติกรรมอย่างหนึง ซึงเป็นพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล 

ในขณะทีเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้งในการอาํนวยการเรืองกิจกรรมกลุ่ม 

6.  ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นรูปแบบของการชกัชวน ภาวะผูน้าํ ยงัเป็นการบริหารคนดว้ยการ

ใชว้ิธีการจูงใจและมีการสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกนั โดยไม่ใชว้ิธีการบงัคบั 

                                                             

 16Ralph M. Stogdill., Personal Factor Associated with Leaderpship Survey of 

Literature  in  leadership, (Marryland  Penguin  Books, 1967), p. 91. 
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7.  ภาวะผูน้าํในฐานะทีมีการใชค้วามสมัพนัธใ์นเชิงอาํนาจระหว่างบุคคลโดยในแนวทางนี 

ตอ้งยอมรับว่า อาํนาจระหว่างบุคคลนนั เป็นผลมาจากการทีมีพลงัอาํนาจบงัคบัสูงสุดซึงบุคคลหนึง

สามารถใชอ้าํนาจนันมาบงัคบับุคคลอีกคนหนึง ให้ลดการต่อตา้นเท่าทีจะลดลงไดม้ากทีสุด ซึง

บุคคลหลงันี สามารถทีจะทาํใหเ้กิดขึนได ้

8.  ภาวะผูน้าํในฐานะเป็นเครืองมืออย่างหนึง ทงันีก็เพือทีจะให้บรรลุจุดมุ่งหมายโดยที

ภาวะผูน้าํ จะเป็นการกระทาํเพือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

9.  ภาวะผูน้าํในฐานะการจาํแนกบทบาท ทงันีโดยทีภาวะผูน้าํนนัตอ้งการรวบรวมบทบาท

ต่าง ๆ ในกลุ่มเข้ามาไวด้ว้ยกนัซึงทังนีก็ดว้ยการอาํนวยการใช้ความพยายามเพือทีจะให้บรรลุ

ความสาํเร็จทีตงัเป้าหมายเอาไว ้

10. ภาวะผูน้าํ ในฐานะของการมีความคิดริเริม ภาวะผูน้าํ เป็นผลลพัธจ์ากการที มีความคิด

ริเริมสร้างสรรค ์ภายใตป้ฏิสมัพนัธภ์ายในกลุ่ม (Group interaction)17 

สรุปไดว้่า ภาวะผูน้าํเกิดขึนไดท้งัทางพนัธุกรรม หรือ สญัชาตญาณ (Instinct) และสถานการณ์ 

เวลา โอกาส สภาพแวดลอ้มทางสังคม ภาวะผูน้าํนัน เป็นศิลปะสาํหรับบริหารจดัการและเป็นจุด

ศูนยก์ลางของพฤติกรรม คือ ใชอ้าํนาจ อิทธิพล ตามบทบาทหน้าที เพือให้บรรลุความสาํเร็จ ดงันัน 

การศึกษาเกียวกบัทฤษฎีการเป็นผูน้าํหรือภาวการณ์เป็นผูน้าํ เป็นทียอมรับกนัโดยทวัไปมานานแลว้ ซึง

ภาวการณ์เป็นผูน้าํ  ถือเป็นปัจจยัทีสาํคญัในการบริหาร เพราะช่วยทาํใหเ้กิดการเพิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคก์ร ซึงการศึกษาจากนกัวิชาการต่างๆ สามารถสรุปแนวทฤษฎีไดเ้ป็น 4 กลุ่มทฤษฎี 

ดงันี 

2.2.1 ทฤษฎีคุณลกัษณะความเป็นผู้นํา (Trait Theory) 

ทฤษฎีนีเชือว่าบุคคลบางคนเกิดมาพร้อมดว้ยลกัษณะบางประการทีจะช่วยสนบัสนุนใหเ้ขา

เป็นผูน้าํได ้ซึงหมายถึงคุณลกัษณะ ดงันี 

1. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นเรืองทีติดมากบัตวัของบุคคลแต่ละคน ในส่วนทีสามารถ

ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ได ้บุคลิกภาพดงักล่าวคือ 

1.1 ความสามารถในการปรับตวั เป็นความสามารถของบุคคล 

1.2  ความตอ้งการทีจะทาํ ซึงอาจจะเป็นความสามารถในส่วนลึก ๆ มองไม่เห็น ชดั

นกัแต่ก็สามารถคน้หาได ้ 

                                                             
17BarbaraKelleman.(ed), Laaeadership as a Political Act, in Laaeadership 

Multidisciplinary Perspectives, (New  Jersey : Prentice – Hall, 1984), p. 70. 
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1.3 ความมนัคงทางอารมณ์ ซึงแต่ละคนจะมีนิสัยทางดา้นความคงทีของอารมณ์ การ

ควบคุมอารมณ์ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

1.4 ความเป็นตัวของตัวเอง มีอาํนาจในการตัดสินใจต่าง ๆ ตามสภาพสังคมและ

วฒันธรรม 

1.5 ความอุตสาหะ พยายาม หมายถึง ความอดทนของแต่ละบุคคลทีจะพยายาม ฟันฝ่า

อุปสรรคนานาประการ 

1.6 ความคิดสร้างสรรค ์ถือเป็นพรสวรรคอ์ยา่งหนึง ทีบุคคลหนึงมีความสนใจในเรือง

ใดเรืองหนึงโดยเฉพาะแลว้คิดออกมาเป็นรูปธรรม 

1.7 ความทะเยอทะยาน เป็นธรรมชาติของมนุษยที์ตอ้งการความสะดวกสบายเกิดขึน

ตลอดเวลา หากทุกคนไดใ้ชค้วามคิดดงักล่าวอยูต่ลอดเวลา เพราะการคิดแต่ละคนนัน ย่อมแตกต่าง

กนัออกไป 

2. ความรู้ความสามารถ (Intelligence) สมองของคนเรานีธรรมชาติสร้างมาเพือใช้

สติปัญญาใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ความรู้ความสามารถจะเห็นไดจ้าก 

2.1 เชาวปั์ญญาคนทุกคนมีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดแตกต่างกนัไปอาจจะดว้ย

สาเหตุหลายๆ ประการ ทงัเรืองพนัธุกรรม สภาพแวดลอ้ม การแข่งขนั การฝึกฝนตนเองให้เป็น 

ผูที้สนใจในการศึกษาเล่าเรียน 

2.2 ความแม่นยาํในการตดัสินใจ เพราะเราตอ้งทาํการตดัสินใจอยู่ตลอดเวลาในการ

ทาํงานการดาํรงชีวิต การตดัสินใจทีแม่นยาํจึงตอ้งอาศยัประสบการณ์ 

2.3 ระดบัความรู้ทุกคนไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนไดเ้ท่ากนั เพราะสมองแต่ละคนไม่สามารถ

รับอะไรไดอ้ยา่งเตม็ที คือทีบรรจุความจาํไวเ้ท่ากนัก็จริง แต่การรับรู้การถ่ายทอดอาจจะมีบางสิงบางอย่าง

แตกต่างกนัออกไป เราจึงวดัระดบัความรู้ไดจ้ากการศึกษาในระดบัสูง ๆ  ขึนไปของแต่ละคน 

2.4 ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา สือภาษาเป็นเรืองทีสาํคญัอย่างหนึงของมนุษยทุ์ก

ชาติ จะมีภาวะของตนเองหรือไม่ก็ตามแต่การพูดถือเป็นเรืองของการสือความหมายให้สามารถ

เขา้ใจกนั ผูน้าํทีมีความสามารถในการพดู การเขียนยอ่มไดเ้ปรียบกว่า 

3. คุณลกัษณะดา้นสงัคม (Social Skill) การเขา้สังคมเป็นเรืองของคน ทุกคนเพราะคนเรา

ไม่สามารถอยูค่นเดียวในโลกได ้การเขา้สังคมของแต่ละระดบัตอ้งมีพิธีรีตองแตกต่างกนัออกไป

ตามสภาพการณ์และเหตุการณ์นนัคุณลกัษณะดา้นสงัคมมีดงันี 

3.1 การรู้จกัประนีประนอม การทีเราทาํงานร่วมกบัคนอืน ผลประโยชน์เป็นเรืองทีมี

ความสําคัญไม่น้อย ด้วยเหตุนีจึงต้องการคนทีจะมาประสานผลประโยชน์หรือเป็นคนทีคอย

ประนีประนอมใหทุ้กคนทีร่วมงานเกิดความพอใจ 
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3.2 ความสามารถในการบริหาร งานบริหารเป็นการใชศิ้ลป์ ซึงแต่ละคนไม่สามารถ

ใชไ้ดท้ดัเทียมกนั ดว้ยขอ้จาํกดัต่าง ๆ นานา การศึกษาเล่าเรียน ก็จะเป็นส่วนประกอบในการบริหาร

ไดบ้า้งเช่นกนั 

3.3 ความร่วมมือถือเป็นเรืองสําคัญมากในการเป็นผูน้ ํา เพราะผูน้ ําจะต้องเป็นผูที้

สามารถชกัจูงใหผู้ร่้วมงานตงัใจทาํงานหรือทาํตามทีผูน้าํตอ้งการดว้ยความเต็มใจ 

3.4 ความเป็นทีนิยมชมชอบ เราคงจะเขา้ไปในงานเลียงและพบคนหนึงซึงจากสีหน้า

ท่าทางเป็นบุคคลทีเรามองแลว้เกิดความรู้สึกอยากรู้จกั อยากทกัทาย มีความเลือมใสศรัทธา ยิงเมือ

เห็นเขาพดูจาดว้ยแลว้เกิดความนิยมชมชอบตามมา 

3.5 ความเป็นนกัการพดู การทีคนเราจะเป็นนักการพูดทีดีนัน ตอ้งอาศยัปฏิภาณ ไหว

พริบมากมาย ตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเรา ตอ้งโนม้นา้วเรืองใหญ่ทีเกิดขึนแกปั้ญหา ให้กลายเป็นเรือง

เลก็ตอ้งใชค้วามสามารถหลาย ๆ ดา้นประกอบกนัซึงไม่ใช่การพดูเป็นเพียงอยา่งเดียว  

4. คุณลกัษณะดา้นกายภาพ (Physical Characteristics) ถือเป็นเรืองทีติดตวัมาอย่างเห็นได้

ชดั ซึงสิงเหล่านี อาจสามารถแกไ้ขปรับปรุงดว้ยการให้อาํนาจหรือรับประทานทีถูกสุขลกัษณะ 

รวมทงัการออกกาํลงักายทีเหมาะสมดว้ย คุณลกัษณะดา้นกายภาพมีดงันี 

4.1 ส่วนสูง ถึงแม้ทุกคนไม่สามารถสูงทัดเทียมแต่ก็ เป็นทีประจักษ์แล้วว่าการ

รับประทานอาหารทีถูกต้องตามหลักโภชนาการนัน มีส่วนทําให้คนสูงได้ มิใช่เพียงเพราะ

พนัธุกรรมเพียงอยา่งเดียว 

4.2 นาํหนกั การควบคุมนาํหนกั จะเห็นไดช้ดัเจน จากนักมวย เพราะการควบคุมต่าง ๆ 

ยอ่มเกิดตามทีเราตอ้งการหรือเป็นตามเป้าหมายระหว่างบุคคลมีนักจิตวิทยาไดท้าํการทดสอบเรือง

นาํหนกักบัการเป็นภาวะผูน้าํเหมือนกนัแต่ไม่มีความสาํคญั 

4.3 ความฝึกฝน นบัเป็นสิงทีสาํคญัอย่างมากในการดาํรงชีวิต การทีร่างกายของคนเรา

ไดรั้บการออกกาํลงักาย การฝึกฝนให้ใชค้วามคิด การใชส้มอง การนั งสมาธิลว้นแลว้แต่มีส่วนทาํ

ใหจิ้ตใจเยอืกเยน็สามารถพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นผูน้าํไดใ้นทีสุด 

4.4 ความสมบูรณ์ของร่างกาย การรักษาตนให้พน้จากโรคภยั ถือเป็นอนัประเสริฐตาม

หลกัพระพุทธศาสนา ดงันัน ความสมบูรณ์ตอ้งมีส่วนประกอบดา้นอืนดว้ย เช่น การรักษาความ

อบอุ่นของร่างกาย การผกัผอ่นทีเพียงพอ การออกกาํลงักายอยา่งสมาํเสมอ เป็นตน้ 

คุณลกัษณะสาํคญัของการเป็นผูน้าํตามทฤษฎีดงักล่าว จะสามารถส่งผลใหผู้น้าํทาํงานอยา่ง

มีประสิทธิภาพ คือ 

1) ความเฉลียวฉลาด หมายถึง ความสามารถและทกัษะในการติดต่อสือสารทีจะนาํไปใช้

ประโยชน์ในการจูงใจ เพือทีจะก่อให้เกิดหรือทาํให้ได้รับความร่วมมือจากผูร่้วมงานหรือผูอ้ยู่ใต้

บงัคบับญัชา 
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2) ความเจริญวยัดา้นสงัคม หมายถึง ความเป็นผูใ้หญ่ทางดา้นอารมณ์คือมีความสามารถใน

การรักษาไวซึ้งความสงบทางใจ เมือแมห้รือประสบชยัชนะ รวมถึงความสาํเร็จต่างๆ มีการควบคุม

อารมณ์ได ้มีความเชือมนัในตนเอง มีความเคารพในตนเองและมีความสนใจในขอบเขตทีกวา้ง 

3) แรงจูงใจภายใน เป็นความปรารถนาทีจะให้ประสบความสาํเร็จเป็นการตอบสนอง

ความตอ้งการระดบัสูงของมนุษยทุ์กคน 

4) ทศันคติดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ หมายถึง เป็นผูที้ยอมรับว่าการร่วมมือระหว่างกนัเป็นสิง

สาํคญัและจาํเป็นในการทาํงาน เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

คุณลกัษณะของผูน้าํโดยสรุป แมว้่าการตรวจสอบคุณลกัษณะขา้งตน้ ดูเหมือนจะช่วยใน

การบอกหรือชีลกัษณะทีสาํคญัของผูน้าํ เป็นเพียงรู้ว่า ผูน้าํเป็นบุคคลประเภทใดเท่านนั จึงมีการวิจยั

อย่างกวา้งขวางในระยะต่อมา เชือว่าภาวะผูน้าํมีลกัษณะเป็นพลวติั (Dynamic process) เพราะใน

สถานการณ์จริงๆ ยงัมีปัจจยัอืนอีก ซึงในแต่ละสถานการณ์ย่อมแตกต่างกนัออกไป ขึนอยู่กบัผูน้าํ                

ผูต้ามหรือสถานการณ์ต่างๆ และดว้ยเหตุผลดงักล่าวนีก็ไม่มีคุณลกัษณะใดทีจะประกนัไดว้่า หาก

บุคคลใดมีลกัษณะอยา่งนนัแลว้จะประสบความสาํเร็จใน การเป็นผูน้าํ18 

เพือความเขา้ใจเกียวกบัทฤษฎีลกัษณะผูน้าํชดัเจนยงิขึน ในทีนีขอเสนอคุณสมบติัของผูน้าํ 

ซึงนกัวิชาการไดร้วบรวมไวแ้ละมีความเกียวขอ้งกบัทฤษฎีลกัษณะผูน้าํ เมือนาํมากล่าวไวใ้นทีนีจะ

ทาํใหท้ฤษฎีลกัษณะผูน้าํมีความชดัเจน เขา้ใจไดง่้ายมากขึน ดงัต่อไปนี 

คุณสมบติั หมายถึง สิงทีบ่งบอกหรือชีให้เห็น ในตวัของบุคคลนัน ๆ อาจจะติดมาแต่

กาํเนิดหรืออาจสร้างขึนมาภายหลงัได ้

คุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของความเป็นผูน้าํ คือ ลกัษณะอนัมีคุณค่ายิง ซึงนับเป็นปัจจยั

สาํคญัในการปฏิบติัหน้าที เพือให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความเชือถือ เชือมนั เชือฟัง และ ให้ความ

ร่วมมืออยา่งจริงใจ อนัจะทาํใหก้ารปฏิบติัการกิจสาํเร็จลุล่วงไปโดยดว้ยดี คุณสมบติั ของความเป็น

ผูน้าํทีดี  จึงเป็นพืนฐานสาํคญัของผูน้าํ ซึงจะก่อใหเ้กิดผลสะทอ้นตอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ในการพิจารณาว่า  ผูน้ ําจะดีหรือไม่นัน สิงทีควรคํานึงถึงเป็นเป็นอันดับแรก ก็คือ 

คุณสมบติัของความเป็นผูน้าํ ซึงไดมี้นกัวิชาการนาํเสนอไวห้ลากหลายตามทศันะของ แต่ละท่านดงั

จะไดน้าํเสนอดงัต่อไปนี 

 

 

                                                             

 18กอบแกว้  ดุลยจ์าํนงค์, “ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสตรีมหาวิทยาลยัเอกชน : ศึกษากรณี

มหาวิทยาลยัรังสิต”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั  : มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง), 2541, หนา้ 35. 
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กว ีวงศ์พุฒ ิไดก้ล่าวถึง คุณสมบติัของผูน้าํทีดีควรมีดงันี 

1. เป็นคนมีความคิดกวา้งไกลและลึก เพราะปัจจุบนัโลกกา้วหนา้ไปมากเราจะติดแค่วนันี 

พรุ่งนีไม่เพียงพอ ตอ้งมองไกล เหตุทีตอ้งมองลึกเพราะสิงต่าง ๆ สามารถแยกแยะไปไดห้ลายทาง

หลายแขนง การวิเคราะห์จึงตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งเพียงพอ 

2.  มีความสามารถในดา้นการใชภ้าษา การใชภ้าษาถือเป็นเรืองสาํคญั เพราะสามารถติดต่อ

ประสานงานกนัดว้ยความเขา้ใจ 

3.  มีความคิดริเริม เพราะการทาํงานตอ้งใชส้มอง การคิดต่าง ๆ ตอ้งสามารถเป็นไปได ้เป็น

ความคิดทีสร้างสรรค ์

4.  เป็นคนทีฉลาด ความฉลาดอาจไดม้าจากการฝึกฝนการทาํงานอยา่งมีความคิดการทาํงาน

ตอ้งมีระบบ มีการตรวจทานและทดสอบงานไปดว้ยในตวั 

5.  มีความสาํเร็จในดา้นวิชาการหรือดา้นบริหาร ไม่เพียงแต่จะทาํอย่างเดียว ผูบ้ริการจึง

ต้องพยายามหาเวลาทําการสอนในระดับมหาวิทยาลัย เพือชือเสียง เพือการรู้จักเยาวชนเพือ

ความสาํเร็จทางดา้นวิชาการ ตลอดจนทาํใหเ้ราไม่หยดุนิงอยูก่บัที 

6. มีความรับผดิชอบ ความรับผดิชอบนี ทุกคนสามารถทาํใหมี้ ทาํใหเ้กิดกบัตนเอง เพราะ

เราจะเป็นผูที้รู้ดีทีสุด การรับชอบอย่างเดียวไม่สามารถทีจะทาํให้เป็นผูน้าํได ้การกลา้เสียง ทีจะ

ยอมรับผดิในบางครังจึงจาํเป็นตอ้งทาํ เช่น เมือสั งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปแลว้เกิดความเสียหายเพราะ

เราไม่ไดค้วบคุมใกลชิ้ด บางครังตอ้งทาํใจรับผดิดว้ยเช่นกนั 

7. ความอดทน ถือเป็นคุณสมบติัทีสาํคญั เพราะการเป็นผูน้าํตอ้งมีการวิพากษ์ วิจารณ์ไป

ในทาํนองทีไม่ดีเสียส่วนใหญ่ ตอ้งมีความอดทน ต่อสู้กบัอุปสรรคนานาประการในดา้นการงาน 

การร่วมมือ การปกครอง ตลอดจนการครองเรือน 

8. ความสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคม คนเราไม่สามารถอยู่ไดด้ว้ยตวัคนเดียว การพบปะ

สงัสรรค ์รู้จกัเพือนฝงู เขา้สงัคมระดบับริหารดว้ยกนั จึงจาํเป็นและสาํคญัอยา่งหนึงของสงัคมไทยที

เราตอ้งยอมรับ บางครังภาษีสงัคมจะตามมาอยา่งไม่มีทีสินสุด  

9. มีฐานะดีทงัดา้นเศรษฐกิจและสังคม บางครังการเสียสละเงินเพียงเล็กน้อย เพือจะได้

งานสําเร็จหรือเพือจะทาํงานให้สะดวกรวดเร็วยิงขึน โดยใชทุ้นส่วนตวั เพราะเป็นการจ่ายทีไม่

สามารถหาหลกัฐานไดก้็ตอ้งยอม ผูน้าํจึงตอ้งมีเศรษฐกิจทีดีพอ 

10. มีระดบัจิตใจสูง การทีทาํให้คนมีจิตใจสูงมองโลกในแง่ดี จาํเป็นต้องปลูกฝังมาจาก

ครอบครัว การไม่ยกตนข่มท่าน การเป็นผูเ้อือเฟือเผอืแผ ่บางครังใหค้วามช่วยเหลือคนอืนโดยไม่ได้

หวงัอะไรเป็นการตอบแทน19 

                                                             
19กวี  วงศพุ์ฒ, ภาวะผู้นํา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริมวิชาชีพบัญชี, 2539), หน้า  

113-114.    
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2.2.2 ทฤษฎีพฤตกิรรมความเป็นผู้นํา (Behavioral Theory of Leadership) 

ทฤษฎีนีเชือว่าแบบของพฤติกรรมของผูน้าํเป็นเครืองชีถึงแบบและความสาํเร็จของความ

เป็นผูน้าํ การศึกษาเกียวกบัผูน้าํนีไดท้าํกนัไวห้ลากหลาย ในช่วงระยะเวลาทีแตกต่างกนัออกไป 

พฤติกรรมของผูน้าํอาจสรุปไดเ้ป็น 3 แบบ ดงันี 

1.  พฤติกรรมของผูน้าํตามแบบเผด็จการ (Autocratic Style) เป็นผูน้าํทีรวมการตดัสินใจไว้

ทีตนเอง จะเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายและวิธีการทีจะนาํไปสู่เป้าหมายนัน และจะควบคุมเกียวกับ

พฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด ซึงทาํใหข้นาดของการควบคุมแคบและการมอบหมาย

งานมีนอ้ยมาก แบบพฤติกรรมของผูน้าํแบบนี มีความเหมาะสมในสถานการณ์สงครามเนืองจาก

ตอ้งการความรวดเร็วและแน่นอน ยกตวัอยา่ง เช่น เลนิน เซอร์ชิลล ์ฮิตเลอร์ และ มุสโสลินี เป็นตน้ 

2. พฤติกรรมของผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic หรือ Paticipative Style) เป็นผูน้าํที

เข้ามาเป็นส่วนร่วม ผูน้ ําประเภทนีจะดึงผูใ้ต้บังคับบัญชาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด

วตัถุประสงคแ์ละวธีิการทาํงานใหว้ตัถุประสงค์ ดว้ยความเชือว่า การเขา้มามีส่วนร่วมจะทาํให้ได้

ความคิดเห็นทีกวา้งขวางขึน และทาํใหก้ารยอมรับจากสมาชิกมีมากขึน 

3. พฤติกรรมของผูน้าํตามแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire Style) เป็นผูน้าํประเภททีค่อนขา้ง

จะ “ปล่อย” คือจะใหค้าํแนะนาํทวัๆ ไปเกียวกบัจุดมุ่งหมายแลว้ปล่อยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากาํหนด

แนวทางการปฏิบติักนัเอาเอง ซึงวิธีการนีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีอิสระอย่างมากและผูที้ทาํงานจะถูกจูง

ใจดว้ยตวัของเขาเอง 

ผูน้าํประเภทนีจะมีลกัษณะเหมือนกบัผูที้คอยให้ข่าวสารข้อมูลเมือสมาชิกตอ้งการเท่านัน

ลกัษณะความสมัพนัธจ์ะมีนอ้ย  การทาํงานเป็นไปในลกัษณะเกรงใจ ไม่มีกฎเกณฑ์ ถือตวัใครตวั

มนั ผูน้าํจึงไม่สามารถเป็นหลกัยดึได ้

ผูน้าํแบบนี เป็นเพียงผูใ้หค้าํแนะนาํโดยทวัไปว่าควรทาํอะไรแลว้ปล่อยให้เป็นหน้าทีของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากาํหนดแนวทางทีใชใ้นการปฏิบติังาน  ผูน้าํจะมีบทบาทเป็นเพียงสมาชิก  คนหนึง

ในกลุ่มเท่านนั มีหนา้ทีใหข้อ้มลูข่าวสารต่างๆ ทีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร้องขอมา วิธีการของผูน้าํดงักล่าว

นีทาํใหค้นงานมีความเป็นอิสระมากยงิขึนในการปฏิบติังาน ปัญหาทีสาํคญัของความเป็นผูน้าํแบบ

นีคือ การขาดผูน้าํทีมีความเขม้แข็ง กลุ่มของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาไม่มีการควบคุมและ การสงัการ สิง

เหล่านีอาจจะทาํใหเ้กิดความไม่มีระเบียบกฎเกณฑใ์นองคก์ารได้20 

                                                             
20สมยศ  นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพด์อกหญา้, 2539), หนา้ 142. 
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ผูน้าํแบบเสรี (Laissez-Faire Leaders) เป็นผูน้าํแบบไม่เอาไหน ปล่อยตามเรืองตามราว  ไม่

ใชอ้าํนาจบงัคบับญัชาควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปราศจากความรับผิดชอบ คอยแต่ลงนามผ่านเรือง

ใหพ้น้ตวัไปเท่านนั ผูน้าํประเภทนีจะมีลกัษณะดงัต่อไปนี21 

1. ไม่มีความรับผดิชอบ 

2.  ทาํงานโดยปล่อยอะไรต่ออะไรไปตามเรืองไม่คาํนึงหลักการและเหตุผลระเบียบ

กฎเกณฑ ์ฯลฯ จึงมกัไม่ใคร่จะยุง่กบัใคร ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนใดจะทาํอะไรอยา่งไรก็ได ้

3.  ไม่มีการกาํหนดวตัถุประสงคที์แน่นอน ถา้เห็นว่าไม่ขดัต่อระเบียบก็ยอมให้เปลียนแปลง

วตัถุประสงคไ์ดต้ามความคิดหรือตามความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดง่้าย ๆ 

4.  ไม่มีการประเมินผล 

ชุบ กาญจนประการ ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบัลกัษณะผูน้าํไว ้3 ลกัษณะ คือ 

1. ผูน้ ําแบบอตัตนิยม (Autocratic Leaders) คือ ผูน้ ําทีถืออาํนาจเป็นใหญ่มีความถือตัว 

เชือมนัในตวัเองมาก การบริหารงานและกาํหนดนโยบายโดยการใชอ้ารมณ์และอาํนาจวางตวัสูงกวา่คน

อืน ไม่ใหเ้กียรติผูอื้น เนน้สมรรถภาพของการทาํงานของตนเองและตอ้งการขยายอาํนาจของตนเอง

ออกไปทุกวิถีทาง 

2. ผูน้าํแบบเสรีนิยม (Laissez-faire Leaders) คือ ผูน้าํทีใชอ้าํนาจในการควบคุมบริหารแต่

น้อย บรรดาผูใ้ตบ้งัคับบญัชาต่างก็มีเสรีในการทีจะวินิจฉัยสั งการ มาตรฐานการปฏิบติังานหรือ

ระบบการจดังานไม่คาํนึงถึงหลกัการหรือกฎเกณฑ์เท่าใด การกาํหนดนโยบาย ไม่มีความแน่นอน 

ขาดความริเริมและไม่มีการประเมินผลงานเพือหาแนวทางแกไ้ขแต่อยา่งใด 

3. ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) จดัเป็นผูน้าํทีเหมาะสมทีสุดในปัจจุบนั

และอาํนวยผลในการบริหารงานมากทีสุด การบริหารงาน ยึดถือความคิดเห็นของกลุ่มเป็นสาํคญั 

จะดาํเนินงานสิงใดจะกระทาํไปตามมติของกลุ่ม เพราะตอ้งการความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุก

ฝ่าย การบริหารงานจึงเนน้หนกัในรูปการสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัโดยการเปิดโอกาสให้มีการ

แสดงความคิดเห็น เพือร่วมกันวินิจฉัยเลือกวิธีทีจะทาํงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ ดงันัน ในการ

ปฏิบติังานจะเป็นไปในลกัษณะของการร่วมมือประสานงานกนัอยา่งจริงจงั22 

                                                             
21กิตติ  ตยคัคานนท,์ เทคนิคการสร้างภาวะผู้นํา, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพบ์ตัเตอร์ 

ฟลาย, 2530), หนา้ 17. 
22ชุบ  กาญจนประกร, แบบของผู้นํา ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  2509), หนา้ 74-77. 
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Lippitt and White อา้งถึงใน สมยศ  นาวีการ ไดแ้บ่งลกัษณะผูน้าํตามรูปแบบของใช้

อาํนาจเป็น 3 ลกัษณะคือ 

1. ผูน้าํแบบเผด็จการหรือแบบอตัตนิยม (Autocratic Leaders) ผูน้าํลกัษณะนีจะเน้นเรือง

การบงัคบับญัชาและการออกคาํสั งเป็นเรืองสาํคัญ ใชอ้าํนาจวินิจฉัยสั งการโดยพลการถือว่าการ

วินิจฉยัสงัการในการแกปั้ญหาใด ๆ นนั ตนมีอาํนาจสูงสุด ลกัษณะผูน้าํแบบนีเป็นไปในลกัษณะที

เป็นเจ้านายอย่างเด่นชดั ผูน้าํแบบนีมกัจะเน้นอยู่ทีสมรรถภาพของการทาํงานและต้องการขยาย

อาํนาจของตนออกไปในทุกทางดว้ยวิธีการต่าง ๆ เท่าทีจะทาํได ้โดยทวัไปบริหารงานของผูน้าํแบบ

เผด็จการมีลกัษณะดงันี 

1.1 นิยมใช้อาํนาจหน้าทีอยู่เกือบตลอดเวลา ทงั ๆ ทีบางโอกาสไม่มีความจาํเป็นที

จะตอ้งปฏิบติั 

1.2  การตัดสินวินิจฉัยสั งการต่าง ๆ มกัเป็นไปตามอารมณ์ มุ่งประโยชน์ส่วนตน

มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมหรือร่วมงาน ทังนีก็เพือทีจะแสดงตนว่ามีอาํนาจอย่างเต็มทีในการ

ดาํเนินการเกือบทุกเรือง 

1.3  การตดัสินใจและการแกปั้ญหาทุกเรือง มีการผกูขาดอยู่ทีผูบ้งัคบับญัชาเพือสร้าง

ความสาํคญัในตนเอง 

1.4 ผูบ้งัคบับญัชาใชว้ิธีการเป็นผูรู้้ขอ้เท็จจริงเพียงผูเ้ดียว เพืออาศยัวิธีการดงักล่าวเป็น

เครืองควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหจ้าํตอ้งสอบเขา้ผูบ้งัคบับญัชาเสมอโดยความจาํเป็น เพือ ขอทราบ

ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ทีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 

1.5 นโยบาย วตัถุประสงค ์มาตรฐานการปฏิบติังาน ระบบการจดัการ เป็นเรืองที สั งลง

มาจากเบืองบนทงัสิน ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการตดัสินใจ

มกัเป็นไปในลกัษณะยดึความเห็นของตนเป็นเรืองสาํคญั การวินิจฉยัสงัการอาศยัการติดต่อสือสาร

จากบนลงล่างเพียงทางเดียว 

1.6 มิไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงค์ทีแน่นอนของหน่วยงานนัน หากอาจเปลียนแปลง

ไดต้ามอารมณ์ของผูน้าํทงัสิน ไม่นิยมการใชห้ลกัเหตุผลในการดาํเนินงาน 

1.7 คาํว่า “ผูช่้วย” หมายถึง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึงเป็นผูช่้วยหัวหน้าและช่วยให้งานของ

หวัหนา้เสร็จเท่านนั 

1.8 ขอ้เสนอต่าง ๆ ทีไดม้าจะตอ้งผ่านหลายขนัตอน บางทีอาจถึง 5-7 ชนักว่าจะมีการ

วินิจฉยัสงัการซึงทางเดินของข่าวสารมกัจะซบัซอ้นวกวนเสียเวลา งานจะล่าชา้และคงัคา้ง 

1.9 ระบบการตงัคณะกรรมการเป็นวิธีการกระจ่ายความรับผดิชอบทีไดรั้บผลดีและเป็น

วิธีการทีจะใหเ้รืองราวซึงไม่ตอ้งการนาํออกไปปฏิบติัใหเ้งียบหายไปเป็นคลืนกระทบฝัง 
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2.  ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic leaders) จะมีลกัษณะตรงกันข้ามกบัผูน้าํแบบ

เผด็จการ จะให้ความสาํคัญกับผูใ้ตบ้ังคบับญัชามากกว่าและจะไม่เน้นการใชอ้าํนาจหน้าทีหรือ

ก่อใหเ้กิดความเกรงกลวัในตวัผูน้าํ หากแต่จะเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นและพดูคุยดว้ย 

ในการปฏิบติังานบริหาร มกัจะเป็นไปในทาํนองทีว่า สิงต่าง ๆ เป็นเรืองเกียวขอ้งกบัทุกคน  

ดงันนั การแกปั้ญหาต่าง ๆ จึงเป็นเรืองทีจะให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายเขา้ร่วมพิจารณา ซึงอาจจะกระทาํ

โดยมีการประชุมหรือจดัตงัคณะกรรมการ ผูน้าํลกัษณะนีจะพยายามส่งเสริมให้ผูร่้วมงานแสดง

ความคิดเห็น และมีโอกาสร่วมตดัสินใจในปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน 

3. ผูน้าํแบบเสรีนิยม (Laissez-faire leaders) ผูน้ ําลกัษณะนีจะแตกต่างไปจากผูน้ ําแบบ

ประชาธิปไตยจะปล่อยให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีอิสระเต็มที หรือปล่อยให้ผูใ้ต้บังคับบญัชาตัดสิน

กนัเองอยา่งเต็มที ปัญหาต่าง  ๆทีเกิดขึนจะถกูมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีอาํนาจกระทาํการใดๆ ได้

ตามชอบใจ  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะให้รับสิทธิให้จดัทาํเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

หรืออาจจะให้ทาํแผนงานต่าง ๆ ตามใจชอบ ในทางปฏิบติังานย่อมเป็นไปไม่ไดที้ผูน้าํจะปฏิบติั

เช่นนี เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสไม่ให้ผูน้าํมีสิทธิใช้อาํนาจหน้าทีควบคุมงานทีตนรับผิดชอบ 

อยูไ่ด้23 

Robert Tannenbaum and H. Schmidt กวี วงศ์พุฒ ไดแ้บ่งลกัษณะของผูน้าํออกตาม

รูปแบบของพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 7 ลกัษณะ คือ 

1. ผูน้าํตดัสินใจเองแลว้แจง้ใหท้ราบ ผูน้าํจะเป็นผูบ้ริหารเองหรือพิจารณาปัญหาเองโดย

การเป็นผูห้าทางแกไ้ขปัญหาหลาย ๆ ทางแลว้เลือกการตดัสินใจทางทีเห็นว่าดีทีสุด จากนนัก็แจง้ให้

ลูกน้องหรือผูใ้ต้บังคับบัญชาทราบเพือดําเนินการต่อไป ผู ้นําประเภทนีไม่เปิดโอกาสให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ จึงมีลกัษณะการ

ใชอ้าํนาจบงัคบั 

2. ผูน้ ําพยายามกระตุน้เกลียกล่อมให้ยอมรับผลการตดัสินใจของตนเอง กระบวนการ

ตดัสินใจเป็นไปตามแบบที 1 แต่ทีแตกต่างออกไปตรงแทนทีจะประกาศหรือแจง้การตดัสินใจของ

หัวหน้าก็เปลียนเป็นการใช้ศิลปะในการเกลียกล่อมผูใ้ตบ้ังคับบญัชาเสียก่อน เหตุทีเกลียกล่อม

เพราะสํานึกว่า อาจจะมีการต่อตา้นเกิดขึนและพยายามลดการต่อตา้นโดยชีให้เห็นว่า ถา้กระทาํ

ตามทีเขาตดัสินใจแลว้ จะเกิดเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งไร 

                                                             
23Lippitt and White, อา้งถึงใน สมยศ  นาวีการ, การบริหาร, อา้งแลว้, หนา้ 25. 
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3. ผูน้าํเสนอขอ้ตดัสินใจของตนเองและขอ้ความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหัวหน้าแบบ

นีเมือตดัสินใจแลว้พยายามทีจะให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับ โดยให้โอกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดฟั้ง

ความเห็นของตนว่า คิดอย่างไร มีความตงัใจอย่างไร หลงัจากทีไดอ้ธิบายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาฟัง

แลว้ จึงใหส้อบถามถึงปัญหาทียงัสงสยั ซึงจะช่วยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้ใจมากขึนกว่าหัวหน้า

จะทาํอยา่งไรจึงจะสาํเร็จผลได ้

4. ผูน้าํ เสนอขอ้ตดัสินใจซึงอาจเปลียนแปลงได ้ผูน้าํแบบนีให้โอกาสผูใ้ตบ้งัคบั บญัชามี

ส่วนร่วมในการทีจะใหผู้น้าํเปลียนแปลงการตดัสินใจบา้ง แต่ความริเริมและการพิจารณาตดัสินใจ

ยงัคงอยูก่บัผูน้าํก่อนทีจะประชุมหรือพบประกบัลกูนอ้ง เขาไดพิ้จารณามาก่อนแลว้ แต่ยงัคิดว่าอาจ

เปลียนแปลงได ้เพราะฉะนัน จึงไดน้าํเสนอต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก่อนเพือดูปฏิกิริยาทีจะเกิดขึนว่า 

การตดัสินใจจะกระทบกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนใด อยา่งไรบา้ง เขาจะให้ผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาพิจารณา

ใหค้วามเห็น แต่บอกไวก่้อนว่าการตดัสินใจชนัสุดทา้ยเป็นของเขา 

5. ผูน้าํเสนอปัญหาและขอขอ้แนะนาํ ผูน้าํเป็นผูต้ดัสินใจเอง แบบนีไม่ใช่ผูน้าํตดัสินใจมา

ก่อนแลว้จึงมาเสนอต่อทีประชุม เป็นโอกาสทีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอความติด

เห็นเพือแก้ปัญหา ผู ้นําจะเริ มต้นอธิบายถึงตัวปัญหาว่าเป็นอย่างไร แล้วถามความเห็น

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่า มีความเห็นต่อปัญหาอยา่งไร ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจึงมีหนา้ทีใหค้วามคิดเห็นเพราะ

มีความรู้ตลอดจนประสบการณ์ของผูที้เกียวข้องจะทําให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาเมือมี

ขอ้เสนอแนะหลาย  ๆทางแลว้ ผูน้าํจะเป็นคนตดัสินใจเลือกทางทีเห็นว่าดีทีสุด 

6. ผูน้ ําชีข้อจ ํากัดแล้วตัดสินใจภายในขอบเขตนัน ผูน้ ําตามแบบนีจะนําปัญหาให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชานาํไปตดัสินใจโดยตนเอง อาจเป็นสมาชิกหรือกลุ่มสมาชิก อย่างไรก็ตามเขาจะ

เป็นผูอ้ธิบายปัญหาและกาํหนดขอบเขตการตดัสินใจ 

7. ผูน้าํอนุญาตใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํภายในขอบเขตทีกาํหนด ผูน้าํแบบนีใหอิ้สระมากขึน 

โดยกลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูคิ้ดหาทางแกปั้ญหาหลาย ๆ ทางเองแต่ผูเ้ป็นหัวหน้ากาํหนดว่า การ

แกปั้ญหานนัมีใครบา้งเป็นผูร่้วมตดัสินใจ เมือกลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตดัสินใจแลว้ผูน้าํจะตอ้งปฏิบติั

ตามดว้ย 

2.2.3 ทฤษฎีผู้นําตามสถานการณ์ (Contingency Theories) 

ทฤษฎีผูน้ ําตามสถานการณ์ ได้อธิบายถึงภาวะผูน้ ําทีมีประสิทธิภาพ ซึงมีผลมาจาก                

ตัวแปรกลางของสถานการณ์ต่อพฤติกรรมของผูน้ ํา ได้แก่  พฤติกรรมมุ่งงานและพฤติกรรม                            

มุ่งความสมัพนัธมี์รายละเอียด ดงันี 
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1. รูปแบบภาวะผูน้าํเชิงต่อเนือง (Continuum of Leadership Behavior) แทนเนมบมั และ 

ชมิดท ์เป็นนกัทฤษฎีกลุ่มแรกทีชีใหเ้ห็นว่า มีปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชแ้บบความเป็นผูน้าํ ซึง 

ไดแ้ก่  

1.1 แรงกดดนัทางผูบ้ริหาร  

1.2  แรงกดดนัทางผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

1.3  แรงกดดนัทางสถานการณ์ แทนเนมบมัและชมิดท์ไดส้ร้างแบบจาํลองเชิงต่อเนือง

ของพฤติกรรมผูน้าํทีเกียวขอ้งกบัระดบัของอาํนาจหน้าทีทีผูบ้งัคบับญัชาใช ้และความเป็นอิสระที

ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ถา้ผูน้าํเนน้ทีผูบ้ริหาร (Leader-Centered) ก็จะเป็นลกัษณะทีมีการควบคุมใน

ระดบัสูง ใหอิ้สระกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตาํ แต่ถา้ผูน้าํเนน้ทีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Employee-Centered) ก็

จะเป็นลกัษณะทีใหอิ้สระกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสูงและมีการควบคุมในระดบัตาํ ตามทศันะของแทน

เนมบมัและชนิดทผ์ูน้าํทีมีประสิทธิภาพมากทีสุดไม่ใช่ผูน้าํแบบเผด็จการหรือแบบประชาธิปไตย 

แต่เป็นผูน้าํทีตอ้งมีความยดืหยุน่ สามารถเลือกใชแ้บบความเป็นผูน้าํอยา่งใดอยา่งหนึงให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์ทีเผชิญอยู ่ 

2.2.4 ทฤษฎีผู้นําตามแบบจาํลองของฟีดเลอร์ (Fiedler’s Contingency Theory) 

 ฟีดเลอร์ ได้สร้างแบบจาํลองผูน้าํตามสถานการณ์ ซึงมีปัจจัยสถานการณ์อยู่  3 ปัจจัย               

ทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของผูน้าํคือ 

1. สมัพนัธภาพระหว่างผูน้าํกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Leader-Member Relations) ถา้หากผูน้าํ

กบัผูใ้ตบ้งัคับบญัชาสามารถเขา้กนัไดดี้และผูใ้ตบ้งัคับบญัชายอมรับความสามารถของผูน้ ําแลว้ 

ผูน้าํคนนนัก็จะมีอาํนาจและอิทธิพลมากกว่าผูน้าํทีไม่มีใครเคารพนบัถือและไม่ไวว้างใจ  

2.  โครงสร้างของงาน (Task Structure) คือความแน่นอนชดัเจนเกียวกบัโครงสร้างของงาน 

ฟีดเลอร์กล่าวว่า หากโครงสร้างของงานจัดไวอ้ย่างมีระเบียบแบบแผนจะทาํให้ผูน้ ํามีอิทธิพล

มากกว่างานทีมีโครงสร้างไม่ชดัเจนหรือคลุมเครือ  

3. อาํนาจตามตาํแหน่งหนา้ที (Position Power) หมายถึง อาํนาจทีเป็นทางการ ทีกลุ่มหรือ

องค์การได้ก ําหนดให้  ถ้ามีการกําหนดอํานาจหน้าทีไว ้มากผู ้นําก็จะมี อิทธิพลอยู่ เหนือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งชดัแจง้ ตวัอยา่งเช่นอาํนาจในการลงโทษการว่าจา้ง การใหอ้อก เป็นตน้24 

 

                                                             
24Fred E. Fiedler and Martin M. Chemers, Leadership and Effective Management, 

(Glenview, III. : Scott, Foresman, 1974), p. 80. 
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2.2.5 ทฤษฎีเกยีวกบัผู้นําของวรูมและเยท็ตนั (Vroom and Yetton Model) 

วรูมและเย็ทตัน  อธิบายรูปแบบผูน้ําทีเหมาะสมภายในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึง

โดยเฉพาะ แบบของผูน้ ําจะกาํหนดตามความมากน้อยของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเขาไดน้าํแนวคิดมาจากแทนเนมบมัและชมิดท์ (Tannenbaum and  Schmidt) 

และพฒันามาเป็นรูปแบบการตดัสินใจของผูน้าํ ซึงมีอยู ่5 รูปแบบดว้ยกนั ดงันี 

1. ผูน้าํแกปั้ญหาหรือตดัสินใจโดยใชข้อ้มลูทีตนเองมีแลว้เท่านนั (Autocratic I) 

2.  ผูน้าํรับขอ้มลูทีจาํเป็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แลว้จึงตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดย

อาจจะบอกหรือไม่บอกปัญหานันกับผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ผูใ้ต้บงัคับบญัชาไม่มีสิทธิในการเสนอ

ความเห็นหรือร่วมตดัสินใจ (Autocratic II) 

3. ผูน้ ํายอมให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ

แนวทางในการแกปั้ญหาเป็นรายบุคคลหรืออาจขอคาํแนะนาํต่าง ๆ เท่าทีจาํเป็น แลว้จึงตดัสินใจ

แกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยอาจนาํหรือไม่นาํขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มาร่วมตดัสินใจ

ดว้ย (Consultative I) 

4. ผูน้ ํายอมให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ

แนวทางในการแก้ปัญหา หลงัจากนันผูน้าํจะรวบรวมความคิดเห็นทังหมดมาพิจารณา แลว้จึง

ตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ซึงการตดัสินใจนีอาจจะสะทอ้นหรือไม่สะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพล

ของผูต้ามก็ได ้(Consultative II) 

5. ผูน้ ํายอมให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ 

หลงัจากนนัผูน้าํและผูต้ามจะร่วมกนัสร้างและประเมินทางเลือกในการแกปั้ญหาโดยใชม้ติของกลุ่ม

ผูน้าํไม่พยายามทีจะใชอิ้ทธิพลของตนเพือให้ยอมรับวิธีการแกปั้ญหาในแบบทีตนตอ้งการ แต่เต็ม

ใจทีจะยอมรับและนาํเอาวิธีแกปั้ญหาของกลุ่มไปปฏิบติั (Group Decision) 

รูปแบบผูน้ําทัง 5 รูปแบบจะเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึงเท่านัน ผูน้ ําจะ

เลือกใชรู้ปแบบใดขึนอยู่กบัปัจจยัสาํคญั  2 ประการคือ ผูน้าํแน่ใจว่าการตดัสินใจนันมีคุณภาพ และ

ผูน้าํแน่ใจว่าการตดัสินใจนนัสมาชิกในกลุ่มยอมรับว่าจาํเป็นต่อการดาํเนินงานอยา่ง มีประสิทธิภาพ25 

2.2.6 ทฤษฎีเชิงเส้นทางเป้าหมาย (Path-Goal Theory) 

 เฮ้าส์ เป็นผูพ้ฒันาทฤษฎีนีโดยมีพืนฐานมาจากทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory of 

Motivation) ซึงมีแนวคิดว่าการจูงใจนนัขึนอยูก่บั 2 สิง คือ งานนนัสามารถทาํให้สาํเร็จได ้และพวก

เขาตอ้งการทาํสิงเหล่านัน  เฮาส์ใชแ้นวคิดนีเป็นพืนฐานในการจูงใจให้คนปฏิบติังาน โดยกล่าวว่า 

                                                             

 25Vroom and Yetton, 1973, quoted in Gary Dessler, Management : Principles and Practices 

for Tomorrow’s Leaders, 3rd ed., (New Jersey : Pearson Education, Inc., 2004), pp. 308-309. 
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ผูน้าํจะเอืออาํนวยต่อการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือใหบ้รรลุเป้าหมายไดด้ว้ยการสนับสนุน

และขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ในการทาํงานใหห้มดไป การจูงใจและสร้างความรู้สึก พึงพอใจในงานนัน 

เป็นสิงจาํเป็นทีผูน้ ําจะตอ้งสร้างให้เกิดขึน ตอ้งทาํให้ผูใ้ต้บังคับบญัชามีความมนัใจว่าสามารถ

ทาํงานใหส้าํเร็จลงไดแ้ละจะไดรั้บผลตอบแทนตามทีตอ้งการ26 

นอกจากนียงัสามารถแบ่งรูปแบบผูน้าํ (Leadership Styles) ไดอี้กหลายรูปแบบซึงรูปแบบ

ผูน้าํนีเป็นการผสมผสานระหว่างคุณลกัษณะของผูน้าํ ทกัษะของผูน้าํ และพฤติกรรมของผูน้าํทีมีต่อ

ผูป้ฏิบติังาน นอกจากนีการทีผูน้าํจะเลือกใชรู้ปแบบใดนนัยงัขึนอยู่กบัสถานการณ์ทีกาํลงัเผชิญอยู่

ในขณะนนัดว้ย จากการศึกษาคน้ควา้ผูศึ้กษาขอนาํเสนอใน 3 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบผูน้าํกบัผลผลิตขององคก์าร 

ลเิคร์ิท ไดท้าํการศึกษา พบว่า หน่วยงานทีมีผลผลิตในระดบัสูงนัน ผูน้าํจะเป็นผูที้มุ่งการ

ทาํงานโดยคาํนึงถึงตวัผูป้ฏิบติังานเป็นหลกั ส่วนหน่วยงานทีมีผลผลิตในระดบัตาํนัน ผูน้าํจะเป็นผู ้

ทีมุ่งการทาํงานโดยคาํนึงถึงตวังานเป็นหลกั ลิเคิร์ทแบ่งผูน้าํออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1.1 รูปแบบผูน้ําแบบเน้นคน (Employee-Centered Style) ผูน้าํรูปแบบนีจะใส่ใจต่อ

ผูป้ฏิบติังาน จะใหค้วามสนใจกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน มุ่งเน้นการทาํให้ผูป้ฏิบติังาน

เกิดขวญัและกาํลงัใจ และเนน้การสร้างสมัพนัธภาพทีดีระหว่างบุคคล 

1.2 รูปแบบผูน้าํแบบเนน้งาน (Job-Centered Style) จะมุ่งเนน้การทาํงาน โดยเนน้ทีการ

ใชร้ะบบการควบคุมงาน สร้างกฎระเบียบและขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน จึงทาํใหผู้ ้ปฏิบติังานไม่มีอิสระ

ในการทาํงานและมีความรู้สึกเหมือนถกูบงัคบั ทาํใหข้วญัในการปฏิบติังานตาํ27 

2. รูปแบบการใชอ้าํนาจในการตดัสินใจของผูน้าํ 

ดราฟและโคสเซน ไดแ้บ่งผูน้าํตามรูปแบบการใชอ้าํนาจในการตดัสินใจของผูน้าํออกเป็น 

3 รูปแบบ คือ  

2.1 ผูน้าํแบบอตัตาธิปไตย (Autocratic style) เป็นแบบเผด็จการ คือจะยึดตนเองเป็น

ศนูยก์ลาง ถืออาํนาจเป็นใหญ่ การบงัคบับญัชาเป็นแบบควบคุมเต็มที ไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น            

การตดัสินใจอยูที่ผูน้าํแต่เพียงผูเ้ดียว จึงทาํใหข้วญัในการปฏิบติังานตาํ 

2.2  ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic style) ผูน้าํรูปแบบนีจะมีลกัษณะของการ

กระจายอาํนาจ การตดัสินใจในเรืองต่าง ๆ เกิดจากการปรึกษาหารือหรือประชุมร่วมกนั มีการทาํงาน

                                                             

 26Robert J. House, 1974, pp. 81-98, quoted in Gary Dessler, Management : Principles and 

Practices for Tomorrow’s Leaders, 3rd ed., (New Jersey : Pearson Education, Inc., 2004), p. 306. 
27Likert Rensis, 1961, quoted in Robert N. Lussier, Management Fundamentals, (New 

York : South-Western College Publishing, 2000), p. 457. 
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ร่วมกนั ผูน้าํจะถืออาํนาจของกลุ่มเหนือกว่าตนเอง ผูน้าํรูปแบบนีผูป้ฏิบติังานจะมีความพึงพอใจ

และมีขวญัในการปฏิบติังานสูง 

2.3 ผูน้าํแบบเสรีนิยม (Laissez-faire  style) ผูน้าํรูปแบบนีจะหลีกเลียงการใชอ้าํนาจ  

ไม่มีเป้าหมายในการทาํงาน จะปล่อยให้ผูป้ฏิบัติงานทาํงานตามใจชอบ เมือเกิดปัญหา ก็จะให้

แกปั้ญหาและตดัสินใจกนัเอง ผูน้าํรูปแบบนีผูป้ฏิบติังานจะไม่มีระเบียบ ผลผลิตตาํ ขวญัในการ

ปฏิบติังานตาํ28 

3. รูปแบบผูน้าํตามแนวคิดของเฮอร์เซ่และแบลนชาร์ด 

เฮอร์เซ่ และแบลนชาร์ด กล่าวถึงรูปแบบผูน้าํทีมีการผสมผสานระหว่างมิติมุ่งเน้นคน และ

มิติมุ่งเน้นงาน  และการทีผูน้ ําจะเลือกใช้รูปแบบใดนัน ขึนอยู่กับระดับวุฒิภาวะของผูต้าม 

(Employees’ maturity level) และสถานการณ์ทีกาํลงัเผชิญอยู่ในขณะนัน (Given situation) ซึง

ระดบัวุฒิภาวะไดแ้ก่ความสามารถ ความรับผดิชอบและความเต็มใจทีจะปฏิบติังานของผูต้าม เมือ

ระดับวุฒิภาวะของผูต้ามสูงขึน ผูน้ ําจะลดพฤติกรรมมุ่งเน้นงานและมุ่งเน้นคนมากขึน  ในทาง

ตรงกนัขา้มเมือระดบัวุฒิภาวะของผูต้ามลดลง  ผูน้าํจะเพิมพฤติกรรมมุ่งเน้นงานและลดพฤติกรรม

มุ่งเนน้คน  เฮอร์เซ่และแบลนชาร์ดแบ่งรูปแบบผูน้าํออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 

3.1 แบบสงัการ (Telling style) เป็นรูปแบบผูน้าํทีมุ่งเนน้งานสูง และมุ่งเนน้คนตาํ โดย

ผูน้าํจะเป็นผูชี้นาํ กาํหนดบทบาทและบอกใหผู้ต้ามทราบว่าตอ้งการใหท้าํอะไร ลกัษณะการสือสาร

เป็นแบบทางเดียว ผูน้าํรูปแบบนีเหมาะสมกบัผูต้ามทีมีระดบัวุฒิภาวะตาํ 

3.2 แบบขายความคิด (Selling style) เป็นรูปแบบผูน้าํทีมุ่งเน้นงานสูงและมุ่งเน้นคนสูง 

โดยผูน้าํจะเป็นผูช้กัชวน อธิบาย ให้การสนับสนุน ให้กาํลงัใจและให้ความกระจ่างเมือมีขอ้สงสัย

เกียวกบัการ งาน ลกัษณะการสือสารเป็นแบบสองทาง ผูน้าํรูปแบบนีเหมาะสมกบัผูต้ามทีมีระดบั

วุฒิภาวะตาํถึงปานกลาง 

3.3 แบบมีส่วนร่วม (Participating style) เป็นรูปแบบผูน้าํทีมุ่งเน้นงานตาํ และมุ่งเน้น

คนสูง โดยผูน้าํสนบัสนุนใหผู้ต้ามเขา้มามีส่วนร่วมและใชค้วามรู้ความสามารถในการทาํงาน ผูน้าํ

รูปแบบนีเหมาะสมกบัผูต้ามทีมีระดบัผูต้ามทีมีระดบัวุฒิภาวะปานกลางถึงสูง 

3.4 แบบมอบหมายงาน (Delegating style) เป็นรูปแบบผูน้ําทีมุ่งเน้นงานตาํ และ

มุ่งเนน้คนตาํ โดยผูน้าํจะมีการกระจายหน้าที ให้คาํแนะนาํและการสนับสนุนเล็ก ๆ น้อย ๆ เพียง

                                                             

 28Micheal W. Drafke and Stan Kossen, The Human Side of Organizations, 8th ed., (New 

Jersey : Prentice-Hall, 2002 ), pp. 377-382. 
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เพือให้ผูต้ามเขา้ใจปัญหาและแผนงาน และให้ผูต้ามมีอิสระในการดาํเนินการได้เอง ผูน้ ํารูปแบบนี

เหมาะสมกบัผูต้ามทีมีระดบัวุฒิภาวะสูง29 

สรุปไดว้่า ทฤษฎีผูน้าํตามสถานการณ์นนัมุ่งศึกษาแบบของผูน้าํทีเหมาะสมกบัสถานการณ์

ต่าง ๆ ผูน้าํตอ้งรู้จกัแสดงแบบภาวะผูน้าํของตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หรือเงือนไข ในเวลานัน ๆ 

ความสาํเร็จในการเป็นผูน้าํนนัขึนอยูก่บัความเหมาะสมระหว่างพฤติกรรมของผูน้าํกบัพฤติกรรมของ

ผูร่้วมงานและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึงสิงเหล่านีตอ้งมีความสมัพนัธก์นั  อยา่งเหมาะสม 

2.2.7 ทฤษฎีความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformation Leadership Theories) 

แนวคิดทฤษฎีนีเริมตน้ตงัแต่ทศวรรษ 1980 เป็นตน้มาซึงทฤษฎีนีไดบ่้งบอกถึงกระบวน 

การเปลียนแปลงในตวับุคคล โดยผูน้าํจะมุ่งเน้นการเปลียนแปลงเรืองค่านิยม คุณธรรม มาตรฐาน

และการมองการณ์ไกลไปในอนาคต ผูน้าํเชิงปฏิรูปจะให้ความสาํคญัต่อการประเมินเพือทราบถึง

ระดบัแรงจูงใจของผูต้าม แลว้พยายามหาแนวทางตอบสนองความตอ้งการและปฏิบติัต่อผูต้ามดว้ย

คุณค่าความเป็นมนุษย ์ โดยสาระของทฤษฎีแลว้ ภาวะผูน้าํแบบเชิงปฏิรูปจะกวา้งขวางครอบคลุม

แนวคิดของภาวะผูน้ ําโดยเสน่หา (Charismatic leadership) ภาวะผูน้ ําเชิงวิสัยทัศน์ (visionary 

leadership) รวมทงัภาวะผูน้าํเชิงวฒันธรรม (Cultural leadership) ดว้ยภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูปจึงเป็น

ทฤษฎีภาวะผูน้ ําทีสามารถใชใ้นการอธิบายกระบวนการอิทธิพลไดอ้ย่างกวา้งขวาง ตงัแต่ระดับ

จุลภาคระหว่างผูน้ ํากับผูต้ามเป็นรายบุคคล ไปจนถึงระดับมหภาคระหว่างผูน้าํกับบุคลากรทัง

องค์การ ตลอดจนทังระบบวฒันธรรม แมว้่าโดยบทบาทหลกัของผูน้ ําเชิงปฏิรูปก่อให้เกิดการ

เปลียนแปลงต่าง ๆ ขึนในองค์การก็ตาม แต่ตลอดเส้นทางของกระบวนการเปลียนแปลงดงักล่าว 

ผูน้าํกบัผูต้ามจะผกูพนัต่อกนัอย่างมนัคง ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูปแบบเปลียนสภาพได้รับการ

ยอมรับว่ามีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของโลกในยคุทีมีความเปลียนแปลงเกิดขึนอยูต่ลอดเวลา

มากทฤษฎีหนึงในปัจจุบนั 

ภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูปมาจากแนวความคิดของนักวิชาการหลายคน อาทิเช่น เบอร์น (Burn, 

1987) แบส (Bass, 1985) เบนนิสและนานัส (Bennis & Nanus, 1985)และไทกีและเดอแวนนา 

(Tichy & DeVanna, 1985) เป็นตน้ 

สรุปไดว้่า ภาวะผูน้าํแบบเชิงปฏิรูป เป็นแนวคิดล่าสุดแนวคิดหนึงทีมีมุมมองต่อภาวะผูน้ ํา

ค่อนข้างกวา้งขวาง อธิบายถึงกระบวนการว่า ผูน้ ําจะสามารถสร้างแรงดลใจแก่ผูต้ามเพือให้คน

เหล่านนัทาํงานใหบ้รรลุผลดียงิขึนไดอ้ยา่งไร แนวคิดนีจึงยาํถึงความจาํเป็นทีผูน้าํจะตอ้งมีความเขา้ใจ

                                                             
29Hersey and Blanchard, quoted in Robert N. Lussier, Management Fundamentals, 

(New York : South-Western College Publishing, 2000), pp. 467-468. 
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และสามารถปรับตัวให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการและแรงจูงใจของผูต้าม  ผูน้ ําแบบ  เชิงปฏิรูป 

ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูน้าํของการเปลียนแปลงได ้วิธีแสดงบทบาททีเป็นตวัอยา่งทีดีแก่ผูอื้น เป็น

ผูส้ร้างวิสยัทศัน์และทาํวิสัยทศัน์ให้เกิดความชดัเจนไปสู่การปฏิบติัให้กบัองค์การ  เป็นผูก้ระจาย

อาํนาจการตดัสินใจใหผู้ต้ามเพือสามารถปฏิบติัไดม้าตรฐานสูง เป็นผูว้างตน ไดเ้หมาะสม จนเป็น

ทีไวว้างใจแก่ผูอื้นและเป็นผูที้สามารถสร้างความเขา้ใจไดใ้นทุกประเด็น ทีเกียวกบัการดาํเนินชีวิต

ขององคก์าร 

 

2.3 แนวคดิเกียวกับคุณลักษณะผู้นํา 

 2.3.1 ความหมายของคุณลกัษณะของผู้นํา 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ ให้ความหมายไวว้่า “คุณลกัษณะของผูน้าํ” คือ ความเชือ ความ 

รู้สึกของบุคคลทีมีต่อสิงต่าง ๆ เช่น บุคคล สิงของ การกระทาํ สถานที และอืน ๆ รวมทังท่าทีที

แสดงออก ทีบ่งถึงสภาพของจิตทีมีต่อสิงใดสิงหนึง30 

กรองแก้ว  อยู่ สุข  ให้ความหมายไวว้ ่า “คุณลกัษณะของผูน้ ํา” คือ การสะทอ้น

ความรู้สึกของบุคคลว่าพอใจหรือไม่พอใจเกียวกบัสิงต่าง ๆ เช่น เมือเรากล่าวว่าเราไม่ชอบงาน

เกียวกบัตวัเลข เป็นการแสดงทศันคติเกียวกบังานทีตอ้งคาํนวณ ดงันัน ลกัษณะของผูน้าํจึงเป็น

ปัจจยัหนึงทีกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม31 

กวี  วงศ์พุฒ กล่าวว่า “คุณลกัษณะของผูน้าํ” หมายถึง ความสามารถในการนําและ

ดาํเนินกิจกรรมให้กลุ่มบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย32 

พรพรรณ  สุทธานนท์  กล่าวว ่า “คุณลกัษณะของผูน้ ํา” หมายถึง แบบอย ่างแห่ง

พฤติกรรม หรือสิงทีปรากฏให้เห็นและชีหรือแสดงถึงความดี หรือลกัษณะประจาํของบุคคล 

ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัลกัษณะการใชอิ้ทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจให้ผูร่้วมงานร่วมมือ

ร่วมใจกนัปฏิบติังานเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 

สรุปได้ว่า คุณลกัษณะของผูน้าํ หมายถึง พฤติกรรมหรือสิงทีปรากฏให้เห็นและชี

หรือแสดงถึงลกัษณะประจาํของบุคคล คุณสมบติัส่วนตวั บุคลิกภาพ และความสามารถ  

 

 

                                                             

 30ประภาเพญ็  สุวรรณ, ลกัษณะของผู้นํา : การวดัการเปลียนแปลงและพฤติกรรมอนามัย, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพี์ระพธันา, 2526), หนา้ 1.  

 31กรองแก้ว  อยู่สุข, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั, 2535), หนา้ 31-35. 
32กวี  วงศพุ์ฒ, ภาวะผู้นํา, อา้งแลว้, หนา้ 105.    
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2.3.2 องค์ประกอบของคุณลกัษณะของผู้นํา 

ปรียาพร  วงอนุตรโรจน์ กล่าวว่า องคป์ระกอบของคุณลกัษณะของผูน้าํมี 3 องคป์ระกอบ คือ 

องค์ประกอบเชิงความรู้สึก อารมณ์ (Affective Component) องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือการรู้คิด 

(Cognitive Component) องคป์ระกอบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Component) มีรายละเอียดดงันี 

1. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก อารมณ์ (Affective Component) ไดแ้ก่ ตวัเร้าความคิด ถา้

บุคคลภาวะความรู้สึกทีดีไม่ดี แสดงว่าบุคคลนันมีความรู้สึกในด้านบวก และมีความรู้สึกในดา้นลบ 

หรือเป็นลกัษณะของการแสดงออกทางดา้นอารมณ์ทีมีผลสอดคลอ้งกบัความคิด ความรู้สึกซึงมีทงั

ทางบวกและทางลบโดยบางครังบุคคลทีแสดงออกนันอาจจะไม่รู้สึกตัว องค์ประกอบทางดา้น

อารมณ์และความรู้สึกนีจะแตกต่างกนัไปตามค่านิยมและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

2. องค์ประกอบทางปัญญาหรือการรู้คิด (Cognitive Component) ไดแ้ก่ ความคิดซึงเป็น

องคป์ระกอบทีมนุษยใ์ชใ้นการคิด แต่ละคนจะอยู่ในรูปใดรูปหนึงแตกต่างกนัไปหรือเป็นการนาํ

ขอ้เท็จจริงทีไดจ้ากประสบการณ์ มาทาํความเขา้ใจไปใชว้ิเคราะห์และประเมินผล ซึงจะเป็นบ่อเกิด

แห่งความสนใจถา้เราไม่มีความรู้เกียวกบัสิงนนัๆ เลยเราจะมีทศันคติต่อสิงนนัไม่ได ้

3. องค์ประกอบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบสุดท้ายของ

ทศันคติเป็นความพร้อมหรือแนวโนม้ทีจะแสดงออกต่อสิงทีตนมีทศันคติ แต่การแสดงพฤติกรรม

ของบุคคลมกัจะมีปัจจยัของทศันคติทีเกิดจากบรรทดัฐานของสังคมและครอบครัวดว้ย ซึงจะมีผล

ทาํให้ในบางกรณีบุคคลไม่สามารถแสดงออกตามทัศนคติของตนเองได้ สาเหตุหลกัสาํค ัญ 

คือ ตอ้งการแสดงออก หรือมีพฤติกรรมทีสอดคลอ้งกบัทศันคติส่วนใหญ่รอบตวับุคคล33 

2.3.3 การเกดิคุณลกัษณะของผู้นํา 

กาญจนา  คาํสุวรรณ  และนิตยา  เสารัมณ ี ไดก้ล่าวถึง การเกิดคุณลกัษณะของผูน้าํว่าเกิด

จากสาเหตุ  ดงันี 

1. การเลียงดูอบรมเด็กทีเกิดในกรอบครัวทีนับถือศาสนาพุทธ ก็จะมีความเลือมใสนับถือ

ศาสนาพุทธไปดว้ย ทงันีเนืองจากไดพ้บเห็น ไดป้ฏิบติัทางดา้นพุทธศาสนาอยูทุ่กวนั 

2.  จากเหตุการณ์ทีประทบัใจ ซึงมกัจะเป็นประสบการณ์เพียงครังเดียว 

3.  การรับเอาทศันคติเดิมของผูที้อยู่แลว้มาเป็นทศันคติของตนเอง เช่น เมือเป็นนิสิตใหม่

ของมหาวิทยาลยัเรามกัจะรับเอาทศันคติต่าง ๆ จากนิสิตเก่า 

4.  เกิดจากบุคลิกภาพของแต่ละคน เช่น บางคนทีมองโลกในแง่ร้าย 

5.  เกิดจากอิทธิพลของสือมวลชน สือมวลชนเป็นแหล่งให้ขอ้มูล ทีก่อให้เกิดความเขา้ใจ

และอารมณ์ 

                                                             
33ปรียาพร  วงศอ์นุตรโจน์, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซท, 2534), หน้า 

210 - 211.  
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6. ความต้องการทีจะให้สมความปรารถนา ทาํให้เกิดทศันาคติทีต่อสิงอืน ๆ เช่น คนไข้มี

ทศันคติทีดีต่อหมอ และหมอเป็นผูที้รักษาเขาใหห้ายได้34 

 2.3.4 การเสริมสร้างคุณลกัษณะของผู้นํา 

คุณลกัษณะของผูน้าํ เป็นสิงทีสามารถเสริมสร้างใหเ้กิดขึนได ้ดงันี 

กมลรัตน์  หล้าสุวงค์ กล่าวถึงการเปลียนแปลงในดา้นการเรียน เพือให้เกิดทีดีต่อการเรียน 

สามารถทาํไดด้งันี 

1. การสร้างคุณลกัษณะของผูน้าํทางทศันคติทีมีต่อการเรียน 

1.1 จดัสิงแวดลอ้มหรือประสบการณ์ทีทาํใหเ้กิดความพอใจและความสนุกสนาน 

1.2  ครูตอ้งเป็นแบบฉบบัทีดีทงัดา้นความคิด ความประพฤติ และการมีระเบียบวินยัดา้น

การเรียนรู้และสงัคม 

2. การเปลียนแปลงคุณลกัษณะของผูน้าํทางทศันคติทีดีต่อการเรียน 

2.1 ให้การแนะแนวโดยชีแนะแนวทางการปฏิบติัต่อเรียนรู้ให้ถูกตอ้งและเหมาะสม 

ชีใหเ้ห็นแนวโนม้ทีจะสนองในทางบวกต่อสิงทีทาํคุณประโยชน์แก่ตนเอง 

2.2 พยายามใหก้ารเสริมแรงทีตรงกบัความถนดั และความตอ้งการแก่เด็กและเพือนให้

มีกาํลงัใจทีจะเรียนรู้มากกว่าการลงโทษ 

3. พยายามใหเ้ด็กลงมือกระทาํเอง และมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสิงนนั เช่น การสอนหัวขอ้

เขา้ใจ ภาคภูมิใจต่อบทเรียนนนั ๆ ทาํใหท้ศันคติทีไม่ดีต่อบทเรียนนันลดลง และในทีสุดกลายเป็น

ทศันคติทีดีไปไดก้ารเสริมสร้างทศันคติเป็นสิงทีควรกระทาํดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและควร

เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ มิใช่การบังคับหรือว่างเงือนไข เพราะนั นหมายถึง การเสียเวลาเปล่า 

ดงันนั ในการเรียนการสอน ครูจึงมีบทบาททีสาํคญัมากในการเสริมสร้างทศันคติทีดีต่อผูเ้รียน35 

สงวน  สุทธิเลศิอรุณ และคณะ กล่าวถึงปัจจยัทีก่อให้เกิดคุณลกัษณะของผูน้าํ 5 ประการ

ดงันี 

1. กระบวนการเรียนรู้ จากโรงเรียน บ้าน วดั สถาบัน หรือแหล่งชุมชน อันเกียวกับ

ประเพณี วฒันธรรม ความเชือต่าง ๆ  

2. การเรียนแบบ จากบุคคลทีมีอิทธิพลต่อเราโดยตรงทีเรียนว่า “ตน้แบบ” 

                                                             
34กาญจนา  คาํสุวรรณ  และนิตยา  เสารัมณี, จติวทิยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันา

พานิช, 2524), หนา้ 83. 
35กมลรัตน์  หลา้สุวงศ,์ จิตวิทยาเบืองต้น, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร, 2528), หนา้ 133. 



37 
 

3. อิทธิพลของกลุ่มทีเราเขา้ร่วมอยู ่อาจเป็นกลุ่มเลก็ หรือกลุ่มใหญ่ก็ตาม ทีมีความเห็นของ

สมาชิกขา้งมากสามารถจูงใจเราใหเ้ปลียนทศันคติตามไปดว้ย 

4. การสรุปตีความจากลกัษณะ บุคคลทีปรากฏให้เห็น เป็นปัจจยัให้ชอบหรือไม่ชอบ 

สิงทีเกียวข้องได้ เช่น เห็นอาจารยใ์นชวัโมงแรกสอนวิชาทีตัวเองชอบ มีลกัษณะแตกต่างจาก

อาจารยที์เคยสอนมาความรู้สึกไม่ชอบอาจารยท์าํใหมี้ทศันคติไม่ดีต่อวิชานนัในภายหลงัได ้

5. ความบกพร่องในบุคลิกภาพ และการปรับตวั ทําให ้บุคล ิกภาพ การปรับตวั 

ทาํให้บุคคลนนั ๆ ถือว่าเป็นปมดอ้ยของตวัเองจนเกิดทศันคติไม่ดีต่อสิงทีเกียวขอ้ง 

2.3.5 การวดัคุณลกัษณะของผู้นํา 

ในการศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํนนั นอกจากเราจะกาํหนดสิงเร้าไวเ้ป็นเป้าหมายสาํหรับ

การสนองทีใชเ้ป็นตวัชีของทศันคติทีใชอ้ยู่ทวัไป เรียกว่า องค์ประกอบทีใชว้ดัทศันคติ Milton J. 

Roscnbert และ Carl I.Holland ไดแ้บ่งองคป์ระกอบทีใชว้ดัทศันคติออกเป็น 3 อยา่งคือ 

1. องคป์ระกอบทางดา้นท่าที ความรู้สึกส่วนตวั ไดแ้ก่ ความรู้สึกส่วนบุคคลทีเขามีต่อสิง

ใดสิงหนึง เช่น โกรธ เกลียด รัก ชอบ เป็นตน้ เป็นเรืองความแตกต่างกนัตามแต่บุคคลจะมี หรือ

เรียกว่าเป็นค่านิยม โดยเฉพาะของแต่ละบุคคลก็ได ้เช่น ของสิงหนึงอาจเป็นทีชอบของคนคนหนึง

แต่อาจไม่เป็นทีชอบของอีกคนหนึงก็ได้ และความรู้สึกดังกล่าวนีอาจจะแสดงออกโดยสีหน้า

ท่าทางเมือเขาคิดถึงสิงนนั 

2. องค์ประกอบดา้นพุทธิปัญญา หรือความรู้ ความคิด ซึงไดแ้ก่ ความเชือ หรือแนวคิด

หรือรับรู้ ต่อสิงใดสิงหนึงซึงอาจจะเป็นไดท้งัแง่ดีและแง่ไม่ดี 

3. องค์ประกอบทางดา้นพฤติกรรม คือ แนวโน้มทีจะกระทาํอย่างใดอย่างหนึงต่อสิงของ

บุคคลหรือสถานการณ์ ถา้มีสิงเร้า ทีเหมาะสมก็จะเกิดการปฏิบติั หรือปฏิกิริยาอยา่งใดอยา่งหนึง36 

2.3.6 คุณลกัษณะผู้นําทีด ี

นพพงษ์  บุญจติราดุล กล่าวถึง คุณลกัษณะของผูน้าํทีดีว่า ประกอบดว้ย 6 ประการ คือ 

1.  เป็นผูมี้ความสามารถ (capeacity) ซึงประกอบดว้ยความมีปัญญาไหวพริบ การตืนตวัอยูเ่สมอ 

ทนัเหตุการณ์ การใชเ้วลาและภาษาทีถูก ความเป็นผูริ้เริมเป็นของตนเอง และความเป็นผูมี้ ความ

ตดัสินปัญหาทีดี 

2.   เป็นผูที้มีความสาํเร็จ (achievement) ความสาํเร็จทางดา้นวิชาการ แสวงหาความรู้

ความสาํเร็จทางเล่นกีฬา 

                                                             
36สงวน  สุทธิเลิศอรุณ และคนอืน ๆ, จติวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ชยัศิริการพิมพ,์ 

2522), หนา้ 103-104. 
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3.  เป็นผูมี้ความรับผดิชอบ (responsibility) เขาจะตอ้งเป็นผูที้คนอืนจะพึงพาได ้มีความคิดริเริม 

มีความสมาํเสมอมนัคง อดทน กลา้พดูกลา้ทาํ มีความเชือมนัตนเอง และมีความปรารถนาทีจะเป็นเลิศ

หรือทะเยอทะยาน 

4.  เป็นผูเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม (participation) ในดา้นกิจกรรม ในดา้นสังคม ให้ความร่วมมือ 

รู้จกัปรับตวัและมีอารมณ์ขนั 

5.  ผูน้าํจะตอ้งมีฐานะทางสังคม (status) มีตาํแหน่งทางฐานะทางสังคมเป็นทีรู้จกัทัวไป 

(popularity) 

6. รู้สภาพการณ์ (situation) รู้สภาวะทางจิตใจของคนระดบัต่าง ๆ  รู้ฐานะ ทกัษะ ความตอ้งการ

และความสนใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รู้ในวตัถุประสงค์ขององค์การทีจะทาํให้สาํเร็จ มีผูก้ล่าวว่า 

ผูน้าํทีดีก็ตอ้งรู้จกัเป็นผูต้ามทีดีดว้ย37 

กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํทีดี ประกอบดว้ยลกัษณะของผูน้าํดงันี 

1. ความรู้ (Knowledge) เป็นผูร้อบรู้ ยิงรอบรู้มากเพียงใดฐานะแห่งความเป็นผูน้าํก็ยิง

มนัคงมากขึนเพียงนนั 

2.  ความคิดริเริม (Initiative) คิดริเริมปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน 

3.  ความกลา้หาญ (Courage) กลา้หาญสามารถจะผจญต่องานต่าง ๆ  ใหส้าํเร็จลุล่วงไดทุ้กอยา่ง 

มีความมนัคงในความคิดของตน 

4.  ความเด็ดขาด (Decisiveness) สามารถตดัสินใจไดท้นัท่วงที 

5.  ความคิดแนบเนียน (Tact) สามารถทีจะติดต่อเกียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์กบัผูอื้น 

รู้เรืองขนบธรรมเนียมประเพณี มารยามสงัคม 

6.  ความยติุธรรม (Justice) มีความเทียงธรรมปราศจากอคติ วางตนเป็นกลางไม่เอนเอียง

ในทางทีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์หรือเป็นโทษต่อผูห้นึงผูใ้ด 

7.  ท่าทาง (Bearing) มีกิริยาอาการและเครืองแต่งกายทีถูกตอ้งเหมาะสม มีบุคลิกภาพ

ลกัษณะท่าทางดี 

8.  ความอดทน (Endurance) คือความสามารถของร่างกาย ความคิดจิตใจทีจะทนต่อการ

ปฏิบติักิจการต่าง ๆ 

9.  ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) เอาใจใส่ต่อหนา้ที มีฉนัทะ พอใจในงานอยูเ่สมอ 

10.  ความไม่เห็นแก่ตวั (Unselfishness) ขจดัเสียซึงความมกัได ้มีความซือตรง ซือสตัยสุ์จริต 

11.  ความตืนตวั (Alertness) มีความว่องไวปราดเปรียว ระมดัระวงั สุขุม รอบคอบ ไม่ประมาท 

                                                             
37นพพงษ์  บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2525), หนา้ 96.  
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12.  ดุลพินิจ (Judgment) สามารถทีจะพิจารณาเรืองต่าง ๆ เหตุผลต่าง ๆ อยา่งถกูตอ้ง 

13.  ความสงบเสงียม (Humility) ไม่หยงิยโส ไม่จองหอง ไม่มีความภูมิใจในสิงทีไร้เหตุผล 

14.  ความเห็นอกเห็นใจ (Humanity) เอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาใจใส่ในเรืองสวสัดิการของ

เพือนร่วมงาน 

15.  ความจงรักภักดี (Loyalty) มีความจงรักภักดีต่อหมู่คณะ เป็นทีไวว้างใจของสมาชิก 

ซือสตัยต่์อคนอืน คนอืนจะซือสตัยใ์นการตอบสนอง 

16.  การสังคมดี (Sociability) ปรับตัวเองให้คบค้าสมาคมกบัเพือนมนุษยด์้วยกันอย่าง

ถกูตอ้งแนบเนียน 

17. การบังคบัตัวเอง (Self-control) ระมดัระวงัมิให้แสดงออกซึงกิริยาอาการต่าง ๆ  ทีไม่

เหมาะสมแก่ผูอื้น38 

สรุปไดว้่า การทีจะเป็นผูน้าํทีดีนัน จะตอ้งมีคุณลกัษณะรวมอยู่ในตวับุคคลเดียวกนั ที

เป็นผูน้าํจะตอ้งมีความเชือมนัสูง มีความรู้ความสามารถในทุกดา้น ทงัดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา และฐานะทางสงัคม มีปรัชญาในการบริหารงาน มีคุณธรรมประจาํใจ มีไหวพริบปฏิบติั

ตนพร้อมทีจะแกปั้ญหาต่างๆ อยา่งฉลาด เฉียบขาดและรอบคอบ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ซึงสิง

ต่างๆ เหล่านีเป็นคุณลกัษณะทีดีของผูน้าํนนัเอง  

2.3.7 คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพของผู้นําทีมปีระสิทธิภาพ 

รังสรรค์  ประเสริฐศรี  ไดใ้ห้แนวคิดคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของผูน้าํทีมีประสิทธิผล 

(personality traits of effective leaders) ลกัษณะผูน้าํทีประสิทธิผลมีลกัษณะดงันี 

1. เป็นบุคคลทีทาํใหอ้งคก์ารประสบความกา้วหนา้ และบรรลุผลสาํเร็จ 

2.  เป็นผูที้มีบทบาททีสามารถสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลทีเป็นผูใ้ตบ้งัคบั บญัชา 

3.  การจูงใจผูอื้นใหป้ฏิบติัตามการติดต่อสือสาร และมีอิทธิพลเหนือผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาตาม

อาํนาจหนา้ทีของการบริหารทีดาํรงตาํแหน่งอยู ่

4.  ผูน้าํมีส่วนทาํใหเ้กิดวิสยัทศัน์ขององคก์ารและของพนักงาน ซึงรวมถึงผูน้าํทีสามารถ ใช้

อาํนาจ อิทธิพลต่าง ๆ ทงัทางตรงทางออ้มเพือนาํกลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงดว้ย 

5. ผูน้าํยงัเป็นบุคคลทีมีอิทธิพลต่อกลุ่ม และสามารถนาํกลุ่มให้ปฏิบตัิงานต่างๆ เพือให้

บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

จากการสงัเกตโดยผูบ้ริหารและผูเ้ชียวชาญดา้นทรัพยากรมนุษย ์ชีว่าผูน้าํจะมีคุณลกัษณะ

ดา้นบุคลิกภาพทีโดดเด่นเป็นพิเศษ ซึงจะช่วยให้เกิดประสิทธิผลของภาวะผูน้ ําทีสอดคลอ้งกับ

                                                             
38ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศิลปะบรรณาการ, 2542), หน้า  

141-142. 
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สถานการณ์นัน ๆ ตวัอย่างเช่น ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูน้าํในบริษทัทีมีเทคโนโลยีสูง อาจใชว้ิธี

ชมเชยพนกังานทีทาํงานไดผ้ลดี ทาํใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจและเกิดความนิยมนับถือในตวัผูน้าํ 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการบริหารและความสามารถดา้นสติปัญญาของผูน้าํดงักล่าวไม่เหมาะกับ

คนงานในแผนกผลิตก็ได ้คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของผูน้าํสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพทวัไป และ  

2. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพทีสมัพนัธก์บังาน  

โดยมีรายละเอียดดงันี 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมทิี 2.1  คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพของผู้นํา 

 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพทัวไป (general personality traits) เป็นคุณลกัษณะ ซึง

สามารถสังเกตไดท้งัภายในภายนอก คุณลกัษณะทวัไปจะสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จ และความพอใจ ทงั

ชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั 

1.1 ความเชือมนัในตนเอง (self – confidence) เป็นการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ใน

สถานการณ์ต่างๆ ในลกัษณะทีมีความสงบและเป็นผูน้าํทีดีไดแ้มจ้ะอยู่ภายใตภ้าวะแรงกดดนั และ

วิกฤติ จึงเป็นสิงสาํคญัสาํหรับผูน้าํทีจะตอ้งมีความเชือมนัในตนเองอย่างแทจ้ริง ซึงจะสังเกต ไดจ้าก

การใชค้าํพดูทีจริงจงั การรักษาอากปักิริยาทีดี และการแสดงท่าทางทีเหมาะสม ซึงจะเป็นส่วนหนึงที

แสดงถึงความเชือมนัในตนเองดว้ย 

1.2  การสร้างความไวว้างใจได ้(trustworthiness) เป็นบุคคลทีมีลกัษณะซือสัตยซื์อตรง

และสามารถสร้างความเชือถือแก่กลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูที้เกียวขอ้ง สมาชิกของกลุ่มจะมีความเชือมนั

ว่าผูน้าํต้องแสดงความซือสัตย ์ความมนัคง และเป็นผูที้สามารถเชือถือได้ จึงจะสามารถก่อให ้

เกิดความไวว้างใจแก่ผูที้เกียวขอ้งได ้

คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของผูน้าํทีมีประสิทธิภาพ 

(Personality traits of Effective Leaders) 
 

2. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพทีสมัพนัธก์บังาน 

(task – related personality traits) 
 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพทวัไป 

(general personality traits) 
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1.3  ลกัษณะเด่น (dominance) เป็นลกัษณะเด่นของผูน้าํทีมีเหนือบุคคลอืนๆ อย่าง

เห็นได้ชดัในดา้นต่างๆ ผูน้าํทีมีลกัษณะโดดเด่นมกัจะถูกมองว่าเป็นคนหยิงหรือทาํตัวเป็นนาย  

ซึงความจริงแลว้ ความโดดเด่นจะไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูน้าํ (personal 

characteristics of leaders) 

1) ลกัษณะทางกายภาพ (physical characteristics)  

- กระฉบักระเฉง 

-  กระปรีกระเปร่า 

2) ภูมิหลงัทางสงัคม (social background) 

- ความสามารถในการปรับเปลียน 

3) สติปัญญาและความสามารถ (intelligence and ability)  

- การตดัสินใจ วิจารณญาณ 

-  ความรู้ 

-  ทกัษะการพดู 

4) บุคลิกภาพ (personality) 

-  กระตือรือร้น 

-  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

-  ความซือสตัย ์มีจริยธรรม 

-  ความเชือมนัในตนเอง 

5) ลกัษณะทีสมัพนัธก์บังาน (work – related characteristics)  

-  มีกระตุน้ทีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ 

-  กระตุน้ทีนาํไปสู่ความรับผดิชอบ 

-  มีความรับผดิชอบเพือใหง้านบรรลุเป้าหมาย 

-  การมุ่งมนัในการทาํงาน 

6) ลกัษณะดา้นสงัคม (social characteristics)  

- ความสามารถทีจะสร้างความร่วมมือ 

-  การร่วมมือ 

-  ความเป็นทีนิยมชมชอบ มีชือเสียง 

-  ความสามารถทางดา้นสงัคม ทกัษะในการติดต่อระหว่างกลุ่ม 

-  การมีส่วนร่วมในสงัคม 

-  รู้จกักาลเทศะ มีความสามารถในการเจรจา 
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1.4 เป็นคนกลา้แสดงออก (extroversion) เป็นบุคลิกลกัษณะทีมีการแสดงออกทีเด่นชดัใน

สังคมและมีบุคลิกลกัษณะโดดเด่น โดยจะทาํให้คนทีทาํงานดว้ยเกิดความสบายใจ และกลา้ทีจะ

แสดงความคิดเห็น นอกจากนียงัช่วยในเกิดการรวมกลุ่มและช่วยใหก้ารทาํงาน กบัสมาชิกของกลุ่ม

ง่ายขึน ตลอดจนสามารถสร้างพลงักลุ่มและสร้างทีมงานได ้

1.5 การเป็นคนทีมีการแสดงออกทีเหมาะสม (assertiveness) เป็นความเปิดเผยเฉียบขาด

ในการแสดงความตอ้งการ ความคิดเห็น ความรู้สึก และทศันคติ การเป็นคนทีมีการแสดงออก 

1.6 ความมนัคงในอารมณ์ (emotional stability) เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์

ในการโตต้อบไดอ้ยา่งเหมาะสมแมใ้นภาวะวิกฤต อารมณ์ทีมนัคงเป็นคุณลกัษณะภาวะผูน้าํทีสาํคญั 

ซึงจะช่วยใหแ้กไ้ขสถานการณ์ใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยดี 

1.7 ความกระตือรือร้น (enthusiasm) เป็นการแสดงออกดว้ยความสนใจในการทาํ  สิงใด

สิงหนึงอย่างกระตือรือร้น ผูน้ ําสามารถแสดงความกระตือรือร้นทังด้วยการใช้คาํพูดและการ

แสดงออก เช่น การใชท่้าทางเป็นตน้ในสถานการณ์การบริหารจะตอ้งการผูน้าํ ซึงกระตือรือร้นเพือ

จูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมการสร้างสรรค ์การทาํงาน ตลอดจนช่วยสร้างความสมัพนัธที์ดีกบัสมาชิกใน

ทีมงาน 

1.8 มีอารมณ์ขนั (sense of humor) การแสดงออกของความเป็นคนมีอารมณ์ดีและมอง

เหตุการณ์หรือสิงต่าง ๆ โดยไม่รู้สึกเครียด อารมณ์ขนัจะถือเป็นบทบาททีสาํคญัของผูน้าํ อารมณ์

ขนัจะช่วยลดความตึงเครียด ความน่าเบือ และความไม่ถกูกนั ตลอดจนช่วยใหมี้อาํนาจเหนือกลุ่มได ้

1.9 ความเป็นคนดูอบอุ่นหรือมีความเอืออารี (Wealth) เป็นการแสดงออก ความเห็นอก

เห็นใจ อารมณ์มนัคง เขา้ใจในสิงต่าง ๆ ทีเกิดขึนและพร้อมทีจะช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาโดยช่วยให้

ภาวะผูน้าํมีประสิทธิผล ดงันี 

1) ช่วยใหเ้กิดความสะดวกในการสร้างความสมานจิตใจกนั หรือความมีไมตรีให้กบั

สมาชิกของกลุ่ม 

2)  เป็นคุณลกัษณะพิเศษของภาวะผูน้าํทีมีความสามารถ 

3)  เป็นคุณลกัษณะทีทาํใหส้มาชิกกลุ่มเกิดอารมณ์ดีและช่วยสร้างบรรยากาศ ในการ

ทาํงาน 

1.10 มีความอดทนสูงต่อความตึงเครียด ความผดิหวงัหรือคบัขอ้งใจ (high tolerance for 

frustration) เป็นความสามารถทีจะเผชิญปัญหาและสามารถแกปั้ญหาใหลุ้ล่วงไปดว้ยดีไดเ้นืองจาก

ผูน้าํตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหา ความผิดหวงั และความตึงเครียดมากมาย ดงันัน ผูน้าํจึงตอ้งมีความ

อดทนสูงและสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยสุขภาพจิตทีดี 
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1.11 การรู้จักตนเองและมีวตัถุประสงค์ในการทาํงาน (self – awareness and self-

objectivity) เป็นการรับรู้ในจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองซึงจะช่วยให้เขาสามารถทีจะใชจุ้ดแข็ง

ของเขาใหเ้กิดประโยชน์ และพฒันาแกไ้ขจุดอ่อนของตนได ้ตลอดจนสามารถสร้างความไวว้างใจ

ใหก้บัทีมงานเพือใหง้านกลุ่มบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีกาํหนดไว ้

2. คุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพทีสัมพนัธ์ก ับงาน (Task – Related personality traits) 

เป็นคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพทีแน่นอนของผูน้าํทีมีประสิทธิผลและก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในการทาํงาน

โดยมีรายละเอียด ดงันี 

2.1  มีความคิดริเริม (Initiative) เป็นการมีความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานมีการ

ตดัสินใจและทาํกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ซึงจะนําไปสู่การสร้างโอกาสในการเปลียนแปลง

ตลอดจนมีความสามารถในการคน้หาปัญหา และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาทกัษะเหล่านี

จาํเป็นจะตอ้งมีการฝึกหดัปฏิบติัเพือพฒันาทกัษะดา้นนี 

2.2  มีความเข้าใจอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจผูอื้น (Sensitivity to Others and 

Empathy) ผูน้าํตอ้งพยายามสร้างอิทธิพลเหนือผูอื้นโดยต้องเขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิด (ทัศนคติ 

ความสนใจ และอารมณ์) ของสมาชิกกลุ่ม โดยศึกษาและสงัเกตในรายละเอียดว่าสมาชิกกลุ่มเป็นใครมี

ความตอ้งการอยา่งไร เพือทีจะหาวิธีการสือสารทีดี และสร้างอิทธิพลเหนือบุคคลเหล่านนัได ้ทกัษะ

ด้านนีจะช่วยป้องกันปัญหาความขัดแยง้และความลม้เหลวของผูน้ ํา ตลอดจนจะช่วยในการ

ตดัสินใจและการเจรจาต่อรองในเรืองหนึงใหบ้รรลุผล 

2.3  ความสามารถในการยดืหยุ่นไดแ้ละความสามารถในการปรับตวั (Flexibility and 

Adaptability) ความยืดหยุ่นได ้(Flexibility) เป็นความสามารถทีจะปรับภารกิจและความตอ้งการ

ของทีมงานใหเ้หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ทีแตกต่างกนั ซึงตอ้งมีลกัษณะทียดืหยุ่นได ้ตลอดจน

สามารถปรับปรุงเปลียนแปลงใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเปลียนแปลง เช่น ความกา้วหน้า 

ดา้นเทคโนโลย ีการลดจาํนวนแรงงานการเปลียนแปลงลกัษณะความจาํเป็น และความตอ้งการของลูกคา้ 

การเปลียนแปลงดา้นกาํลงัแรงงาน ฯลฯ 

2.4  สภาพการควบคุมภายในตนเอง (Internal Locus of Control) เป็นลกัษณะดา้น

บุคลิกภาพของผูน้าํซึงมีความเชือมนัว่าเป็นผูค้วบคุมและเป็นผูก้าํหนดดวงชะตาชีวิตของตนเอง ซึง

คุณสมบติันีผูน้าํตอ้งมีความเชือมนัในตนเอง มีจิตใจทีเขม้แข็ง มีความอดทน และมีการพฒันาตนเอง จึง

จะสามารถควบคุมตนเองได ้ซึงคุณสมบติัเหล่านีจะทาํใหผู้น้าํเป็นทียอมรับของสมาชิกกลุ่ม 

2.5  ความกลา้หาญ (Courage) ผูน้าํตอ้งมีความกลา้หาญในการเผชิญกับความเสียง

ความท้าทายกับสิงแปลกใหม่ซึงจะต้องมีความรอบคอบระมัดระวงั มีความคิดริเริม มีความ

รับผดิชอบ มีความกลา้หาญในการตดัสินใจ เพือทีจะฉวยโอกาส ขจดัอุปสรรค แกไ้ขปัญหา และการใชก้ล

ยทุธใ์หม่ ๆ ในแต่ละสถานการณ์ใหไ้ด ้
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2.6  ความสามารถกลบัคืนสู่สภาพเดิม (Resiliency) เป็นความสามารถในการทีจะแกไ้ขปัญหา

ให้เรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว เช่น การถูกตัดงบประมาณ กาํลงัแรงงาน การให้พนักงานออก ฯลฯ 

ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไม่กงัวลถึงความลม้เหลว เพราะจะเป็นการทาํลายขวญัและกาํลงัใจของผูใ้ต ้

บงัคบับญัชา แต่จะเกิดความมุมานะบากบนัไม่ยอมแพแ้ละไม่ทอ้ถอยในสิงใดอยา่งง่าย ๆ39   

วเิชียร  วทิยอุดม  ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํทีประสบความสาํเร็จนนัไวว้่า การทีผูน้าํ

มีคุณสมบติัครบถว้นทุกอยา่งตามคุณลกัษณะของผูน้าํทีดีแลว้ ก็ไม่ไดเ้ป็นเครืองชีหรือหลกัประกนั ว่า

ผูน้าํคนนนัจะสามารถทาํงานในบทบาทหนา้ทีของการเป็นผูน้าํไดส้าํเร็จทุกคนไปเพราะมีปัจจยัอย่าง

อืนทีเขา้มามีอิทธิพลหรือสอดแทรก ทาํใหง้านในหนา้ทีไม่สามารถประสบความสาํเร็จได ้ดงันัน การ

เป็นผูน้าํจะควรตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งอืนนอกเหนือจากคุณลกัษณะทีดีทีควรมีเพือทีจะไดท้าํให้งาน

ในบทบาทหนา้ทีสาํเร็จตามความคิดเห็น”40 

สรุปไดว้่า คุณลกัษณะของผูน้าํทีช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของภาวะผูน้าํ หรือ

ช่วยใหผู้น้าํสามารถนาํกลุ่มหรือองคก์ารไปสู่ความสาํเร็จ โดยคุณลกัษณะดงักล่าว มกัปรากฏในตวั

ของผูน้าํทุกคน ซึงผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดดงักล่าวไปศึกษาคน้ควา้ เป็นกรอบในการทาํวิจยั เพือให้รู้ถึง

คุณลกัษณะผูน้าํทอ้งถิน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวดต่อไป 

 

2.4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเกียวกับผู้นํา 

พระพุทธศาสนาใหค้วามสาํคญัเกียวกบัตวัผูบ้ริหารหรือผูน้าํในการบริหารนีมาก โดยมีคาํ

สอนทีพูดถึงเกียวกับลักษณะของผูน้ ําดังทีปรากฏอยู่ในทุติยปาปณิกสูตร 41 ว่าผู ้นําจะต้อง

ประกอบดว้ยลกัษณะ ดงันีคือ 

1. จกฺขุมา คือ ความเป็นผูมี้วิสยัทศัน์ทีกวา้งไกลสามารถมองสภาพเหตุการณ์ออกและจะ

วางแผนเตรียมรับหรือรุกไดอ้ยา่งไร 

2. วิธุโร คือ ความเป็นผูช้าํนาญในงานรู้จกัวิธีการต่าง ๆ ไม่บกพร่องในหน้าทีทีตนได้

รับผดิชอบ 

 

                                                             
39รังสรรค ์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้นํา, (กรุงเทพมหานคร : ไดมอนด์อิน บิสซิเนศเวิลด์, 2544), 

หนา้35-40.  

 40วิเชียร  วิทยอุดม, ภาวะผู้นํา, พิมพค์รังที 4, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัธีระฟิลม ์และไซเท็กซ ์

จาํกดั, 2550), หนา้ 264. 
41องฺ.ติก. 20/20/163. 
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3. นิสฺสยสมฺปนฺโน คือ ความเป็นผูที้มีมนุษยสมัพนัธดี์และไดรั้บความเชือถือจากผูอื้น42 

ในพระสูตรนีแสดงใหเ้ห็นว่า การเป็นผูน้าํนนั จะตอ้งเป็นผูป้ระกอบดว้ยปัญญา คือมีหูตา

ไวกวา้งไกลสามารถจาํแนกบุคคลและเหตุการณ์ออกว่าเป็นอยา่งไรซึงจะทาํให้ผูน้าํมีประสบการณ์   

มีความชาํนาญในการปกครองเขา้ใจบุคคลหรือผูใ้ต้บงัคบับญัชาไดเ้ป็นอย่างดี แต่คุณสมบติัทงั 3 

ประการนี มีระดับความสําคัญมากน้อยต่างกันไปตามระดับตําแหน่งหน้าทีขององค์กรหรือ

หน่วยงานว่าเลก็หรือใหญ่ขนาดไหนหรือมี ความสาํคญัเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิงแลว้ผูป้กครองรัฐ

หรือผูน้าํประเทศแลว้นับว่าเป็นองค์กรทีใหญ่ผูน้าํหรือผูบ้ริหารจึงตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น จึงจะ

สามารถยดึศรัทธาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไว ้

นอกจากนี ผูน้าํจะตอ้งประกอบไปดว้ยคุณธรรมจริยธรรมจะตอ้งวางตวัอยู่ในกฎระเบียบ

อยา่งเคร่งครัด ในคมัภีร์สงัฆโสภณสูตร พระพุทธองค์ไดแ้สดงถึงลกัษณะและคุณสมบติัของผูน้าํ

หรือผูบ้ริหารไวว้่า 

1. วิยตฺโต    เป็นผูมี้ปัญญา 

2. วินีโต  เป็นผูมี้ระเบียบวินยัดี 

3. วิสารโท เป็นผูแ้กลว้กลา้ 

4. พหุสุโต เป็นผูมี้ความรู้ ศึกษาทรงจาํมาก 

5. ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  เป็นผูป้ฏิบติัธรรม รักษาความถกูตอ้งในสิงดีทีถกูทีควร43 

2.4.1 ผู้นําตามหลกักลัยาณมติรธรรม 7 ประกอบดว้ย   

1. ปิโย น่ารัก ในฐานเป็นทีสบายใจและสนิทสนม ชวนใหอ้ยากเขา้ไปปรึกษาไต่ถาม 

2.ครุ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นทีพึง

ใจ และปลอดภยั 

3. ภาวนีโย น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณ คือ ความรู้และภูมิปัญญา

แทจ้ริง ทงัเป็นผูฝึ้กอบรมและปรับปรุงตนอยูเ่สมอ ควรเอาอยา่ง ทาํใหร้ะลึกและเอ่ยอา้งดว้ยซาบซึง

ภูมิใจ 

4. วตฺตา จ รู้จกัพดูใหไ้ดผ้ล รู้จกัชีแจงใหเ้ขา้ใจ รู้ว่าเมือไรควรพูดอะไรอย่างไร คอย

ใหค้าํแนะนาํว่ากล่าวตกัเตือน เป็นทีปรึกษาทีดี 

5. วจนกฺขโม อดทนต่อถอ้ยคาํ คือ พร้อมทีจะรับฟังคาํปรึกษาซกัถามคาํเสนอแนะ

วิพากษว์ิจารณ์ อดทน ฟังไดไ้ม่เบือ ไม่ฉุนเฉียว 

                                                             

 42องฺ.ติก. 20/20/164. 

 43องฺ.จตุกฺก. 21/7/12.  
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6. คมฺภีร ฺจ กถ ํกตฺตา แถลงเรืองลาํลึกได ้สามารถอธิบายเรืองยุ่งยากซบัซ้อน ให้

เขา้ใจ และใหเ้รียนรู้เรืองราวทีลึกซึงยงิขึนไป 

7. โน จฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชกันาํในอฐาน คือ ไม่แนะนาํในเรืองเหลวไหล หรือชกัจูง

ไปในทางเสือมเสีย44 

สรุปไดว้่า กลัยาณมิตรธรรม 7 เป็นหลกัธรรมอีกประการทีผูน้าํควรมี ซึงประกอบไปดว้ย   

ปิโย น่ารัก ครุ น่าเคารพ ภาวนีโย น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณ วตฺตา จ รู้จกัพูดให้ไดผ้ล 

วจนกฺขโม อดทนต่อถอ้ยคาํ คมฺภีร ฺจ กถ ํกตฺตา แถลงเรืองลาํลึกได ้และโน จฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชกันาํ

ในเรืองเหลวไหล 

2.4.2 ผู้นําตามหลกัสัปปุริสธรรม 7  

บุคคลทีเป็นผูน้าํจะตอ้งมีธรรม 7 ประการ ดงัต่อไปนี 

1. ธมัมญั ุตา   

รู้หลกัการ เมือดาํรงตาํแหน่ง มีฐานะ หรือจะทาํอะไรก็ตาม ต้องรู้หลกัการ รู้งาน รู้หน้าที รู้

กฎเกณฑก์ติกาทีเกียวขอ้ง เช่น อยา่งผูป้กครองประเทศชาติก็ตอ้งรู้หลกัรัฐศาสตร์ และรู้กฎกติกาของรัฐ 

คือกฎหมาย ตงัแต่รัฐธรรมนูญลงมา แลว้ก็ยืนอยู่ในหลกัการ ตงัตนอยู่ในหลกัการให้ไดชุ้มชน สังคม 

องคก์ร หรือกิจการอะไรก็ตาม ก็ตอ้งมีหลกัการ มีกฎ มีกติกา ทีผูน้าํจะตอ้งรู้ตอ้งชดั แลว้ก็ตงัมนัอยูใ่น

หลกัการนนั 

2. อตัถญั ุตา 

รู้จุดหมาย ผูน้าํถา้ไม่รู้จุดหมายก็ไม่รู้ว่าจะนาํคนและกิจการไปไหน นอกจากรู้จุดหมาย มี

ความชดัเจนในจุดหมายแลว้ จะตอ้งมีความแน่วแน่มุ่งมนัทีจะไปให้ถึงจุดหมายดว้ย ขอ้นีเป็น

คุณสมบติัทีสาํคญัมาก เมือใจมุ่งจุดหมาย แมมี้อะไรมากระทบกระทงั ก็จะไม่หวนัไหว อะไรไม่

เกียวขอ้ง ไม่เขา้เป้า ไม่เขา้แนวทางก็ไม่มวัวุ่นวาย ใครจะพดูวาว่าด่าเหน็บแนม เมือไม่ตรงเรือง ก็ไม่

มวัถือสา ไม่เก็บเป็นอารมณ์ ไม่ยุง่กบัเรืองจุกจิกไม่เป็นเรือง เอาแต่เรืองทีเขา้แนวทางสู่จุดหมาย ใจ

มุ่งสู่เป้าหมาย อยา่งชดัเจนและมุ่งมนัแน่วแน่ 

3. อตัตญั ุตา  

รู้ตน คือ ตอ้งรู้ว่าตนเองคือใครมีภาวะเป็นอะไร อยูใ่นสถานะใด มีคุณสมบติั มีความพร้อม 

มีความถนัด สติปัญญา ความสามารถอย่างไร มีกาํลงัแค่ไหน มีข้อยิงข้อหย่อน จุดอ่อนจุดแข็ง

อยา่งไร ซึงจะตอ้งสาํรวจตนเอง และเตือนตนเองอยูเ่สมอ ทงันีเพือประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุง

ตวัเอง ให้มีคุณสมบติัความสามารถยิง ๆ ขึนไป ไม่ใช่ว่าเป็นผูน้าํแลว้จะเป็นคนสมบูรณ์ไม่ตอ้ง

พฒันาตนเอง ยงิเป็นผูน้าํก็ยงิตอ้งพฒันาตนเองตลอดเวลาใหน้าํไดดี้ยงิขึนไป 

                                                             
44อง. สตตก. 23/34/33. 



47 
 

 

 

4. มตัตญั ุตา  

รู้ประมาณ คือ รู้จกัความพอดี หมายความว่าตอ้งรู้จกัขอบเขตขีดขนัความพอเหมาะทีจะจดัทาํ

ในเรืองต่าง ๆ ท่านยกตวัอย่าง เช่น ผูป้กครองบา้นเมืองรู้จกัประมาณในการลงทณัฑ์อาชญา และการ

เก็บภาษี เป็นตน้ ไม่ใช่เอาแต่จะให้ไดอ้ย่างใจ และตอ้งรู้จกัว่าในการกระทาํนัน ๆ หรือในเรืองราว 

นัน ๆ มีองค์ประกอบหรือมีปัจจัยอะไรเกียวข้องบ้าง ทาํแค่ไหนองค์ประกอบของมนัจะพอดี ได้

สัดส่วนพอเหมาะ การทาํการต่าง ๆ ทุกอย่างต้องพอดี ถา้ไม่พอดีก็พลาดความดีจึงจะทาํให้เกิด

ความสาํเร็จทีแทจ้ริง ฉะนนัจะตอ้งรู้องคป์ระกอบและปัจจยัทีเกียวขอ้งและจดัใหล้งตวัพอเหมาะพอดี 

5. กาลญั ุตา  

รู้กาล คือ รู้จกัเวลา เช่น รู้ลาํดบั ระยะ จงัหวะ ปริมาณ ความเหมาะของเวลาว่า เรืองนีจะลง

มือตอนไหน เวลาไหน จะทาํอะไรอย่างไร จึงจะเหมาะ ดงัจะเห็นว่าแมแ้ต่การพูดจาก็ตอ้งรู้จัก

กาลเวลา ตลอดจนรู้จักวางแผนงานในการใช้เวลา ซึงเป็นเรืองใหญ่ เช่น วางแผนว่า สังคมมี

แนวโน้มจะเป็นอย่างนีในเวลาขา้งหน้าเท่านัน และเหตุการณ์ทาํนองนีจะเกิดขึน เราจะวางแผน

รับมือกบัสถานการณ์นนัอยา่งไร 

6. ปริสญั ุตา  

รู้ชุมชน คือ รู้สงัคม ตงัแต่ในขอบเขตทีกวา้งขวาง คือ รู้สงัคมโลก รู้สงัคมของประเทศชาติ 

ว่าอยูใ่นสถานการณ์อยา่งไร มีปัญหาอะไรมีความตอ้งการอย่างไร โดยเฉพาะถา้จะช่วยเหลือเขา ก็

ตอ้งรู้ปัญหารู้ความตอ้งการของเขา แมแ้ต่ชุมชนยอ่ย ๆ ถา้เราจะช่วยเหลือเขา เราตอ้งรู้ความตอ้งการ

ของเขา เพือสนองความตอ้งการไดถ้กูตอ้ง หรือแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด 

7. ปุคคลลญั ุตา  

รู้บุคคล คือ รู้จกับุคคลทีเกียวขอ้ง โดยเฉพาะคนทีมาร่วมงานร่วมการร่วมไปดว้ยกนั และ

คนทีเราไปใหบ้ริการตามความแตกต่างเฉพาะตวั เพือปฏิบติัต่อเขาไดถู้กตอ้งเหมาะสมและไดผ้ล 

ตลอดจนสามารถทาํบริการใหค้วามช่วยเหลือไดต้รงตามความตอ้งการ รู้ว่าจะใชว้ิธีสัมพนัธ์พูดจา

แนะนาํติชมหรือจะให้เขายอมรับได้อย่างไร โดยเฉพาะในการใช้คน ซึงต้องรู้ว่าคนไหนเป็น

อย่างไร มีความถนัดอธัยาศยั ความสามารถอย่างไร เพือใชค้นให้เหมาะกบังาน นอกจากนันก็รู้

ประโยชน์ทีเขาพึงได ้เพราว่าในการทาํงานนนัไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็นเพียงเครืองมือทาํงานได ้แต่
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จะตอ้งให้คนทีทาํงานทุกคนไดป้ระโยชน์ ไดพ้ฒันาตวัเอง ผูน้าํควรรู้ว่า เขาควรจะไดป้ระโยชน์

อะไรเพือความเจริญงอกงามแห่งชีวิตทีแทจ้ริงของเขาดว้ย45 

สรุปไดว้่า สปัปุริสธรรม 7 ประการนี เป็นคุณสมบติัในตวัของผูน้าํ คือ ผูน้าํตอ้งรู้หลกัการ 

รู้จุดหมาย รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล เพือทีจะทาํใหก้ารงานสาํเร็จผล 

 

2.5 แนวคดิเกียวกับองค์การบริหารส่วนตาํบล 

2.5.1 ประวตัคิวามเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

กรมการปกครอง จากขอ้มูลสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบลกล่าวไวว้่า เดิมสภา

ตาํบล ไดจ้ดัตงัขึนตามคาํสงักระทรวงมหาดไทย ที 222/2499 ลงวนัที 8 มีนาคม 2499 เรือง ระเบียบ

บริหารราชการ ส่วนตาํบลและหมู่บา้น โดยมีวตัถุประสงค์ทีจะเปิดโอกาสให้ราษฎรไดเ้ขา้ร่วมกนั

บริหารงานของตาํบล   และหมู่บา้นทุกอย่างเท่าทีจะเป็นประโยชน์แก่ทอ้งทีและราษฎรเป็นส่วน

ร่วม อนัจะเป็นทางนาํราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยดว้ยวิธีจดัให้มีสภาตาํบลและ

คณะกรรมการตาํบลขึน 

การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล วนัที 1 มีนาคม 2509 กระทรวง มหาดไทยไดแ้ก่คาํสงั ที 

275/2509 เรือง ระเบียบราชการส่วนตาํบลและหมู่บา้น (ฉบบัที 2) ขึนโดยรวมคณะกรรมการตาํบล

และสภาตาํบลเขา้เป็นองค์กรเดียวกนั เช่นเดียวกบัแบบการปกครองของสุขาภิบาล ทังนี เพือให้

สามารถปฏิบติัหนา้ทีอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ยิงขึนและให้สอดคลอ้งกบั

โครงการพฒันาเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึงคณะรัฐมนตรีไดล้งมติรับหลกัการเป็นทีสงัเกตว่าคาํสั ง

ของกระทรวงมหาดไทย ทงั 2 ฉบบั ดงักล่าวนี เป็นเพียงระเบียบปฏิบติัในทอ้งทีบางแห่ง มิไดเ้ป็นการ

บริหารราชการส่วนทอ้งถิน ตามทีกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินหรือประกาศคณะปฏิวติั 

ฉบบัที 218 ไดร้ะบุไวว้นัที 13 ธนัวาคม 2515 ไดมี้ประกาศคณะปฏิบติั ฉบบัที 326 แกไ้ขปรับปรุงระเบียบ

บริหารของตาํบลและให้ปรับปรุงตาํบลให้เป็นสภาตาํบล ตามประกาศคณะปฏิวติัฉบบันี ภายใน 3 ปี 

เพือใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะนนัและเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างไรก็ตาม 

ฐานะของสภาตาํบลยงัไม่ได้เป็นนิติบุคคลแต่ถือเป็นหน่วยหนึงขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือ

หน่วยยอ่ยขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามนยัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0309/ว 

438 ลงวนัที 29 กนัยายน 2509 ด่วนมาก ที มท 0309/ว99 ลงวนัที 1 มีนาคม 2510 และหนังสือ

กรมการปกครอง ที มท 0309/10898 ลงวนัที 20 กรกฎาคม 2510 การทีสภาตาํบลไม่มีฐานะเป็นนิติ

                                                             

 45พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้นํา : ความสําคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนา

ประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2546), หนา้ 9. 
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บุคคล ทาํใหก้ารบริหารงานไม่สามารถดาํเนิน ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตวัในการบริหาร 

รัฐบาลจึงปรับปรุงฐานะของสภาตาํบลเสียใหม่ ใหเ้ป็นนิติบุคคล เพือใหส้ามารถรองรับการกระจายอาํนาจ

ไปสู่ประชาชนให้มากขึนตามพระราชบญัญติั สภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 

มาตรา 6 และยกฐานะสภาตาํบลซึงมีรายไดต้ามเกณฑที์กาํหนดขึนเป็นองค์การบริหารส่วนตาํบลมีฐานะ

เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถินตามมาตรา 43 ประกอบดว้ยสภาองค์การบริหารส่วน

ตาํบลและคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามมาตรา 44 

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ไดป้ระกาศลงใน 

ราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่มที 111 ตอนที 53 ก. ลงวนัที 2 ธนัวาคม 2537 เกณฑ์ทีกาํหนดให้            

สภาตาํบลเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วน

ตาํบล พ.ศ. 2537 มาตรา 40 สภาตาํบลทีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณทีล่วงมา

ติดต่อกนัสามปีไม่ตาํกว่าปีละหนึงแสนห้าหมืนบาท หรือตามเกณฑ์รายไดเ้ฉลียในวรรคสองอาจ

ตงัเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้โดยทาํเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา ในประกาศนันให้ระบุชือและเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลไว้ด้วย การ

เปลี ยนแปลงเกณฑ์รายได้ เ ฉ ลีย ขอ งสภ าตําบ ลตา มว รร คหนึ งให้ทํา เ ป็ นป ระก าศ ขอ ง

กระทรวงมหาดไทยและใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา องค์การบริหารส่วนตาํบลตามมาตรา 95 

ใหพ้น้จากสภาแห่งสภาตาํบลนับตงัแต่วนัทีกระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศจดัตงัขึนเป็นองค์การ

บริหารส่วนตาํบล และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้โอนบรรดางบประมาณ

ทรัพยสิ์น สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี และเจา้หน้าทีของสภาตาํบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

ตามมาตรา 41 และ 95 วรรคสี กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศจดัตงัสภาตาํบลเป็นองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล ตามนยัมาตรา 40 และมาตรา 95 แห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล46 

 2.5.2 รูปแบบองค์การบริหารส่วนตาํบล 

โกวทิย์ พวงงาม กล่าวไวว้่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประกอบดว้ย สภาองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล และนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

1. สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล 

จาํนวนหมู่บา้นละสองคน ซึงเลือกตงัขึนโดยราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตงัในแต่ละหมู่บา้นในเขตองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนัน กรณีทีเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลใดมีเพียงหนึงหมู่บ้านให้มีสมาชิก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บา้นใหมี้สมาชิกองคก์ารบริหาร

                                                             
46กรมการปกครอง, ข้อมูลสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล, (กรุงเทพมหานคร : 

กรมการปกครอง, 2545), หนา้ 3. 
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ส่วนตาํบล หมู่บา้นละสามคนอาํนาจหน้าทีของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล มาตรา 52 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนา้ทีดาํ เนินการประชุมและดาํเนินกิจกรรมอืนใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บงัคบัการประชุมทีกระทรวงมหาดไทยกาํหนดมาตรา 54 ให้ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลเป็นผูเ้รียกประชุมสภาการบริหารส่วนตาํบลสมยัประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม 

2. องค์การบริหารส่วนตาํบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหนึงคน ซึงมาจากการ

เลือกตงัโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน  

อาํนาจหนา้ทีของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มาตรา 59 นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล มี

อาํนาจหนา้ทีดงันี 

1. กาํหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบล

ขอ้บญัญติั ระเบียบและข้อบงัคบัของทางราชการในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบล ขอ้บญัญติั ระเบียบ

และขอ้บงัคบัของทางราชการ 

2. สงั อนุญาตและอนุมติัเกียวกบัราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

3. แต่งตงัและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบล 

4. วางระเบียบเพือใหง้านขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

5.  รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

6.  ปฏิบติัหนา้ทีอืนตามทีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันีและกฎหมายอืน 

มาตรา 60 ให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควบคุมและรับผดิชอบในการบริหารราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายและเป็นผูบ้ังคับบัญชาของพนักงานส่วนตาํบล                  

และลกูจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

อาํนาจหนา้ทีในการสงัหรือปฏิบติัราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลให้เป็นไป

ตามทีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมอบหมาย 

อาํนาจหน้าทีของปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล มาตรา 60/1 ให้มีปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล

คนหนึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานส่วน ตาํบลและลูกจา้งองค์การบริหารส่วนตาํบลรองจากนายกองค์การ
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บริหารส่วนตาํบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาํ ขององค์การบริหารส่วนตาํบลให้เป็นไปตาม

นโยบายและมีอาํนาจหนา้ทีอืนตามทีกฎหมายกาํหนดหรือตามทีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมอบหมาย47 

2.5.3 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาํบล 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีสภาตาํบลอยูใ่นระดบัสูงสุด เป็นผูก้าํหนดนโยบายและกาํกบั

ดูแลกรรมการบริหาร ของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ซึงเป็นผูใ้ชอ้าํนาจบริหารงานองค์การ

บริหารส่วนตาํบล และ มีพนกังานประจาํทีเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถินเป็นผูท้าํงานประจาํวนัโดยมี

ปลดัและรองปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่ง

ออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ไดเ้ท่าทีจาํเป็นตามภาระหนา้ทีขององค์การบริหารส่วนตาํบล แต่ละแห่ง 

เพือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืนทีทีรับผดิชอบอยู ่ 

2.5.4 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และ

องค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพมิเตมิ 

องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) มีหน้าทีตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล และองค์การ

บริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และทีแกไ้ขเพิมเติม ดงันี 

1. พฒันาตาํบลทงัในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (มาตรา 66)  

2. มีหนา้ทีตอ้งทาํตามมาตรา 67 ดงันี  

(1) จดัใหมี้และบาํรุงทางนาํและทางบก 

(2)  การรักษาความสะอาดของถนน ทางนาํ ทางเดินและทีสาธารณะ รวมทงัการกาํจดั

ขยะมลูฝอยและสิงปฏิกลู 

(3)  ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 

(4)  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

(5)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

(6)  ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสู้งอายแุละพิการ 

(7)  คุม้ครอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  

(8)  บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน 

(9) ปฏิบติัหนา้ทีอืนตามทีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ใหต้ามความจาํเป็นและสมควร 

3. มีหนา้ทีทีอาจทาํกิจกรรมในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามมาตรา 68 ดงันี  
                                                             

47โกวิทย ์พวงงาม, การปกครองท้องถินหลักการและมิติใหม่ในอนาคต , (กรุงเทพ- 

มหานคร : สาํนกัพิมพว์ิญ ูชน, 2543), หนา้ 243-244.  
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(1) ใหมี้นาํเพือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  

(2)  ใหมี้และบาํรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน 

(3)  ใหมี้และบาํรุงรักษาทางระบายนาํ 

(4)  ใหมี้และบาํรุงสถานทีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 

(5)  ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  

(6)  ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 

(7)  บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

(8)  การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 

(9)  หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององค์การบริหารส่วนตาํบล  

(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 

(11) กิจการเกียวกบัการพาณิชย ์

(12)  การท่องเทียว 

(13)  การผงัเมือง  

2.5.5 อาํนาจหน้าทีตามพระราชบัญญัตกิาํหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2542 

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองทอ้งถิน 

พ.ศ. 2542 กาํหนดให้องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) มีอาํนาจและหน้าทีในการจดัระบบการ

บริการสาธารณะ เพือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถินของตนเองตามมาตรา 16 ดงันี 

(1) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินของตนเอง 

(2)  การจดัใหมี้ และบาํรุงรักษาทางบกทางนาํ และทางระบายนาํ  

(3)  การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และทีจอดรถ 

(4)  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอืน ๆ  

(5)  การสาธารณูปการ 

(6)  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ  

(7)  คุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม 

(8)  การส่งเสริมการท่องเทียว 

(9)  การจดัการศึกษา 

(10) การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  

(11) การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวฒันธรรมอนัดีของ

ทอ้งถิน  

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดั และการจดัการเกียวกบัทีอยูอ่าศยั 
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(13)  การจดัใหมี้ และบาํรุงรักษาสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

(14)  การส่งเสริมกีฬา 

(15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน 

(17)  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

(18)  การกาํจดัมลูฝอย สิงปฏิกลู และนาํเสีย 

(19)  การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(20)  การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(21) การควบคุมการเลียงสตัว ์

(22)  การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสตัว ์

(23)  การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

(24)  การจดัการการบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ทีดิoทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม 

(25) การผงัเมือง 

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

(27)  การดูแลทีสาธารณะ 

(28)  การควบคุมอาคาร 

(29)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(30)  การักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกนัและรักษาความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

(31) กิจการอืนใดทีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน ตามทีคณะกรรมการ

ประกาศกาํหนด48 

สรุปไดว้่า  การปกครองส่วนทอ้งถิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นการบริหารจดัการ ที

ใหบุ้คลากรในชุมชนใชศ้กัยภาพของตนเอง  ทรัพยากรในทอ้งถินในการบริหารจดัการ ทีสอดคลอ้ง

กบัความต้องการของชุมชน การให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ตดัสิน

วางแผนกาํหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณ ดาํเนินงานและติดตามประเมินผล ทีทาํให้

สนองตอบของประชาชนในการพฒันาชุมชนตนเอง ดงันนั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งมีการ

จดัวางระบบเพือใหก้ารบริหารงานทีดีเกิดขึนเพือจะทาํใหส้ามารถดาํเนินกิจการต่างๆ ไดต้ามอาํนาจ

                                                             
48สุวิทย ์ยิงวรพนัธ,์ การบริหารท้องถิน, (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546), 

หนา้ 196-197. 
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หนา้ทีทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล ดงัทีไดก้ล่าวมา

ขา้งตน้อนัจะทาํใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูที่ดีตรงตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้
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2.6 สภาพพนืทีทําการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

แผนภูมิที 2.2 โครงสร้างและอาํนาจหน้าทีองค์การบริหารส่วนตาํบล ตามพระราชบัญญัติ 

สภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และทแีก้ไขเพมิเตมิ 

 

2.6.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

ประมาณปี 2540 มีพ่อค้ากลุ่มหนึงจาํนวน 10 คน มีอาชีพรับซือววัควายจากจังหวดัเลย           

ไปจงัหวดัอยธุยา ไล่ตอ้นววั ควาย มาถึงบริเวณนีเป็นเวลาพลบคาํ จึงพกัฝงูววั ควาย คา้งคืนริมสระนาํใหญ่            

อนัอุดมสมบูรณ์ และไดส้าํรวจพืนทีเห็นว่าเป็นทีราบเหมาะแก่การเพาะปลกู จึงคิดกนัว่า จะตงัหลกัแหล่ง

กนับริเวณนี ขณะนอนพกัแรมมีตะกวดน้อยใหญ่ชุกชุมมากมาย ต่างคลานมากินนาํในสระมิได้

ขาด จึงเรียกชือในครังแรกว่า “บา้นสระกรวด” ต่อมาเปลียนชือเป็น “สระกรวด” ปัจจุบนัองค์การ

บริหาร  ส่วนตาํบลสระกรวด ตงัอยู่เลขที 99 หมู่ที 13 ตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

อยูท่างทิศตะวนัออก ห่างจากทีว่าการอาํเภอศรีเทพ ระยะทางประมาณ 300 เมตร ห่างจากตวัจงัหวดั

เพชรบูรณ์ ระยะทางประมาณ 124 กิโลเมตร มีเนือที 65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 39,875 ไร่  

2.6.2 สภาพทัวไปของตาํบลสระกรวด 

พืนทีตาํบลสระกรวด เป็นทีราบลุ่ม ทีราบและทีดอน เหมาะสาํหรับทาํการเกษตรกรรม  และ

ปลกูพืชไร่   

คณะผูบ้ริหาร อบต. 

สภา อบต. เลือกจากสมาชิกสภา 

อบต. เสนอใหน้ายอาํเภอแต่งตงั 

1. นายก อบต. 1 คน 

2. รองนายก อบต. 2 คน 

สภา อบต. 

องคป์ระกอบ 

1. สมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตงั 

- สมาชิกหมู่บา้นละ 2 คน 

- อบต. ใดมี 2 หมู่บา้นใหมี้สมาชิกหมู่บา้นละ 3 คน 

- อบต. ใดมี 1 หมู่บา้นใหมี้สมาชิก 6 คน 

2. ประธานสภา 

3. รองประธานสภา อบต. 

4. เลขานุการสภา อบต. 
สาํนกังานปลดั อบต. และส่วนต่าง ๆ  

ของ อบต. 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
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2.6.3 อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดกบั ตาํบลโคกสะอาด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ทิศใต ้ติดกบั ตาํบลคลองกระจงั อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ทิศตะวนัออก ติดกบั ตาํบลศรีเทพและตาํบลโคกสะอาด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ทิศตะวนัตก ติดกบั ตาํบลประดู่งาม อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และตาํบลยางราก

อาํเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี 

สรุปไดว้่า สภาพพืนทีทีศึกษาเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองขา้งเคียง คือ ทิศเหนือ ติดกบัตาํบลโคก

สะอาด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ทิศใต้  ติดกบั ตาํบลคลองกระจงั อาํเภอศรีเทพ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ทิศตะวนัออก ติดกบั ตาํบลศรีเทพและตาํบลโคกสะอาด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และ

ทิศตะวนัตกติดกบัตาํบลตาํบลประดู่งาม อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และตาํบลยางรากอาํเภอโคก

เจริญ จงัหวดัลพบุรี มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด 

จาํนวน 14 หมู่บ้าน จาํนวนประชากร 5,243 คน  

 

2.7 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

 การวิจยัเรืองคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินตามความคิดเห็นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะ

กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลงานทีจะนาํเสนอ เป็น

ของนักวิชาการต่าง ๆ ทีไดท้าํการวิจยัเกียวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ซึงผูว้ิจยัไดส้รุปและ

รวบรวมมาโดยมีรายละเอียดดงันี 

ปรีชา  บูลพิไชย ศึกษาเรือง “คุณลกัษณะของผูน้ ําทีพึงประสงค์ของประชาชนในเขต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อแดง อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา” ผลการวิจยั พบว่า 

1. ประชาชนทีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 35-39 ปี จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดต่้อเดือน 5,000-10,000 บาท 

และอาศยัอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2.  ประชาชนมีความต้องการผูน้าํท้องถินทีมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ ดา้นบุคลิกภาพ 

ดา้นคุณธรรม ดา้นประสบการณ์การทาํงาน อยูใ่นระดบัสูง 

3.  ประชาชนทีมีเพศ และอายุต่างกนัมีความตอ้งการเกียวกบัคุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูน้าํ

ทอ้งถินไม่แตกต่างกนั 

4.  ประชาชนทีมีระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความตอ้งการเกียวกบั

คุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูน้าํทอ้งถินแตกต่างกนั 
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5. คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินทีดีทีประชาชนตดัสินใจเลือกมากทีสุด คือ มีความซือสัตย์

สุจริต ไม่ทุจริต คอรัปชนั49 

จิตติ  สุกใส ศึกษาเรือง “คุณลกัษณะของผูน้าํหรือแกนนาํ กรณีศึกษา : ตาํบลบา้นนา 

อาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี 

1. ผูน้ ําหรือแกนนําในพืนทีตาํบลบ้านนาประกอบด้วย 4 องค์กรหลกั ได้แก่ 1) ผูน้ ําองค์กร

ทอ้งถิน 2) ผูน้าํองคก์รทอ้งที 3) ผูน้าํองคก์รภาครัฐอืน 4) แกนนาํองคก์รภาคประชาชน 

2. องคป์ระกอบทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้าํ ไดแ้ก่ 1) งาน กิจกรรม บทบาทหน้าทีของผูน้าํ

แกนนําทีดาํเนินการตามภารกิจ และการส่งเสริมความเขม้แขง้ของกลุ่มผูน้าํ แกนนาํ 2) วิธีการ

ทาํงานใหเ้ห็นและใชข้อ้มลูปัญหาของพืนที และการจดัหาแหล่งประโยชน์เพือสนบัสนุนการทาํงาน

และ 3) ผลผลิต ผลลพัธที์เกิดขึน ไดแ้ก่ เกิดกระบวนการพฒันาศกัยภาพผูน้าํแกนนาํ การมีส่วนร่วม

ของชุมชน เกิดคนตน้แบบ แกนนาํอาสาสมคัรกลุ่มต่าง ๆ 

3. ภาพรวมคุณลกัษณะของผูน้ ําหรือแกนนําทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน

ตาํบลบา้นนาคือ เป็นผูน้าํทีมีความรู้และประสบการณ์ เป็นนักจดัการ มีจิตอาสา จิตบริการเต็มใจ

ปฏิบติัภารกิจช่วยเหลือผูอื้น สามารถประสานความคิด ประสานประโยชน์ และทาํงานร่วมกบั

ทุกกลุ่มองคก์ร มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์มีความสามารถในการสือสาร รวมถึงสามารถใชน้วตักรรม

และเทคโนโลยแีละใชข้อ้มลูในการวิเคราะห์และตดัสินใจ  

ขอ้เสนอแนะ ทอ้งถินควรกาํหนดนโยบายพฒันาศกัยภาพผูน้าํ แกนนาํ ครอบคลุม 4 องค์กรหลกั 

สนับสนุนการจดักระบวนการกลุ่มปฏิบัติการ และเพิมสมรรถนะกลุ่มผูน้ ําท้องถินการสือสาร 

การศึกษาขอ้มูลชุมชน เพือการนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจกาํหนดนโยบาย การจดัการปัญหา             

ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน50 

ภัทราพร  นันททวผีล ไดศึ้กษาเรือง “ความคาดหวงัของประชาชนทีมีต่อคุณลกัษณะของ

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า  

1. ประชาชนผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตังในเขตทวีวฒันา มีความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของ

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยรวมทงั 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เมือแยกออกเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั

                                                             
49ปรีชา  บูลพิไชย, “คุณลกัษณะของผูน้าํทีพึงประสงคข์องประชาชนในเขตองคก์ารบริหาร

ส่วนตําบลบ่อแดง อ ําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา”, รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัขอนแก่น), 2552, 71 หนา้.   
50จิตติ  สุกใส, “คุณลกัษณะของผูน้าํหรือแกนนาํ กรณีศึกษา : ตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนา

เดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี”, รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , 

(บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัขอนแก่น), 2553, 53 หนา้.   
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มากทุกดา้น โดยเรียงจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย ดงันี ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความเป็นผูน้าํ ดา้น

ความรู้ความสามารถ และ ดา้นบุคลิกภาพ 

2. ประชาชนผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตงัในเขตทวีวฒันา ทีมีเพศ อาย ุและสถานภาพทีแตกต่าง

กนั มีความคาดหวงัทีมีต่อคุณลกัษณะของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยรวมทงั 3 ดา้น ไม่แตกต่างกนั  

3.  ประชาชนผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตงัในเขตทวีวฒันา ไดเ้สนอแนะเกียวกบัความคาดหวงัที

มีต่อคุณลกัษณะของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นที 1 ดา้นบุคลิกภาพ คือ ควบคุม

อารมณ์ไดต้ามสถานการณ์ ดา้นที 2 ดา้นความรู้ความสามารถ คือ กลา้ตดัสินใจ กลา้รับผิดชอบ รับฟัง

ความคิดเห็นของผูอื้น ดา้นที 3 ดา้นความเป็นผูน้าํ คือ หาวิธีในการแกไ้ขปัญหาของชาวบา้นไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ดา้นที 4 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม คือ ซือสตัย ์สุจริต51 

ชัชพสิิฐ  สายชล ไดศึ้กษาเรือง “คุณลกัษณะของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามทศันะ

คติของประชาชนตาํบลนาทราย อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช” ผลการศึกษา พบว่า  

1. คุณลกัษณะของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ตามทศันะคติของประชาชนตาํบลนา

ทราย อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า      ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ และดา้นคุณธรรม อยู่ในระดบั

มาก จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน พบว่า โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ตามทศันะคติของ

ประชาชนตาํบลนาทราย อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ทีมี อาชีพ ต่างกนั แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.001 ทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.01 ส่วนทีเพศ อาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

0.0552 

ธัญยพทัธ์ รุงศรีอมรรัชน์ ไดศึ้กษาเรือง “คุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตาม

ความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลตาํบลหว้ยผงึ อาํเภอหว้ยผงึ จงัหวดักาฬสินธุ”์ ผลการศึกษา พบว่า 

1. คุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรี ตามความคิดเห็นของประชาชนเทศบาล

ตาํบลหว้ยผงึ อาํเภอหว้ยผงึ จงัหวดักาฬสินธุ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นปรากฏ

                                                             
51ภทัราพร  นนัททวีผล,“ความคาดหวงัของประชาชนทีมีต่อคุณลกัษณะของสมาชิก สภา

ผูแ้ทนราษฎร เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต

วิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั), 2555, 120 หนา้. 
52ชชัพิสิฐ  สายชล, “คุณลกัษณะของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามทศันะคติของประชาชน

ตาํบลนาทราย อาํเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั), 2556,  110 หนา้. 
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ว่า อยูใ่นระดบัมากทีสุดหนึงดา้น คือ ดา้นความสามารถ ส่วนสามดา้นทีเหลืออยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นทีมี

ค่าเฉลียสูงสุด คือ ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอืน ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ดา้นการยอมรับ 

2.  ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า ประชาชนทีมีเพศ อายุ และระดบัการศึกษาต่างกนัมี

ความคิดต่อคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีห้วยผึง อาํเภอห้วยผึง จังหวดักาฬสินธุ ์

โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน53  

สรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวขอ้งทาํให้พบว่า คุณลกัษณะผูน้าํทอ้งถิน           

ตามความคิดเห็นของประชาชน มีมากมายหลายลกัษณะ โดยผูว้ิจยัไดบู้รณาการแนวคิดของนกัคิดหลาย

ท่านเพือนาํมาเป็นแนวทางในการวิจยั เช่น แนวคิดของ รังสรรค์  ประเสริฐศรี แนวคิดของ กวี 

วงศ์พุฒ แนวคิดของ นพพงษ์ บุญจิตราดุล แนวคิดของ ชารี มณีศรี เป็นต้น ทังนี เพือศึกษา

คุณลกัษณะผูน้ําทีพึงประสงค์ตามความคาดหวงัของประชาชน ซึงผลการวิจยัอาจใชเ้ป็น

แบบอย่างหรือแนวทางในการพฒันาผูน้าํของหน่วยงานต่อไป  

 

2.8 สรุปกรอบแนวคดิทีใช้ในการวจิยั 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํกรอบแนวคิด            

ทีใชใ้นการวิจยั ซึงประกอบดว้ยตวัแปรอิสระไดน้าํมาจากงานวิจยัของ ชัชพิสิฐ  สายชล54 คือ เพศ 

อายุ รายได้ต่อเดือน ส่วนตัวแปรตามได้ประยุกต์มาจากงานวิจัยของภัทราพร  นันททวีผล55 

ประกอบไปดว้ยดา้นคุณธรรม จริยธรรม, ดา้นบุคลิกภาพ, ดา้นความรู้ความสามารถ และดา้นความ

เป็นผูน้าํ จึงไดน้าํมากาํหนดเป็นตวัแปรในการวิจยัครังนีไดด้งันี 

            

  

                                                             
53ธญัยพทัธ ์รุงศรีอมรรัชน,์ “คุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรี ตามความคิดเห็นของ

ประชาชนเทศบาลตาํบลห้วยผึง อภเอห้วยผึง จงัหวดักาฬสินธุ”์, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั), 2556, หนา้ บทคดัยอ่. 
54ชชัพิสิฐ  สายชล, “คุณลกัษณะของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามทศันะคติของประชาชน

ตาํบลนาทราย อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑติ, อา้งแลว้. 
55ภทัราพร  นันททวีผล,“ความคาดหวงัของประชาชนทีมีต่อคุณลกัษณะของสมาชิกสภา 

ผูแ้ทนราษฎร เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑติ, อา้งแลว้. 
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 ตวัแปรอสิระ                                                                  ตวัแปรตาม 

 (Independent Variables)                                              (Dependent Variables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี 2.3 แสดงสรุปกรอบแนวคดิทใีช้ในการวจิยั 

   
 

 คุณลกัษณะของผู้นําท้องถนิ 4 ด้าน 
 
 

       -    ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

     -  ดา้นบุคลิกภาพ 

     -  ดา้นความรู้ความสามารถ 

     -  ดา้นความเป็นผูน้าํ      

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- รายไดต่้อเดือน 



 

 

บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรือง “คุณลกัษณะของผูน้ ําท้องถินตามความคิดเห็นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะ              

กรณีตําบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ์” นีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ ตาํรา 

เอกสาร วิทยานิพนธ ์และงานวิจยั ทีเกียวขอ้ง ซึงมีขนัตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยั ดงันี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

3.3 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

3.4 เก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.5 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

3.6 สถิติทีใชใ้นการวิจยั 

  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.1.1 ประชากร 

ไดแ้ก่ ประชาชนทีมีสิทธิเลือกตงัทีมีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระ

กรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 14 หมู่บา้น จาํนวนทงัสิน 5,243 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง  

ไดแ้ก่ ประชาชนแต่ละหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรี

เทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 372 คน โดยวิธีการใชสู้ตรการคาํนวณขนาดตวัอย่างดว้ยวิธีของ 

Taro Yamane 
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โดยการคาํนวณจากสูตรของทาโร่  ยามาเน่  คือ1 

สูตร                      2.1 eN
Nn


                                                        

 

เมือ             n    =   จาํนวนขนาดตวัอยา่ง 

                          N   =   จาํนวนประชากรทีใชใ้นการศึกษา    

                              e    =   ความผดิพลาดทียอมรับได ้(โดยในการศึกษาครังนีกาํหนดให ้

0.05)                            

แทนค่าในสูตร   372
05.243,51

243,5
2 


n   

จากสูตรคาํนวณได ้ 372  คน 

 

3.2 เทคนิควธีิการสุ่มตวัอย่าง 

ในการวิจัยครังนี ได้กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการใช้สูตรการคาํนวณขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งดว้ยวิธีของ Taro Yamane อา้งใน สุรพล พรมกุล จากรายชือประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 5,243 คน ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 372 

คน ปรากฏดงัตาราง  ที 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1สุรพล พรมกุล, ระเบียบวธิีวจิยัทางรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2554), 

หนา้ 77. 
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ตารางที  3.1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วน

ตาํบลสะกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์2 
 

รายชือหมู่บ้าน ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 

หมู่ 1 บา้นหนองไฮ 288 20 

หมู่ 3 บา้นวงัขาม 444 31 

หมู่ 4 บา้นหนองแดง  23 2 

หมู่ 6 บา้นโคกสว่าง  104 7 

หมู่ 7 บา้นวงักาํแพง  633 45 

หมู่ 8 บา้นหนองจอก 

หมู่ 9 บา้นโคกหิน 

หมู่ที 10 บา้นทุ่งเศรษฐี 

หมู่ที 11 บา้นร่องหอย 

หมู่ที 12 บา้นสามหลงั 

หมู่ที 13 บา้นใหม่สาลิกา 

หมู่ที 14 บา้นคลองโป่ง 

หมู่ที 16 บา้นเนินหินอ่อน 

หมู่ที 17 บา้นทุ่งเจริญ  

175 

755 

658 

532 

512 

337 

128 

180 

474 

12 

54 

47 

38 

36 

24 

9 

13 

34 

รวม 5,243 372 
 

นาํกลุ่มตวัอยา่งไปหาสดัส่วนใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนั ใชห้มู่บา้นเป็นตวัแบ่ง

ชนัภูมิ และแจกแบบสอบถามโดยวิธีสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยบงัเอิญ (Convenience Sampling) โดยมี

ขนัตอนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี 

1) แบ่งประชากรเป็นชนัภูมิ โดยใชห้มู่บา้นเป็นตวัแบ่งชนัภูมิ 

2) กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชนัภูมิตามสดัส่วน 

3) ทาํการสุ่มแต่ละชนัภูมิตามจาํนวนทีกาํหนดไว ้

 

 

                                                             
2องค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556, (เพชรบูรณ์: 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด, 2554), หนา้ 1.   
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สูตรวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

สูตร nh = 
N
Nn h.

 

  n หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  nh หมายถึง  ขนาดของตวัอยา่งในชนัภูมิที h 

  N หมายถึง  จาํนวนประชากร 

  Nh หมายถึง  จาํนวนประชากรในชนัภูมิที h3 

 

3.3 เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัในครังนี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผูว้ิจยัสร้างขึนจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ซึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออก 3 ตอน คือ 

ตอนที 1 แบบสอบถามข้อมูลทั วไปเกียวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน 3 ขอ้ ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนที 2 แบบสอบถามคุณลกัษณะของผูน้าํท้องถินตามความคิดเห็นของประชาชน 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ทัง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จาํนวน 7 ข้อ 2) ด้านบุคลิกภาพ จาํนวน 7 ข้อ 3) ด้านความรู้

ความสามารถจาํนวน 7 ขอ้ และ ขอ้ 4) ดา้นความเป็นผูน้าํ จาํนวน 7 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบ 

ถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดบัในการวดัออกเป็น 5 ระดบัโดยกาํหนดค่าระดบั 

ดงันี 

คะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

คะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน อยูใ่นระดบัมาก 

คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน อยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด4 

                                                             
3สุรพล พรมกุล, ระเบียบวธิีวจิยัทางรัฐศาสตร์, อา้งแลว้, หนา้ 77. 
4ชาฤทธิ ชยัพิสุทธิสกุล, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัมหาสารคาม”, วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราชภฎั

มหาสารคาม), 2546, หนา้ 49. 
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สาํหรับวดัค่าตวัแปรทงัหมด ไดใ้หผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้คาํถาม  

ทีสร้างขึนจาํนวน 28 ขอ้ โดยกาํหนดการวดัค่าตัวแปร ซึงเป็นการแปลความหมายค่าเฉลียของ

แบบสอบถามเกณฑที์ใชเ้ป็นดงันี 

ค่าเฉลียระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

ค่าเฉลียระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉลียระหว่าง 2.51– 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลียระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ อยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉลียระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด5  

ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผูน้ ํา

ทอ้งถินตามความคิดเห็นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด 

ตอนที 4 เป็นแบบสัมภาษณ์ เรือง คุณลักษณะของผูน้ ําท้องถิน ตามความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

 ผูว้ิจ ัยดาํเนินการสร้างตรวจคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้ดาํเนินการตามลาํดับ

ขนัตอน ดงันี 

3.4.1 ศึกษาจากตาํรา เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

ของประชาชนต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล สระกรวด อาํเภอศรี

เทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์    

3.4.2 กาํหนดกรอบแนวคิดและเนือหาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั นาํมาใชเ้ป็นขอ้มลูใน

การสร้างแบบสอบถาม ทงัชนิดปลายปิดและปลายเปิด 

3.4.3 นาํร่างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ทีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหอ้าจารยที์ปรึกษา

ทาํการตรวจ วิจารณ์ แกไ้ข เสนอแนะ ปรับปรุง เพือความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบ 

สอบถาม 

3.4.4 นาํแบบสอบถามและแบบสัมภาณ์ทีไดป้รับปรุงเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 5 ท่านเพือ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเทียงตรงของเนือหา (Content validity) และความครอบคลุมของเนือหา 

โดยผูเ้ชียวชาญประกอบดว้ย 
 

                                                             
5สมชยั  วงษ์นายะ  และรศ.ดร. ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์ (รศ.ดร.), เอกสารประกอบการ

สอนวชิาการวจิยั, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพาณิชย,์ 2551), หนา้ 229. 
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1. พ.ต.อ. ศ. ดร. นิธิ  ศรีวฒันา   เป็นผูดู้แลดา้นเนือหา 

2. ดร. ชวลิต ไหลรินทร์    เป็นผูดู้แลดา้นระเบียบวิธีวิจยั 

3. ดร. สมภพ ระงบัทุกข ์    เป็นผูดู้แลดา้นภาษา 

4. ดร. ณัฐพล  พวัประเสริฐ    เป็นผูดู้แลดา้นภาษา 

5. นายภานุพงศ ์เสริมสิรินาวา   เป็นผูดู้แลดา้นภาษา 
 

 จากนันนําร่างแบบสอบถามทีผ่านการตรวจแก้ของผูเ้ชียวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนี

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)6 มีสูตรในการหาค่า ดงันี 
 

 สูตร  IOC = 
N
R  

 เมือ  IOC แทนดชันีความสอดคลอ้ง 

   R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ 

   N แทนจาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 โดยที  +1 แน่ใจว่าสอดคลอ้ง 

    0 ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้ง 

    -1 แน่ใจว่าไม่สอดคลอ้ง 

โดยเลือกขอ้คาํถามทีมีค่าตงัแต่ 0.66 ขึนไป จากขอ้คาํถามทงัหมดจาํนวน 30 ขอ้ ใชไ้ด้

จาํนวน 28 ขอ้ ซึงขอ้คาํถามทีใชไ้ดมี้ค่า IOC อยูใ่นช่วง 0.66 - 1.00 

3.4.5 นาํแบบสอบถามทีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรทีอยู่

ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองกระจงั อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 30 คน ไดค่้า

ความเชือมนัของเครืองมือทงัฉบบัเท่ากบั 0.94 ซึงแสดงผลเอาไวอ้ย่างละเอียดในภาคผนวก จ โดย

ใชสู้ตรสมัประสิทธิอลัฟา ของครอนบาค (Cronbach) ดงันี 

 =                    

   เมือ  =   ค่าความเชือมนัของเครืองมือ 

    k =   จาํนวนขอ้ของเครืองมือ 

                                        =   ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

                                 =   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

                                                             
6ธีระศกัดิ  อุ่นอารมณ์เลิศ, เครืองมอืวจิยัทางการศึกษา : การสร้างและการพัฒนา, (นครปฐม : 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), หนา้ 65. 

1k
k












 2

2

1
t

i

S
S

s
t

2

si2

st2



66 

3.4.6 นาํแบบสอบถามมาปรับปรุง แลว้เสนออาจารยที์ปรึกษาและผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ

พิจารณาจดัพิมพแ์ละนาํไปใชเ้พือเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครังนี มีขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขนัตอน ดงันี 

3.5.1 นาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มลูวิจยัจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพือขอความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูการทาํวิจยั 

 3.5.2  การดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยขอ

ความร่วมมือไปยงัประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ เพือเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

3.5.3 ทาํการแจกแบบสอบถามโดยทาํการชีแจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้ฟังและ

ใหเ้วลาในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มลู จาํนวน 372 ฉบบั และไดรั้บแบบสอบถาม

คืนมาจาํนวน 372 ฉบบั คิดเป็น ร้อยละ 100  

3.5.4 เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีไดจ้ากการตอบแลว้ทงัหมด เพือดาํเนินการตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้วิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ซึงแยกวิเคราะห์

ตามลาํดบั ดงันี 

3.6.1 วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่าความถี (Frequency) 

และ หาค่าร้อยละ (Percentage) 

3.6.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรี

เทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยใชค่้าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงแบนมาตรฐาน (S.D.)  

3.6.3  ทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบจากค่าเฉลีย ระดับนัยสําคญัทางสถิติที 0.05 

กรณีตวัแปรมี 2 ตวั ไดแ้ก่ เพศ ใชก้ารทดสอบ t-test กรณีตวัแปรตน้มีมากกว่า 2 ตวั ไดแ้ก่ อาย ุและ

รายไดต่้อเดือน ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA หรือ f-test) หากพบว่า

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจะทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการ เชฟเฟ่ 

(Scheffe’s Method) และนาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 

3.6.4 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผูน้ ําท้องถินตามความ

คิดเห็นของประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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ใชก้ารวิเคราะห์โดย วิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) แลว้เรียงลาํดบัความถี (Frequency) และ

นาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 

3.7 สถิตทิีใช้ในการวจิยั 

การวิจยัเรืองนี มีสถิติทีใชใ้นการทาํวิจยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพือบรรยายขอ้มลูทวัไป 

3.7.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferencial Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถา้พบความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

  สูตรการหาค่าสถิตทิีใช้ในการวจิยั มดีังน ี

  1) การหาค่าร้อยละ (Percentage)7 

P =  
N

Xx100  

 P =  ค่าร้อยละ 

X = จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

N =  จาํนวนประชากร 

 2) การหาค่าเฉลีย (Mean) หรือมชัฌิมเลขคณิต8 

x   =  N
x

 

x  =  ค่าเฉลีย 

X =  ผลรวมของผูต้อบแบบสอบถาม 

N =  จาํนวนประชากร 
 

3)  การหาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)9 

 

                                                             
7นิภา เมธธาวิชยั, วทิยาการวจิยั, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัราชภฏัธนบุรี, 2543), หนา้ 128. 
8ส่งศรี ชมภูวงศ์, การวิจัย, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช, 

2547), หนา้ 55. 
9ลว้น สายยศ และองัคนา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยา

สาส์น, 2540), หนา้ 53. 



68 

S =  
)1(

)( 22



 
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

fX =  ผลรวมของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละระดบั 

N =  จาํนวนประชากร 
 

4)  การทดสอบสมมติฐาน (t-test)10 

t  = 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX




 

                เมือ t  = ค่าที - เทสท ์(t- test Independent) โดยที df = n1+ n2-2 

 X 1 , X2 = ค่าเฉลียของคะแนนกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 ตามลาํดบั 

                   S1
2 

, S2
2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 ตามลาํดบั 

                      n1 , n2 = จาํนวนคะแนนของกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 ตามลาํดบั 

5)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test)11 
 

  F = 
w

b

MS
MS  

 F  =  อตัราส่วนของความแปรปรวน 

 MSb  =  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

   MSw =     ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

 

 

                                                             
10พวงรัตน์ ทวีรัตน,์ วธิีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่

ล่าสุด), (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัศรีณครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543), หนา้ 183. 
11นิภา เมธธาวิชยั, วทิยาการวจิยั, อา้งแลว้, หนา้ 110. 



 

 

บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเรือง “คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์” เป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึงผูว้ิจยัไดต้งัวตัถุประสงคข์องการวิจยั (Research 

Objectives) ไว ้3 ประการ คือ 

1. เพือศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

         2. เพือเปรียบเทียบความคิดเห็นทีมีต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ของประชาชนในเขต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ทีมี เพศ อายุ และรายไดต่้อเดือน 

ต่างกนั 

        3. เพือศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินตามความคิดเห็น

ของประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ในการวิจยัครังนีกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประชากรทีมีสิทธิเลือกตังในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ประกอบดว้ย จาํนวน 372 คน โดยไดท้าํการ

เก็บรวบรวมไดค้รบ 372 ชุด เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั (Likert Scale) จากนันนาํแบบสอบถามทีรวบรวมไดม้าดาํเนินการวิเคราะห์ 

และประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพือคาํนวณหาค่าสถิติสาํหรับ

ตอบวตัถุประสงค ์และสมมติฐานการวิจยัใหค้รบถว้นตามทีตงัไว ้มีลาํดบัขนัตอน ดงันี 

4.1 สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4.2 ขนัตอนการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

4.1 สัญลักษณ์ทีใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพือความเขา้ใจทีตรงกนัในการแปลความหมายข้อมูล จึงกาํหนดสัญลกัษณ์ทีใชใ้นการ

เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงันี 
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X  แทน ค่าเฉลีย (Mean) 

 S.D. แทน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 t แทน ค่าสถิติทีใชพิ้จารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ  

t (t – distribution) 

 F แทน ค่าสถิติทีใชพิ้จารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ  

                           F (F – distribution) 

df แทน ชนัแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS แทน ผลรวมกาํลงัสอง (Sum of Squares) 

 MS แทน  ค่าเฉลียผลรวมกาํลงัสอง (Mean Square) 

 Sig. แทน  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance) 

 * แทน  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

4.2 ขันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ  และรายไดต่้อเดือน ใชก้าร

วิเคราะห์หาค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) และนาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนใน

เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉลีย 

() และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย

คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) 

ส่วนอาย ุ และรายไดต่้อเดือน ใชก้ารทดสอบ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ย

วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบ การบรรยาย 

ตอนที 4 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินตามความคิดเห็นของ

ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ์ ใช้การ

วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) แล้วเรียงลาํดับความถี (Frequency)               

และนาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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ตอนที 5 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ เรือง คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ตามความคิดเห็น

ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ในการวิจยัเรืองนีกลุ่มตวัอย่างทีศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชนทีมีสิทธิเลือกตงัในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ซึงมีคุณลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล คือ 

เพศ อายุ  และรายไดต่้อเดือน ใชก้ารวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 4.1   แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 159 42.70 

หญิง 213 57.30 

รวม 372 100.00 
 

จากตารางที 4.1 พบว่า ประชาชนทีมีสิทธิเลือกตงัในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด   

ทีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 และเป็นเพศชาย 

จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.2   แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

ตาํกว่า 20 ปี 43 11.50 

21-40 ปี 142 38.20 

41-60 ปี 126 33.90 

61 ปีขึนไป 61 16.40 

รวม 372 100.00 
 

จากตารางที 4.2 พบว่า ประชาชนทีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 21-40 ปี จาํนวน  

142 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 รองลงมาอาย ุ41-60 ปี จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 และน้อย

ทีสุดอาย ุตาํกว่า 20 ปี จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.3   แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

ตาํกว่า 10,000 บาท 119 32.00 

10,001 - 15,000 บาท 97 26.10 

15,001 - 20,000 บาท 82 22.00 

20,001 บาทขึนไป   74 19.90 

รวม 372 100.00 
 

จากตารางที 4.3 พบว่า ประชาชนทีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน ตาํกว่า 

10,000 บาท จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 15,000 บาท 

จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10 และนอ้ยทีสุดมีรายไดต่้อเดือน 20,001 บาทขึนไป จาํนวน 74 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.90 ตามลาํดบั 
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ตอนที 2 คุณลักษณะของผู้ นําท้องถินตามความคิดเห็นของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

การศึกษาวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูน้ ําท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉลีย  ( X )  

และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดงัตาราง

ต่อไปนี 

 

ตารางที 4.4   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคดิเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมทัง 4 ด้าน ดังนี 
 

ด้านท ี ความคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะ 
ระดับคุณลกัษณะ 

 S.D. แปลผล 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 4.09 0.77 มาก 

2. ดา้นบุคลิกภาพ 4.08 0.75 มาก 

3. ดา้นความรู้ความสามารถ 4.11 0.73 มาก 

4. ดา้นความเป็นผูน้าํ 4.15 0.75 มาก 

รวม 4.12 0.75 มาก 
 

จากตารางที 4.4 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน โดยรวม           

ทงั 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากสูงสุดไปตาํสุด 

ดงันี ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ดา้นความเป็นผูน้าํ รองลงมา คือ ดา้นความรู้ความสามารถ และดา้น

ทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ดา้นบุคลิกภาพตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 
 





75 

ตารางที 4.5   แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคดิเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ข้อท ี ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับคุณลกัษณะ 

 S.D. แปลผล 

1. มีสจัจะ พดูจริง ทาํจริง 4.22 0.74 มาก 

2. มุ่งรักษาผลประโยชน์ของชุมชน  4.11 0.77 มาก 

3. การวางตนอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 3.97 0.84 มาก 

4. จริงใจในการปฏิบติังาน 4.01 0.80 มาก 

5. มีความยติุธรรม 4.09 0.77 มาก 

6. มีความซือสตัย ์ซือตรง 4.10 0.78 มาก 

7. การเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพือส่วนรวม 4.13 0.70 มาก 

รวม 4.09 0.77 มาก 
 

จากตารางที 4.5 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้ ําท้องถิน ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงตามค่าเฉลียจากสูงสุด

ไปตาํสุด 3 ลาํดบั ไดแ้ก่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ มีสจัจะ พดูจริง ทาํจริง รองลงมา คือ ขอ้ทีว่า การ

เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพือส่วนรวม และขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ การวางตนอย่างเสมอตน้เสมอ

ปลาย ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ตารางที 4.6   แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคดิเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านบุคลกิภาพ 
 

ข้อท ี ด้านบุคลกิภาพ 
ระดับคุณลกัษณะ 

 S.D. แปลผล 

1. สามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบับุคคลอืนไดดี้ 4.14 0.72 มาก 

2. แต่งกายเหมาะสมกบักาลเทศะ 4.10 0.73 มาก 

3. มีความมุ่งมนัในการทาํงาน 4.08 0.75 มาก 

4. เป็นคนทีเปิดเผย 4.01 0.69 มาก 

5. มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย 4.02 0.75 มาก 

6. มีความมนัใจในตนเอง 4.05 0.76 มาก 

7. มีความรับผดิชอบในหนา้ที 4.09 0.75 มาก 

รวม 4.08 0.74 มาก 
 

จากตารางที 4.6 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูน้ ําท้องถิน ด้าน

บุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงตามค่าเฉลียจากสูงสุดไปตาํสุด 

3 ลาํดบั ไดแ้ก่  ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ สามารถปรับตวัเองให้เขา้กบับุคคลอืนไดดี้ รองลงมา คือ 

ขอ้ทีว่า แต่งกายเหมาะสมกบักาลเทศะและขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ เป็นคนทีเปิดเผย ตามลาํดบั  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X





77 

ตารางที 4.7   แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคดิเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านความรู้ความสามารถ 
 

ข้อท ี ด้านความรู้ความสามารถ 
ระดับคุณลกัษณะ 

 S.D. แปลผล 

1. มีความสามารถในการนําเอาวิธีการใหม่ๆ มาแก้ไข

ปัญหาไดเ้สมอ 

 

4.07 

 

0.73 มาก 

2. เป็นผูส้ร้างโอกาสในการเปลียนแปลงชุมชน 4.07 0.71 มาก 

3. สามารถปรับทศันคติของผูอื้นใหมี้มุมมองทีเหมือนกนัได ้ 4.12 0.75 มาก 

4. มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 4.07 0.75 มาก 

5. มีวิสัยทัศน์กว ้างไกล และมีวิจารญาณในการแก้ไข

ปัญหา ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

4.22 

 

0.76 มาก 

6. มีความสามารถในการใชเ้พือการสือสาร 4.11 0.73 มาก 

7. มีความเฉลียวฉลาด รู้ทนัเหตุการณ์สามารถรับสถาน 

การณ์การเปลียนแปลงของโลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

4.09 

 

0.71 มาก 

รวม 4.11 0.73 มาก 
 

จากตารางที 4.7 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ดา้นความรู้

ความสามารถโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงตามค่าเฉลียจากสูงสุดไปตาํสุด            

3 ลาํดบั ไดแ้ก่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล และมีวิจารญาณในการแกไ้ขปัญหา   

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รองลงมา คือ ขอ้ทีว่า สามารถปรับทศันคติของผูอื้นให้มีมุมมองทีเหมือนกนัได ้

และขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.8   แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคดิเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านความเป็นผู้นํา  

 

ข้อท ี ด้านความเป็นผู้นํา 
ระดับคุณลกัษณะ 

 S.D. แปลผล 

1. ใหค้วามสนใจต่อความรู้สึกของผูอื้น 4.09 0.79 มาก 

2. แสดงความคิดเห็นในทีชุมชนอยา่งเปิดเผย 4.10 0.69 มาก 

3. มีความเป็นประชาธิปไตย 4.11 0.73 มาก 

4. วางตวัเหมาะสมกบัสถานการณ์ 4.24 0.78 มาก 

5. แกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและเหตุผล 4.23 0.78 มาก 

6. พร้อมทีจะเป็นปากเสียงใหก้บัประชาชน 4.12 0.74 มาก 

7. แสดงความเป็นผูน้าํในสถานการณ์ต่าง ๆ 4.11 0.72 มาก 

รวม 4.15 0.75 มาก 
 

จากตารางที 4.8 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ดา้นความ

เป็นผูน้าํ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงตามค่าเฉลียจากสูงสุดไปตาํสุด  

3 ลาํดบั ไดแ้ก่ ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ วางตวัเหมาะสมกบัสถานการณ์ รองลงมาคือ ขอ้ทีว่า 

แกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและเหตุผลและขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ให้ความสนใจต่อความรู้สึกของ

ผูอื้น ตามลาํดบั 
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ตอนที 3 ผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

ผูว้ิจ ัยได้ตังสมมติฐานการวิจ ัยไวว้่า  ประชาชนทีมี เพศ อายุ  และรายได้ต่อเดือน

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํท้องถินองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ์แตกต่างกัน ใช้การวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลีย ( X ) และค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติสาํหรับเปรียบเทียบข้อมูล 2 กลุ่ม ได้แก่ ค่าสถิติที (t-test) 

ค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูลมากกว่า 3 กลุ่ม ได้แก่ ค่าสถิติ (One-Way ANOVA or F-test) 

นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี 
 

 

ตารางที 4.9   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน  ตามความคิด เห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

สระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมทัง 4 ด้าน จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n  S.D. แปลผล 

ชาย 159 4.12 0.42 มาก 

หญิง 213 4.13 0.41 มาก 

รวม 372 4.12 0.41 มาก 
  

 จากตารางที 4.9 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน โดยรวมทงั 

4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เมือจาํแนกตามเพศ พบว่า มากทีสุด คือ เพศหญิง 

 

ตารางที 4.10   แสดงการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะของผู้นําท้องถินตามความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ จังหวัด

เพชรบูรณ์ โดยรวมทัง 4 ด้าน จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 159 4.12 0.42 -0.207 0.942 

หญิง 213 4.13 0.41   

รวม 372 4.12 0.41   
 

  

จากตารางที 4.10 พบว่า ประชาชนทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน 

โดยรวมทงั 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.11   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n  S.D. แปลผล 

ชาย 159 4.07 0.56 มาก 

หญิง 213 4.10 0.56 มาก 

รวม 372 4.09 0.56 มาก 
 

 จากตารางที 4.11 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูน้ ําท้องถิ น                        

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม อยูใ่นระดบัมาก เมือจาํแนกตามเพศ พบว่า มากทีสุดคือ เพศหญิง 

 

ตารางที 4.12   แสดงการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะของผู้นําท้องถิน ตามความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมจาํแนกตามเพศ  
 

เพศ n  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 159 4.07 0.56 -0.513 0.536 

หญิง 213 4.10 0.56   

รวม 372 4.09 0.56   
 

 

 จากตารางที 4.12 พบว่า ประชาชนทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรมไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.13   แสดงค่าเฉลยี ( X )ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคดิเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านบุคลกิภาพจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n  S.D. แปลผล 

ชาย 159 4.06 0.51 มาก 

หญิง 213 4.10 0.50 มาก 

รวม 372 4.08 0.50 มาก 
 

 จากตารางที 4.13 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูน้ ําท้องถิ น                        

ดา้นบุคลิกภาพอยูใ่นระดบัมาก เมือจาํแนกตามเพศ พบว่า มากทีสุด คือ เพศหญิง 

 

ตารางที 4.14   แสดงการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะของผู้นําท้องถิน ตามความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้านบุคลกิภาพ จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 159 4.06 0.51 -0.698 0.662 

หญิง 213 4.10 0.50   

รวม 372 4.08 0.50   
 

 

 จากตารางที 4.14 พบว่า ประชาชนทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน 

ดา้นบุคลิกภาพไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.15  แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านความรู้ความสามารถ จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n  S.D. แปลผล 

ชาย 159 4.13 0.53 มาก 

หญิง 213 4.10 0.55 มาก 

รวม 372 4.11 0.54 มาก 
 

 จากตารางที 4.15 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ดา้นความรู้

ความสามารถอยูใ่นระดบัมาก เมือจาํแนกตามเพศ พบว่า มากทีสุด คือ เพศชาย 

 

ตารางที 4.16   แสดงการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะของผู้นําท้องถิน ตามความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้านความรู้ความสามารถจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 159 4.13 0.53 0.599 0.399 

หญิง 213 4.10 0.55   
 

 

 จากตารางที 4.16 พบว่า ประชาชนทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน 

ดา้นความรู้ความสามารถไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.17  แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านความเป็นผู้นํา จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n  S.D. แปลผล 

ชาย 159 4.13 0.51 มาก 

หญิง 213 4.17 0.51 มาก 

รวม 372 4.15 0.51 มาก 
 

 จากตารางที 4.17 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้ ําทอ้งถิน 

ดา้นความเป็นผูน้าํ อยูใ่นระดบัมาก เมือจาํแนกตามเพศ พบว่า มากทีสุด คือ เพศหญิง 

 

ตารางที 4.18   แสดงการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะของผู้นําท้องถิน ตามความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ด้านความเป็นผู้นํา จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 159 4.13 0.51 -0.695 0.614 

หญิง 213 4.17 0.51   
 

 

 จากตารางที 4.18 พบว่า ประชาชนทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน

ดา้นความเป็นผูน้าํ ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.19   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมทัง 4 ด้าน จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n  S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 20 ปี 43 4.15 0.31 มาก 

21-40 ปี 142 4.18 0.42 มาก 

41-60 ปี 126 4.04 0.44 มาก 

51 ปี ขึนไป 61 4.14 0.40 มาก 

รวม 372 4.12 0.41 มาก 
 

 จากตารางที 4.19 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน โดยรวม             

ทงั 4 ดา้น อยู่ในระดับมาก เมือจาํแนกตามอายุ พบว่า มากทีสุด คือ อายุ 21-40 ปี รองลงมา คือ                 

อายตุาํกว่า 20 ปี และนอ้ยทีสุด คือ อาย ุ41-60 ปี ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.20   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับคุณลักษณะของผู้นําท้องถินตามความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมทัง 4 ด้าน จาํแนกตามอาย ุ

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.242 3 0.414 2.440 0.064 

ภายในกลุ่ม 62.434 368 0.170   

รวม 63.677 371    
 

 

 จากตารางที 4.20 พบว่า ประชาชนทีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้ ํา

ทอ้งถิน โดยรวมทงั 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.21   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมจาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n  S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 20 ปี 43 4.09 0.52 มาก 

21-40 ปี 142 4.14 0.57 มาก 

41-60 ปี 126 4.04 0.58 มาก 

51 ปี ขึนไป 61 4.08 0.53 มาก 

รวม 372 4.09 0.56 มาก 
 

 จากตารางที 4.21 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูน้ ําท้องถิ น                         

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดบัมาก เมือจาํแนกตามอายุ พบว่า มากทีสุด คือ อายุ 21-40 ปี 

รองลงมา คือ อาย ุตาํกว่า 20 ปี และนอ้ยทีสุด คือ อาย ุ41-60 ปี ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.22  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับคุณลกัษณะของผู้นําท้องถิน ตามความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมจาํแนกตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.651 3 0.217 0.686 0.561 

ภายในกลุ่ม 116.690 368 0.317   

รวม 117.343 371    
 

 

จากตารางที 4.22 พบว่า ประชาชนทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.23   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคดิเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านบุคลกิภาพจาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n  S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 20 ปี 43 4.14 0.46 มาก 

21-40 ปี 142 4.14 0.52 มาก 

41-60 ปี 126 4.00 0.51 มาก 

51 ปี ขึนไป 61 4.07 0.47 มาก 

รวม 372 4.08 0.50 มาก 
 

 จากตารางที 4.23 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้ ําท้องถิน ด้าน

บุคลิกภาพอยู่ในระดับมาก เมือจาํแนกตามอายุพบว่า มากทีสุด คือ อายุ ตาํกว่า 20 ปี รองลงมา                 

คือ อาย ุ21-40 ปี และนอ้ยทีสุด คือ อาย ุ41-60 ปี 

 

ตารางที 4.24   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับคุณลกัษณะของผู้นําท้องถิน ตามความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านบุคลกิภาพ จาํแนกตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.368 3 0.456 1.809 0.145 

ภายในกลุ่ม 92.823 368 0.252   

รวม 94.192 371    
 

 จากตารางที 4.24 พบว่า ประชาชนทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน 

ดา้นบุคลิกภาพไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.25   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านความรู้ความสามารถจาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n  S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 20 ปี 43 4.14 0.46 มาก 

21-40 ปี 142 4.14 0.52 มาก 

41-60 ปี 126 4.00 0.51 มาก 

51 ปี ขึนไป 61 4.07 0.47 มาก 

รวม 372 4.08 0.50 มาก 
 

 จากตารางที 4.25 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้ ําทอ้งถิน                    

ดา้นความรู้ความสามารถ อยู่ในระดบัมากเมือจาํแนกตามอายุพบว่า มากทีสุด คือ อายุ 21-40 ปี 

รองลงมา คือ อาย ุ51 ปี ขึนไป และนอ้ยทีสุด คือ อาย ุ41-60 ปี ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.26   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับคุณลกัษณะของผู้นําท้องถิน ตามความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านความรู้ความสามารถ จาํแนกตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.689 3 0.563 1.960 0.120 

ภายในกลุ่ม 105.673 368 0.287   

รวม 107.361 371    
 

 

 จากตารางที 4.26 พบว่า ประชาชนทีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้ ํา

ทอ้งถิน ดา้นความรู้ความสามารถไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.27   แสดงค่าเฉลีย ( X )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านความเป็นผู้นํา จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n  S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 20 ปี 43 4.21 0.46 มาก 

21-40 ปี 142 4.22 0.48 มาก 

41-60 ปี 126 4.02 0.53 มาก 

51 ปี ขึนไป 61 4.24 0.49 มาก 

รวม 372 4.15 0.51 มาก 
 

 จากตารางที 4.27 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํท้องถิน 

ด้านความเป็นผูน้าํ  อยู่ในระดับมาก เมือจาํแนกตามอายุ พบว่า มากทีสุด คือ อายุ 51 ปี ขึนไป 

รองลงมา คือ อาย ุ21-40 ปี และนอ้ยทีสุด คือ อาย ุ41-60 ปี ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.28   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับคุณลกัษณะของผู้นําท้องถิน ตามความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านความเป็นผู้นํา จาํแนกตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3.378 3 1.126 4.508 0.004* 

ภายในกลุ่ม 91.928 368 0.250   

รวม 95.306 371    
 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.28 พบว่า ประชาชนทีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํ

ทอ้งถิน ดา้นความเป็นผูน้าํ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์

ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  
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ตารางที 4.29   แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่  ระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านความเป็นผู้นํา จําแนกตามอายุ ด้วยวิธีการ

ของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

อาย ุ
ตาํกว่า 20 ปี 

( =4.21) 

21-40 ปี 

( =4.22) 

41-60 ปี 

( =4.02) 

51 ปี ขึนไป 

( =4.24) 

ตาํกว่า 20 ปี - -.01 0.19 -.03 

21-40 ปี - - 0.20* 

(0.00*) 

-.02 

 

41-60 ปี - - - -.22 

51 ปี ขึนไป - - - - 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.29 พบว่า ประชาชนทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน 

ดา้นความเป็นผูน้าํ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ประชาชน              

ทีมีอาย ุ21-40 ปี แตกต่างกบัประชาชนทีมีอาย ุ41-60 ปี นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  
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ตารางที 4.30   แสดงค่าเฉลยี ( X )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคดิเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมทัง 4 ด้าน จาํแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน n  S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 10,000 บาท 119 4.13 0.39 มาก 

10,001 – 15,000 บาท 97 4.12 0.39 มาก 

15,001 – 20,000 บาท 82 4.12 0.44 มาก 

20,001 บาท ขึนไป   74 4.12 0.46 มาก 

รวม 372 4.12 0.41 มาก 
 

 จากตารางที 4.30 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน โดยรวม

ทงั 4 ดา้น อยู่ในระดบัมาก เมือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า มากทีสุด คือ ตาํกว่า 10,000 บาท 

รองลงมา คือ 10,001 – 15,000 บาท และน้อยทีสุด คือ รายได้ต่อเดือน 20,001 บาท ขึนไป 

ตามลาํดบั  

 

ตารางที 4.31   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับคุณลกัษณะของผู้นําท้องถิน ตามความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมทัง 4 ด้าน จาํแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.003 3 0.001 0.003 1.000 

ภายในกลุ่ม 63.675 368 0.173   

รวม 63.677 371    
 

 

 จากตารางที 4.31 พบว่า ประชาชนทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ

ของผูน้าํทอ้งถิน โดยรวมทงั 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.32   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านที 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมจาํแนกตามรายได้

ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน n  S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 10,000 บาท 119 4.05 0.54 มาก 

10,001 – 15,000 บาท 97 4.12 0.53 มาก 

15,001 – 20,000 บาท 82 4.11 0.60 มาก 

20,001 บาท ขึนไป   74 4.09 0.60 มาก 

รวม 372 4.09 0.56 มาก 
 

 จากตารางที 4.32 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูน้ ําท้องถิ น                        

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม อยูใ่นระดบัมาก เมือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า มากทีสุด คือ 10,000 – 

15,000 บาท รองลงมา คือ รายไดต่้อเดือน 15,001 – 20,000 บาท และน้อยทีสุด คือ ตาํกว่า 10,000 บาท 

ตามลาํดบั               

 

ตารางที 4.33   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับคุณลกัษณะของผู้นําท้องถิน ตามความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์  ด้านคุณธรรม จริยธรรม จาํแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.356 3 0.119 0.375 0.771 

ภายในกลุ่ม 116.986 368 0.318   

รวม 117.343 371    
 

 

  

จากตารางที 4.33 พบว่า ประชาชนทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ

ของผูน้าํทอ้งถิน ดา้นคุณธรรม จริยธรรมไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.34   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านบุคลกิภาพจาํแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน n  S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 10,000 บาท 119 4.09 0.52 มาก 

10,001 – 15,000 บาท 97 4.10 0.54 มาก 

15,001 – 20,000 บาท 82 4.00 0.50 มาก 

20,001 บาท ขึนไป   74 4.13 0.55 มาก 

รวม 372 4.08 0.54 มาก 
 

 จากตารางที 4.34 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ดา้นบุคลิกภาพ

อยู่ในระดบัมาก เมือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า มากทีสุด คือ 20,001 บาท ขึนไป รองลงมา             

คือ 10,001 – 15,000 บาท และนอ้ยทีสุด คือ 15,001 – 20,000 บาท ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.35   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับคุณลกัษณะของผู้นําท้องถินตามความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านบุคลกิภาพจาํแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.815 3 0.272 1.070 0.362 

ภายในกลุ่ม 93.377 368 0.254   

รวม 94.192 371    
 

 

 จากตารางที 4.35 พบว่า ประชาชนทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของ

ผูน้าํทอ้งถิน ดา้นบุคลิกภาพไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.36   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด

อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านความรู้ความสามารถจําแนกตามรายได้ต่อ

เดือน 
 

รายได้ต่อเดือน n  S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 10,000 บาท 119 4.14 0.56 มาก 

10,001 – 15,000 บาท 97 4.10 0.54 มาก 

15,001 – 20,000 บาท 82 4.10 0.50 มาก 

20,001 บาท ขึนไป   74 4.09 0.55 มาก 

รวม 372 4.11 0.54 มาก 
 

 จากตารางที 4.36 พบว่า ประชาชนทีมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูน้ ําท้องถิน                

ดา้นความรู้ความสามารถอยูใ่นระดบัมาก เมือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า มากทีสุด คือ รายไดต่้อเดือน 

ตาํกว่า 10,000 บาท รองลงมา คือ รายไดต่้อเดือน 15,001 – 20,000 บาท และน้อยทีสุด คือ รายไดต่้อเดือน 

20,001 บาท ขึนไป ตามลาํดบั               

 

ตารางที 4.37   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับคุณลกัษณะของผู้นําท้องถิน ตามความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านความรู้ความสามารถ จาํแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.156 3 0.052 0.177 0.912 

ภายในกลุ่ม 107.206 368 0.291   

รวม 107.361 371    
 

 
 

 จากตารางที 4.37 พบว่า ประชาชนทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ

ของผูน้าํทอ้งถิน ดา้นความรู้ความสามารถไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.38   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถิน ตามความคดิเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านความเป็นผู้นํา จาํแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

 

รายได้ต่อเดือน n  S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 10,000 บาท 119 4.18 0.48 มาก 

10,001 – 15,000 บาท 97 4.15 0.52 มาก 

15,001 – 20,000 บาท 82 4.15 0.51 มาก 

20,001 บาท ขึนไป   74 4.13 0.53 มาก 

รวม 372 4.15 0.51 มาก 
 

 จากตารางที 4.38 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้ ําทอ้งถิน             

ดา้นความเป็นผูน้าํ อยู่ในระดบัมาก เมือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า มากทีสุด คือ ตาํกว่า 

10,000 บาท รองลงมา คือ 15,001 – 20,000 บาท และนอ้ยทีสุด คือ 20,001 บาท ขึนไป ตามลาํดบั     

 

ตารางที 4.39   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับคุณลักษณะของผู้นําท้องถินตามความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ด้านความเป็นผู้นํา จาํแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 
 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.111 3 0.037 0.143 0.934 

ภายในกลุ่ม 95.195 368 0.259   

รวม 95.306 371    
 

 

จากตารางที 4.39 พบว่า ประชาชนทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ

ของผูน้าํทอ้งถิน ดา้นความเป็นผูน้าํไม่แตกต่างกนั  
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ตอนที 4 ข้อเสนอแนะเกียวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นําท้องถิน

ตามความคิดเห็นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรี

เทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

  ผูว้ิจยัไดต้งัคาํถามแบบปลายเปิด (Open Ends Questionnaire) สาํหรับให้ผูต้อบแบบสอบถาม

ไดเ้สนอแนะแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินตามความคิดเห็นของประชาชน ในเขต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และใชก้ารวิเคราะห์เนือหา 

(Content Analysis) และนาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 4.40  แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะเกยีวกบัแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผู้นําท้องถนิ

ตามความคดิเห็นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอ

ศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านที 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

ลาํดบัท ี ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. ผูน้าํทอ้งถินควรใหค้วามเสมอภาคกบัประชาชนในทุก ๆ ดา้น 18 
 

 จากตารางที 4.40 พบว่า ประชาชนมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของ

ผูน้าํทอ้งถิน ดา้นที 1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม คือ ผูน้าํทอ้งถินควรใหค้วามเสมอภาคกบัประชาชนใน

ทุก ๆ ดา้น 

 

ตารางที 4.41  แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะเกยีวกบัแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผู้นาํท้องถนิ

ตามความคดิเห็นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอ

ศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านที 2 ด้านบุคลกิภาพ 

 

ลาํดบัท ี ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. ผูน้ ําท้องถินควรให้ค ําปรึกษาเพือช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน

ทวัไปได ้

 

17 
 

 จากตารางที 4.41 พบว่า ประชาชนมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของ

ผูน้าํทอ้งถิน ดา้นที 2 ดา้นบุคลิกภาพ คือ ผูน้าํทอ้งถินควรให้คาํปรึกษาเพือช่วยแกปั้ญหาให้กบั

ประชาชนทวัไปได ้
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ตารางที 4.42  แสดงค่าความถีข้อเสนอแนะเกียวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถินตามความคดิเห็นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านที 3 ด้านความรู้ความสามารถ 

 

ลาํดบัท ี ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. ผูน้าํทอ้งถินควรฝึกทกัษะทางดา้นความคิดให้มีความหลากหลาย

อยูต่ลอดเวลา เพือจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

12 
 

 จากตารางที 4.42 พบว่า ประชาชนมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของ

ผูน้าํทอ้งถินดา้นที 3 ดา้นความรู้ความสามารถ คือ ผูน้าํทอ้งถินควรฝึกทกัษะทางดา้นความคิดให้มี

ความหลากหลายอยูต่ลอดเวลา เพือจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ตารางที 4.43 แสดงค่าความถีข้อเสนอแนะเกียวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นํา

ท้องถินตามความคดิเห็นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้านที 4 ด้านความเป็นผู้นํา  

 

ลาํดบัท ี ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. ผูน้าํทอ้งถินควรตอ้งเอาใจใส่ และใหค้วามสนใจต่อความรู้สึกของ

ผูอื้น 

 

6 
 

 จากตารางที 4.43 พบว่า ประชาชนมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของ

ผูน้าํท้องถิน ดา้นที 4 ดา้นความเป็นผูน้ ํา คือ ผูน้าํท้องถินควรตอ้งเอาใจใส่ และให้ความสนใจ               

ต่อความรู้สึกของผูอื้น 
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 ตอนที 5 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เรือง คุณลักษณะของผู้นําท้องถินตาม

ความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 การวิจยัเรือง คุณลกัษณะของผูน้าํท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทีมี

ต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความรู้

ความสามารถ และ ดา้นความเป็นผูน้าํ โดยศึกษาขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ ไดข้อ้มลูดงันี 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จากคาํถามขอ้ที 1 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม  

ท่านที 1 ใหค้วามเห็นว่า ผูน้าํทอ้งถินสมยัใหม่ตอ้งมีความประพฤติทีดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

เพราะผูน้าํทอ้งถินเป็นบุคคลของสงัคม รวมถึงยงัเป็นทีพึง เป็นตน้แบบใหก้บัประชาชนทวัไป (นางสาว

เสาวภา  กุณฑล, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 2 ใหค้วามเห็นว่า คุณธรรมจริยธรรมของผูน้าํนันเป็นของคู่กนั เพราะจะทาํให้ผูน้าํ

เป็นทียอมรับของประชาชน (นายวนัชยั  แกว้ต่างสิน, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 3 ให้ความเห็นว่า  ผูน้ ําทอ้งถินทีมีคุณธรรม จริยธรรมจะทาํให้การปฏิบติังานที

เกียวกบัประชาชนมีประสิทธิภาพ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ชอบผูน้าํทีมีคุณธรรม จริยธรรม     

(นางสุณีย ์ลอยเลือน, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 4 ใหค้วามเห็นว่า ผูน้าํทอ้งถิน เป็นบุคคลทีมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นตน้แบบให้กบั

ชุมชน มีการช่วยเหลือ แบ่งปันสิงทีสามารถให้ได ้โดยไม่หวงัสิงตอบแทนใดๆ (นายอุดม  เนียม

ถนอม, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 5 ให้ความเห็นว่า  ผูน้าํท้องถิน ตอ้งมีสัจจะ พูดจริง ทาํจริง รวมถึงอุดมการณ์มี

หลกัการในการดาํเนินชีวิตทงัส่วนตวั และการทาํงานตลอดเวลา (นายอุทยั  เมฆขุนทด, 2558, 

19 มิถุนายน 2558) 

จากความเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ สรุปไดว้่า  ผูน้าํทอ้งถินเป็นบุคคลของสังคม รวมถึงยงัเป็นที

พึง เป็นตน้แบบให้กบัประชาชนทัวไป ผูน้าํทอ้งถินจึงควรประกอบดว้ยคุณธรรมจริยธรรม 

เพราะคุณธรรมจริยธรรมถือเป็นส่วนสาํคญัในการปฏิบติังาน ผูน้าํทีมีคุณธรรมจริยธรรม จะทาํให้การ

ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ การดาํเนินชีวิตจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประชาชนทุกคนตอ้งการผูน้าํ

ทีมีคุณธรรมจริยธรรม มีสัจจะ พูดจริง ทาํจริง มีความยุติธรรม มีความเสมอตน้เสมอปลาย 

มีความจริงใจ เสียสละเพือประโยชน์ส่วนรวม 
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2. ด้านบุคลกิภาพ 

จากคําถามข้อที 2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคุณลักษณะของผูน้ ําท้องถินด้าน

บุคลิกภาพ 

ท่านที 1 ใหค้วามเห็นว่า ผูน้าํทอ้งถินมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จกักาลเทศะ ไม่ถือตวั มี

ความมนัใจในตนเอง เมือลงมือปฏิบตัิงานต่างๆ เป็นทีพึงพอใจของประชาชนทัวไป (นางสาว

เสาวภา  กุณฑล, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 2 ใหค้วามเห็นว่า ผูน้าํทอ้งถิน มีบุคลิกภาพทีดี และเป็นแบบอย่างให้กบัประชาชน

ทวัไปไดอ้ยา่งเหมาะสม อย่างเช่น การควบคุมอารมณ์เมือพบเจอกบัสถานการณ์ทีไม่พึงพอใจได้

เป็นอยา่งดี (นายวนัชยั  แกว้ต่างสิน, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 3 ให้ความเห็นว่า ผูน้าํทอ้งถินมีบุคลิกภาพ ทีประชาชนรับรู้ได ้คือ มีกิริยาวาจา

สุภาพเรียบร้อย เมือประชาชนมาขอคาํปรึกษา และความช่วยเหลือในเรืองต่างๆ  (นางสุณีย ์ ลอยเลือน, 

2558, 19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 4 ใหค้วามเห็นว่า บุคลิกภาพของผูน้าํทอ้งถินนนั เป็นการสะทอ้นตวัตนออกมาให้

ประชาชนไดเ้ห็น ผูน้าํทอ้งถินท่านใดมีบุคลิกภาพดี ยอ่มทาํใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ เพราะ

ประชาชนใหค้วามร่วมมือ  (นายอุดม  เนียมถนอม, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 5 ให้ความเห็นว่า บุคลิกภาพเป็นการแสดงออกทีสามารถบอกภาพลกัษณ์ของ

บุคคลคนนนัได ้ไม่ว่าจะผูน้าํทอ้งถินหรือแมแ้ต่ประชาชนทวัไป ใครมีบุคลิกภาพทีดีย่อมหมายถึง

การยอมรับนบัถือยอ่มจะตามมา (นายอุทยั  เมฆขุนทด, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 

จากความเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ สรุปไดว้่า บุคลิกภาพเป็นการแสดงออกทีสามารถบอก

ภาพลกัษณ์ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย กริยาวาจา การแสดงออกทีเปิดเผย ความมุ่งมนัความ

ตงัใจในการทาํงาน ตลอดจนการปรับตวัให้เขา้กบับุคคลอืน การมีบุคลิกภาพทีดีย่อมทาํให้ ไดรั้บ

การยอมรับนบัถือ ผูน้าํทอ้งถินจึงจาํเป็นตอ้งมีบุคลิกภาพทีดีเพราะจะสะทอ้นออกมาให้ประชาชน

ทวัไปสมัผสัไดแ้ละจะทาํใหเ้ป็นทียอมรับนบัถือ และใหค้วามร่วมมือในทุกๆ กิจกรรม 

3. ด้านความรู้ความสามารถ 

จากคาํถามขอ้ที 3 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน  ดา้นความรู้

ความสามารถ 

ท่านที 1 ให้ความเห็นว่า ความรู้ความสามารถของผูน้าํท้องถินนัน ดูได้จากการบริหาร

จดัการในดา้นต่างๆ ว่าเป็นระบบหรือไม่ สามารถดาํเนินงานตามระบบให้มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

(นางสาวเสาวภา  กุณฑล, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 
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ท่านที 2 ให้ความเห็นว่า  ผูน้ ําท้องถินต้องประกอบดว้ยวิสัยทัศน์ทีกวา้งไกล รวมถึง          

มีวิจารญาณในการแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเป็นทีพอใจของทุกฝ่าย (นายวนัชยั  แกว้ต่างสิน, 

2558, 19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 3 ใหค้วามเห็นว่า ผูน้าํทอ้งถินมีความเฉลียวฉลาด รู้ทนัเหตุการณ์ สามารถรับสถานการณ์

การเปลียนแปลงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิงเหล่านีแสดงให้เห็นว่าผูน้ ําท้องถินมีความรู้

ความสามารถในการเป็นทีพึงใหป้ระชาชนได ้(นางสุณีย ์ ลอยเลือน, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 4 ให้ความเห็นว่า ผูน้าํท้องถินตอ้งมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาของ

ทอ้งถินทีตนเองปกครองอยู่ได้ เพือความเรียบร้อยของท้องถิน (นายอุดม  เนียมถนอม, 2558,   

19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 5 ให้ความเห็นว่า ประชาชนทัวไปจะรู้ว่าผูน้ ําท้องถินของตนเองมีความรู้

ความสามารถหรือไม่นัน สามารถรับรู้ได้จากการแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ ว่าสามารถแกไ้ข

เหตุการณ์ไดอ้ยา่งไร (นายอุทยั  เมฆขุนทด, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 

จากความเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ สรุปได้ว่า  ผูน้ ําท้องถินควรประกอบด้วยความรู้

ความสามารถในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ มีเทคนิค วิธีการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ที

ทอ้งถินต้องการ มีวิสัยทัศน์ทีกวา้งไกล มีวิจารญาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มีความคิดริเริม

สร้างสรรค ์

4. ด้านความเป็นผู้นํา 

จากคาํถามขอ้ที 4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน  ดา้นความ

เป็นผูน้าํ  

ท่านที 1 ให้ความเห็นว่า ผูน้าํท้องถินต้องมีความสามารถในการดึงเอาศกัยภาพ และ

ความร่วมมือของประชาชนในทอ้งถินออกมาช่วยกนัพฒันาทอ้งถินให้ประสบผลสาํเร็จสิงนีจึง

เรียกว่า ความเป็นผูน้าํ (นางสาวเสาวภา  กุณฑล, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 2 ให้ความเห็นว่า การวางตวัอย่างเหมาะสมเป็นตน้แบบให้กบับุคคลอืนๆ เป็น

อีกหนึงขอ้ของความเป็นผูน้าํ (นายวนัชยั  แกว้ต่างสิน, 2558, 8 ธนัวาคม 2557) 

ท่านที 3 ให้ความเห็นว่า เป็นทีพึงของประชาชนได้ เมือมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึน 

(นางสุณีย ์ ลอยเลือน, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 4 ใหค้วามเห็นว่า ผูน้าํทอ้งถิน สามารถเปลียนแปลงพฒันาสิงต่างๆ ของทอ้งถินให้

พฒันาไปในทางทีดีขึน (นายอุดม  เนียมถนอม, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 

ท่านที 5 ใหค้วามเห็นว่า ผูน้าํทอ้งถินมีการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดด้ว้ยหลกัการและเหตุผลที

ประชาชนสามารถเขา้ใจได ้(นายอุทยั  เมฆขุนทด, 2558, 19 มิถุนายน 2558) 
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จากความเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ผูน้ ําท้องถินต้องมีความเป็นผูน้ ําทีประชาชน

ตอ้งการ ทงัเป็นทีพึงและพฒันาสงัคมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัการและ

เหตุผล วางตวัเหมาะสมกบัสถานการณ์ และแสดงความเป็นผูน้าํในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทงัเมือมี

ปัญหาเกิดขึนตอ้งสามารถควบคุมอารมณ์ได ้ 

สรุปไดว้่า คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินทีเป็นทียอมรับของประชาชนนันตอ้งมีคุณธรรม

จริยธรรมประจาํตวั เพราะคุณธรรมจริยธรรมถือเป็นส่วนสาํคญัในการปฏิบติังาน ผูน้าํทีมีคุณธรรม

จริยธรรม จะทาํให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ การดาํเนินชีวิตจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ

ประชาชนทุกคนตอ้งการผูน้าํทีมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินทีเป็นที

ยอมรับของประชาชนประการต่อไป คือ ตอ้งมีมีบุคลิกภาพทีสง่าผ่าเผย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย 

กริยาวาจา การแสดงออกทีเปิดเผย ความมุ่งมนัความตงัใจในการทาํงาน ตลอดจนการปรับตวัให้

เข า้กับบุคคลอืน เพราะการมีบุคลิกภาพทีดีย่อมทําให้ได้รับการยอมรับนับถือ นอกจากนี

คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินทีเป็นทียอมรับของประชาชนอีกประการทีสาํคญั คือ ผูน้าํทอ้งถิน

ตอ้งมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือประชาชน ทงัแกปั้ญหาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ดีขึน และตอ้งมีความเป็นผูน้าํสูงจึงจะสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นทีพึงของประชาชนทวัไปได ้



 

 

 

บทที 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเรือง “คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ”  นีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน 

ตามความคิดเห็นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ เพือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นทีมีต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ในเขตองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ของประชาชนทีมี เพศ อายุ และรายไดต่้อเดือน

ต่างกนั  และเพือศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินตามความคิดเห็น

ของประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์   

ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ ประชากรทีมีสิทธิเลือกตงัในเขตองค์การบริหารส่วน

ตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 372 คน กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการใช้

สูตรการคํานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ 

(Convenience Sampling)  

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน 

ประกอบดว้ย ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

และ รายไดต่้อเดือน จาํนวน 3 ขอ้ ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที 2 

เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อคุณลกัษณะของผูน้ ําทอ้งถิน ของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม, 

ดา้นบุคลิกภาพ, ดา้นความรู้ความสามารถ, ดา้นความเป็นผูน้าํ จาํนวน 28 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ต (Likert Scale) ตอนที 3 เป็นขอ้คาํถามปลายเปิด 

จาํนวน 4 ข้อ ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผูน้ ําท้องถินตามความคิดเห็นของ

ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และตอนที 4  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จาํนวน 4 ข้อ เรืองคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินตามความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ 

ประชาชนทีมีสิทธิเลือกตังในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวัด

เพชรบูรณ์ การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์โดย

การแจกแจงค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ตามความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ใช้

การวิเคราะห์หาค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะของ

ผูน้าํทอ้งถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใชก้ารทดสอบ t-test สาํหรับขอ้มลู จาํแนกตามเพศ ส่วนขอ้มูลจาํแนกตาม อายุ และ 

รายไดต่้อเดือนใชก้ารทดสอบ F-test หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติผูว้ิจยัจะทาํ

การวิเคราะห์ต่อดว้ยวิธีหาความแตกต่างรายคู่ของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา

คุณลกัษณะของผูน้ ําท้องถิน  ใช้การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) แล้ว

เรียงลาํดบัความถี (Frequency) และสมัภาษณ์ เรือง คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ตามความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใชก้ารสรุป  

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนทีมีสิทธิ

เลือกตงัในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด ทีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 และเป็นเพศชาย จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70  ทีตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 21-40 ปี จาํนวน  142 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 รองลงมาอายุ 41-60 ปี 

จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 และนอ้ยทีสุดอาย ุตาํกว่า 20 ปี จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 

11.50 และ ประชาชนทีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน ตาํกว่า 10,000 บาท จาํนวน 

119 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 15,000 บาท จาํนวน 97 คน          

คิดเป็นร้อยละ 26.10 และน้อยทีสุดมีรายไดต่้อเดือน 20,001 บาทขึนไป จาํนวน 74 คน คิดเป็น

ร้อยละ 19.90  

5.1.2 ผลการวเิคราะห์ระดับความคดิเห็นทีมต่ีอคุณลกัษณะของผู้นําท้องถิน ของประชาชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบว่า โดยรวมทงั 4 ดา้น 

อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากสูงสุดไปตาํสุด ดา้นความเป็นผูน้าํ, 

ดา้นความรู้ความสามารถ, ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ ดา้นบุคลิกภาพ ตามลาํดบั 

5.1.3  ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นทีมี

ต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ของประชาชนทีมี เพศ อาย ุและรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั  
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1. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวดทีมีเพศแตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน โดยรวมทงั 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 

2.  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวดทีมีอายุแตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินโดยรวมทงั 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 

3.  ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวดทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั

มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินโดยรวมทงั 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 

5.1.4 ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นําท้องถินตาม

ความคดิเห็นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด มีรายละเอียดดงันี 

1. ผูน้าํทอ้งถินควรใหค้วามเสมอภาคกบัประชาชนในทุก ๆ ดา้น 

2.  ผูน้าํทอ้งถินควรใหค้าํปรึกษาเพือช่วยแกปั้ญหาใหก้บัประชาชนทวัไปได ้

3.  ผูน้าํทอ้งถินควรฝึกทกัษะทางดา้นความคิดให้มีความหลากหลายอยู่ตลอดเวลา            

เพือจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.  ผูน้าํทอ้งถินควรตอ้งเอาใจใส่ และใหค้วามสนใจต่อความรู้สึกของผูอื้น 

5.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เรือง คุณลักษณะของผู้นําท้องถินตามความ

คดิเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

1. ผูน้าํทอ้งถินเป็นบุคคลของสังคม รวมถึงยงัเป็นทีพึง เป็นต้นแบบให้กบัประชาชน

ทวัไป ผูน้าํท้องถินจึงควรประกอบดว้ยคุณธรรมจริยธรรม เพราะเป็นส่วนสาํคญัในการปฏิบติังาน 

ผูน้าํทีมีคุณธรรมจริยธรรม จะทาํใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ การดาํเนินชีวิตจะเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด และประชาชนตอ้งการผูน้าํทีมีคุณธรรมจริยธรรม มีสัจจะ พูดจริง ทาํจริง  มีความยุติธรรม มี

ความเสมอตน้เสมอปลาย มีความจริงใจ เสียสละเพือประโยชน์ส่วนรวม 

2. บุคลิกภาพเป็นการแสดงออกทีสามารถบอกภาพลกัษณ์ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น

การแต่งกาย กริยาวาจา การแสดงออกทีเปิดเผย ความมุ่งมนัความตังใจในการทาํงาน ตลอดจนการ

ปรับตวัให้เขา้กบับุคคลอืน การมีบุคลิกภาพทีดีย่อมทาํให้ไดรั้บการยอมรับนับถือ ผูน้าํทอ้งถิน จึง

จาํเป็นตอ้งมีบุคลิกภาพทีดีเพราะจะสะทอ้นออกมาให้ประชาชนทัวไปสัมผสัไดแ้ละจะทาํให้

เป็นทียอมรับนบัถือ และใหค้วามร่วมมือในทุกๆ กิจกรรม 

3. ผูน้าํทอ้งถินควรประกอบดว้ยความรู้ความสามารถในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ              

มีเทคนิค วิธีการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพทีทอ้งถินต้องการ มีวิสัยทัศน์ทีกวา้งไกล                 

มีวิจารญาณในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

4. ผูน้ ําท้องถินตอ้งมีความเป็นผูน้าํทีประชาชนตอ้งการ ทังเป็นทีพึงและพฒันา

สงัคมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัการและเหตุผล วางตวัเหมาะสม
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กบัสถานการณ์ และแสดงความเป็นผูน้ ําในสถานการณ์ต่างๆ รวมทังเมือมีปัญหาเกิดขึนต้อง

สามารถควบคุมอารมณ์ได ้

 

5.2 อภปิรายผลการวจิัย 

 จากการสรุปผลการวิจยัสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี 

5.2.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้นําท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์  

ผลการวิจยั คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบว่า โดยรวมทงั 4 ดา้น อยู่ในระดบั

มาก เป็นเช่นนีอภิปรายผลไดว้่า เพราะประชาชนสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูน้าํทอ้งถินจึงทาํให้สังเกตเห็น

คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินว่ามีคุณลกัษณะทีดี และตอบโจทยข์องประชาชนไดซึ้งสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ชัชพสิิฐ  สายชล ไดศึ้กษาเรือง “คุณลกัษณะของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ตาม

ทศันะคติของประชาชนตาํบลนาทราย อาํเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช” ผลการศึกษา พบว่า 1. 

คุณลกัษณะของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามทศันะคติของประชาชนตาํบลนาทราย  อาํเภอเมือง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นบุคลิกภาพ 

ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ และดา้นคุณธรรม อยู่ในระดบัมาก จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน พบว่า โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงันี 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ข้อทีมค่ีาเฉลยีมากทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า  มีสจัจะ พดูจริง ทาํจริง ซึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก 

ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า ผูน้าํทอ้งถินแสดงความเชือมนัออกมาเป็นลกัษณะของคาํพูด 

คือ พูดจริง ทาํจริง ซึงอาจกล่าวไดว้่า ผูน้าํทอ้งถิน เป็นนักการพูด ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

กอบแก้ว  ดุลย์จาํนงค์ ไดอ้ธิบายว่า ความเป็นนักการพูด การทีคนเราจะเป็นนักการพูดทีดีนัน 

ตอ้งอาศยัปฏิภาณ ไหวพริบมากมาย ตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องโน้มน้าวเรืองใหญ่ทีเกิดขึน

แกปั้ญหา ใหก้ลายเป็นเรืองเลก็ ตอ้งใชค้วามสามารถหลายๆ ดา้นประกอบกนัซึงไม่ใช่การพูดเป็น

เพียงอยา่งเดียว และยงัสอดคลอ้งกบัผลการใหส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ทีว่า ผูน้าํตอ้งมีสจัจะ พดูจริง ทาํจริง 

รวมทงัมีอุดมการณ์ มีหลกัการในการดาํเนินชีวิตทงัเรืองส่วนตวัและการทาํงาน  

ข้อทีมค่ีาเฉลยีน้อยทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า การวางตนอย่างเสมอตน้เสมอปลาย ซึงมีค่าแปลผล           

อยูใ่นระดบัมาก ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า ผูน้าํทอ้งถินมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์            

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ซึงถือเป็นการวางตนไดเ้สมอตน้เสมอปลายจึงเป็นทีพอใจของ
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ประชาชน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รังสรรค์  ประเสริฐศรี ไดใ้ห้แนวคิดคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ

ของผูน้าํทีมีประสิทธิผล (personality traits of effective leaders) ลกัษณะผูน้าํทีมีประสิทธิผลมีลกัษณะ

ความมนัคงในอารมณ์ (emotional stability) เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในการโตต้อบ

ไดอ้ยา่งเหมาะสมแมใ้นภาวะวิกฤต อารมณ์ทีมนัคงเป็นคุณลกัษณะภาวะผูน้าํทีสาํคญั ซึงจะช่วยให้

แกไ้ขสถานการณ์ใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยดี และยงัสอดคลอ้งกบัผลการใหส้มัภาษณ์ทีว่า นอกจากประชาชน

จะตอ้งการผูน้ ําทีมีคุณธรรมจริยธรรม สัจจะ พูดจริง ทาํจริง มีความยุติธรรมแลว้ ประชาชนยงั

ตอ้งการผูน้าํทีมีความเสมอตน้เสมอปลาย มีความจริงใจ เสียสละเพือประโยชน์ส่วนรวมอีกดว้ย 

 2. ด้านบุคลกิภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ข้อทีมค่ีาเฉลยีมากทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า คือ  สามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบับุคคลอืนไดดี้ ซึงมีค่า

แปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า ผูน้าํทอ้งถินมีการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

โดยสงัเกตไดจ้ากมีความตืนตวัอยูต่ลอดเวลา ไม่ประมาทในการดาํเนินชีวิต จึงเป็นทียอมรับของประชาชน

ส่วนใหญ่ ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชารี  มณศีรี กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํทีดี คือ มีความตืนตวั 

(alertness) มีความว่องไวปราดเปรียว ระมดัระวงั สุขุม รอบคอบ ไม่ประมาท และยงัสอดคลอ้ง            

กับผลการให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทีว่า บุคลิกภาพเป็นการแสดงออกทีสามารถบอกภาพลกัษณ์              

ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย กริยาวาจา การแสดงออกทีเปิดเผย ความมุ่งมนั ความตงัใจ               

ในการทาํงาน ตลอดจนการปรับตวัให้เข้ากบับุคคลอืน การมีบุคลิกภาพทีดีย่อมทาํให้ได้รับการ

ยอมรับนบัถือ 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีน้อยทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า เป็นคนทีเปิดเผย ซึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก ทีผล

ปรากฏเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า  ผูน้าํทอ้งถินเป็นบุคคลทีแสดงออกอย่างเหมาะสมในความนึกคิดของ

ตนเอง จึงทาํใหเ้ป็นทียอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรังสรรค์  ประเสริฐศรี  

ไดใ้ห้แนวคิดคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของผูน้าํทีมีประสิทธิผล (Personality Traits of Effective 

Leaders) ลักษณะผู้นําทีประสิทธิผลมีลักษณะการเป็นคนทีมีการแสดงออกทีเหมาะสม 

(Assertiveness) เป็นความเปิดเผยเฉียบขาดในการแสดงความตอ้งการ ความคิดเห็น ความรู้สึก 

และทศันคติ การเป็นคนทีมีการแสดงออก และยงัสอดคลอ้งกบัผลการให้สัมภาษณ์ทีว ่า 

การแสดงออกทีเปิดเผยจะทาํให้ผูน้ ําทอ้งถินไดร้ับการยอมรับนับถือ และให้ความร่วมมือ                

ในทุกๆ กิจกรรม 

 3.  ด้านความรู้ความสามารถ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ข้อทีมค่ีาเฉลียมากทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า  มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล และมีวิจารญาณในการแกไ้ข

ปัญหา ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า ผูน้าํทอ้งถิน

มีความคิดทีกวา้งไกลและทนัต่อทุกสถานการณ์ ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กวี วงศ์พุฒิ ไดก้ล่าวถึง 
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คุณสมบติัของผูน้าํทีดี คือ เป็นคนมีความคิดกวา้งไกลและลึก เพราะปัจจุบนัโลกกา้วหนา้ไปมากเรา

จะติดแค่วนันี พรุ่งนีไม่เพียงพอ ตอ้งมองไกล เหตุทีตอ้งมองลึกเพราะสิงต่างๆ สามารถแยกแยะไป

ได้หลายทางหลายแขนง การวิเคราะห์จึงต้องให้ความสําคัญอย่างเพียงพอ และยงัสอดคลอ้ง            

กบัผลการให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทีว่า ผูน้ ําทอ้งถินควรประกอบดว้ยความรู้ความสามารถในการ

ดาํเนินงานด้านต่างๆ มีเทคนิค วิธีการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพทีท้องถินต้องการ                 

มีวิสยัทศัน์ทีกวา้งไกล มีวิจารญาณในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีน้อยทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ซึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก 

ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า ผูน้ ําทอ้งถินมีการทาํงานทีแปลกใหม่ทนัสมยั แสดงออกถึง

ความคิดริเริม โดยการนาํเอาวิธีการใหม่ๆ มาแกไ้ขปัญหา  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  กวี วงศ์พุฒิ              

ไดก้ล่าวถึง คุณสมบติัของผูน้าํทีดีควรมี ความคิดริเริม เพราะการทาํงานตอ้งใชส้มอง การคิดต่างๆ 

ตอ้งสามารถเป็นไปได ้เป็นความคิดทีสร้างสรรค ์และยงัสอดคลอ้งกบัผลการให้สัมภาษณ์ทีว่า นอกจาก

ผูน้าํจะมีความรู้ความสามารถแลว้ ผูน้าํจะตอ้งมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์กล่าวคือ คิดไดก้วา้งไกล

หลายทิศทาง สามารถนาํเอาวิธีการใหม่  ๆมาแกไ้ขปัญหาได ้

4. ด้านความเป็นผู้นําโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ข้อทีมค่ีาเฉลยีมากทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า วางตวัเหมาะสมกบัสถานการณ์ ซึงมีค่าแปลผลอยู่

ในระดบัมาก ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า ผูน้าํทอ้งถินมีการปรับตวัในการเขา้สังคมได้

อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กวี วงศ์พุฒิ ไดก้ล่าวถึง คุณสมบติั

ของผูน้ ําทีดี คือ ความสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม คนเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว            

การพบปะสงัสรรค ์รู้จกัเพือนฝงู เขา้สงัคมระดบับริหารดว้ยกนั จึงจาํเป็นและสาํคญัอย่างหนึงของ

สังคมไทยทีเราต้องยอมรับ บางครังภาษีสังคมจะตามมาอย่างไม่มีทีสินสุด และยงัสอดคลอ้ง            

กบัผลการให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทีว่า ผูน้าํทอ้งถินตอ้งมีความเป็นผูน้ ําทีประชาชนตอ้งการ               

ทังเป็นทีพึงและพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัการ              

และเหตุผล วางตวัเหมาะสมกบัสถานการณ์  

ข้อทีมค่ีาเฉลยีน้อยทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า  ใหค้วามสนใจต่อความรู้สึกของผูอื้น ซึงมีค่าแปลผล

อยู่ในระดับมาก ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปรายได้ว่า ผูน้าํทอ้งถินสามารถบงัคบัตนเองโดยการ

ควบคุมอารมณ์ไดเ้มือมีปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกบัผูอื้น ซึงเป็นการระมดัระวงัในกิริยาอาการต่างๆ 

ทีไม่เหมาะสม โดยเป็นทีพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ ซึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ชารี  มณีศรี 

กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้ ําทีดี คือ การบังคับตัวเอง (self-control) ระมดัระวงัมิให้แสดงออก          

ซึงกิริยาอาการต่างๆ ทีไม่เหมาะสมแก่ผูอื้น และยงัสอดคลอ้งกับผลการให้สัมภาษณ์ทีว่า 
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เมือมีปัญหาเกิดขึนผูน้าํตอ้งวางตวัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้มือมี

ความคิดเห็นไม่ตรงกบัผูอื้น และใหค้วามสนใจต่อความรู้สึกของผูอื้น  

5.2.2 การศึกษาวเิคราะห์ความคดิเห็นทีมต่ีอคุณลกัษณะของผู้นําท้องถิน ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ของประชาชนทีมี เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน

ต่างกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1) จากสมมติฐานของการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนตาํบลสระกรวดทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน โดยรวมทงั 4 ดา้น

ไม่แตกต่างกนั ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ทงันีอธิบายไดว้่าเนืองจากเพศเป็นปัจจยัส่วนบุคคล 

ถึงแมจ้ะแตกต่างกนั แต่ก็ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน เพราะทุกคนสามารถสมัผสัถึงคุณลกัษณะ

ของผูน้ ําท้องถิน เป็นอย่างดี ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ธัญยพัทธ์ รุงศรีอมรรัชน์ ไดศึ้กษาเรือง 

“คุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรี ตามความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลตาํบลห้วยผึง  

อาํเภอหว้ยผงึ จงัหวดักาฬสินธุ”์ ผลการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า ประชาชนทีมีเพศ 

อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดต่อคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีห้วยผึง            

อาํเภอหว้ยผงึ จงัหวดักาฬสินธุ ์โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

2) จากสมมติฐานของการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสระกรวดทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน โดยรวมทงั 4 ดา้น           

ไม่แตกต่าง ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ทังนีอธิบายไดว้่าเนืองจากอายุเป็นปัจจัยส่วนบุคคล         

เมือแตกต่างกนั ยอ่มไม่มีผลต่อความคิดเห็นทีมีต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินเพราะทุกๆ  ช่วงอายุนัน         

มีการเขา้ใจเกียวกบัผูน้าํ  เหมือนกนัซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภัทราพร  นันททวีผล ไดศึ้กษาเรือง 

“ความคาดหวงัของประชาชนทีมีต่อคุณลกัษณะของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เขตทวีวฒันา 

กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตงัในเขตทวีวฒันา ทีมีเพศ อาย ุ

และสถานภาพทีแตกต่างกัน มีความคาดหวงัทีมีต่อคุณลกัษณะของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

โดยรวมทงั 3 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 

3) จากสมมติฐานของการวิจยั ผลการวิจยั  พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสระกรวดทีมีรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้ ําท้องถิน 

โดยรวมทงั 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ทงันีอธิบายไดว้่าเนืองจาก

รายไดต่้อเดือน เป็นปัจจยัส่วนบุคคล ถึงแมจ้ะแตกต่างกนั ย่อมไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน            

ทีมีต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน เพราะระดบัการศึกษา เป็นช่วงความคิดของแต่ละวยัในการ

แสวงหาความรู้ ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรีชา  บูลพิไชย ศึกษาเรือง “คุณลกัษณะของผูน้าํ             

ทีพึงประสงคข์องประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อแดง อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา” 
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ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนทีมีระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความตอ้งการ

เกียวกบัคุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูน้าํทอ้งถินแตกต่างกนั 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครังนี แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจยั จึงมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ดงันี 

ผลการศึกษา คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ซึงมีค่าแปลผล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันัน ผูน้าํ

ทอ้งถิน ควรรักษามาตรฐานนีไว ้และพฒันาให้ถึงระดบัมากทีสุดต่อไป โดยนาํผลการศึกษาและ

ขอ้เสนอแนะ ไปเป็นแนวทางการพฒันาตนใหมี้คุณลกัษณะทีประชาชนตอ้งการต่อไป 

การเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นรายดา้นตามลาํดบัดงันี 

1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที 1 ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึงมีค่าแปลผล               

อยู่ในระดบัมาก ดังนัน จึงควรรักษามาตรฐานนีไว ้และพฒันาให้ดีขึน จนให้ถึงระดบัมากทีสุด

ต่อไป โดยผูน้าํทอ้งถินตอ้งปฏิบติัตวัใหป้ระกอบดว้ยคุณธรรม จริยธรรมตอลดเวลา 

2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที 2 ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ซึงมีค่าแปลผล อยู่ในระดบั

มากดังนัน จึงควรรักษามาตรฐานนีไว ้และพฒันาให้ดีขึนจนถึงระดับมากทีสุดต่อไป โดยผูน้ ํา

ทอ้งถินตอ้งนาํเอาลกัษณะเด่นของตนเองออกมาใหไ้ดม้ากทีสุด 

3. จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านที 3 ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ซึงมีค่าแปลผลอยู่

ในระด ับมาก ด ังนัน ควรรักษามาตรฐานนีไว ้ และพฒันาให้มีระด ับมากทีสุดต่อไป โดย

สามารถอบรมตนเอง ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาและตอบตนเองไดว้่ามีสถานะเป็นอะไร 

4. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที 4 ได้แก่  ด้านความเป็นผู้นํา  ซึงมีค่าแปลผล  

อยู่ในระดบัมาก ควรรักษามาตรฐานนีไว ้และพฒันาให้มีระดบัมากทีสุด ต่อไป โดยผูน้าํทอ้งถิน 

ตอ้งมีความพร้อมในทุกๆ ดา้นใหม้าก โดยอาศยัการสือสารทีทนัสมยั เพือใหท้นัต่อการเปลียนแปลง 

5.3.2  ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั 

จากผลการวิจัย “คุณลกัษณะของผูน้ ําท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์” ผูว้ิจยัจึงเห็นสมควรให้ผูว้ิจยั

อืนควรเพิมข้อมูลในส่วนของเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง เพือจะได้นํามาอภิปรายผล                        

ไดส้อดคลอ้งมากขึน เพือจะไดเ้ป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัครังต่อไปให้สมบูรณ์ยิงขึน

จึงมีขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป ดงันี 
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1. ควรศึกษาถึงความคิดเห็นของบุคลากรเจ้าหน้าทีมีต่อคุณลกัษณะของผูน้ ําท้องถิน              

ทีตนปฏิบติังานอยูว่่าเป็นเช่นไร 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ในแต่ละพืนทีว่ามีความแตกต่างกนั

อยา่งไร เพือการพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

3. ควรศึกษาถึงการนําเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการประยุกต์การ

ดาํเนินงานของผูน้าํทอ้งถินว่ามีประสิทธิภาพ หรือมีมากนอ้ยเพียงใด 

4. ควรศึกษาถึงคุณธรรมจริยธรรมของผูน้าํในองคก์รอืน ๆ เพือต่อยอดการวิจยั 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ 
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123 
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125 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
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135 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

แบบสอบถาม 

เรือง  

คุณลกัษณะของผู้นําท้องถนิตามความคดิเหน็ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล 

สระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

…………………………………………………………… 
 

คาํชีแจง 

1. แบบสอบถามนีไม่มีผลกระทบต่อตวัท่านดว้ยประการใด ๆ ทงัสิน เพียงแต่สาํรวจความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์            

ทีมีต่อต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถินของท่าน เพือนาํไปประกอบการวิจยัในครังนีเท่านนั 

2.  แบบสอบถามนี เป็นส่วนหนึงของการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชา

รัฐศาสตร์การปกครอง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั   

3. กรุณาใส่ เครืองหมาย  ลงในช่องว่าง (  ) และเติมขอ้มลูลงในช่องว่างใหค้รบถว้น 

4. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามทุกข้อ เพือความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม             

และสะดวกในการนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลู 

5. ขอ้มลูทีท่านตอบแบบสอบถาม จะนาํไปใชเ้ฉพาะการวิจยัในครังนีเท่านนั 

6. แบบสอบถามนีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี 
 

ตอนที  1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 3 ขอ้ 

ตอนที  2  คุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 28 ขอ้ 

ตอนที 3   คาํถามปลายเปิดแสดงขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผูน้าํ

ทอ้งถินตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อาํเภอศรี

เทพ จังหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 3 ข้อ 

 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยงิว่าคงไดรั้บความร่วมมือจากท่านดว้ยดี  จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา  

ณ  โอกาสนี    

 

                                                                            นางสาวนนัทวนั  แสนบวัคาํ 

                                                        นกัศึกษาปริญญาโท  สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 

                                                          มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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แบบสอบถาม 
 

เรือง   

คุณลกัษณะของผู้นําท้องถนิตามความคดิเหน็ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระ

กรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

……………..…………………………………………. 
 

ตอนที 1 ข้อมูลเกียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนทีตอบแบบสอบถาม 

 

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความทีเป็นจริงตามสภาพของท่าน 

 

1.  เพศ 
 

            (    )  1)  ชาย 

            (    )  2)  หญิง 
 

2. อาย ุ

            (     )  1)  ตาํกว่า 20 ปี 

            (     )  2)  21 - 40 ปี 

            (     )  3)  41 - 60 ปี 

            (     )  4)  61 ปีขึนไป        
 

3. รายได้ต่อเดือน 

            (     )  1)  ตาํกว่า 10,000 บาท 

            (      )  2)   10,001 - 15,000 บาท 

            (      )  3)   15,001 – 20,000 บาท 

            (      )  4)   20,001 บาทขึนไป 
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ตอนที 2 คุณลักษณะของผู้ นําท้องถินตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

คาํชีแจง  ในตอนที 2 นี แบบสอบถามมีทงัหมด 4 ดา้น รวม 34 ขอ้ให้ตอบตามความเป็นจริงโปรด  

ขีด ( ) ลงในช่องทีตรงกบัคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ตามความคิดเห็นของท่าน เพียงช่อง เดียว

เท่านัน ซึงแบ่งออกเป็น  5  ระดบั ดงันี 
 

 

 

  5     หมายถึง        ท่านมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน มากทีสุด 

               4     หมายถึง        ท่านมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน มาก 

               3     หมายถึง        ท่านมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ปานกลาง 

               2      หมายถึง       ท่านมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน นอ้ย           

               1      หมายถึง        ท่านมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน นอ้ยทีสุด               
 

 

 
 

ข้อท ี

 

 

ประเด็นคาํถาม 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ทีสุด 

1 

 

1. 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีสจัจะ พดูจริง ทาํจริง 

     

2. มุ่งรักษาผลประโยชน์ของชุมชน      

3. การวางตนอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย      

4. จริงใจในการปฏิบติังาน      

5. มีความยติุธรรม      

6. มีความซือสตัย ์ซือตรง      

7. การเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพือส่วนรวม      

 

1. 

ด้านบุคลกิภาพ 

สามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบับุคคลอืนไดดี้ 

     

2. แต่งกายเหมาะสมกบักาลเทศะ      

3. มีความมุ่งมนัในการทาํงาน      

4. เป็นคนทีเปิดเผย      
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ข้อท ี  

 

ประเด็นคาํถาม 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ทีสุด 

1 

5. มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย      

6. มีความมนัใจในตนเอง      

7. มีความรับผดิชอบในหนา้ที      

 

1. 

 

ด้านความรู้ความสามารถ 

มีความสามารถในการนําเอาวิธีการใหม่ๆ มาแก้ไข

ปัญหาไดเ้สมอ 

     

2. เป็นผูส้ร้างโอกาสในการเปลียนแปลงชุมชน      

3. สามารถปรับทศันคติของผูอื้นให้มีมุมมองทีเหมือนกนั

ได ้

     

4. มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์      

5. มีวิสยัทศัน์กวา้งไกล และมีวิจารญาณในการแกไ้ข

ปัญหา ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

     

6. มีความสามารถในการใชเ้พือการสือสาร      

7. มีความเฉลียวฉลาด รู้ทันเหตุการณ์สามารถรับ

สถานการณ์การเปลียนแปลงของโลกได้อย่าง

รวดเร็ว 

     

 

1. 

ด้านความเป็นผู้นํา  

ใหค้วามสนใจต่อความรู้สึกของผูอื้น 

     

2. แสดงความคิดเห็นในทีชุมชนอยา่งเปิดเผย      

3. มีความเป็นประชาธิปไตย      

4. วางตวัเหมาะสมกบัสถานการณ์      

5. แกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและเหตุผล      

6. พร้อมทีจะเป็นปากเสียงใหก้บัประชาชน      

7. แสดงความเป็นผูน้าํในสถานการณ์ต่างๆ      
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ตอนที  3  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นําท้องถินตามความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

1.  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2.  ดา้นบุคลิกภาพ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3.  ดา้นความรู้ความสามารถ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4.  ดา้นความเป็นผูน้าํ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 

 เรือง 

คุณลกัษณะของผู้นําท้องถนิตามความคดิเหน็ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล 

สระกรวด อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
…………………………………………………… 

 

ตอนที 1 ข้อมูลของผู้ใหสัมภาษณ์ 

 

ชือ:……………………………………………………………………………................................... 

ตาํแหน่ง: ……………………………………………………………………………………………. 

วนัเดือนปีทีสมัภาษณ์: ………………………………………………………................................... 

เวลา:……………………………………………………………………………............................... 

 

ตอนที 2 ข้อมูลสัมภาษณ์เกียวกับคุณลักษณะของผู้นําท้องถินตามความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

คาํถามทีใช้ในการสัมภาษณ์ 

ข้อที 1 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

ข้อที 2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ดา้นบุคลิกภาพ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

ข้อที 3 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ดา้นความรู้ความสามารถ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

ข้อที 4 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อคุณลกัษณะของผูน้าํทอ้งถิน ดา้นความเป็นผูน้าํ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

รูปภาพผู้ให้สัมภาษณ์ 
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ภาพที 1 สัมภาษณ์นางสาวเสาวภา  กุณฑล 
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ภาพที 2 สัมภาษณ์นายวนัชัย  แก้วต่างสิน 

 

 
 

ภาพที 3 สัมภาษณ์นางสุณย์ี  ลอยเลอืน 
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ภาพที 4 สัมภาษณ์นายอดุม  เนียมถนอม 

 

 

 

ภาพที 5 สัมภาษณ์นายอุทยั  เมฆขนุทด 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ผลการหาค่าความเชือมัน 
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ผลการวเิคราะห์ความเชือมัน (Reliability Analysis) ของแบบสอบถามเพอืงานวจิยั 

เรือง  

คุณลกัษณะของผู้นําท้องถินตามความคดิเห็นของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาํบลสระกรวด 

อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

…………………………………………………… 
 

Item-Total Statistics 

ข้อ 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

1. 119.6000 182.386 0.601 0.937 

2. 119.9000 181.472 0.549 0.937 

3. 120.1000 175.541 0.805 0.934 

4. 120.0667 180.547 0.547 0.938 

5. 120.0667 183.651 0.494 0.938 

6. 120.1000 175.197 0.710 0.936 

7. 119.7333 177.720 0.795 0.935 

8. 119.8667 176.257 0.745 0.935 

9. 119.8000 178.097 0.754 0.935 

10. 120.1333 184.395 0.380 0.939 

11. 120.0333 186.585 0.383 0.939 

12. 119.5000 184.466 0.573 0.937 

13. 119.8667 181.292 0.578 0.937 

14. 119.7667 181.013 0.633 0.937 

15. 119.4333 186.806 0.420 0.939 

16. 120.0333 176.930 0.693 0.936 

17. 119.6000 185.559 0.516 0.938 

18. 120.2333 177.426 0.524 0.938 

19. 120.0000 178.069 0.596 0.937 

20. 119.3667 189.275 0.304 0.940 

21. 119.3667 188.033 0.346 0.939 
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ข้อ Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

22. 119.6667 180.989 0.565 0.937 

23. 119.6333 184.585 0.388 0.939 

24. 119.3333 186.023 0.339 0.940 

25. 119.6000 182.386 0.601 0.937 

26. 119.9000 181.472 0.549 0.937 

27. 120.1000 175.541 0.805 0.934 

28. 120.0667 180.547 0.547 0.938 

 

Reliability Coefficients 

 N of Case   = 30 

 N of Items  = 28 

 Alpha   = 0.940 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
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ตอนที 1 คุณลักษณะของผู้นําท้องถิน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ตาํบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

คาํชีแจง โปรดเขียนเครืองหมาย  ทีตรงกับความคิดเห็นของท่านทีมีต่อการคุณลกัษณะของผูน้ ํา

ทอ้งถิน เพียงช่องเดียวเท่านนั 
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1 
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2 
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คนที 

4 
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5 
   

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีสจัจะ พดูจริง ทาํจริง + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2. มุ่ง รักษาผลประโยชน์ของ

ชุมชน 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. การวางตนอย่างเสมอต้นเสมอ

ปลาย 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4. จริงใจในการปฏิบติังาน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5. มีความยติุธรรม + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6. มีความซือสตัย ์ซือตรง + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7. การเสียสละเพือส่วนรวมเสีย  

สละประโยชน์หรือความสุข

ตน 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 2. ด้านบุคลกิภาพ 

1. สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ

บุคคลอืนไดดี้ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2. แต่งกายเหมาะสมกบักาลเทศะ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. มีความมุ่งมนัในการทาํงาน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4. เป็นคนทีเปิดเผย + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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5. มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6. มีความมนัใจในตนเอง + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7. มีความรับผดิชอบในหนา้ที + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีความสามารถในการนําเอา

วิธีการใหม่ ๆ มาแก้ไขปัญหา

ไดเ้สมอ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2. เ ป็ น ผู ้ส ร้ า ง โ อ ก า สใน ก า ร

เปลียนแปลงชุมชน 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. สามารถปรับทศันคติของผูอื้นให้

มีมุมมองทีเหมือนกนัได ้

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4. มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5. มีวิสยัทศัน์กวา้งไกล และมีวิจาร

ญาณในการแกไ้ขปัญหา ไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6. มีความสามารถในการใช้เพือการ

สือสาร 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 มีความเฉลียวฉลาด รู้ทันเหตุ 

การณ์สามารถรับสถานการณ์

การเปลียนแปลงของโลกได้

อยา่งรวดเร็ว 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 4. ด้านความเป็นผู้นํา 

1. ให้ความสนใจต่อความรู้สึกของ

ผูอื้น 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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2. แสดงความคิดเห็นในทีชุมชน

อยา่งเปิดเผย 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. มีความเป็นประชาธิปไตย + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4. วางตัว เหมา ะสมกับสถา น  

การณ์ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5. แก้ปัญหาโดยใช้หลักการและ

เหตุผล 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6. พร้ อมทีจะเป็นปากเสี ยงให้กับ

ประชาชน 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7. แสดงความเป็นผูน้าํในสถาน 

การณ์ต่าง ๆ 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ประวตัผิู้วิจยั 

 

ชือ-สกุล : นางสาวนนัทวนั  แสนบวัคาํ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ : 13 กรกฎาคม 2525 

ภูมลิาํเนา : บา้นเลขที 66 หมู่ 6 ตาํบลโคกสะอาด อาํเภอศรีเทพ  

   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ทีอยู่ปัจจุบนั : บา้นเลขที 160/51 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

   กรุงเทพมหานคร 

 

การศึกษา 

 พ.ศ. 2546 : นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 พ.ศ. 2557 : นิติศาสตรมหาบณัฑิต   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ประสบการณ์การทํางาน 

 พ.ศ. 2552 – 2556 : นกัวิชาการศาสนาปฏิบติัการ  กองพุทธศาสนศึกษา 

   สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2556 – 2558 : นิติกรปฏิบติัการ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบดา้นเงินเดือน  

  ค่าจา้ง บาํเหน็จบาํนาญ สาํนกักฎหมาย  กรมบญัชีกลาง 

 ปัจจุบัน : นิติกรปฏิบติัการ  

   กรมบญัชีกลาง  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท   

   กรุงเทพมหานคร 
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