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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ท่ีมี ผลการเรียน และระดับชั้นท่ีศึกษา ท่ีแตกตาง
กัน และ 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช
ในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1,005 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของ Taro Yamane ไดจํานวน 286 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปด และปลายเปด สถิติท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การหาคาที t-test (Independent Samples) และคาเอฟ F-test (One-
way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา  
1) นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีทัศนะตอคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค โดยรวม 5 ดาน อยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย
มากท่ีสุด ไดแก ดานท่ี 2 คือ ดานบุคลิกภาพ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานท่ี 1 คือ 
ดานคุณธรรมและจริยธรรม มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดานท่ี 3 คือ ดานมนุษยสัมพันธ มีคาแปลผล
อยูในระดับมาก ดานท่ี 4 คือ ดานความเปนผูนํา มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง และดานท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ดานท่ี 5 คือ ดานการปฏิบัติงาน มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมี
เพศ ผลการเรียน และระดับชั้นการศึกษา ตางกัน มีทัศนะตอคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค 
โดยรวม 5 ดาน จําแนกตามเพศ ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบวา ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ไดแก นักการเมืองไมแสวงหาผลประโยชนเพ่ือสวนตัว ไมรับสินบน ดานบุคลิกภาพ ไดแก 
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นักการเมืองมีความละอายในการทําความชั่วและความทุจริต ดานมนุษยสัมพันธ ไดแก นักการเมืองมี
ความสุขุมเยือกเย็น รอบคอบ ทํากิจการตาง ๆ อยางระมัดระวัง และดานความเปนผูนํา ไดแก 
นักการเมืองมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนสิ่งของท่ีสมควรใหแกประชาชนท่ีควรไดรับการแบงปน ดาน
การปฏิบัติงาน ไดแก นักการเมืองปฏิบัติงานดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร ไมตรีตอประชาชนผู
มารับบริการ ตามลําดับ 
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ABSTRACT 
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         The Objectives of this thesis paper were as follows; 1. to Study desirable 
qualifications of politicians in expectation of the higher secondary students of Wat 
Rajaborpit School, Phranakhorn District in Bangkok, 2. to compare desirable 
qualifications of politicians in expectation of the higher secondary students of Wat 
Rajaborpit School, Phranakhorn District in Bangkok based on their GPA results and 
classroom levels, and 3. to collect suggestion on desirable qualifications of politicians 
in expectation of the higher secondary students of Way Rajaborpit School, 
Phranakhorn District in Bangkok. The populations used in the study wete 1,005 higher 
secondary students of Way Rajaborpit School. The 286 samplings were obtained by 
Taro Yamane’s table. The research instruments were open-ended questionnaires. 
The statistics used in data analysis consisted of percentile, mean, Standard deviation, 
t-test and F-test (One-way ANOVA). 
         The result of research were found as follows: 
         1.The level of students’ attitude towards desirable qualifications of politicians 
in 5 aspects was totally moderate. When considered in each aspect, personality was 
in a high rank followed by moral and ethic, human relation, leadership and work 
performance respectively. 
         2.Students with different GPA results and classroom levels had no significant 
attitude towards desirable qualifications of politicians. The result was against the 
hypothesis having set. 
         3.The suggestions were that; In moral and ethic, politicians should not corrupt 
and at the same time they should be altruists. In personality, politicians should be 
ashamed of sin and corruption. In human relation, politicians should be calm and 
careful in any activities. In leadership, politicians should be merciful and helpful. To 
people, and in work performance, politicians should be friendly to people. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางดียิ่งจากบุคคลหลายฝายในการให

คําแนะนําปรึกษา และปรับปรงุแกไขวิทยานิพนธ จึงทําใหงานวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณ  
ขอกราบขอบพระคุณพระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ (ผศ. ดร.) รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาทาน ผศ.(พิเศษ) ดร. สุกิจ  ชัยมุสิก อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  ท่ีใหคําแนะนําในการแกไขเพ่ิมเติมขอมูลทําใหวิทยานิพนธเลมนี้แลวเสร็จ 

ขออนุโมทนาขอบคุณ รศ. ดร. ศรชัย  ทาวมิตร ดร.ชวลิต  ไหลรินทร และอาจารยอดิศักดิ์  
วิไลลักษณ ท่ีกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ใหคําแนะนําปรับปรุงเนื้อหาสาระ
เพ่ือใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  

ขอกราบขอบพระคุณ พระเมธาวินัยรส ท่ีไดใหโอกาสและสงเสริมการศึกษาตลอดมา 
ขออนุโมทนาขอบคุณทานคณาจารยสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครองท่ีไดประสิทธิ์ประสาท

ความรู และประสบการณตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท รหัส 52 สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครองทุกทาน ท่ีเปนกําลังใจ คณะ
ผูบริหาร และเพ่ือนรวมงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รวมถึงผูมีสวนเก่ียวของท่ีมิไดกลาวนาม
ไว ณ ท่ีนี้ ท่ีใหความรวมมือ ชวยเหลือ และใหกําลังใจดวยดีเสมอมา 

สุดทายนีข้ออนุโมทนาขอบคุณ บิดา มารดา อันเปนท่ีเคารพรักยิ่งของผูวิจัยผูซ่ึงวางรากฐาน
การศึกษาท่ีดี และเปนพลัง กําลังใจท่ีสําคัญยิ่งของผูวิจัย 

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธเลมนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของ
อุปชฌายอาจารยและคุณพอ คุณแม ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานท่ีใหผูวิจัยไดมีโอกาสศึกษา
จนสําเร็จ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
นักการเมืองถือวาเปนตัวแทน หรือผูแทนของประชาชนซ่ึงเขามาทําหนาท่ีแทนกลุมบุคคล

เหลานั้นดวยจิตอาสา ซ่ึงนักการเมืองท่ีดีจะตองรักษาผลประโยชนของกลุมบุคคลท่ีตนเขามาเปน
ตัวแทนอยางแทจริง จะตองมีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศน มองการณไกล มีคุณธรรมจริยธรรม 
รักษาและปกปองผลประโยชนสวนใหญ และท่ีสําคัญจะตองมีความซ่ือสัตยสุจริต นึกถึงประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน แตในปจจุบันผูนําในหนวยงานภาครัฐและ จะมีพฤติกรรมเรื่อง
ภาวะผูนําคอนขางจะลมเหลว บางครั้งผูนําอาจแสดงพฤติกรรมโดยลืมตัวหรือจงใจสรางพฤติกรรม
แบบนี้ข้ึนมา จะเห็นไดวา คุณลักษณะท่ีลมเหลวของนักการเมืองในปจจุบันคือ การเลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
ผูนําบางคนชอบแสดงออกซ่ึงความลําเอียง นิยมใชคนใกลชิดสนิทสนมไววางใจแตคนรอบขาง ซ่ึงหารู
ไมวาบุคคลเหลานี้ตางมุงหวังผลประโยชนท่ีตนไดรับตอบแทนจึงทําตัวเปนทาสรับใชใกลชิด ผูนําบาง
คนทําตัวใหความสนิทสนมเปนกันเองกับคนบางคนเหนือกวาคนอ่ืน และผูนําบางคนชอบทําตัวเปน
ศูนยรวมของอํานาจ ชอบวางอํานาจบาตรใหญ ถือวาตนเปนผูบังคับบัญชา จะวากลาวใครก็ได ซ่ึง
คุณลักษณะดังกลาวนี้ไมเปนท่ีพึงประสงคของประชาชนและสังคม เพราะจะสรางความเสียหายอยาง
รุนแรงตอองคกร และพฤติกรรมเหลานี้เปนอันตรายอยางยิ่งท่ีจะนําความหายนะใหแกสังคมและ
ทองถ่ินนั้น ๆ1 

โรงเรียนวัดราชบพิธเปนโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีพันธกิจและความรับผิดชอบในการใหการศึกษาแกนักเรียนเพ่ือเปนตนแบบ
ของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหนักเรียนมีคุณภาพ โรงเรียนวัดราชบพิธเปนสถาบันการศึกษา
ท่ีใหความรูในหลายดานและยังรวมท้ังเปนโรงเรียนท่ีชวยกลอมเกลาวัฒนธรรมทางการเมืองอีกทาง
หนึ่งเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมทางความคิดเห็นโดยเปดการโอกาสใหนักเรียนไดมีสิทธิในการ
ออกความคิดเห็นในการเลือกบุคคลมาทําหนาท่ีเปนผูนําดวยตนเองเพ่ือเปนการสงเสริมประชาธิปไตย
ในสังคมท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกคน โดยการแสดงความคิดเห็นในฐานะพลเมืองของการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตย ท่ีมีวัยวุฒิรวมท้ังคุณวุฒิท่ีใกลเคียงกัน นาจะมีความคิดเห็นทางการเมืองท่ีมี
ลักษณะท่ีใกลเคียงกัน อันอาจกระตุนหรือโนมนาวใหเกิดการตัดสินใจท่ีแตกตางกัน อันกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคลในเชิงพัฒนาการของบุคคลและสงผลตอกระบวนการเรียนรูทางการเมือง 
โดยเฉพาะของเยาวชนท่ีแตกตางกัน 

หากไดมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ วามีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึง

1วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผูนํา LEADERSHIP ฉบับกาวลํ้ายุค, (กรุงเทพมหานคร : ธีรฟลม
และไซเท็กซ, 2549), หนา 121-122. 
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ประสงคของนักการเมืองอยูในระดับใด โดยลักษณะใดและมีปจจัยใดท่ีมีอิทธิพลตอคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของนักการเมืองทองถ่ินอยางไรแลวสามารถนําผลของการวิจัยท่ีไดเสนอผูบริหารของโรงเรียน
วัดราชบพิธไปปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมและการใหความรูเพ่ิมเติมของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือใหนักเรียนรูจักเลือกและพัฒนาความคิดและการรับรูขาวสารท่ีถูกตองเหมาะสมกับ
สิทธิ หนาท่ีและบทบาทของนักเรียน ในการพัฒนาตนเอง ในเชิงพัฒนาการของบุคคลและสงเสริม
บทบาทของเยาวชนไทยใหรูถึงสิทธิ หนาท่ี ของตนในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือใหตะหนักถึงการ
พัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองท่ีดี บําเพ็ญประโยชนตอสังคมและเตรียมความพรอมท่ีจะเปนพลเมืองท่ีดี
ในระบอบประชาธิปไตย 

จากความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงควรมีการศึกษาหาแนวทางแกไข ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้
จะทําใหทราบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เปนอยางไร ทําใหทราบปญหาและแนวทางแกไขคุณลักษณะของ
นักการเมืองทองถ่ินและการทําหนาท่ีในการบริหารพัฒนาประเทศ ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความ
ตองการของนักเรียนไดอยางแทจริง และทําใหทราบวานักเรียนคาดหวังหรือตองการนักการเมือง
ทองถ่ินลักษณะใด เชน คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 
คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ คุณลักษณะดานความเปนผูนํา และคุณลักษณะดานการปฏิบัติงาน
ของนักการเมืองทองถ่ิน ซ่ึงคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีกลาวมานี้ จะเปนตัวชี้วัดใหแสดงถึงคุณภาพของ
นักการเมืองทองถ่ิน ท่ีจะมาทําหนาท่ีเปนตัวแทนในทองถ่ิน อยางเต็มความสามารถในการพัฒนา
ประเทศ และเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของนักการเมือง ตามความคาดหวังของนักเรียนอีกดวย 

ดังนั้น ผูวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีจะได
ทราบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   มี
ความคิดเห็นทางการเมืองอยูในระดับใด และนําผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาการมีสวนรวมทางการเมืองของนักเรียนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 

 
 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ท่ีมี ผลการเรียน และ 
ระดับชั้นท่ีศึกษา ท่ีแตกตางกัน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
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1.3.1 นักเรียนท่ีมีผลการเรียนตางกันมีทัศนะตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมือง
แตกตางกัน 

1.3.2 นักเรียนท่ีมีระดับชั้น ท่ีศึกษาตางกันมีทัศนะตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
นักการเมืองแตกตางกัน 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 

ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,005 คน 
 1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ไดแก คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คือ 

1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
2) ดานบุคลิกภาพ 
3) ดานมนุษยสัมพันธ 
4) ดานความเปนผูนํา 
5) ดานการปฏิบัติงาน 

 14.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
ไดแก โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.5.1 ทําใหทราบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
1.5.2 ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ท่ีมี ผลการเรียน 
และ ระดับชั้นท่ีศึกษา ท่ีแตกตางกัน 

1.5.3 ทําใหทราบขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

1.5.4 ทําใหสามารถนําขอมูลไปประยุกตใชในการจัดทําแผนและนโยบายเก่ียวกับการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมของผูนําทางการเมืองใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและไดผูนํา
ทางการเมืองท่ีดีมีคุณธรรมเพ่ือพัฒนาบานเมืองใหมีความเจริญสืบตอไป 
 

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
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เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดตรงกัน ผูวิจัยกําหนดความหมาย
และขอบเขตของคําตาง ๆ ดังนี ้

ผูนําทางการเมือง หมายถึง ผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเพ่ือใหเปนผูแทนของประชาชนเขาไปทํางาน
ทางการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย  

ทัศนะ หมายถึง ความรูสึกสวนตัวท่ีเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีตอผูนําทางการเมืองพึงประสงคตามความเชื่อและความรูสึกเชิงประมาณคาของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ ท่ี
ผานเขามาในประสบการณ 

นักเรียน หมายถึง ผูท่ีเรียนอยูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ 
ปการศึกษา 2554 

โรงเรียนวัดราชบพิธ หมายถึง โรงเรียนวัดราชบพิธ เปนโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการ
มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู ท่ี เลขท่ี 3 ถนนสนามไชย แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กอตั้งข้ึนเม่ือประกาสัปตศก จุลศักราช 1247 
ตรงกับรัตนโกสินทรศก 104 หรือปพุทธศักราช 2428 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 นับเปนโรงเรียนมัธยมชายลวน ท่ีมีความเปนมายาวนานแหงหนึ่งของประเทศ
ไทย คําวา ราชบพิธ หมายถึง กษัตริยทรงสถาปนาข้ึน อันเปนนามพระราชทานของวัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม วัดประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค หมายถึง คุณลักษณะท่ีตองการ ตัวบงชี้แสดงลักษณะคุณสมบัติ

เฉพาะตัวของบุคคลโดยแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานบุคลิกภาพ       
ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา และดานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง นักการเมืองท่ีพึงประสงคควรเปนผูมีความยุติธรรม ไม
คํานึงถึงแตผลประโยชนของพรรคพวก ญาติพ่ีนองตน ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียตอเกียรติ
ศักดิ์ของการเปนนักการเมือง ประพฤติตนหางจากอบายมุขไมดื่มสุราจนครองสติไมได หรือดื่มเปน
ประจํา ไมเจาชู ไมเลนการพนันตาง ๆ เชน หวย ไพ และไมประกอบอาชีพผิดจารีตประเพณีและ
กฎหมายไมประกอบอาชีพผิดจารีตประเพณีและกฎหมาย เปนตน 

ดานบุคลิกภาพ หมายถึง นักการเมืองท่ีพึงประสงคควรเปนผูท่ีมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ มีความ
เชื่อม่ันในตนเอง มีความสุขุมละเอียดรอบคอบ มีวาจาสุภาพ ออนโยน และเปนผูท่ีมีความกระตือรือรน
ในการทํางาน และเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธ เปนตน 

ดานมนุษยสัมพันธ หมายถึง นักการเมืองท่ีพึงประสงคควรเปนมีความเมตตา ปรารถนาท่ีจะ
ใหประชาชนมีความสุข เอาใจใสคิดหาหนทางแกปญหาใหกับประชาชน มีความจริงใจตอประชาชน ไม
เปนคนมีเลหเหลี่ยมเชื่อถือไมได มีความสุขุมเยือกเย็น รอบคอบ ทํากิจการตาง ๆ อยางระมัดระวัง มี
ความตองการคิดหาหนทางชวยใหประชาชนท่ีประสบความทุกขใหพนจากความทุกข เปนตน 

ดานความเปนผูนํา หมายถึง นักการเมืองท่ีพึงประสงคควรเปนผูประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
เชื่อถือศรัทธา และ เปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน เปนคนไมถือตัว ไมถือยศศักดิ์ เขากันไดกับ
ประชาชนในชุมชน แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดํารงไวซ่ึงความ
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สามัคคีในหมูประชาชนในชุมชน และ ละเวนการคบหาสมาคม หรือใหการสนับสนุนบุคคลซ่ึงมีความ
ประพฤติผิดกฎหมายหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ เปนตน 

ดานการปฏิบัติงาน หมายถึง นักการเมืองท่ีพึงประสงคควรเปนผูมีสติตลอดเวลาตอหนาท่ี
ความรับผิดชอบไมลืมตัวหรือละเลยตอหนาท่ีความรับผิดชอบของตน ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริตตั้งอยูบนพ้ืนฐานจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ประสานงานกับทุกฝายหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ เอาใจใสชวยเหลือแกปญหาของประชาชน จัดใหมีบริการสาธารณะ
อยางเปนธรรม ท่ัวถึงอยางจริงจัง เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการตาง ๆ และ 
ใชเวลาเหมาะสมในการปฏิบัติงานบริการไดอยางรวดเร็ว เปนตน 

ผลการเรียน หมายถึง ผลการเรียนของผูตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้แบงเปน         
4 ชวง คือ 1) เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 1.00 – 1.59, 2) เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.00 – 2.59, 3) เกรด
เฉลี่ยอยูในระดับ 3.00 – 3.59 และ 4) เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 4.00 

ระดับช้ันท่ีศึกษา หมายถึง ระดับชั้นท่ีศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้
แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4, 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 5 
และ 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 6 

 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ผูวิจัยได
ทําการศึกษาคนควาจากเอกสารวิชาการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน
และเปนกรอบแนวทางในการศึกษา ดังนี ้
 2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับนักการเมือง 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมือง 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับผูนําทางการเมือง 

2.6 แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง 
2.7 บริบทพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.9 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
ทัศนคติเปนปจจัยหนึ่งท่ีกําหนดทาทีหรือพฤติกรรมหรือพฤติกรรมการแสดงออก ของบุคคลตอ

ปรากฏการณและสิ่งตาง ๆ รอบตัว ดังนั้นคน ๆ หนึ่งจะมีทัศนคติมากมาย เนื่องจากบุคคลจะตองเขาไป
เก่ียวของกับบุคคลอ่ืน สิ่งของหรือปรากฏการณอ่ืน ๆ มากมายในแตละวัน ทัศนคติก็จะเกิดข้ึนตามสิ่งท่ีเรา
เขาไปเก่ียวของดวย 

2.1.1 ความหมายของทัศนคต ิ
ทัศนคติมีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา Aptus แปลวา โนมเอียง ซ่ึงนักวิชาการแตละทาน

ไดใหความหมายของทัศนคติ ไวอยางแตกตางกันตามทัศนะของตน ดังนี้ 
ฮิลการด (Hilgard) ไดใหความหมายไววา “ทัศนคติ คือ พฤติกรรมหรือความรูสึกครั้งแรกท่ีมีตอ

สิ่งใดสิ่งหนึง่ตอแนวคิดใด หรือสภาพการณใดในทางเขา หรือออกหางและเปนความพรอมท่ีจะตอบสนองใน
ครั้งตอ ๆ ไป ในทางเอนเอียงในลักษณะอยางเดิม เม่ือพบกับสิ่งนั้น หรือแนวคิดนั้น หรือสถานการณนั้น
อีก”1 

โรเจอร (Roger) ไดกลาวถึง “ทัศนคติ วา เปนดัชนีชี้วา บุคคลนั้น คิดและรูสึกอยางไรกับ
คนรอบขาง วัตถุหรือสิ่งแวดลอมตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจาก ความ

1Hilgard E.R, Introduction to Psychology, อางใน กันยา  สุวรรณแสง, จิตวิทยาท่ัวไป, 
(กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, 2538), หนา 244. 
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เชื่อท่ีอาจสงผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได ทัศนคติ จึงเปนเพียง ความพรอม ท่ีจะตอบสนองตอสิ่งเรา 
และเปน มิติของการประเมิน เพ่ือแสดงวา ชอบหรือไมชอบ ตอประเด็นหนึ่ง ๆ ซ่ึงถือเปน การสื่อสาร
ภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเปนผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลตอ 
พฤติกรรม ตอไป”2 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดกลาววา ทัศนคติตามศัพททาง
พระพุทธศาสนา คือ “ความเห็น ซ่ึงเปนคํากลาง ๆ ความเห็นถูกจัดเปนสัมมาทิฐิ ความเปนผิดจัดเปน
มิจฉาทิฐิ สวนทัศนคติตามความเห็นของนักวิชาการ ซ่ึงมีความเห็นท่ีแตกตางกันไป”3  

กูด (Good) กลาววา “ทัศนคติ หมายถึง แนวโนมหรือทาทีท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
สถานการณ หรือคานิยมหนึ่ง โดยจะมีความรูสึกและอารมณมาเก่ียวของอยูในความคิดเห็นนั้น ซ่ึง
ทัศนคติสังเกตไมได แตอารมณจะอนุมานไดจากพฤติกรรมท้ังวาจาและทาทาง”4 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ กลาววา “ทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงบางตําราใชคําวา “เจตคติ” 
หมายถึง ทาที หรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เจตคติถือเปนกิริยาทาทีความรูสึกรวม ๆ ของ
บุคคลท่ีเกิดจากความพรอมหรือความโนมเอียงของจิตใจหรือประสาท ซ่ึงแสดงออกเพ่ือโตตอบตอสิ่ง
เราสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยจะแสดงออกในทางสนับสนุนเห็นดีเห็นชอบดวยหรือตอตาน ไมเห็นดีเห็นชอบ
ดวยก็ได”5 

 
ศักดิ์ สุนทรเสณ ีกลาวถึง ทัศนคติ ท่ีเชื่อมโยงไปถึง พฤติกรรมของบุคคล วา ทัศนคติ หมายถึง 
1) ความสลับซับซอนของความรูสึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการท่ีจะ สรางความพรอม ท่ีจะ

กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามประสบการณของบุคคลนั้น ท่ีไดรับมา 
2) ความโนมเอียง ท่ีจะมีปฏิกิริยาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางท่ีดีหรือ ตอตาน สิ่งแวดลอม ท่ีจะมาถึง

ทางหนึ่งทางใด 
3) ในดาน พฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัว หรือความพรอมท่ีจะตอบสนอง6 
รังสรรค ประเสริฐศรี กลาววา “ทัศนคติ คือ การประเมินหรือการตัดสินเก่ียวกับความชอบ

หรือไมชอบในวัตถุ คน หรือเหตุการณซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของคนคนหนึ่งเก่ียวกับบางสิ่ง
บางอยาง หรือเปนทาทีหรือแนวโนมของบุคคลท่ีแสดงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเปนบุคคล กลุมคน ความคิด
หรือสิ่งของก็ไดโดยมีความรูสึกหรือความเชื่อเปนพ้ืนฐาน ทัศนคติไมใชสิ่งเดียวกับคานิยม เพราะ
คานิยมเปนสิ่งท่ีเราเห็นคุณคา แตทัศนคติเปนความรูสึกดานอารมณ (พอใจหรือไมพอใจ) แตท้ัง 2 

2Roger, Mass media and interpersonal, อางใน สุรพงษ  โสธนะเสถียร, การส่ือสารกับสังคม, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), หนา 122. 

3ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุคสพับลิเคชันส, 2546), หนา 393. 

4Good, C.V., Dictionary of Education, อางใน เรื่องเดียวกัน, หนา 122. 
5บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร, (เชียงใหม : คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540), หนา 11-12. 
6ศักดิ์  สุนทรเสณี, เจตคต,ิ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุงวัฒนา, 2531), หนา 2. 
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อยางมีความสัมพันธกัน ทัศนคติเปนพลังอยางหนึ่งท่ีมองไมเห็นเชนเดียวกับสัญชาตญาณหรือ
แรงจูงใจเปนพลังซ่ึงสามารถผลักดันการกระทําบางอยางท่ีสอดคลองกับความรูสึกของทัศนคต”ิ7 

ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ กลาวไววา “ทัศนคติเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความเชื่อในขณะท่ี
ความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ ทัศนคติเปนปจจัยภายในท่ีนักจิตวิทยาหลายคนเชื่อวาจะเปนตัวท่ีทํา
ใหบุคคลมีการตอบสนองท่ีแตกตางกัน สําหรับการศึกษาในข้ันตนนี้ เพ่ือทําใหงายข้ึนเราอาจใหคําสอง
คํานี้ทดแทนกันไดในการศึกษาถึงพฤติกรรมท้ังนี้ เพราะคําท้ังสองคํานี้ตางสงผลสะทอนถึงความรูสึก
ในทางบวกและทางลบ”8 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความรูสึกนึกคิด ทาทีของบุคคลกับคนรอบขาง 
ท่ีจะแสดงพฤติกรรมสนองตอบตอวัตถุ สถานท่ี สถานการณ ซ่ึงมีผลมาจากสภาพแวดลอมหรือ
ประสบการณท่ีไดรับในดานความรู ความเขาใจ ความรูสึก และความพรอมท่ีจะแสดงออกเปนความ
คิดเห็นหรือพฤติกรรมตาง ๆ ในการสนับสนุนหรือตอตานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณใดสถานการณ
หนึ่ง ทัศนคติ เปนความสัมพันธท่ีคาบเก่ียวกันระหวางความรูสึก และความเชื่อ หรือการรูของบุคคลกับ
แนวโนมท่ีจะมี พฤติกรรมโตตอบ ในทางใดทางหนึ่งตอเปาหมายของ ทัศนคติ นั้น 

 
 
2.1.2 คุณลักษณะของทัศนคต ิ
จิระวัฒน วงศสวัสดิวัฒน ไดรวบรวมคุณลักษณะของทัศนคติบางดานท่ีนักทฤษฎีทาง

ทัศนคติจํานวนไมนอยมีความเห็นพองตองกันและเปนคุณลักษณะท่ีนาสนใจศึกษา เนื่องจากมีสวน
เก่ียวพันกับพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล ดังนี้ 

1) ทัศนคติเปนสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู ฉะนั้น การศึกษาและทําความเขาใจทัศนคติ จําเปนตอง
อาศัยทฤษฎีการเรียนรูมาอธิบาย 

2) ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน ซ่ึงคุณลักษณะขอนี้เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดท่ี
ทําใหทัศนคติแตกตางกันอยางแทจริงจากแรงผลักดันภายในอ่ืน ๆ 

3) ทัศนคติมีคุณภาพและความเขม คุณภาพของทัศนคติเปนสิ่งท่ีไดจากการประเมินเม่ือ
บุคคลประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผลก็อาจมีทัศนคติทางบวก (ความรูสึกชอบ) หรือทัศนคติทางลบ (ความรูสึกไม
ชอบ) สวนความเขมของทัศนคติจะบงบอกถึงความมากนอยของทัศนคติทางบวกหรือลบนั้น ๆ 

4) ทัศนคติมีความคงทนไมเปลี่ยนงาย ดวยเหตุนี้เองการเผยแพรวิทยาการเกษตรแผนใหมจึง
มักประสบปญหาเพราะการเปลี่ยนทัศนคติดังกลาวเปนสิ่งท่ีทําไดไมงายนัก 

5) ทัศนคติตองมีสิ่งท่ี หมายถึง (attitude object) ท่ีแนนอน นั่นคือ ทัศนคติตออะไรตอ
บุคคล ตอสิ่งของหรือตอสถานการณจะไมมีทัศนคติลอย ๆ ท่ีไมหมายถึงสิ่งใด 

7รังสรรค  ประเสริฐศรี, พฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร 
จํากัด, 2548), หนา 132. 

8ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทไดมอนด อิบิส
สิเนส เวิลด, 2542), หนา 78. 
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6) ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ เชน ระหวางบุคคลกับสิ่งของบุคคลอ่ืน ๆ หรือสถานการณ
และความสัมพันธนี้เปนความรูสึกจูงใจนอกจากความสัมพันธขางตนยังมีความสัมพันธระหวางแตละ
ทัศนคติ9 

ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร ไดกลาวถึง คุณลักษณะของทัศนคติรวม ๆท่ีทําใหเกิดความเขาใจทัศนคติให
ดีข้ึน ซ่ึงลักษณะของทัศนคติ สรุปไดดังนี ้

1) ทัศนคติเปนสิ่งท่ีเรียนรูได 
2) ทัศนคติมีลักษณะท่ีคงทนถาวรอยูนานพอสมควร 
3) ทัศนคติมีลักษณะของการประเมินคาอยูในตัว คือ บอกลักษณะดี – ไมดี ชอบไมชอบ เปนตน 
4) ทัศนคติทําใหบุคคลท่ีเปนเจาของพรอมท่ีจะตอบสนองตอท่ีหมายของทัศนคติ 
5) ทัศนคติบอกถึงความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของและบุคคลกับ

สถานการณ นั่นคือ ทัศนคติยอมมีท่ีหมายนั่นเอง10 
 
สุรางค  โควตระกูล ไดกลาวถึงคุณลักษณะของทัศนคติไว 6 ประการ คือ 
1) ทัศนคติเปนสิ่งท่ีเรียนรู 
2) ทัศนคติเปนแรงจูงใจท่ีจะทําใหบุคคลกลาเผชิญกับสิ่งเราหรือหลีกเลี่ยง ฉะนั้น ทัศนคติจึงมีท้ัง

บวกและลบ 
3) ทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ 3 อยาง คือ องคประกอบเชิงความรูสึกอารมณ (Affective 

Component) องคประกอบเชิงปญญาหรือการรูคิด (Cognitive Component) และองคประกอบเชิง
พฤติกรรม (Action Tendency Component) 

4) ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไดงาย การเปลี่ยนแปลงอาจเปลี่ยนจากบวกเปนลบ หรือจากลบเปนบวก 
ซ่ึงบางครั้งเรียกวา การเปลี่ยนแปลงทิศทางของทัศนคติ หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงความเขมขน (Intensity) 
หรือความมากนอย ซ่ึงทัศนคติบางอยางอาจจะหยุดเลิกได 

5) ทัศนคติเปลี่ยนแปลงตามชุมชนหรือสังคมท่ีบุคคลนั้นเปนสมาชิก เนื่องจากชุมชน หรือสังคม
หนึ่ง ๆ อาจจะมีคานิยมท่ีเปนอุดมการณพิเศษเฉพาะ ฉะนั้นคานิยมเหลานี้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติของ
บุคคลท่ีเปนสมาชิก ในกรณีท่ีตองการเปลี่ยนทัศนคติจะตองเปลี่ยนคานิยม 

6) สังคมประกิต (Socialization) มีความสําคัญตอพัฒนาการทัศนคติของเด็ก โดยเฉพาะทัศนคติ
ตอความคิดและหลักการท่ีเปนนามธรรม อุดมคติ เชน ทัศนคติตอเสรีภาพในการพูด การเขียน เด็กท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีมีสภาพเศรษฐกิจสังคมสูงจะมีทัศนคติทางบวกสูงท่ีสุด11 

ธีระพร  อุวรรณโณ สรุปลักษณะของทัศนคติไว 4 ดาน คือ 

9จิระวัฒน  วงศสวัสดิวัฒน, ทัศนคติ ความเช่ือ และพฤติกรรม : การวัด การพยากรณ และการ
เปล่ียนแปลง, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2547), หนา 98. 

10ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สุวีรยิาสาสน, 2545), หนา 138. 
11สุรางค  โควตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2541), หนา 247. 
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1) ทัศนคติมีท่ีหมาย (Attitude Object) ท่ีหมายเหลานี้ ไดแก สิ่งของคน สถานท่ี แนวความคิด 
สถานการณ ฯลฯ 

2) มีการระบุในแงดี ไมดี (Evaluation Aspect) 
3) มีลักษณะคอนขางยืนยงคงทน (Relative Enduring)   
4) ความพรอมในการตอบสนอง (Readiness for Response)12 
เสรี  วงษมณฑา กลาววาลักษณะของ ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโนมเอียงท่ีเรียนรู

เพ่ือใหมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับลักษณะท่ีพึงพอใจ หรือไมพอใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการ
แสดงความรูสึกภายในท่ีสะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียง พอใจหรือไมพอเอียงตอบางสิ่งบางอยาง เชน ตรา
สินคา บริการ รานคาปลีก เนื่องจากเปนผลจากกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นได
โดยตรงแตตองแสดงวาบุคคลกลาวถึงอะไรหรือทําอะไร โดยมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) ทัศนคติท่ีมีตอสิ่งหนึ่ง ซ่ึงสิ่งหนึ่ง ประกอบดวย แนวความคิดการบริโภคเฉพาะอยาง หรือแนวคิด
ท่ีสัมพันธกับการตลาด 

2) ทัศนคติเปนเรื่องของสิ่งสะสมในสมองท่ีไดเรียนรูมา ไดแก ความรู ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติท่ี
เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู เปนผลมาจากประสบการณโดยตรงเก่ียวกับผลิตภัณฑ การเปดรับจาก
สื่อมวลชน 

3) ทัศนคติไมเปลี่ยนแปลง มีแนวโนมจะคงเสนคงวา คือ ทัศนคติในทุก ๆ เรื่องมีความสอดคลอง
กับพฤติกรรมท่ีแสดงออก แมวาจะมีแนวโนมคงท่ีแตทัศนคติไมจําเปนจะตองถาวรเสมอไป สามารถจะ
เปลี่ยนแปลงได 

4) ทัศนคติเกิดข้ึนภายใตสภาวะแวดลอม ทัศนคติเกิดข้ึนภายใตเหตุการณและสถานการณท่ี
สิ่งแวดลอมถูกกระทบโดยสถานการณ13 

ธงชัย  สันติวงษ ไดสรุปคุณลักษณะของทัศนคติไว ดังนี้ 
1) ทัศนคติเปนส่ิงท่ีมีอยูภายใน กลาวคือ เปนเรื่องของระเบียบความนึกคิดท่ีเกิดข้ึนภายในของ

แตละบุคคล 
2) ทัศนคติจะมิใชส่ิงท่ีมีมาแตกําเนิด แตเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ท่ีตน

ไดเก่ียวของอยูดวยในภายนอก และทัศนคติจะกอตัวจากการประเมินหลังจากท่ีไดเก่ียวของกับสิ่งภายนอก
ดังกลาว แสดงวา ทัศนคติท่ีมีอยูจะเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู 

3) ทัศนคติจะมีลักษณะม่ันคงถาวร กลาวคือ ภายหลังจากท่ีทัศนคติไดกอตัวข้ึนมาแลว ทัศนคติ
นั้นจะมีความม่ันคงถาวรตามสมควร และไมเปลี่ยนแปลงทันทีท่ีไดรับตัวกระตุนท่ีแตกตางไปท้ังนี้เพราะ
ทัศนคติท่ีกอตัวข้ึนนั้น จะมีกระบวนการคิด วิเคราะห ประเมิน และสรุปจัดระเบียบเปนความเชื่อ การ
เปลี่ยนแปลงยอมตองใชเวลาเพ่ือกระบวนการดังกลาวดวย 

12ธีระพร  อุวรรณโณ, ความเช่ือและคานิยมในเอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยา
พ้ืนฐานเพ่ือการแนะแนว หนวยท่ี 8, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535), หนา 4. 

13เสรี  วงษมณฑา, การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค, (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2542), หนา 106. 
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4) ทัศนคติจะมีความหมายอางอิงถึงตัวบุคคลและส่ิงของเสมอ ทัศนคติไมไดเกิดข้ึนมาจาก
ภายในแตเปนสิ่งท่ีกอตัว หรือเรียนรูจากสิ่งท่ีมีตัวตนท่ีอางถึงได สิ่งท่ีใชอางอิงเพ่ือการสรางทัศนคติ
อาจจะเปนตัว บุคคล กลุมคน สถาบัน สิ่งของ คานิยม เรื่องราวทางสังคม หรือแมแตความนึกคิดตาง ๆ14 

ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา คุณลักษณะของทัศนคติ คือ เปนการเตรียมความพรอมในการตอบสนอง
ตอสิ่งเราในทางท่ีชอบหรือไมชอบตอสิ่งนั้น ๆ ซ่ึงการเตรียมนี้เปนการเตรียมภายในจิตใจมากกวาภายนอกท่ี
จะสังเกตเห็นได ทัศนคติไมใชสิ่งติดมาแตกําเนิด หากเปนการเรียนรูของมนุษยทัศนคติทําหนาท่ีกระตุน
หรือเราใหบุคคลควรประพฤติ หรือแสดงปฏิกิริยาในอาการอยางใดอยางหนึ่งตอปจเจกชน วัตถุ หรือ
สถานการณตาง ๆ ทัศนคติจะครอบคลุมเก่ียวกับการประเมินคาหรือความรูสึกเก่ียวกับอารมณ เปนการ
รวบรวมความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ และความจริง รวมท้ังความรูสึกท่ีเรียกวา เปนการประเมินคาท้ังใน
ทางบวกและทางลบ ซ่ึงท้ังหมดจะเก่ียวพันถึงกัน และจะบรรยายใหทราบถึงจุดแกนกลางของวัตถุนั้น ๆ 
ความรู และความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

2.1.3 องคประกอบของทัศนคต ิ
รังสรรค  ประเสริฐศร ีกลาววา ทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ 
1) สวนของความเขาใจ (Cognitive component) คือ สวนท่ีเปนความรูความเขาใจในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงความคิดและความเชื่อของบุคคล ซ่ึงอาจจะถูกหรือผิดก็ได 
2) สวนของความรูสึก (Affective component) คือ สวนของอารมณความรูสึกซ่ึงเปนทัศนคติ

สวนบุคคล 
3) สวนพฤติกรรม (Behavioral component) คือ สวนของความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติอยางใดอยาง

หนึ่งซ่ึงสอดคลองกับความรูสึกหรือทัศนคติท่ีมีอยูเกิดข้ึนกอน ทัศนคติ ผลลัพธสวนของความเขาใจ 
กอใหเกิด สวนของความรูสึก นําไปสู สวนของพฤติกรรมความเชื่อและคานิยม ความรูสึก พฤติกรรมท่ีตั้งใจ15 

อรวรรณ  ปลันธนโอวาท กลาววาทัศนคติโดยท่ัวไปจะตองประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ 
ไดแก 

1) องคประกอบดานความรู (Cognitive Component or Beliefs) เปนความเขาใจ ความเชื่อ 
เก่ียวกับสิ่งท่ีเราจะมีทัศนคติวาดี มีประโยชน หรือเลว มีโทษ และเปนองคประกอบแรกของการมี
ทัศนคติตอสิ่งตาง ๆ ถาเราไมมีความรูเก่ียวกับสิ่งนั้น ๆ เลย เราจะมีทัศนคติตอสิ่งนั้น ๆ ไมได ความรู
หรือความเชื่อถือนี้ เปนสิ่งท่ีบุคคลไดรับจากประสบการณท่ีผานมาแลว จึงมีอิทธิพลตอการตีความสิ่ง
ตาง ๆ ของบุคคล ความรู หรือความเชื่อนี้อาจถูก หรือผิดก็ได เราไมคํานึงถึงความถูกตองของสิ่งท่ีเรา
เชื่อ หากมีความรู หรือความคิดวาสิ่งใดดี ก็จะมีทัศนคติท่ีดีตอสิ่งนั้น แตหากมีความรูมากอนวาสิ่งใด
ไมดี ก็จะมีทัศนคติท่ีไมดีตอสิ่งนั้น 

2) องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component or Emotions) เปนการแสดง
ความรูสึกหรืออารมณตอสิ่งท่ีเรามีทัศนคติ เปนความรูสึกชอบ ไมชอบ ดี ไมดี ท่ีบุคคลมีตอเปาหมายของ
ทัศนคติโดยสิ่งท่ีจะเปนเครื่องชี้ขาดวาบุคคลจะมีความรูสึก หรืออารมณอยางไรตอสิ่งท่ีเขามีทัศนคติ คือ

14ธงชัย  สันติวงษ, พฤติกรรมบุคคลในองคการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิชจํากัด, 
2539), หนา 165. 

15รังสรรค  ประเสริฐศร,ี พฤติกรรมองคการ, อางแลว, หนา 135. 
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ความเชื่อ ประสบการณ หรืออารมณอ่ืนๆท่ีมาผลักดันโดยบุคคลไมรูตัว หากบุคคลมีความรูสึกดานบวกตอ
สิ่งใด ยอมแสดงถึงความชอบสิ่งนั้น หรือหากบุคคลมีความรูสึกดานลบตอสิ่งใด แสดงวาไมชอบสิ่งนั้น 

3) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component or Actions) เปนองคประกอบ
สุดทายของทัศนคติ เปนความพรอมท่ีจะแสดงออกตอสิ่งท่ีตนมีทัศนคติ เปนการแสดงออกทางวาจา และ
กริยาตอสิ่งเราท่ีกําหนดให เปนการแสดงพฤติกรรมตอสิ่งท่ีตนมีทัศนคติ โดยไดรับอิทธิพลจากความเชื่อ 
และความรูสึกเก่ียวกับสิง่นั้น จะเห็นไดวาการท่ีบุคคลมีทัศนคติตอสิ่งใด ๆ ตางกัน ก็เนื่องจากบุคคลมีความ
เขาใจ มีความรูสึก หรือมีความคิดท่ีแตกตางกัน16 

พิสมัย  วิบูลยสวัสดิ ์กลาววา องคประกอบของทัศนคติ โดยท่ัวไปแบงออกเปน 3 ประการ 
1) องคประกอบดานการรูเชิงประเมินคา (Congnitive Component) เปนองคประกอบดาน

การรูเปนความเขาใจ รวมท้ังความเชื่อเก่ียวกับสิ่งท่ีเรามีทัศนคติตอวาดีมีประโยชน หรือเลวมีโทษและเปน
องคประกอบแรกของการมีทัศนคติตอสิ่งตาง ๆ ถาเราไมมีความรูเก่ียวกับสิ่งนั้นๆ เลยเราจะมีทัศนคติตอสิ่ง
นั้นไมได ซ่ึงความรูหรือความเชื่อนี้ อาจถูกหรือผิดก็ได 

2) องคประกอบดานความรูสึก (Affective component) เปนการแสดงความรูสึก หรือ
อารมณตอสิ่งเราท่ีเรามีทัศนคติ ตามความเชื่อ ประสบการณ หรืออารมณอ่ืน ๆ ท่ีมาผลักดันโดยบุคคลไม
รูตัว 

3) องคประกอบดานความพรอมจะแสดงออก (Behavioral Component) เปนองคประกอบ
สุดทายของทัศนคติ เปนความพรอมท่ีจะแสดงออกตอสิ่งท่ีตนมีทัศนคติ อันเปนผลมาจากองคประกอบดาน
ความรู ความคิด และดานความรูสึก กลาวคือ ถาบุคคลหนึ่งมีทัศนคติทางดานความรูและความรูสึกอยางใด 
ก็จะแสดงพฤติกรรมอยางนัน้ดวย17 

สตีเฟน  พี โรบิน (Stephen P. Robins) กลาววา “ทัศนคติเปนการประเมินของบุคคลท่ีมีตอ
วัตถุ บุคคลหรือเหตุการณตาง ๆ วา ชอบหรือไมชอบ ทัศนคติจึงเปนความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ 
ทัศนคติจะประกอบไปดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ  

1) องคประกอบดานพุทธิปญญา (Cognitive) ซ่ึงไดแก ความคิด ความเชื่อ สติปญญาความรู 
ของบุคคลตอสิ่งตาง ๆ เชน บุคคล สิ่งของ หรือสถานการณตาง ๆ  

2) องคประกอบดานความรูสึก (Affective) เปนเรื่องของอารมณ ความรูสึกตอสิ่งเหลานั้น 
ซ่ึงอาจข้ึนกับประสบการณของแตละคน  

16อรวรรณ  ปลันธนโอวาท, การส่ือสารเพ่ือการโนมนาวใจ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), หนา 23 

17พิสมัย  วิบูลยสวัสดิ์, จิตวิทยาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย เชียงใหม, 2543), หนา 
83. 
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3) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior)  ไดแก  พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออก 
องคประกอบท้ัง 3 ประการนี้จะสัมพันธและสงผลถึงกัน หากองค ประกอบใดองคประกอบหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป ก็จะสงผลตอองคประกอบอ่ืน ๆ ดวย”18 

ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ทัศนคติประกอบไปดวย ความรู ความรูสึก และพฤติกรรม ของบุคคล
แตละคน ท่ีจะแสดงออกมา ไมสามารถจะบังคับใหแตละคนคิดเหมือนกันได เพราะแตละคนมี
องคประกอบของการแสดงทัศนคติท่ีแตกตางกัน จึงทําใหทัศนคติของแตละบุคคลแตกตางกันไป  

2.1.4 ประเภทของทัศนคติ (Types of Attitudes) 
ประเภทของทัศนคติท่ีนักวิชาการดานพฤติกรรมการบริหารใหความสนใจศึกษานั้น เปน

ทัศนคติท่ีเก่ียวของกับการทํางานของบุคคลมากกวาจะศึกษาทัศนคติแบบกวางๆโดยท่ัวไป การศึกษา
ในสวนนี้ก็จะพิจารณาเฉพาะทัศนคติท่ีกระทบตอการทํางานในองคการ และทัศนคติท่ีมีผูนิยมใหความ
สนใจศึกษา ดังนี้คือ 

1) ความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) ความพึงพอใจในงานเปนการวัดถึง
ทัศนคติโดยท่ัว ๆไป ของบุคคลท่ีมีตองานของเขาเอง โดยผูท่ีมีความพึงพอใจในงานสูงมีแนวโนมท่ีจะ
ทุมเทความพยายามในการทํางานใหแกองคกรมาก และนาจะสงผลถึงผลงานขององคการ ขณะท่ีผูท่ีมี
ความพึงพอใจในงานต่ําก็จะทุมเทตอการทํางานนอยลง จะเห็นวาผูท่ีมีความพึงพอใจในงานจะเปนผูท่ี
มีทัศนคติทางบวกกับการทํางาน ขณะท่ีผูท่ีมีความไมพอใจในงานจะมีทัศนคติในทางลบตอองคการ 

2) ความเกี่ยวของกับงาน (Job Involvement) เปนระดับของการกําหนดหรือผูกพัน
ตัวเองของบุคคลเขากับงานท่ีทํา หรือกิจกรรมท่ีเขาไปมีสวนรวม รวมท้ังการพิจารณาวาสิ่งท่ีไดกระทํา
เปนสิ่งท่ีสําคัญและมีคุณคา ผูท่ีมีความเก่ียวของกับงานสูงจะใหความสําคัญและสนใจเก่ียวกับงานท่ี
ทําและวิธีการทํางาน และมักจะมีอัตราการขาดงานและลาออกต่ํา ซ่ึงความรูสึกเก่ียวของเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกับงานนี้ อาจเกิดจากสาเหตุหรือปจจัยหลายประการ ซ่ึง องคการและผูบริหารจะตองนํามา
พิจารณาและประยุกตใหสอดคลองกับแตละบุคคล 

3) ความผูกพันกับองคการ (Organizational Commitment) เปนสภาวะท่ีพนักงาน
ผูกพันตัวเองเขากับองคการใดองคการหนึ่ง และเปาหมายขององคการนั้น ๆ และมีความตองการท่ีจะ
รักษาสภาพการเปนสมาชิกขององคการนั้นไว ซ่ึงพนักงานจะรูสึกมีความเก่ียวของ จงรักภักดีและเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับองคการ ความผูกพันกับองคการนี้จะมีความแตกตางจากความเก่ียวของกับงาน ในแง
ท่ีความเก่ียวของกับงาน เปนการกําหนดตัวเอง และเปนความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงานใดงานหนึ่ง
โดยเฉพาะ สวนความผูกพันกับองคการเปนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการ ตองการทํางานใน
องคการ ความผูกพันกับองคการจะทําใหคนงานในองคการมีอัตราการเขาออกงานต่ํา19 

ธงชัย  สันติวงษ กลาววา “บุคคลสามารถแสดงทัศนคติ ออกได 3 ประเภทดวยกัน คือ” 

18Stephen P. Robins, Essentials Of Organization Behavior, อางใน วันชัย มีชาติ, 
พฤติกรรมการ บริหารองคการสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2551), หนา 56. 

19พิสมัย  วิบูลยสวัสดิ,์ จิตวิทยาท่ัวไป, อางแลว, หนา 85.  
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1) ทัศนคติทางเชิงบวก เปนทัศนคติ ท่ีชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึก หรือ อารมณ 
จากสภาพจิตใจโตตอบ ในดานดีตอบุคคลอ่ืน หรือ เรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมท้ังหนวยงาน องคกร 
สถาบัน และการดําเนิน กิจการของ องคการ อ่ืน ๆ เชน กลุมชาวเกษตรกร ยอมมี ทัศนคติ ทางบวก 
หรือ มีความรูสึกท่ีดีตอสหกรณการเกษตร และใหความสนับสนุนรวมมือดวย การเขาเปนสมาชิก และ
รวมในกิจกรรมตาง ๆ อยูเสมอ เปนตน 

2) ทัศนคติทางลบ หรือ ไมดี คือ ทัศนคติ ท่ีสรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย ไมไดรับ
ความเชื่อถือ หรือ ไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมท้ังเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เรื่องราว หรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือหนวยงานองคการ สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคการ 
และอ่ืน ๆ เชน พนักงาน เจาหนาท่ีบางคน อาจมี ทัศนคติ เชิงลบตอบริษัท กอใหเกิดอคติข้ึน ในจิตใจ
ของเขา จนพยายาม ประพฤติ และปฏิบัติตอตาน กฎระเบียบของบริษัท อยูเสมอ 

3) ประเภทท่ีสาม ซ่ึงเปนประเภทสุดทาย คือทัศนคติ ท่ีบุคคลไมแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือตอบุคคล หนวยงาน สถาบันองคการและอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง เชน 
นักศึกษาบางคนอาจมี ทัศนคติ นิ่งเฉยอยางไมมีความคิดเห็นตอปญหาโตเถียง เรื่องกฎระเบียบวา 
ดวยเครื่องแบบของนักศึกษา 

ทัศนคติ ท้ัง 3 ประเภทนี้ บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได ข้ึนอยูกับ
ความม่ันคงในความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ หรือคานิยมอ่ืน ๆ ท่ีมีตอบุคคล สิ่งของ การกระทํา หรือ
สถานการณ20 

ดารณี พานทอง พาลุสุข กลาววา การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
1) ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในทางท่ีดีหรือ

ยอมรับ ความพอใจ เชน นักศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเปนการให
บุคคลไดมีอิสระทางความคิด 

2) ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออกหรือความรูสึกตอ
สิ่งแวดลอมในทางท่ีไมพอใจ ไมดี ไมเห็นดวย เชน นิดไมชอบคนเลี้ยงสัตว เพราะเห็นวาทารุณสัตว 

3) การไมแสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มี
ทัศนคติเปนกลางอาจจะเพราะวาไมมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ หรือในเรื่องนั้น ๆ เราไมมี
แนวโนมทัศนคติอยูเดิมหรือไมมีแนวโนมทางความรูในเรื่องนั้น ๆ มากอน เชน เรามีทัศนคติท่ีเปน
กลางตอ   ตูไมโครเวฟ เพราะเราไมมีความรูเก่ียวกับโทษหรือคุณของตูไมโครเวฟมากอน จะเห็นไดวา
การแสดงออกของทัศนคตินั้น เกิดจากการกอตัวของทัศนคติท่ีสะสมไวเปนความคิดและความรูสึกจน
สามารถแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา ตามทัศนคติตอสิ่งนั้น21 

ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ประเภทของทัศนคติ แบงไดเปนทัศนคติในทางบวก ทัศนคติในทาง
ลบ และทัศนคติประเภทท่ีสาม คือทัศนคติท่ีไมมีการแสดงออกสวนทัศนคติท่ีเปนพฤติกรรมท่ี
นักวิชาการใหความสนใจศึกษา คือพฤติกรรมของความพึงพอใจในสิ่งท่ีทํา ถาพึงพอใจสูงก็จะ

20ธงชัย  สันติวงษ, พฤติกรรมบุคคลในองคการ, อางแลว, หนา 166.  
21ดารณี  พานทอง  พาลุสุข, ทฤษฎีการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2542), หนา 43. 
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ตอบสนองหรือ แสดงออกโดยจะทุมเทความพยายามในสิ่งท่ีทํามาก เปนระดับของการกําหนดหรือ
ผูกพันตัวเองของบุคคลเขากับสิ่งท่ีทํา หรือกิจกรรมท่ีเขาไปมีสวนรวม รวมท้ังพิจารณาวาสิ่งท่ีได
กระทําเปนสิ่งท่ีสําคัญและมีคุณคา และรูสึกเก่ียวของเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2.1.5 ท่ีมาของทัศนคติ (Sources of Attitudes) 
ทัศนคติจะเปนเชนเดียวกับปจจัยท่ีกําหนดพฤติกรรมของบุคคลหลาย ๆ ประการ เชน ความ

เชื่อ คานิยม ซ่ึงมีท่ีมาจากหลายประการคือ 
1) พอแมและครอบครัว เปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญในการท่ีจะสรางทัศนคติใหแกบุคคล ท้ังนี้

เนื่องจากเม่ือเด็กเกิดมา ครอบครัว พอแมจะทําหนาท่ีในการดูแลและสอนสิ่งตางๆแกเด็กซ่ึงทางพุทธ
ศาสนาถือวา พอแมเปนครูคนแรกของลูก ความรูความเขาใจและความรูสึกท่ีมีตอสิ่งรอบขางของเด็ก
จึงเกิดจากพอแมและครอบครัว เด็กจะมีพฤติกรรมท่ีเลียนแบบและเรียนรูจากพอแม นอกจากนี้เด็ก
ยังเปนเสมือนสิ่งท่ีวางอยู หรือเปนผาขาว ไมวาพอและแมจะใสอะไรลงไปก็จะเกิดผลตอพฤติกรรม
ของเด็ก และสรางเปนทัศนคติของเด็กในท่ีสุด 

2) ครูและโรงเรียน เปนแหลงท่ีสําคัญในการสรางทัศนคติของบุคคลอีกแหลงหนึ่ง บุคคลแต
ละคนจะใชเวลานานเพ่ือศึกษาในโรงเรียน และโรงเรียนเปนแหลงท่ีจะถายทอดความรู ความคิด 
ความเขาใจในสิ่งตางๆตอบุคคลผานการเรียน การสอน การทํากิจกรรม การศึกษาดูงาน การอาน เปน
ตน สิ่งเหลานี้จะสงผลโดยตรงตอองคประกอบดานพุทธิปญญา และความรูสึกของบุคคลอันเปนฐาน
ของทัศนคติ นอกจากนี้โดยท่ัวไปเด็กมักจะใหความสําคัญกับครู ซ่ึงอาจเปนตนแบบของพฤติกรรม
และทัศนคติของเด็ก และเปนผูท่ีใหความรูแกเด็กในดานตาง ๆ ครูและโรงเรียนจึงมีบทบาทในการ
สรางพฤติกรรมของบุคคล 

3) กลุมเพ่ือน (Peer Group) เพ่ือนเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติของบุคคล เนื่องจากเม่ือ
บุคคลรวมกลุม กลุมจะมีรูปแบบของความคิดเห็นและพฤติกรรมเฉพาะซ่ึงสมาชิกของกลุมจะตอง
ยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้กลุมเพ่ือนยังเปนแหลงใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความรูสึก ความคิดเห็น
ในเรื่องตางๆของบุคคล อันสงผลตอทัศนคติของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ในองคการ กลุมเพ่ือนท่ีบุคคล
ทํางานดวยและสนิทสนมก็จะมีสวนในการสรางทัศนคติของพนักงานแตละคน 

ระบบการโฆษณาประชาสัมพันธและการกลอมเกลาทางสังคมในสังคมปจจุบันการติดตอสื่อสาร
ผานสื่อตาง ๆ มีมาก การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆก็จะทําใหบุคคลมีขอมูลตาง ๆ เพ่ิมข้ึน และ
จะสงผลตอทัศนคติของบุคคล นอกจากนี้การกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) ตาง ๆ ก็จะสงผล
ทัศนคติของบุคคลดวยเชนกัน22 

ปภาวดี ดุลยจินดา กลาววา “ทัศนคตินั้นเปนสิ่งท่ีไดมาจากการเรียนรู ซ่ึงอาจอธิบายไดโดย
ทฤษฎีและวิธีการเรียนรูท่ีสําคัญ” คือ 

1) ทฤษฎีการกําหนดขอแมแบบคลาสสิก (classical conditioning) นี้คือการเรียนรูโดย
เชื่อมโยงเขากับประสบการณเดิม บุคคลจะเชื่อมโยงสิ่งของหรือเปาหมายทัศนคคติท่ีไดพบใหมเขากับ
สิ่งของหรือเปาหมายทัศนคติเดิม ซ่ึงตนมีทัศนคติในทางบวกหรือลบอยูกอนแลว และจะพัฒนา
ทัศนคติตอเปาหมายใหม โดยมีแนวโนมท่ีจะมีทัศนคติแบบเดิม ตามทฤษฎีนี้ สิ่งเราใหมท่ีถูกจับคูเขา

22วันชัย  มีชาติ, พฤติกรรมการบริหารองคการสาธารณะ, อางแลว, หนา 57 - 59. 
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กับเหตุการณท่ีบุคคลเคยมีทัศนคติอยูกอน จะสามารถกระตุนทัศนคติแบบเดียวกันตอสิ่งเราใหมนั้นได 
ตัวอยางเห็นไดชัดคือ เม่ือพอแมมีทัศนคติตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปในทางใด ลูกก็จะมีทัศนคติเก่ียวกับ
เรื่องนั้นไปในทํานองเดียวกันดวย แมวาจะมิไดรับการสั่งสอนอบรมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือ
ทางออมจากพอแมเลยก็ตามอยางไรก็ตาม การเชื่อมโยงสิ่งเราใหมเขากับเรื่องราวเดิมนี้ ไมจําเปนท่ี
บุคคลจะ ตองมีประสบการณดวยตนเองเสมอไป เพราะบุคคลอาจเรียนรูการเชื่อมโยงจากการบอก
เลาของผูอ่ืนไดเชน ไมจําเปนท่ีคนขามถนนจะตองถูกรถชนเสียกอนจึงจะเรียนรูไดวา ไมควรขามถนน
โดยขาดความระมัดระวัง ในทํานองเดียวกัน บุคคลอาจรับเอาทัศนคติของพอแมหรือคนใกลชิดมาเปนของ
ตน เม่ือเห็นวาทัศนคตินั้นมีสวนอยางสําคัญตอความสําเร็จในชีวิตของผูเปนเจาของ 

2) ทฤษฎีการกําหนดขอแมแบบปฏิบัติการ (instrumental conditioning) นี่คือการนํา
แรงเสริมเขามาชวยการเรียนรูของบุคคล บุคคลจะไดมาซ่ึงทัศนคติเม่ือถูกกระตุนดวยแรงเสริม ซ่ึง
อาจจะเปนท้ังแรงเสริมโดยการกระทําหรือโดยวาจา เชน เด็กรูวาจะไดรางวัลเม่ือยึดม่ันตามทัศนคติ
ของพอแมและอาจถูกทําโทษหากมีทัศนคติแตกตางออกไป นอกจากนี้ แรงเสริมโดยวาจา23 

ถวิล ธาราโภชน กลาววา “ทัศนคติจะไมเกิดข้ึนโดยฉับพลัน แตจะคอย ๆ สะสมประสบการณ
หรือสิ่งเราตาง ๆ ทัศนคติมีท่ีมาจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคล ปจจัยท่ีเปนท่ีมาของ
ทัศนคติสรุปได 4 ประการ” ดังนี้ 

1) ประสบการณเฉพาะอยาง (Specificd experiences) เปนประสบการณท่ีบุคคลไดพบ
กับเหตุการณนั้นมาดวยตัวของเขาเอง และในการไปพบนั้นทําใหเกิดความฝงใจกลายเปนทัศนคติของ
เขาเชน ถาเรามีประสบการณท่ีดีในการติดตอกับบุคคลหนึ่ง เราจะมีความรูสึกชอบบุคคลนั้นในทาง
ตรงกันขาม ถามีประสบการณท่ีไมดี ก็มักจะมีแนวโนมท่ีจะไมชอบบุคคลนั้นได 

2) การติดตอขาวสารกับบุคคลอ่ืน (Communication from others) โดยปกติใน
ชีวิตประจําวันของคนเราจะตองเก่ียวของกับบุคคลอ่ืนในสังคมอยูแลว จากผลของการติดตอขาวสาร
กับบุคคลอ่ืนจึงทําใหเรารับเอาทัศนคติหลาย ๆ อยางเขาไวโดยไมไดตั้งใจ ท้ังนี้ เพราะการเก่ียวของ
กันนั้นจะอยูในลักษณะท่ีไมแบบแผน โดยมากจะเปนในกลุมครอบครัว วงศเครือญาติหรือผูท่ีสนิท
สนมกัน นอกจากนี้สื่อมวลชนก็เปนชองทางการสื่อสารชนิดหนึ่ง ถึงแมวาจะมีอิทธิพลตอทัศนคตินอย
กวาการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Communication) ก็ตามแตบางครั้งสื่อมวลชนก็มี
สวนเสริมสรางทัศนคติของบุคคลไดเชนเดียวกัน 

3) ส่ิงท่ีเปนแบบอยาง (Models) มีบอยครั้งท่ีทัศนคติของเราพัฒนาแบบข้ึนจากการ
ลอกเลียนแบบคนอ่ืน กลาวคือ เปนการมองดูบุคคลอ่ืนวาเขากระทําหรือปฏิบัติตอสิ่งตาง ๆ อยางไร
แลวเราจําเอารูปแบบนั้นมาปฏิบัติ ซ่ึงรูปแบบอันนั้นจะกอใหเกิดทัศนคติไดมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยู
กับวาผูเปนรูปแบบนั้น เปนบุคคลท่ีเขายอมรับและนับถือเพียงใด 

4) องคประกอบของสถาบัน (Institutional factors) ทัศนคติของบุคคลหลายอยาง
สืบเนื่องจากสถาบันอันไดแก วัด ครอบครัว หนวยงาน สมาคม โรงเรียน องคการตาง ๆ เปนตน ซ่ึง

23ปภาวดี  ดุลยจินดา, พฤติกรรมมนุษยในองคการ, พิมพครั้งท่ี 18, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), หนา 506 - 507. 

                                                 



 18 

สถาบันเหลานี้เปนแหลงท่ีมีสวนในการสรางทัศนคติไดอยางมากมาย ซ่ึงได แกการกลาวย้ําหลายครั้ง
หลายหนกับผูฟงคนเดิม ก็อาจทําใหบุคคลผูนั้นมีทัศนคติตามตองการไดในเวลาถัดมา 

5) วิธีการเรียนรูโดยการเลียนแบบ (imitation) แมวาแรงเสริมจะมีบทบาทสําคัญในการ
ไดมาซ่ึงทัศนคติ แตทัศนคติก็อาจถูกพัฒนาข้ึนไดจากการท่ีบุคคลสังเกตพฤติกรรม และทัศนคติของ
คนอ่ืนและลอกเลียนตามแบบอยางท่ีไดเห็นนั้น เพราะมนุษยเรามักมีความโนมเอียงท่ีจะทําสิ่งตาง ๆ
ใหเหมือนกับคนอ่ืน ๆ อยูแลวเปนพ้ืนฐาน ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดในกรณีนี้ก็คือการท่ีศิษยลอกเลียนแบบ
อยางจากครูผูสอน ซ่ึงเขาเฝาดูและสังเกตพฤติกรรมอยูทุกวัน24 

ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ท่ีมาของทัศนคติจะมีท่ีมาท่ีไดมาจากการเรียนรูจากพอแม ครู และ
กลุมเพ่ือน โดยยึดแบบหรือเลียนแบบ การยอมรับ ยกยอง หรือเอามาเปนแบบอยาง เชนการท่ีไดเห็น
พอแมกระทําสิ่งใดเด็กก็อาจจดจําเอาเอาพฤติกรรมนั้นไปเลียนแบบหรือสรางเปนทัศนคติได จากการ
สังเกตจากผูอ่ืนแลวนํามาขัดเกลาเปนทัศนคติของตนเองและพฤติกรรมท่ีมีตอผูอ่ืน หรือการไดรับการ
อบรมสั่งสอนจากครู หรือการไดแลกเปลี่ยนความคิดจากกลุมเพ่ือน ลวนแตเปนท่ีมาของการสราง
ทัศนคติท้ังสิ้น  

2.1.6 การเกิดทัศนคต ิ
ธงชัย  สันติวงษ  กลาววา ทัศนคติ กอตัวเกิดข้ึนมา และเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปจจัย 

หลายประการ ดวยกัน คือ 
1) การจูงใจทางรางกาย (Biological Motivation) ทัศนคติ จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง กําลังดําเนินการตอบสนองตามความตองการ หรือแรงผลักดันทางรางกาย ตัวบุคคลจะสราง
ทัศนคติ ท่ีดีตอบุคคลหรือสิ่งของ ท่ีสามารถชวยใหเขามีโอกาสตอบสนองความตองการของตนได 

2) ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติ จะมีพ้ืนฐานมาจากชนิดและขนาดของขาวสาร
ท่ีไดรับรวมท้ังลักษณะของแหลงท่ีมาของขาวสาร ดวย กลไกของการเลือกเฟนในการมองเห็นและ
เขาใจปญหาตาง ๆ (Selective Perception) ขาวสารขอมูลบางสวนท่ีเขามาสูบุคคลนั้น จะทําให
บุคคลนั้นเก็บไปคิด และสรางเปน ทัศนคติ ข้ึนมาได 

3) การเขาเกี่ยวของกับกลุม (Group Affiliation) ทัศนคติ บางอยางอาจมาจากกลุมตาง 
ๆท่ีบุคคลเก่ียวของอยูท้ังโดยทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว วัด กลุมเพ่ือนรวมงาน กลุมกีฬา 
กลุมสังคมตาง ๆ โดยกลุมเหลานี้ไมเพียงแตเปนแหลงรวมของคานิยมตาง ๆ แตยังมีการ ถายทอด
ขอมูลใหแกบุคคลในกลุม ซ่ึงทําใหสามารถสราง ทัศนคติ ข้ึนได โดยเฉพาะครอบครัวและกลุมเพ่ือน
รวมงานเปนกลุมท่ีสําคัญท่ีสุด (Primary Group) ท่ีจะเปนแหลงสราง ทัศนคติ ใหแกบุคคลได 

4) ประสบการณ (Experience) ประสบการณของคนท่ีมีตอวัตถุสิ่งของ ยอมเปนสวน
สําคัญท่ีจะทําใหบุคคลตาง ๆ ตีคาสิ่งท่ีเขาไดมี ประสบการณมาจนกลายเปน ทัศนคติ ได 

5) ลักษณะทาทาง (Personality) ลักษณะทาทางหลายประการตางก็มีสวนทางออมท่ี
สําคัญในการสราง ทัศนคติ ใหกับตัวบุคคล25  

กอรดอน อัลพอรท (Gordon Allport) ไดใหความเห็นเรื่อง ทัศนคติ วาอาจเกิดข้ึนจากสิ่งตาง  ๆดังนี้ 

24ถวิล  ธาราโภชน, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2532), หนา 50.  
25ธงชัย  สันติวงษ, พฤติกรรมบุคคลในองคการ, อางแลว, หนา 167. 
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1) เกิดจากการเรียนรูเด็กเกิดใหมจะไดรับการอบรมสั่งสอนเก่ียวกับ วัฒนธรรม และประเพณี
จากบิดามารดา ท้ังทางตรง และทางออม ตลอดจนไดเห็นแนวการปฏิบัติของพอแมแลว รับมาปฏิบัติ
ตามตอไป 

2) เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกตาง คือ แยกสิ่งใดดี ไมดี เชน ผูใหญกับ
เด็กจะมีการกระทําท่ีแตกตางกัน 

3) เกิดจากประสบการณของแตละบุคคล ซ่ึงแตกตางกันออกไป เชน บางคนมี ทัศนคติ ไมดีตอ
ครู เพราะเคยตําหนิตน แตบางคน มี ทัศนคติ ท่ีดีตอครูคนเดียวกันนั้น เพราะเคยเชยชมตนเสมอ 

4) เกิดจากการเลียนแบบ หรือ รับเอา ทัศนคติ ของผูอ่ืนมาเปนของตน เชน เด็กอาจรับ 
ทัศนคติ ของบิดามารดา หรือ ครูท่ีตนนิยมชมชอบ มาเปน ทัศนคติ ของตนได26  

ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา การเกิดทัศนคติ เกิดจากความคิด ความเชื่อหรือความรูสึกอันเกิดจาก
สิ่งเราท่ีมาในรูปของประสบการณท้ังทางตรงและทางออม ผานกระบวนการเรียนรูแลวผานออกไปสู
พฤติกรรม การแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผล ซ่ึงเปนปฏิกิริยาตอบสนองความรูสึกนึกคิดหรือความ
คิดเห็นของคน มีลักษณะท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการอบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดลอมเพ่ือน การอบรมสั่ง
สอนจากโรงเรียนสถาบันการศึกษา และกระบวนการทางสังคม 

2.1.7 การเปล่ียนแปลงทัศนคต ิ
เรียม ศรีทอง ไดกลาววา  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีเปนตัวแปรอิสระ ไดแก 
1) แหลงของทัศนคติ (Source) หมายถึง ความนาเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญ และสถานภาพ 
2) ขาวสาร (Message) 
3) สื่อ (Media) 
4) ผูรับ (Audience)  
สําหรับตัวแปรตาม ไดแก ความสนใจ (Attention) ความเขาใจ (Comprehension) การยอมรับ 

(Yielding of Acceptance) การเก็บจํา (Retention) และการกระทํา (Action)27 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวา  มีการเรียนรูซ่ึงไดรับ

อิทธิพลจากประสบการณสวนตัวและแหลงขอมูลอ่ืนและบุคลิกภาพจะทําใหเกิดความรูสึกท้ังการ
ความคิดและอัตราความเร็วซ่ึงทัศนคติจะมีการเปลี่ยนแปลง28 

เสรี วงษมณฑา ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude change) วา 
ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไดโดยไดรับอิทธิพลจากประสบการณตรง ครอบครัว เพ่ือนและเครื่องมือ

26Gordon Allport, Attitude inc. Murchison (Ed.) Handbook of Social 
Psychology, อางใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทพิมพดี จํากัด, 2544), หนา 97. 

27เรียม ศรีทอง, กระบวนการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2542), 
หนา 101. 

28ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, ทฤษฎีองคการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร, 2545), หนา 
206. 
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การตลาดของนักการตลาด ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงการจูงใจข้ันพ้ืนฐาน (Basic motivation) ของมนุษย ซ่ึง
หนาท่ีการจูงใจข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย 

1) หนาท่ีในการสรางผลประโยชน (Utilitarian function) เปนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ผูบริโภคเพราะประโยชนของตราสินคาท่ีมีตอผูบริโภค การใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดโดยเฉพาะการสงเสริม
การตลาด เชน การลด แลก แจก แถม ชิงโชค ฯลฯ เครื่องมือเหลานี้ถือวาใหประโยชนโดยตรงกับผูบริโภค 

2) หนาท่ีในการปองกันความเปนตัวเอง (The ego-defensive function) เปนการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยชี้ถึงความภาคภูมิใจ สถานะของบุคคล หรือภาพพจนสวนตัว 

3) หนาท่ีในการแสดงคานิยมสวนตัว (The value-expressive function) เปนการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยชี้ถึงคานิยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิตของผูบริโภค
ตลอดจนบุคลิกภาพของสินคาชี้ถึงบุคลิกภาพของผูบริโภค 

4) หนาท่ีในการใหความรู (The knowledge function) เปนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยการ
ใหความรูและความเขาใจกับผูบริโภคจะเห็นไดวาทัศนคติยอมมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการจูงใจใหผูบริโภค
มีความรู สรางความเชื่อและมีคานิยมตาง ๆ จะทําใหทัศนคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปตาม 

สถานการณและสภาวะแวดลอมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําใหมีการแขงขันทาง
การคาเกิดข้ึน จะสงผลใหมีการปรับปรุงพัฒนากลยุทธการตลาดตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

แมวาผูบริโภคจะมีทัศนคติท่ีอยูในระดับความม่ันคงอยูก็ตาม ทัศนคติตาง ๆ เหลานี้มิไดหยุด
นิ่งอยูกับท่ี ความจริงแลวการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตาง ๆ ของผูบริโภคในระยาวมีความสําคัญตอ
ผูบริโภคเทา ๆ กับท่ีผูบริโภคตองมีทัศนคติท่ีม่ันคงในระยะสั้น ความม่ันคงของทัศนคติทําให เรา
สามารถปฏิบัติการตาง ๆ ติดตอกันได แตการเปลี่ยนแปลงทัศนคติก็ทําใหเราสามารถพัฒนาตนเองให
เปนบุคคลหนึ่งหรือผูบริโภคผูหนึ่ง ๆ ไดเชนกันขณะนี้เรามีสมมุติฐานวาทัศนคติกระทบตอการดําเนิน
กรรมวิธีเก่ียวกับขาวสารและพฤติกรรมของผูบริโภค ดังนั้นเราอาจสรุปไดวาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดกับ
ทัศนคติจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวย29 

ดังนั้นพอสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปนความคิดหรือความรูสึกท่ีบุคคลมีตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เปนผลมาจากการเรียนรูจากประสบการณสิ่งแวดลอม หรือจากการไดรับรูขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับสิ่งนั้น ๆ และมีการแสดงพฤติกรรมออกมาคือความรูสึกนึกคิด เชน เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
ชอบหรือไมชอบ แนใจหรือไมแนใจ ความรูสึกนึกคิดหรือความคิดเห็นของแตละบุคคล อาจจะ
คลายคลึงกันหรือแตกตางกันได และสามารถเปลี่ยนแปลงไดเม่ือมีประสบการณมากข้ึนการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของแตละบุคคล อาจทําใหมีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได
เหตุการณบางอยางจําเปนตองวัดทัศนคติของแตละบุคคล เพ่ือนําผลไปสูเหตุแหงการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคตินั้น ดังนั้นทัศนคติจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาจะเร็วหรือชาข้ึนอยูกับประสบการณท่ี
บุคคลนั้นไดรับเพ่ิมข้ึน 

2.1.8 การสรางเครื่องมือวัดทัศนคต ิ

29เสรี  วงษมณฑา, การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค, อางแลว, หนา 110. 
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ลวน สายยศและอังคณา สายยศ กลาววา เครื่องมือท่ีจะเปนแบบมีสิ่งเราใหแลวตอบ
ออกมาตามความรูสึกอาจจะไมดีมากนักแตก็นิยมวัดมากท่ีสุด เพราะมีความปรนัย แตอาจจะเกิดการ
เสแสรงไดถาเก่ียวของกับผลประโยชน ถาตอบดวยความจริงใจก็จะมีความเท่ียงตรงมากพอใชได 
สะดวกในการสราง และขอสะดวกในการสอบวัด วิธีสรางท่ีดีอาจใชขอความเชื่อหรือคําศัพทท่ีลักษณะ
คลายกันท่ีสุด 3 –4 ขอเพ่ือเปนการตรวจสอบความคงเสนคงวาในการตอบของผูตอบ ถาขอเหมือน
หรือคลายกัน 3 – 4 ขอตอบตรงกันหรือใกลกัน แปลวาผูตอบคนนั้นเชื่อไดวาตอบดวยความจริงใจ 
แตถา 3 –4 ขอท่ีมีลักษณะเหมือนกันแตตอบไมตรงกันเลย แสดงวาผูตอบนั้นไมไดตอบดวยความเปน
จริงอาจจะดึงออกไมตรวจ เพราะแปลผลการตอบไมได การสรางเครื่องมือวัดทัศนคติ มีวิธีสรางได
หลายแบบ ดังนี ้

1) การสรางแบบเทอรสโตน (Thurstone’s Method) เทอรสโตน พัฒนาเครื่องมือวัดทัศนคติ
แบบนี้เม่ือ ค.ศ.1929 สวนดีของเครื่องมือวัดแบบนี้ตรงไมตองมีมาตราวัดตัวเลขติดเอาไวใหผูตอบเห็น           
จะมีแตขอความแสดงความรูสึกท้ังทางบวก กลาง และลบ ครบตามจํานวนมาตราท่ีกําหนดไวตอนสราง
ตอนแรกเทานั้น เชน อาจจะกําหนด 5 มาตรา จํานวนขอนอยท่ีสุดควรได 5 ขอ ถากําหนดมาตราวัดไว 11 
มาตรา จํานวนขอความท่ีแสดงความรูสึกทางบวกและลบอยางนอยตองใหใชได 11 ขอ วิธีการ
ดําเนินการสรางมีข้ันตอนงาย ๆ ดังนี้จะไดเครื่องมือท่ีเรียกวา Equal Appearing Interval Scale 

2) การสรางแบบลิเกิรต (Likert’s Method) เครื่องมือวัดทัศนคติแบบลิเกิรต บางที
เรียกวา Summated Rating Method ลิเกิรตสรางข้ึนเม่ือ ค.ศ.1932  และเปนวิธีการสรางท่ีงายกวา
วิธีของเทอรสโตน มีความเชื่อม่ันสูงและพัฒนาเพ่ือวัดดานความรูสึกไดหลายอยาง การสรางเครื่องมือ
วัดทัศนคติ แบบนี้เปนวิธีประเมินน้ําหนักความรูสึกของขอความในตอนหลัง คือหลังจากเอาเครื่องมือ
ไปสอบวัดแลว ซ่ึงตรงกับแบบของเทอรสโตนท่ีกําหนดคาน้ําหนักของขอความไวกอนการนําไปสอบ การ
สรางขอความท่ีแสดงความรูสึกตอเปาทัศนคติจะตองใหครอบคลุมและสัมพันธซ่ึงกันและกัน ขอความ
อาจจะเปนทางบวกหมดปรือ ทางลบหมดหรือผสมกันได การนําคะแนนขอท่ีเห็นดวยหรือขอท่ีไมเห็น
ดวยมาพล็อต กราฟจะเปนรูปแบบ Monotonous คือลักษณะท่ีไปดวยกัน 

3) การแสดงแบบออสกูด (Osgoog’s Method) ออสกูด เปนหัวหนาคณะในการพัฒนา
เครื่องมือวัดทัศนคติแบบหนึ่งเม่ือป ค.ศ.1957 ใหชื่อเครื่องวัดแบบนี้วา มาตราวัดแบบนัยจําแนก 
(Semantic Differential Scale หรือ SDS) การสรางมาตราวัดทัศนัยแบบนัยจําแนก อาศัยทฤษฎี
และผลงานวิจัยเก่ียวกับความหมายของคํา ในประโยคท่ีแสดงความรูสึกประโยคนั้น ดูเหมือนเปน
ประโยคยาว แตความจริงแลวอาจจะแทนดวยคําท่ีมีความหมายเพียงคําเดียว เชน ครูเปนอาชีพท่ีนา
ยกยอง คําสําคัญท่ีแสดงความรูสึกจากประโยคนี้คือ คําวา “ยกยอง” เปนตนคําทางภาษาตาง ๆนั้นมี
ลักษณะสําคัญอยู 2 อยาง คือบางคํามีความหมายสัมพันธนอกเหนือจากความหมายเดิม นั้นก็คือ
ความหมายไดหลายอยางเรียกวา Connotation เชนคําวา “แดง” นอกจากจะเปนลักษณะของสีแดง
แลว ยังมีความหมายสัมพันธกับคําวา “รอน” หรือ “กลาหาญ” ก็ได คําวา “ขาว” มีความหมายเดิม
วาสีขาว แตความหมายท่ีสัมพันธนอกเหนือไปจากเดิมอาจหมายถึง บริสุทธิ์ สะอาด สวางดังนี้ เปนตน 

4) วิธีของกัตแมน (Guttman’s Method) แนวคิดของกัตแมน เปนแนวคิดการจัดการมาตรา
ท่ีมีความเขมขนแตกตางกัน ตามลําดับ เพ่ือวัดองคประกอบหรือมิติเดียว (Unidimensional) ใชไดท้ัง
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โครงสรางการวัดความสามารถทางสนองและวัดดานความรูสึก การพิจารณาจากการวัดดาน
ความสามารถหรือวัดดานสติปญญาจะมองไดเห็นชัดวา มาตราแบบนี้เปนลักษณะความเขมขนสะสม  

5) วิธีของฟชบาย (Fishbein’ Method) ฟชบายไมไดสรางมาตราแตกตางๆไปจากคนอ่ืน
แตประการใด แนวคิดของมาตราจะใชของลิเกิรตและออสกูดเปนหลัก แตแนวคิดของการเกิดทัศนคติ
อาจจะแปลกแตกตางไปบาง30 

ดังนั้นสรุปไดวา การสรางเครื่องมือวัดทัศนคติ เปนการวัดแบบปรนัย ถาตอบดวยความจริงใจก็จะ
มีความเท่ียงตรงมากพอใชได  วิธีการสรางอาจจะสรางคําถามท่ีมีลักษณะเดียวกัน หลายๆขอ ถาผูตอบ 
ตอบในลักษณะเดียวกัน แสดงวามีความจริงใจ แตถาผูตอบตอบไมตรงกันแสดงวาไมมีความจริงใจ  การ
สรางเครื่องมือวัดทัศนคติทําไดหลายแบบ วิธีของลิเกิรต เปนวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุดเพราะเปนวิธีการสรางท่ี
งาย มีความเชื่อม่ันสูง สามารถวัดความรูสึกไดหลายอยาง 

2.1.9 การวัดทัศนคต ิ
การวัดทัศนคติ เปนภาวะโนมเอียงของการแสดงออก ไมใชเปนการกระทํา แตเปนความรูสึก ซ่ึงมี

ลักษณะอัตนัย (Subjective) บุคคลอาจไมใหขอเท็จจริงดวยความจริงใจเพราะเห็นวาเปนเรื่องสวนตัว และ
การแสดงออกตอสิ่งใดนั้น ไมวาเปนรูปวาจาหรือการเขียนก็ตามบุคคลมักจะไตรตรองถึงความเหมาะสมตาม
สภาพการณทางสังคม คานิยม การยอมรับ การไมยอมรับและการเห็นชอบหรือไมชอบของคนสวนใหญใน
สังคม ดังนั้นจึงยังไมมีผูใดคนพบวิธีการท่ีจะวัดทัศนคติหรือทาทีความรูสึกของบุคคลโดยตรง อันจะเปน
ดรรชนีท่ีสามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน การวัดทัศนคติจึงเปนเพียงการบันทึกจากคําพูดและ
พยายามหาความสัมพันธระหวางคําพูดของบุคคลนั้นกับสิ่งหรือคานิยมของเขา ท่ีผูทําการวัดสามารถ
มองเห็นและเปนเพียงการคาดประมาณ (Estimate) ทัศนคติของบุคคลเทานั้น 

การวัดทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจวัดองคประกอบใดองคหนึ่งหรืออาจวัดท้ัง
องคประกอบทางการรู องคประกอบทางความรูสึกและองคประกอบทางการกระทําพรอมกันไปเลยก็ได
การวัดทัศนคตินั้นนักจิตวิทยานิยมวัดใน 2 ลักษณะ คือ ทิศทาง (Direction) และ ปริมาณ (Magnitude) 

1) ทิศทาง (Direction) หมายถึง การประเมินคาการรับรู การรูสึกและการพรอมกระทําไป
ในทางดานท่ีเปนบวก หรือลบซ่ึงหมายถึงดีหรือเลว ซ่ึงทางบวกหมายถึงการพรอมท่ีจะใหการ
สนับสนุนหรือความชวยเหลือ สวนทางลบหมายถึงความพรอมท่ีจะทําลาย ทําราย หรือขัดขวางความ
เจริญของสิ่งนั้น 

2) ปริมาณ (Magnituge) หมายถึง ความเขมขนหรือปริมาณความรุนแรงของทัศนคติไปใน
ทางบวกหรือลบนั่นเอง คือบุคคลอาจมีทัศนคติตอสิ่งหนึ่งอยางรุนแรงมาก และตอสิ่งหนึ่งเพียงเบา
บาง ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับความสําคัญของสิ่งนั้น คนท่ีมีทัศนคติรุนแรง อาจจะเปนการรุนแรงในทางบวก
หรือทางลบก็ได แตถามีทัศนคติใกลศูนยก็แปลวามีความรุนแรงนอย 

ในการวัดทัศนคติสามารถวัดออกมาในลักษณะของทิศทางและปริมาณ ซ่ึงวิธีการวัดนั้นมีอยู
หมายวิธี การวัดทัศนคตินี้นิยมใชเครื่องมือท่ีเปนแบบวัดทัศนคติมากท่ีสุด ไดแก มาตราวัดแบบ ลิ
เกิรต และมาตราสวนแบบ Semantic Differential เปนตน 

30ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน
, 2538), หนา 66. 
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มาตราสวนแบบ ลิเกิรต (Likert Scales) เรนซิส ลิเคิรท (Rensis Likert) เปนผูคิดข้ึนและ
เปนท่ีนิยมใชกันแพรหลาย เนื่องจากสามารถสรางไดโดยไมยาก มาตราสวนวัดทัศนคติแบบลิเคิรตนี้
เปนประกอบไปดวยขอความท่ีแสดงถึงทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง แลวมีคําตอบ
ใหเลือก 5 คําตอบ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง (Strongty Agree) เห็นดวย (Agree) ไมแนใจ (Undecided) ไม
เห็นดวย (Disagree) และไมเห็นดวยอยางยิ่ง (Strongly Disagree)31 

สุทธนู  ศรีไสย และสุพจน บุญวิเศษ กลาววา “การวัดทัศนคติสามารถวัดไดหลายแบบแตท่ีนิยม
ใชกันแพรหลายไดแก แบบมาตรวัดแบบลิเกิรต และมาตรวัดแบบเทอรสโตน ท่ีสามารถนํามาทํานาย
พฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ได การวัดทัศนคติอาจทําไดหลายแบบ” ดังนี้ 

1) Scaling Technique เปนวิธีหนึ่งท่ีใชวัดทัศนคติ มีอยู 2 แบบคือ 
1.1) วิธีของ ลิเกิรต (Likert Technique) เปนวิธีท่ีนิยมใชกันแพรหลายมากท่ีสุดแบบหนึ่งท่ี

ออกแบบและสรางโดย เรนนิส ลิเคิรต (Rensis Likert, 1932) เปนมาตรวัดแบบรวมคะแนน (summated 
rating scales) ประกอบดวยประโยคตาง ๆ ท่ีแตละประโยคของผูถูกทดสอบแสดงความรูสึกออกมา แบง
ออกเปน 5 ระดับคือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เฉย ๆ ไมเห็นดวยอยางยิ่งการใชมาตรวัดทัศนคติแบบ           
ลิเกิรตนี้ สามารถใชกับจํานวนขอไดมาก สามารถท่ีจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีนาสนใจไดอยางกวางขวางถา
นํามาเปรียบเทียบกับวิธีวัดทัศนคติแบบอ่ืน ๆ 

1.2) วิธีของ เทอรสโตน (Thurstone Technique) วิธีนี้จะประกอบดวยประโยคตาง ๆ 
ประมาณ 10 - 20 ประโยคหรือมากกวานั้น ท่ีผูถูกทดสอบจะตองแสดงระดับความคิดเห็นตาง ๆท่ีได
กําหนดคาเอาไวคือกําหนดเปน Scale Value ซ่ึงเริ่มตนจาก 0.0 ถึง 11.0 คือ ประโยคท่ีไมพึงพอใจมาก
ท่ีสุดเรื่อยไปจนถึงความรูสึกเปนกลาง ๆ (Central statement) ซ่ึงอยูในระดับ 5.5 จนกระท้ังถึง 11.0 ซ่ึง
เปนคาสูงสุดท่ีเปนประโยคพึงพอใจมากท่ีสุด 

2) Polling Tecnnique เปนการหยั่งเสียงประชาชน ดูวามหาชนมีความรูสึกในเรื่องนั้น ๆ อยางไร
บาง สวนมากจะนํามาใชกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือท่ีทําอะไรเก่ียวกับประชาชนผลของการหยั่ง
เสียง จะข้ึนอยูกับวิธีการสุมตัวอยาง จํานวนกลุมตัวอยางนั้น ๆ วาจะออกมาในลักษณะใด 

3) Questionnaire เปนการใชแบบสอบถามประชากรหรือกลุมตัวอยางวา เห็นดวยหรือไมเห็น
ดวย ดีหรือไมดี แบงการสอบถามออกเปน 2 แบบคือ ก. Fixcd-altemative questions เปนคําถามท่ีถาม
เฉพาะเจาะจงลงไปแลวใหตอบตามเรื่องท่ีถามเทานั้น และ ข. Open-ended questions เปนคําถามท่ีเปด
โอกาสใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมแลวนําความคิดเห็นหรือความรูสึกของคนสวนมากมาจัดกลุมดูวา
เขาเหลานั้นมีความรูสึกอยางไรหรือมีทัศนคติเชนไร32 

ถวิล  ธาราโภชน กลาวถึง การวัดทัศนคติ “วาจะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง (Direction) 
และปริมาณ (Magnitude) การวัด ทิศทางมี 2 ทิศทาง คือ ทางบวก และทางลบ ทางบวก คือการประเมิน
คาของการรูสึก ชอบ พอใจ เปนตน ทางลบ คือ การไมดี ไมชอบ ไมพอใจ เปนตน สวนการวัดปริมาณ เปน
การวัดความเขมขนหรือความรุนแรงของทัศนคติ ไปในทิศทางบวก หรือลบนั่นเอง ซ่ึงมีวิธีการ” ดังนี้ 

31เรื่องเดียวกัน, หนา 66. 
32สุทธนู  ศรีไสย และสุพจน  บุญวิเศษ, สถิติประยุกตสําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร, พิมพครั้ง

ท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : คณะคุรุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), หนา 9 - 10 
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1) การสังเกต (Observation) เปนวิธีการ ท่ีใชตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝามองและจดบันทึก
พฤติกรรมของบุคคลอยางมีแบบแผน ท้ังนี้จะทราบวาบุคคลท่ีเราสังเกตมีทัศนคติ ความเชื่อ อุปนิสัยอยางไร 

2) การสัมภาษณ (Interview) เปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แตจะตองมีการเตรียม
แผนการลวงหนาเอาไว และผูสัมภาษณจะตองสรางบรรยากาศใหเปนกันเองมากท่ีสุด ไมควรทําใหเปนแบบ
แผน 

3) การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) การวัดทัศนคตินั้นนิยมใชวิธีนี้มากท่ีสุด และท่ี
ใชกันมากท่ีสุด คือ มาตราจัดอันดับคุณภาพ มาตราวัดแบบ เธอรสโตน มาตราวัดแบบ ลิเกิรต และ
มาตราสวนแบบ Semantic Differential33 

ดังนั้นสรุปไดวา การวัดทัศนคติเปนภาวะของการแสดงออก ท่ีไมใชการกระทํา ซ่ึงสิ่งท่ีแสดง
ออกมาอาจจะไมใชความรูสึกท่ีแทจริง เพราะในบางกรณีอาจถือวาเปนเรื่องสวนตัว ซ่ึงการแสดงออก
จะแสดงออกมาตามสถานการณนั้นๆ ซ่ึงยังไมมีผูใดคนพบวิธีการท่ีจะวัดทัศนคติหรือทาทีความรูสึก
ของบุคคลโดยตรง อันจะเปนดรรชนีท่ีสามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน การวัดทัศนคติจึง
เปนเพียงการบันทึกจากคําพูดและพยายามหาความสัมพันธระหวางคําพูดของบุคคลนั้นกับสิ่งหรือ
คานิยมของเขา ท่ีผูทําการวัดสามารถมองเห็นและเปนเพียงการคาดประมาณ ทัศนคติของบุคคล
เทานั้น วิธีการวัดทัศนคติท่ีนิยมและแพรหลายมากท่ีสุด คือวิธีการของลิเกิรต  

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับนักการเมือง 
2.2.1. ความหมายของนักการเมือง 
ภายในสังคมการเมืองหนึ่ง ๆ เราสามารถจําแนกบุคคลหรือสมาชิกของสังคมออกเปนกลุมตาง 

ๆ ตามแตละบทบาทและสถานภาพท่ีมีการกําหนดข้ึน ตลอดจนพฤติกรรมการแสดงออกของแตละบุคคล 
ในบรรดากลุมคนท่ีมีความหลากหลายดังกลาว “นักการเมือง” เปนชนกลุมหนึ่งท่ีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง คือมีการแสดงออกท่ีเดนชัดในแงมุมหนึ่ง จนสามารถจัดรูปแบบแนวคิดในเชิงระบบได 
 คําวา “นักการเมือง” (Politician) มาจากคําวา “การเมือง” (politics) มาจากภาษากรีก คือ 
วา “polis” แปลวา เมือง หรือนคร ตามประวัติศาสตรการปกครองของกรีกในสมัยโบราณ ปรากฏวา
เมืองหรือนครมีฐานะเปนรัฐ (state) หรือท่ีเรียกวา (city state) เชน นครเอเธนส และนครสปารตา 
เปนตน เมืองหรือนครในสมัยโบราณตอมาจึงกลายสภาพเปน “รัฐ” 
 ตามความหมายปจจุบัน ในนครรัฐเอเธนสถือวา สังคมคือการเมือง ประชาชนท้ังหมดใน
ฐานะท่ีมีสวนรวมในกิจการของรัฐก็คือ นักการเมืองและบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการอํานวยการ
ปกครองรัฐหรือเมืองก็คือ ประชาชนท่ีเก่ียวของกับการเมืองมากกวาคนอ่ืน ๆ 
 ในระบอบประชาธิปไตย บุคคลท่ีไดชื่อวาเปนนักการเมืองนั้น โดยปกติแลว ตองสมัครรับ
เลือกตั้งเพ่ือใหประชาชนแสดงความนิยมชมชอบและเม่ือไดรับเลือกตั้งแลวก็อยูในตําแหนงใน
ระยะเวลาอันจํากัด เชน 4 ป หรือ 5 ป เม่ือระยะเวลาท่ีอยูในตําแหนงสิ้นสุดลง วงจรการเมืองก็จะ
เริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่ง กลาวคือ จะตองทําการเลือกตั้งกันใหมเพ่ือหาบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงทาง
การเมือง โดยเหตุท่ีนักการเมืองเองตองตอสูกับคูแขงเพ่ือใหประชาชนออกเสียงลงคะแนนหรือแสดง

33ถวิล  ธาราโภชน, จิตวิทยาสังคม, อางแลว, หนา 56. 
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ความนิยม ผูท่ีเปนนักการเมืองมักไดชื่อวาเปนบุคคลท่ีแสวงหาประโยชนเฉพาะหนา เปนคนฉวย
โอกาสและมากไปดวยเลหกล ตลอดจนใชอุบายตาง ๆ เพ่ือจูงใจใหประชาชนลงคะแนนเสียงแกตน ไม
วาจะผิดธรรมนองคลองธรรมหรือไม อยางไร ก็ดีเจตนารมณของนักการเมืองท่ีประกาศตอประชาชน
ในขณะทําการรณรงคหาเสียงนั้น ทุกคนตางมีความปรารถนาจะทําประโยชนใหแกบานเมืองและให
ประชาชนไดรับความผาสุก แตเนื่องจากตองมีการแขงขันเพ่ือเอาชนะใจประชาชนจึงมักมีการโนมนาว
จิตใจประชาชนดวยวิธีการตาง ๆ และการโจมตี ชี้จุดออนของกันและกัน ซ่ึงถือวาเปนการปฏิบัติการ
ทางการเมืองท่ีหลีกเลี่ยงมิได34 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของนักการเมืองวา เปนผูฝกใฝในทาง
การเมือง ผูท่ีทําหนาท่ีทางการเมือง เชน รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา35 

พจนานุกรมฉบับมติชน ไดใหความหมายเก่ียวกับนักการเมือง วา คือผูเอาใจใสและเขามามี
บทบาททางเมือง ผู ทําหนาท่ีทางดานการเมือง เชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรี เปนตน         
โดยปริยายหมายถึง ผูมีความชํานาญในการวางกลอุบายเอาชนะผูอ่ืน36 

เวฮมฮอเนอร (Wehmhoener) ไดใหคํานิยามเก่ียวกับนักการเมือง โดยเนนบทบาทของ
นักการเมืองวาเปนผูกําหนดวัฒนธรรมหรือเปนบุคคลซ่ึงอยูในตําแหนงระดับสูงของโครงสรางนั้น ๆ หรือ
นักการเมือง หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีอํานาจสูงสุดในแตละสังคมสังคมหนึ่ง โดยมีตําแหนงหนาท่ีสําคัญ
และมีชื่อเสียง ซ่ึงอาจรวมถึงบุคคลหลายอาชีพดวยกัน เชน ขาราชการ ซ่ึงเปนบุคคลกลุมนอยในสังคม
และเปนผูควบคุมทรัพยสินสวนใหญ หรือสถานภาพทางสังคมในระดับสูงหรือเปนผูมีอิทธิพล ไมวา
ทางตรงหรือทางออมในขบวนการตัดสินใจท่ีมีผลตอสมาชิกของสังคมและนักธุรกิจท่ีร่ํารวย ซ่ึงเปนผูท่ี
ยึดกุมทรัพยากรของการเมืองสวนใหญไวในกลุมตนเองและพรอมท่ีจะใชทรัพยากรท้ังหมดท่ีมีอยูเพ่ือ
กาวไปสูการเมืองหรือใหไดมาซ่ึงอํานาจในทางการเมืองเพ่ือท่ีจะใชกําลังอํานาจทางการเมืองในการ
แสวงหาหรือรักษาผลประโยชนของตนหรือกลุมตน37 

ดาฮล (Dahl) อางใน ชัยวัฒน ธรรมปาโร ไดแบงบุคคลทางการเมืองตามลักษณะของการ
เขาไปยุงเก่ียวทางการเมืองมากนอยแตกตางกันออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

1) ผูไมสนใจทางการเมือง หรือสนใจทางการเมืองนอย มักเปนคนสวนใหญของประเทศท่ี
กําลังพัฒนา ไดแก ผูท่ีมีความเฉยเมยทางการเมือง ไมสนใจท่ีจะเขาไปยุงเก่ียวกับการเมืองหรือ
กระบวนการทางการเมือง อาทิ ไมใสใจไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไมสนใจท่ีจะเปนสมาชิกพรรค
การเมืองหรือลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือไมสนใจเรื่องราวตาง ๆ ทางการเมืองเลย บุคคลจํานวนนี้มักมี

34สิริยา โสธน, “นักการเมืองท่ีดีในทัศนะของผูใหญบานในจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), 2546, หนา 26. 

35ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท นานมีบุคสเคชั่นส จํากัด, 2546), หนา 568. 

36สํานักพิมพมติชน, พจนานุกรม ฉบับมติชน, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทมติชน 
จํากัด มหาชน, 2547), หนา 459. 

37เรื่องเดียวกัน, หนา 26. 
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สาเหตุท่ีไมอยากเขาไปเก่ียวของกับการเมืองแตกตางกันออกไป แตสวนใหญแลวบุคคลเหลานี้มีความ
เชื่อวา พวกเขาไมมีความรูความเขาใจทางการเมืองดีพอท่ีจะเขาไปยุงเก่ียวได 

2) ผูสนใจการเมือง เปนบุคคลท่ีสนใจเรื่องราวขาวสารทางการเมืองและอาจเขาไปมีสวน
เก่ียวของกับการตัดสินใจในการดําเนินกิจการของรัฐ การเขาไปมีสวนเก่ียวของนี้มีอยูหลายทางท่ีมี
ลักษณะแตกตางกันออกไป เชน บุคคลท่ีรูวาอะไรจะเกิดข้ึนทางการเมืองและมีความเก่ียวของกับ
ผลประโยชนของตนอยางไร บุคคลท่ีรูถึงความสําคัญของการตัดสินตกลงใจของรัฐบาลหรือสถาบัน
ทางการเมืองอ่ืน ๆ บุคคลท่ีสนใจเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองระดับหนึ่ง เชน สนใจ
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สนใจสมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมือง แตยังไมถึงระดับท่ีลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือเขาไปเก่ียวของกับการตัดสินใจตกลงใจหรือการกําหนดนโยบายโดยตรง 

3) ผูแสวงหาอํานาจและผูนํา ในสังคมการเมืองมีบุคคลบางกลุมพยายามแสวงหาอํานาจ
มากกวาคนอ่ืน ๆ ซ่ึงทําใหเขามีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเมืองมากกวาบุคคลเหลานี้จะพยายาม
แสดงหาอิทธิพลเพ่ือผลทางดานนโยบาย ระเบียบขอบังคับและการตัดสินใจตกลงใจในการใชบังคับ
กฎหมายของรัฐและอิทธิพลทางการเมืองนี้ ไมทางท่ีสมาชิกในระบบการเมืองจะมีไดอยางเทาเทียมกัน 
การแสดงอํานาจก็เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม เพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงในสังคม 
หรืออาจจะเปนการแสดงหาอํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพองเพียงกลุมนอยก็ตาม 

4) ผูทรงอํานาจ หมายถึง บุคคลท่ีมีทรพัยากรทางการเมืองหรือเปนผูใชอํานาจทางการเมือง 
อันเนื่องมาจากความแตกตางของสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยใหแกบุคคลเหลานี้มากกวาบุคคล
โดยท่ัวไปในระบบการเมือง บุคคลเหลานี้อาจมิไดตองการแสวงหาอํานาจหรือทรัพยากรทางการเมือง
เลย แตอยากมีอํานาจนั้นและเปนผูใชอํานาจนั้นเสียเอง 

ในลักษณะการจําแนกบุคคลออกเปน 4 กลุม หรือ 4 ระดับของ Dahl นี้จึงทําใหพอจะ
มองเห็นไดวา นักการเมืองในความหมายโดยท่ัวไปคือ บุคคลประเภทท่ีสาม หรือผูท่ีแสวงหาอํานาจ
และผูนําซ่ึงเปนความหมายท่ีมีความเขาใจกันโดยท่ัวไปมากท่ีสุด ในปจจุบันหรืออีกทรรศนะหนึ่งมี
ความเขาใจวา การเมืองนั้นเก่ียวของกับบุคคลประเภทท่ี 3 วาเปนผูฝกใฝทางการเมือง สวนบุคคล
ประเภทท่ี 1และ 2 นั้นเปนผูท่ีไมฝกใฝทางการเมืองเปนตน38 
 ดังนั้นสรุปไดวา นักการเมืองหมายถึงบุคคลท่ีเขามาเก่ียวของทางดานการเมือง และเปนกลุม
บุคคลท่ีมีบทบาทอยางมากตอการกําหนดวิถีชีวิตของสังคมและควบคุมการใชกลไกอํานาจรัฐ ผูท่ีเปน
นักการเมืองมักไดชื่อวาเปนบุคคลท่ีแสวงหาผลประโยชนเฉพาะหนา ตลอดจนใชอุบายตาง ๆ เพ่ือจูงใจ
ใหประชาชนลงคะแนนเสียแกตน 

2.2.2 ประเภทของนักการเมือง 
การเเบงกลุมนักการเมืองออกตามกลุมอาชีพตาง ๆ จะทําใหทราบเก่ียวกับนักการเมีองวา อยูใน

ประเภทใด ซ่ึงจะสงผลใหสามารถแยกเเยะออกมาอธิบายให เห็นภาพทีชัดเจนของคุณลักษณะของ
นักการเมือง โดยมีนักวิชาการหลายทานจัดประเภทนักการเมืองเเตกตางกันไปดังนี้ 

38ชัยวัฒน ธรรมปาโร, “นักการเมืองทองถ่ินท่ีดีในความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
นนทบุรี”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), 2548, 
หนา 44-45. 
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ใหม  รักหมู อางใน สิริยา โสธน ไดแบงนักการเมืองออกเปน 3 ประเภท คือ 
1) ประเภทอาสาหรืออุทิศตัวเต็มท่ี กลุมนี้จะอุทิศตัวเองจะเปนพวกท่ีมีความคิดและ

ความรูสึกท่ีรุนแรง เชน ยอมรับนับถือนโยบายพรรคและหัวหนาพรรคอยางลึกซ้ึง จนสามารถเอา
การเมืองแทนศาสนาได เชื่อม่ันและหวังในระบบการเมือง พวกนักการเมืองประเภทนี้จะเปนหัวหอก
สําคัญท่ีเดินหนา ไดแก นักการเมืองระดับหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค หรือเลขาธิการพรรค เปน
ตน 

2) ประเภทแนวรวมหรือพันธมิตร นักการเมืองประเภทมีศรัทธาและมีอุดมการณทางการเมือง 
รองจากนักการเมืองประเภทแรก แตจะมีระดับความเชื่อม่ันศรัทธาในระบบการเมืองลดระดับลงมาบาง
เล็กนอย 

3) ประเภทพวกมีศรัทธา สําหรับนักการเมืองประเภทนี้มีระดับความเปนศรัทธาทางการเมือง
ไมรุนแรงพอ แมวาโอกาสจะอํานวยใหก็ตาม พวกนี้จะเปนพวกเฉ่ือยชา เฉยเมยทางการเมืองแตมีความ
เชื่อม่ันและมีศรัทธาในระบบการเมืองอยูบาง แตเม่ือความรูสึกเฉ่ือยชาเขาครอบงําพวกนี้มักจะโทษคน
อ่ืนเสมอไป39 

ซิลลอกค และ อีเวอร (Silcock and Evers) อางใน ชัยวัฒน ธรรมปาโร ไดแบงกลุม
นักการเมืองออกตามอาชีพ คือ กลุมนักการเมืองท่ีมาจากพวกขาราชการพลเรือนชั้นผูใหญท่ีปลด
เกษียณแลวหรือกําลังจะปลดเกษียณนักการเมืองท่ีมาจากกลุมพอคานักธุรกิจ นายธนาคารและ             
ผูประกอบอาชีพอิสระตาง ๆ เชน นายแพทย ทนายความและวิศวกร นักการเมืองท่ีมาจากทหาร 
นายทหารท่ีมาเปนนักการเมืองจะเคยดํารงตําแหนงอยูในระดับสูงในกองทัพเรือหรืออยูหนวยคุมกําลัง
รบเปนสวนใหญ40 

อุทัย พิมพใจชน อางใน สิริยา โสธน ไดแบงพฤติกรรมนักการเมืองไทยออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
1) นักการเมืองอาชีพ หมายถึง ผูเลนการเมืองดวยอุดมการณจริง ๆ นักการเมืองประเภทนี้

เม่ือมีการเลือกตั้งเม่ือใดก็ตองลงเลือกตั้งทุกครั้ง ถือวาการเมืองคือชีวิตและมีความรูสึกวาตนเองเปน
สวนหนึ่งของการเมือง 

2) นักการเมืองประเภทเส่ียงโชคหรือแสวงโชค พวกนี้จะไมมีอุดมการณทางการเมืองลง
เลือกตั้งแตละครั้งก็เพ่ือโชคดีโชคชวย เพ่ือจะไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนประชาชนบาง 

3) นักธุรกิจหรือพอคาการเมือง นักการเมืองพวกนี้จะใชเงินเปนบันไดกาวไปสูความสําเร็จ
ทางการเมือง โดยจะใหความสําคัญดานเงินตราในการเลือกตั้งแตละครั้งนักการเมืองพวกนี้จะไมเขาใจ
วาการเมืองคืออะไร เขาใจแตวาการเมืองคือการท่ีจะตองเอาชนะทุกวิถีทาง 

4) นักการเมืองประเภทน้ําเนา นักการเมืองประเภทนี้เม่ือลงสมัครรับเลือกตั้งจะดาตอสูฝาย
ตรงขามหรือดาฝายรัฐบาลอยูตลอดเวลา และนักการเมืองประเภทนี้จะใหคําม่ันสัญญากับประชาชน
แตไมจําเปนตองยึดถือวาสัญญาเหลานั้น จะตองปฏิบัติไดหรือไม อีกอยางหนึ่งนอกจากจะใหคําม่ัน

39สิริยา โสธน, “นักการเมืองท่ีดีในทัศนะของผูใหญบานในจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, หนา 28. 

40ชัยวัฒน ธรรมปาโร, “นักการเมืองทองถ่ินท่ีดีในความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
นนทบุรี”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, หนา 84. 
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สัญญาตาง ๆ แกประชาชนแลวเม่ือมีขาวของพอท่ีจะแจกจายใหแกประชาชนก็จะรีบแจกจายเพ่ือจะ
เรียกรองคะแนนนิยมจากประชาชน41 

ดาฮล (Dahl) อางใน ชัยวฒัน ธรรมปาโร ไดแบงบุคคลทางการเมืองตามลักษณะของการเขาไป
ยุงเก่ียวกับทางการเมืองมากนอยแตกตางกันออกไป 4 ระดับ ดังนี้ 
 1) ผูไมสนใจทางการเมือง หรือสนใจทางการเมืองนอย มักเปนคนสวนใหญของประเทศท่ีกําลัง
พัฒนา ไดแก ผูท่ีมีความเฉยเมยทางการเมือง ไมสนใจท่ีจะเขาไปยุงเก่ียวกับการเมืองหรือกระบวนการ
ทางการเมือง อาทิ ไมใสใจไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไมสนใจท่ีจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือลง
สมัครรับเลือกตั้ง หรือไมสนใจเรื่องราวตาง ๆ ทางการเมืองเลย บุคคลจํานวนนี้มักมีสาเหตุท่ีไมอยากเขา
ไปเก่ียวของกับการเมืองแตกตางกันออกไป แตสวนใหญแลวบุคคลเหลานี้มีความเชื่อวาพวกเขาไมมี
ความรูความเขาใจทางการเมืองดีพอท่ีจะเขาไปยุงเก่ียวได 
 2) ผูสนใจทางการเมือง เปนบุคคลท่ีสนใจเรื่องราวขาวสารทางการเมืองและอาจเขาไปมีสวน
เก่ียวของกับการตัดสินใจในการดําเนินกิจการของรัฐ การเขาไปมีสวนเก่ียวของนี้มีอยูหลายทางท่ีมี
ลักษณะแตกตางกันออกไป เชน บุคคลท่ีรูวาอะไรจะเกิดข้ึนทางการเมืองและมีความเก่ียวของกับ
ผลประโยชนขงตนอยางไร บุคคลท่ีรูถึงความสําคัญของการตัดสินตกลงใจของรัฐบาลหรือสถาบันทาง
การเมืองอ่ืน ๆ บุคคลท่ีสนใจเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองระดับหนึ่ง เชน สนใจไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สนใจสมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมือง แตยังไมถึงระดับท่ีลงสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเขาไปเก่ียวของกับการตัดสินใจตกลงใจหรือการกําหนดนโยบายโดยตรง 
 3) ผูแสวงหาอํานาจและผูนํา ในสังคมการเมืองมีบุคคลบางกลุมพยายามแสวงหาอํานาจ
มากกวาคนอ่ืน ๆ ซ่ึงทําใหเขามีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเมืองมากกวาบุคคลเหลานี้จะพยายามแสดง
หาอิทธิพลเพ่ือผลทางดานนโยบาย ระเบียบขอบังคับและการตัดสินใจตกลงใจในการใชบังคับกฎหมาย
ของรัฐและอิทธิพลทางการเมืองนี้ ไมมีทางท่ีสมาชิกในระบบการเมืองจะมีไดอยางเทาเทียมกัน การ
แสวงหาอํานาจก็เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม เพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงในสังคม หรือ
อาจจะเปนการแสวงหาอํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพองเพียงกลุมนอยก็ตาม 
 4) ผูทรงอํานาจ หมายถึง บุคคลท่ีมีทรัพยากรทางการเมืองหรือเปนผูใชอํานาจทางการเมือง อัน
เนื่องมาจากความแตกตางของสภาแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยใหแกบุคคลเหลานี้มากกวาบุคคลโดยท่ัวไปใน
ระบบการเมือง บุคคลเหลานี้อาจมิไดตองการแสวงหาอํานาจหรือทรัพยากรทางการเมืองเลย แตอยากมี
อํานาจนั้นและเปนผูใชอํานาจนั้นเสียเอง 
 ในลักษณะการจําแนกบุคคลออกเปน 4 กลุม หรือ 4 ระดับของ Dahl นี้จึงทําใหพอจะมองเห็น
ไดวา นักการเมืองในความหมายโดยท่ัวไปคือ บุคคลประเภทท่ีสาม หรือผูท่ีแสวงหาอํานาจและผูนําซ่ึง
เปนความหมายท่ีมีความเขาใจกันโดยท่ัวไปมากท่ีสุด ในปจจุบันหรืออีกทรรศนะหนึ่งมีความเขาใจวา 
การเมืองนั้นเก่ียวของกับบุคคลประเภทท่ี 3 วาเปนผูฝกใฝทางการเมือง สวนบุคคลประเภทท่ี 1   และ 2 
นั้นเปนผูท่ีไมฝกใฝทางการเมือง เปนตน42 

คณิน  บุญสุวรรณ แบงนักการเมืองออกตามกลุมกิจกรรมทางการเมืองได 2 ประเภท คือ 

41เรื่องเดียวกัน, หนา 28-29. 
42เรื่องเดียวกัน, หนา 44-45. 
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1) นักการเมืองอาชีพ คือ เปนผูเชี่ยวชาญ และมีความชํานาญในการใชวาทศิลป 
2) นักการเมืองสมัครเลน คือ ผูหลักผูใหญท่ีมีความปรารถนาตอชาติบานเมือง มีความรู 

สติปญญา ความสามารถสูง ท่ีอุตสาหเสียสละเวลามาปฏิบัติการเมืองท้ัง ๆ ท่ีงานในหนาท่ีราชการ
มากมายจนแทบจะไมมีเวลาวางอยูแลว ท้ังนี้เพราะเห็นแกชาติบานเมืองอยางแทจริง43 

อุทัย พิมพใจชน ไดแบงพฤติกรรมนักการเมืองไทยออกเปน 4 ประ เภทดังนี้ 
 1) นักการเมืองอาชีพ หมายถึง ผูเลนการเมืองดวยอุดมการณจริง ๆ นักการเมืองประเภทนี้
เม่ือมีการเลือกตั้งเม่ือใดก็ตองลงเลือกต้ังทุกครั้ง ถือวาการเมืองคือชีวิตและมีความรูสึกวาตนเองเปน
สวนหนึ่งของการเมือง 
 2) นักการเมืองประเภทเสี่ยงโชคหรือแสวงโชค พวกนี้จะไมมีอุดมการณทางการเมีองจะ ลง
เลือกตั้งแตละครั้งก็เพ่ือโชคดีชวย เพ่ือจะไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนประชาชนบาง 
 3) นักธุรกิจหรือพอคาการเมือง นักการเมืองพวกนี้จะใชเงินเปนบันไดกาวไปสูความสําเร็จ 
ทางการเมือง โดยจะใหความสําคัญดานเงินตราในการ คือกตั้งแตละครั้ง นักการเมืองพวกนี้จะไม
เขาใจวาการเมืองคืออะไร เขาใจเเตวาการเมืองคือการทีจะตองเอาชนะทุกวิถีทาง 
 4) นักการเมืองประเภทน้ําเนา นักการเมืองประเภทนี้เม่ือลงสมัครรับเลือกตั้งจะดาตอฝาย
ตรงขามหรือดาฝายรัฐบาลอยูตลอดเวลา และนักการเมืองประเภทนี้จะใหคําม่ันสัููากับประชาชน 
แตไมจําเปนตองยึดวาสัญูาเหลานั้นจะตองปฏบิัติไดหรือไม อีกอยางหนึ่งนอกจากจะใหคําม่ันสัููา
ตาง ๆ แกประชาชนแลวเม่ือมีขาวของพอท่ีจะแจกจายใหเเกประชาชนก็จะรีบแจกจายเพ่ือจะ
เรียกรองคะแนนนิยมจากประชาชน 

กลาวโดยสรุปแลวนักการเมืองของไทยสามารถจําแนกตามกลุมอาชีพได 3 กลุมใหญๆคือ 
กลุมนักการเมืองท่ีมาจากขาราชการ กลุมนักการเมืองท่ีมาจากพอคา นักธุรกิจหรือผูประกอบอาชีพ
อิสระเชน หมอ ทนายความ และกลุมนักการเมืองท่ีมาจากทหาร กลาวไดวานักการเมืองท้ัง 3 กลุมนี้ 
เปนกลุมบุคคลท่ีมีบทบาทอยางมากตอการกําหนดวิถีชีวิตของสังคม เนื่องจากเปนกลุมบุคคลซ่ึงควบคุม
การใชกลไกอํานาจรัฐ ดวยวิธีการตาง ๆ เชนการกําหนดกฎเกณฑ นโยบายหรือขอบังคับตาง ๆ จะ
ออกมาในลักษณะท่ีเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมมากนอยแคไหนนั้นยอมข้ึนอยูกับสถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจ ตลอดจนจิตสํานึกของนักการเมืองท่ีกุมอํานาจรัฐเปนสําคัญ กลาวคือ หากนักการเมือง
ซ่ึงคุมกลไกอํานาจรัฐนั้นเปนผูท่ีเห็นประโยชนสวนตน หรือพวกพองท่ีมีผลประโยชนรวมกันแลว 
นโยบายหรือการทํางานของกลไกตาง ๆ ของรัฐก็จะออกมาในลักษณะท่ีเปนประโยชนตอนักการเมือง
นั้นแตเปนผลเสียตอสวนใหญของประเทศ44 

ภาพลักษณของนักการเมืองท่ีจะปรากฏแกสายตาของประชาชน เปนกลไกสําคัญท่ีเชื่อมโยง
ใหนักการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี เปนผูปกครองประเทศแทนประชาชน

43พระมหาไชยสยาม ปฺฺาคโม, “ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอหลักจริยธรรมของนักการเมือง
ทองถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2551, หนา 14-18. 
 44อุทัย พิมพใจชน, สัมมนาทางวิชาการในเรื่องระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2528), หนา 4. 
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เปนผูสนองตอบตอความตองการของประชาชน ซ่ึงถานักการเมืองคนใดมีคุณสมบัติของการเปน
นักการเมืองท่ีดี หรือการมีภาพลักษณท่ีดีในการลงสมัครรับเลือกต้ังครั้งใด ๆนักการเมืองผูนั้นก็จะมี
โอกาสชนะการเลือกตั้ง ภาพลักษณของนักการเมืองจึงมีความสัมพันธกับผลทางการเมืองดวย เพราะ
ในระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของนักการเมืองได ไมวาจะ
เปนนักการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือคณะรัฐมนตรีก็ตามถาภาพลักษณของ
นักการเมืองเปนไปในทางท่ีประชาชนไมใหการยอมรับ นักการเมืองนั้นก็ยากท่ีจะมีโอกาสชนะการ
เลือกตั้ง หรือเม่ือไดรับการเลือกต้ังแลว อาจจะไมไดรับการเลือกตั้งครั้งตอไป ในตางประเทศก็
เชนเดียวกันภาพลักษณของการเปนนักการเมืองท่ีดีเปนสิ่งจําเปนท่ีตัวนักการเมืองจะตองสรางให
ประชาชนเกิดการยอมรับ 

ภาพลักษณของการเปนนักการเมืองท่ีดี ควรจะตองมีคุณสมบัติสวนตัวท่ีดี มีชีวิตท่ีโปรงใสท้ัง
ในอดีตและปจจุบัน คุณสมบัติของความเปนผูนําทางการเมืองท่ีดีเพ่ือท่ีจะบริหารประเทศให
เจริญกาวหนาได ผูนําทางการเมืองท่ีมีคุณภาพจึงมีความสําคัญยิ่ง คือ “ผูนําเปนอยางไรผูตามก็จะ
เปนอยางนั้น” จากระบบการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองในฐานะผูนําทางการเมือง
หรือตัวแทนประชาชนจะสะทอน ลักษณะของประชาชนกลุมท่ีเลือกเขาเขามา ผูนําทางการเมืองเปน
ผูนําทิศทางใหกับประชาชน หากสังคมไดผูนําท่ีไมไดเปนแบบอยาง หรือท่ีไมไดมาจากระบบการ
เลือกตั้ง ท่ีถูกตอง หรือการมีผูนําท่ีมีคุณสมบัติไมเหมาะสมก็จะพาคนท้ังประเทศดําเนินไปในแนวทาง
ท่ีไมถูกตองได 

ดังนั้น สรุปไดวา นักการเมืองมีหลายประเภทตามท่ีนักวิชาการหลายทานไดแยกประเภทไว แต
นักการเมืองทุกคนคงจะมีความคิดวาอยากจะพัฒนาประเทศโดยความรูความ สามารถท่ีตนมีอยู แตเม่ือ
การเมืองทําใหจิตใจคนเราเปลี่ยนไป ความเห็นแกตัวก็ครอบงําจิตใจไดเหมือนกันในปจจุบันนักการเมือง
ของไทยสามารถจําแนกตามกลุมอาชีพได 3 กลุมใหญ ๆ คือกลุมนักการเมืองท่ีมาจากขาราชการ กลุม
นักการเมืองท่ีมาจากพอคา นักธุรกิจหรือผูประกอบอาชีพอิสระ เชน หมอ ทนายความ และกลุม
นักการเมืองท่ีมาจากทหาร 

 
2.2.3 ความหมายของคําวา “การเมือง”  
เม่ือกลาวถึงคําวา “การเมือง” แมจะเปนคําท่ีผูคนโดยท่ัวไปมีความคุนเคยกันดี แตเม่ือตั้งคําถาม

วา การเมืองมีความหมายอยางไร พบวา คําตอบนี้มีความหลากหลายมาก และหาขอสรุปของนิยาม
ความหมายท่ีชัดเจน เฉพาะเจาะจงจริง ๆ ไดยาก อยางไรก็ตามจากการศึกษาทบทวนเอกสารพบวา 
“การเมือง” (Politics) มีความหมายในหลายนัยยะตามความเห็นของนักวิชาการหลายทาน ดังกลาวตอไปนี้ 

ชลธิศ ธีระฐิติ อธิบายถึงความหมายของ “การเมือง” วา ในความหมายท่ีผูกติดกับระบบ
การเมืองและ/หรือรัฐ การเมือง คือ การจัดสรรสิ่งท่ีมีคุณคาหรือทรัพยากร โดยมีอํานาจท่ีเปนท่ี
ยอมรับกันมาทําใหเกิดการปฏิบัติตาม หรือการเมืองเปนเรื่องของการท่ีมีคนกลุมหนึ่งใชอิทธิพลตอคน
อีกกลุม หนึ่ง เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งท่ีมีคุณคาทางสังคม สิ่งท่ีมีคุณคาทางสังคมในท่ีนี้มีไดหลายอยาง เชน 
อํานาจ ความศรัทธานับถือ ความยุติธรรม ความนิยมชมชอบ ความอยูดีกินดี ความม่ังค่ัง ความรอบรู 
ทักษะ เปนตน ในความหมายนี้ การเมืองจะถูกตีกรอบเอาไววา เปนความสัมพันธของมนุษยในระบบ
การเมือง ซ่ึงสามารถแยกออกจากความสัมพันธของมนุษยในระบบยอยอ่ืนๆ ของสังคมได โดยท่ีระบบ
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การเมืองจะมีเปาหมายในตัวเองท่ีแตกตางจากระบบยอยอ่ืน ๆ ของสังคม เชน ระบบวัฒนธรรม 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา 

ดังนั้น การเมืองจึงเปนกิจกรรมและกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในระบบการเมืองโดยมีเปาหมาย 
เพ่ือใหสังคมบรรลุถึงขอตกลงทางผลประโยชนรวมกัน นั่นก็คือ เปาหมายในการจัดสรรทรัพยากร 
และสิ่งท่ีมีคุณคารวมกันในสังคม ซ่ึงเปนมิติหนึ่งของพฤติกรรมความสัมพันธหรือสถาบันของมนุษยท่ี
เก่ียวของ กับการควบคุม การใชอิทธิพล การใชอํานาจและอํานาจหนาท่ีภายในระบบการเมือง กลาว
อีกนัยหนึ่งก็คือ การเมืองเปนเรื่องของการกอรางสรางและแบงปนอํานาจภายในระบบการเมืองหรือ 
ภายในรัฐ ซ่ึงจากมิติของการแสวงหาและแบงปนอํานาจดังกลาวนี้ การเมืองจะมีความหมายแคบลง
มาเปนเรื่องท่ีคูกับการปกครอง (Government) แต การจัดสรรสิ่งท่ีมีคุณคาในสังคมโดยรัฐหรือผูมี
อํานาจและอิทธิพลนั้น ไมวาจะดวยวัตถุประสงคใด อาจมองไดวาเปนเรื่องของการครอบงํา หรือการมี
อํานาจเหนือผูอ่ืน ผานสถาบันตาง ๆ ของรัฐ สะทอนใหเห็นลักษณะของรัฐซ่ึงเปนชุมชนของมนุษยใน
พ้ืนท่ีอันมีเขตแดนท่ี แนนอน สามารถใชกําลังและความรุนแรงบนพ้ืนฐานของการอางความชอบธรรม 
หรือเปนท่ียอมรับได 

หากจะมองการเมืองใหกวางข้ึนจากขอบเขตท่ีผูกอยูกับระบบการเมืองหรือขอบเขตของ 
ความเปนรัฐแลว เราอาจมองการเมืองวาผูกติดกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจในมิติของชนชั้นทาง 
เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงการเมืองจะหมายถึง ปฏิบัติการทางชนชั้นประเภทหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการ
รักษาหรือการเปลี่ยนแปลง ดุลยภาพของพลังทางชนชั้นตาง ๆ ท่ีเขามาตอสูกัน ในพ้ืนท่ีของรัฐแตละ
รูปแบบ (รัฐมีไดหลายรูปแบบ ตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร) กลาวอีกนัยหนึ่ง เปนการมอง
การเมืองวาเปนกิจกรรมของการตอสูทางชนชั้นชนิดหนึ่ง ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของตัวกําหนดทาง
เศรษฐกิจและสังคม ท่ีเนนการวิเคราะหชนชั้นในสังคมท่ีสามารถแบงออกเปนชนชั้นตาง ๆ บนฐาน
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชนชั้นตาง ๆ เหลานี้จะมีความขัดแยงกันบนพ้ืนฐานของผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ แนวคิดนี้เห็นวา ประวัติศาสตรท่ีผานมาของมนุษยชาติเปนประวัติศาสตรของความ
ขัดแยงและการ ตอสูกันทางชนชั้น โดยทุกสังคมจะมีชนชั้นท่ีเปนผูครอบงํากับชนชั้นท่ีถูกครอบงํา 
หรือชนชั้นท่ีเปนผูกดข่ีกับชนชั้นท่ีเปนผูถูกกดข่ี กลาวคือ ในแตละยุคสมัยจะมีชนชั้นหนึ่งท่ีสามารถยึด
กุมอํานาจรัฐเอาไวได และนําอํานาจรัฐนั้นมาใชเพ่ือธํารงรักษาวิถีการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อ่ืน ๆ ใหสามารถดําเนินการตอไปได รัฐจึงเปนพ้ืนท่ีของการตอสูทางการเมือง และการเมืองก็เปน
กิจกรรมของการตอสูทางชนชั้น ระหวางชนชั้นท่ีมีอํานาจครอบงําทางเศรษฐกิจกับชนชั้นท่ีถูกครอบงํา
ซ่ึงตองการ เปลี่ยนแปลงอํานาจแหงการครอบงํานั้น การเมืองเปนหนาตางท่ีแสดงใหเห็นวาชนชั้นท่ี
เสียเปรียบนั้นจะไมปลอย ใหระบบของการครอบงําและกดข่ีนั้นดํารงอยูตอไปโดยไมมีท่ีสิ้นสุด ซ่ึง
แสดงใหเห็นนัยทางทฤษฎีท่ีวา ความคิดและความสัมพันธของมนุษยไมไดถูกกําหนดจากตัวกําหนด
ทางการผลิตเพียง อยางเดียว และรัฐก็ไมไดถูกกําหนดจากฐานเศรษฐกิจเทานั้น 

ในความหมายเชิงมานุษยวิทยาอาจกลาวไดวา การเมืองเปนกิจกรรมทุกอยางของมนุษยท่ี
เก่ียวของกับความรวมมือและความ ขัดแยง ซ่ึงเกิดข้ึนในท่ีใดก็ไดท่ีมีประเด็นของทรัพยากรเขามา
เก่ียวของ การเมืองจะผูกพันอยูกับลักษณะของธรรมชาติแหงความเปนสัตวสังคมของมนุษย กลาวคือ 
ท่ีใดท่ีมีสังคม มนุษยก็จะเขาไปเก่ียวของกับระบบตาง ๆ ไมวาจะเปนระบบการผลิต ระบบการ
กระจายทรัพยากร ระบบอํานาจ ระบบองคการสังคมตาง ๆ ระบบวัฒนธรรม ระบบความคิดความ
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เชื่อ เปนตน และระบบตาง ๆ เหลานี้ก็จะมีความเก่ียวพันกับทรัพยากรอันเปนท่ีตองการของมนุษยอยู
เสมอ และเม่ือใดท่ีมีทรัพยากรเขามาในความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน ก็จําเปนท่ีจะตองมี
กิจกรรมอยางหนึ่งท่ีเปนเรื่องของความรวมมือและความ ขัดแยง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับความรวมมือ
และความขัดแยงในสังคมมนุษยนี้ก็คือ การเมือง 

ในความหมายเชิงสังคมวิทยาความรูอาจมองไดวา การเมืองคือการใชความรูมาสรางอํานาจ 
ดังท่ีมีการกลาวไววา ความรูคืออํานาจ การเมืองในความหมายนี้จึงเปนมิติหนึ่งของกิจกรรมทางดาน
ความรู กลาวคือ เปนการใชความรูเขามาวางกรอบการแกไขปญหาในสังคมโดยมีระบบเหตุผลชุดใด 
ชุดหนึ่งท่ีชี้นําพฤติกรรมของมนุษยใหเปนไปอยางสอดคลองในทางเดียวกัน เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยง
ข้ึน ความรูจึงเปนสิ่งท่ีวางกรอบความคิดความเชื่อใหมนุษย (ตอง) ใชเหตุผลในการตัดสินความขัดแยง 
รวมท้ังกําหนดกรอบของพฤติกรรมของคนในสังคม ในแงนี้ การเมืองจึงเปนเรื่องของกลไกและกลยุทธ
ในการนําความคิดและความรูมาสราง เปนอํานาจข้ึนมาใชในความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน 
ผลลัพธก็คือ การท่ีปจเจกบุคคลถูกครอบงําโดยชุดของความคิดตางๆ และไมอาจเปนอิสระจากชุด
ความคิดนั้น ๆ ได สังคมหนึ่ง ๆ จึงมีการผลิตความรูจากบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ๆ ก็ตาม และผันเอา
ความรูชุดนั้น ๆ มาใชในการกําหนดและควบคุมมนุษยดวยกัน ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้ เปนลักษณะของ
ความสัมพันธทางอํานาจ 

การเมือง อาจมีความหมายท่ีผูกติดกับประชาสังคมสมัยใหม ซ่ึงอาจกลาวไดวา การเมือง เปน
กิจกรรมท่ีอารยชนหรือเสรีชนใชในการประนีประนอม และแบงปนผลประโยชน ภายในหนวยการปกครอง
หนึ่ง ๆ นั่นก็คือ การเมืองเปนกิจกรรมของอิสระชนหรือเสรีชน ในสังคมหรือชุมชนเสรี โดยการเมืองจะเปน
วิธีการในการไกลเกลี่ย ประนีประนอม ความแตกตางหรือความขัดแยงในพ้ืนท่ีสาธารณะของอิสระชนหรือเสรี
ชนเหลานั้น โดยพ้ืนท่ีสาธารณะ หมายถึง ขอบเขตหรือพ้ืนท่ีของชีวิตทางสังคม ท่ีซ่ึงความเห็นสาธารณะ
สามารถกอตัวข้ึนมาได ท้ังนี้ พ้ืนท่ีสาธารณะดังกลาว อาจเปนไดท้ังพ้ืนท่ีทางกายภาพ เชน การมาพบปะกัน
ของผูคนในรูปของชมรม สมาคม กลุมผลประโยชน กลุมผลักดัน กลุมอาชีพ สมัชชา หรือท่ีประชุมตาง ๆ และ
พ้ืนท่ีเสมือน เชน การสื่อสารไรสาย คลื่นวิทยุ การสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต เปนตน การท่ีจะเขาถึงพ้ืนท่ี
สาธารณะโดยหลักการของสังคมอารยชนเสรีแลว ก็คือการเปดใหพลเมืองทุกคนสามารถเขาไปเม่ือตองการ 
หรือเม่ือรูสึกวาอยากจะเขาไปมีสวนรวมเก่ียวของในประเด็นสาธารณะนั้น ๆ แตละสวนของพ้ืนท่ีสาธารณะ
ดังกลาวจะกอตัวข้ึนจากชุมชนสาธารณะ อันเริ่มจากจุดท่ีผูคนไดมาพบปะพูดคุยสนทนากันในลักษณะท่ีเปน
สวนตัว โดยท่ีการกระทําของผูคนดังกลาวไมไดเปนไปเพ่ือธุรกิจหรือการประกอบอาชีพ สวนตัวและก็ไมได
เปนความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชนตามท่ี กําหนดไวในกฎหมาย แตพลเมืองจะแสดงตน
เปนสาธารณชนเม่ือพวกเขารวมกันกระทําการท่ีเก่ียวของกับ ผลประโยชนท่ัวไป โดยปราศจากการบังคับซ่ึง
ตองมีการรับประกันวาพวกเขาจะพบปะกันอยางเสรี และสามารถแสดงออกเผยแพร หรือรณรงคความ
คิดเห็นของตนไดอยางอิสระ ท้ังนี้ เม่ือขนาดของชุมชนสาธารณะขยายใหญข้ึน ก็จําเปนท่ีจะตองใชเครื่องมือ
ในการติดตอสื่อสาร เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต เปนตน โดยท่ัวไปแลว พ้ืนท่ีสาธารณะจะ
เก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ อันหลากหลาย สวนพ้ืนท่ีสาธารณะทางการเมืองก็คือพ้ืนท่ีสาธารณะของผูคนท่ี
พบปะ พูดคุย ถกเถียงกันในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการเมือง ซ่ึงในกรณีท่ีพ้ืนท่ีสาธารณะทางการเมืองจะสามารถ
มีอิทธิพลในการสงตอ ประเด็นไปยังรัฐบาลโดยผานชองทางของฝายนิติบัญญัติไดนั้น ก็ตอเม่ือเปนการ
กระทําท่ีเกิดข้ึนภายใตความประสงคของสาธารณะบนวิถีทางของ ประชาธิปไตย ความเห็นสาธารณะจึงมี
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ความหมายรวมถึงการวิพากษวิจารณาและการเฝาระวังการใช อํานาจของหนวยงานภาครัฐ ภายใตความเปน
สาธารณะ ท้ังท่ีไมเปนทางการและท่ีเปนทางการเชนการเลือกตั้ง เปนตน 

นอกเหนือจากท่ีกลาวมา หากพิจารณาในแงของบทบาทของการสื่อสารมวลชนหรือ
สื่อมวลชนท่ีมีความสําคัญตอ ชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลอยางสูงตอการรับรูและทัศนคติของมวลชน 
ซ่ึงสงผลใหสื่อมวลชนมีความเก่ียวของสัมพันธอยางมากกับการเมืองและ/หรือ รัฐ ท้ังนี้ สื่อมวลชน
เก่ียวของสัมพันธโดยตรงกับการเมืองและรัฐใน 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ 

1. การมีอิทธิพลทางอุดมการณในการสรางรูปแบบของชีวิตและรูปแบบทางความคิด หรือ
การสรางความคิด ความเชื่อ การรับรูใหผูรับสื่อคลอยตามนั่นเอง 

2. การสงผลตอการเมืองในระบบประชาธิปไตยผานการจัดวาระนโยบาย (Agenda-setting) 
การ บิดเบือนขาว การสรางขาวเพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณะจากปญหาท่ีเปนอยู และการ
ใชโทรทัศนเพ่ือเปนเครื่องมือในการโฆษณาหาเสียงใหไดรับความนิยม45  

ดังนั้น จะเห็นไดวา สื่อและเสรีภาพของสื่อมีความสําคัญตอการเมืองเปนอยางมาก โดย
ในทางรัฐศาสตรแลวถือวา สื่อมวลชนตองมีเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสารและในการแสดงความ
คิดเห็น อยางเสรี สิ่งนี้ถือเปนเสาหลักหนึ่งของประชาธิปไตย แต อยางไรก็ตาม ปรากฏอยูเสมอวา ผู
กุมอํานาจรัฐ หรือรัฐบาลมักไมสามารถทนตอการท่ีสื่อมวลชนมีเสรีภาพและทําการวิพากษ วิจารณ
รัฐบาลได จึงมักมีแนวคิดวา ตองควบคุมการสื่อสารมวลชนไวใหไดมากท่ีสุด บางครั้งก็มีการใชกลไก
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจเขาไปครอบงําหรือแทรกแซงสื่อ เพ่ือกํากับทิศทางการนําเสนอขาวสารให
เปนไปในลักษณะท่ีรัฐตองการ 

ฉะนั้น จึงเกิดการใชกลยุทธ กลไกหรือมาตรการตางๆ ในการควบคุม ครอบงํา หรือ
แทรกแซงสื่อมวลชนเพ่ือควบคุมหรือแยงชิงพ้ืนท่ีสาธารณะ (Public Sphere) โดย เฉพาะอยางยิ่ง
พ้ืนท่ีสาธารณะในสื่อมวลชนท่ีสงผลตอการมีอํานาจครอบงําหรือมี อิทธิพลตอความคิด ความเชื่อ และ
การรับรูของมวลชนหรือสาธารณชน ดังนั้น หากพิจารณาในแงมุมดังกลาวนี้ การเมืองจึงมีความ
หมายถึง การใชวาทกรรมอันเปนปฏิบัติการเชิงอํานาจ เพ่ือครอบงํามวลชนหรือผูหนึ่งผูใด หรือเพ่ือ
ควบคุมพ้ืนท่ีสาธารณะ (Public Sphere) โดยเฉพาะอยางยิ่งพ้ืนท่ีสาธารณะในสื่อมวลชน 

ดังนั้น ความหมายของการเมืองจึงสามารถสรุปไดใน 7 นัยยะดังตอไปนี้ คือ 
1. การเมืองคือเรื่องของการกอรางสรางและแบงปนอํานาจภายในรัฐ 
2. การเมืองคือเรื่องของการแจกแจง หรือจัดสรรสิ่งท่ีมีคุณคาหรือทรัพยากรในสังคม โดยมี

อํานาจท่ีเปนท่ียอมรับกันมาทําใหเกิดการปฏิบัติตาม 
3. การเมืองคือปฏิบัติการทางชนชั้นประเภทหนึ่งท่ีเก่ียวกับการรักษา หรือการเปลี่ยนแปลง

ดุลยภาพของพลังทางชนชั้นตาง ๆ ท่ีเขามาตอสูกันในพ้ืนท่ีของรัฐแตละรูปแบบ 
4. การเมืองคือกลไกและกลยุทธในการนําความคิดและความรูมาสรางเปนอํานาจข้ึนมาเพ่ือ

ใชในความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน 

45บุญอยู ขอพรประเสริฐ, “ดัชนีชี้วัดความเปนวิชาชีพของผูสื่อขาวการเมืองไทย”, 
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 2551, หนา 25. 
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5. การเมืองคือกิจกรรมทุกอยางของมนุษยท่ีเก่ียวของกับความรวมมือและความขัดแยงใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับทรพัยากร 

6. การเมืองคือกิจกรรมท่ีอารยชนหรือเสรีชนใชในการประนีประนอม และแบงปน
ผลประโยชนภายในหนวยปกครองหนึ่ง ๆ 

7. การเมืองคือการใชวาทกรรมเพ่ือปฏิบัติการเชิงอํานาจในการครอบงําผูใดผูหนึ่งหรือเพ่ือ
ควบคุมพ้ืนท่ีสาธารณะ46 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักการเมือง 
จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะ เชื่อวาการท่ีคนเราจะ

ยอมรับพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นข้ึนอยูกับบุคลิกภาพของเขา ซ่ึงมีลักษณะท่ีเดนและ
แตกตางไปจากบุคคลอ่ืน ๆ คุณลักษณะของผูนํามีลักษณะ แตกตางไปจากคุณลักษณะของผูตาม
คุณลักษณะท่ีดีของผูนําหรือผูบริหารจะเปนการชี้ใหเห็นวา จะตองปรับตัวใหเขากับสถานการณทุก
อยางได ไมขัดตอหลักการและวัตถุประสงคของหนวยงานเปนสําคัู โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของนักการเมืองทองถ่ิน พบวามีการกลาวถึงคําวาคุณลักษณะในหลายแนวทาง ดังนี้ 

 
 
2.3.1 ความหมายของคุณลักษณะ 
“คุณลักษณะ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา  characteristic มีความหมายตามประมวลศัพท

บัญญัติของกรมวิชาการวา หมายถึง “ลักษณะ” 
 พรทิพย ไชยลาภ กลาววา “คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งท่ีกําหนดเปนบุคลิกภาพหรือแบบ
สําคัญของบุคลิกภาพท่ีทําใหบุคคลมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน”47 
 พรพรรณ สุทธานนท กลาววา “คุณลักษณะ หมายถึงแบบอยางแหงพฤติกรรมหรือสิ่งท่ึ
ปรากฏใหเห็นและชี้แนะหรือแสดงถึงความด ีหรือลักษณะประจําของบุคคล”48 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของ “คุณลักษณะ” วา หมายถึง
เครื่องมือหรือสิ่งท่ีใชเห็นความดีหรือลักษณะประจํา49 

46เอก ตั้งทรัพยวัฒนา, คําและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย เลม 2, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท วี.พริ้นท (1991) จํากัด, 2551), หนา 24. 
 47พรทิพย ไชยลาภ, “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของนักเรียนและเจตคติท่ีนักเรียนมี
ตอพฤติกรรมการสอนของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร), 2536, หนา 8. 
 48พรพรรณ สุทธานนท, “คุณลักษณะและวิธีการเขาสูตําแหนงของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลเมือง
ในเขตการศึกษา 12”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 
2546, หนา 67. 
 49พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ, หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ครุ
สภาลาดพราว, 2535), หนา 116. 
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 ดังนั้น จึงสรุปไดวา คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายท่ีชี้ใหเห็นถึงความดีหรือลักษณะ
ประจําตัวของบุคคล 

2.3.2 ความหมายของคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมือง 
นักการเมืองท่ีพึงประสงค หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงทางการเมือง และเปนนักการเมือง

ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของการเปนผูนําท่ีสงผลตอการตัดสินใจจากประชาชนผูทีมีสิทธิเลือกตั้ง 
โดยนักการเมืองท่ีพึงประสงคมีคุณลักษณะตามทัศนะของนักวิชาการดังตอไปนี้ 

จํานง อดิวัฒนสิทธ ไดใหความหมายวา นักการเมืองท่ีพึงประสงค คือ นักการเมืองท่ีประชาชน
ตองการใหเขามาเปนปากเปนเสียงใหประชาชน โดยท่ีนักการเมืองนั้นตองมีคุณธรรมจริยธรรม มี
บุคลิกภาพ มีความเปนผูนํามีมนุษยสัมพันธ มีความรูความสามารถ50 

ลิขิต ธีรเวคิน ไดใหความหมายไววา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมือง คือตัวแทน 
ผูแทนของกลุมประชาชน เขามาทําหนาท่ีแทนกลุมบุคคลเหลานั้น ดวยจิตอาสาเขามา เขามาเพ่ือรักษา
ผลประโยชนของกลุมบุคคลท่ีตนเขามาเปนตัวแทน เขาจะมีบุคลิกลักษณะอยางไร คุณลักษณะอยางไร 
อันนี้ไมใชประเด็นพิจารณา สิ่งท่ีควรพิจารณาท่ีสุดท่ีสําคัญ คือ เขามาทําหนาท่ีแทนบุคคลท่ีเขาอาสา มา
เปนตัวแทนอยางถึงท่ีสุด และรักษาผลประโยชนของกลุมบุคคลเหลานั้นอยางแทจริง51 

ดังนั้นสรุปไดวา ความหมายของคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองนั้น หมายถึง 
คุณสมบัติของนักการเมืองท่ี มีความเปนผูนํา มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม มีความออนนอมถอมตน และ
มีความรู ซ่ึงคุณลักษณะดังกลาวนี้เปนสิ่งท่ีประชาชนตองการใหเกิดข้ึนในตัวของนักการเมืองท้ังระดับ
ทองถ่ินและระดับชาติ 

2.3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมือง 
Greenberg and Baron อางใน วันชัย มีชาติ ไดสรุปคุณลักษณะของผูนําท่ีประสบความสําเร็จ

ไว ดังนี้ คือ 
1) แรงขับ (Drive) คือ ความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จ ความทะเยอทะยาน มีพลัง

ความริเริ่มและการกระทําท่ีทุมเทแบบกัดไมปลอย 
2) ความซ่ือสัตยและม่ันคง (Honesty and Integrity) เปนความเชื่อถือ เปดกวาง และมี

ความนาไววางใจ นาเชื่อถือ 
3) แรงจูงใจในการเปนผูนํา (Leadership motivation) ความตองการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ

ผูอ่ืนและใชอิทธิพลในการบรรลุวัตถุประสงค 
4) ความเชื่อม่ันในตนเอง (Self - confidence) คือ ความเชื่อม่ันในความรูความสามารถของ

ตนเองมีอยู เปนความรูถึงความสามารถของตนเอง 

50จํานง อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยา, พิมพครั้งท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, 2545), หนา 78.  

51ลิขิต ธีรเวคิน, คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 
2544), หนา 8. 
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5) ความสามารถทางสติปญญา (Cognitive ability) ผูนําจะมีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ
ปฏิภาณ มีความสามารถในการอธิบาย และ ตีความขอมูลจํานวนมาก และ สามารถมองภาพรวมจาก
ขอมูลจํานวนมากเขาดวยกัน 

6) ความรูในงาน (Knowledge of the business) ผูนําจะตองมีความรูในธุรกิจหรือกิจกรรม
ท่ีปฏิบัต ิความรูเก่ียวกับกิจกรรมของหนวยงานโดยเฉพาะความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีในการทํางาน 

7) ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) ผูนําจะตองเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนผู
ริเริ่มสิ่งใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในการทํางาน 

8) ความยืดหยุน (Flexibility) ผูนําจะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูใตบังคับบัญชา หรือผูตามและสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ52 

ลิขิต  ธีรเวคิน ไดกลาวถึงนักการเมืองท่ีพึงประสงคมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้ 
1) นักการเมืองท่ีมีความรู ความสามารถ ซ่ึงหมายความวาเปนผูท่ีมีความรูเก่ียวกับการ

ปกครองบริหาร เขาใจลึกซ้ึงปรัชญาการปกครองแบบประชาธิปไตยมีความเขาใจเปนอยางดีเก่ียวกับ
โครงสรางและกระบวนการทางการเมือง เขาใจรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายเลือกตั้ง
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับบานเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดตองบริหารงานโดยเห็นความสามารถใชคนให
ถูกตองเหมาะสมกับงาน และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประเมินผล 

2) ตองเปนบุคคลท่ีมีวิสัยทัศน มองการณไกล ไมคับแคบและดื้อรั้น ตองเปดกวางรับฟง
ทัศนคติหลาย ๆ ฝายมีประเด็นปญหาและแนวทางการแกไขอยางเฉียบขาด ไมสุดโตง ไปตามสมัย
นิยมหรือลูกทุงจนเกินเลย สามารถประสานความรูจากท่ีอ่ืนกับภูมิปญญาของชาต ิ

3) ตองเปนบุคคลท่ีมีจริยธรรมและศีลธรรม มีศีล มีสัตย โดยเฉพาะอยางยิ่งจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางการเมือง รักษาหลักการของความยุติธรรมและความถูกตอง ไมทําลายหลักการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ท่ีสําคัญท่ีสุดตองมีจิตวิญญาณของความเปนประชาธิปไตย 

4) ตองสามารถอุทิศชีวิตเพ่ือชดใชหนี้แผนดิน กระทําการทุกอยางเพ่ือประโยชนของสังคม
และประเทศชาติ รักษาและปกปองผลประโยชนของคนสวนใหญ โดยเฉพาะคนยากไรไมฉอราษฎรบัง
หลวง มุงกอบโกยผลประโยชนใชตําแหนงอํานาจท่ีครองอยู 

5) ตองตอสูในกระบวนการทางการเมืองอยางเท่ียงธรรม ไมใชเงินซ้ือเสียง ไมใชเงินชักจูง
ลูกพรรคจากพรรคอ่ืนมาเขาพรรคตน ไมโกงคาตัวเพ่ือท่ีจะหาเงินกอนใหญเขากระเปา 

6) ตองสรางวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีอารยะ ไมสรางกระบวนการทางการเมืองแบบน้ําเนา 
การพูดจาตองมีหลักฐาน มีขอมูล มีทฤษฎี มีเหตุมีผลท่ีสําคัญตองไมสรางภาพอันอัปลักษณของ
นักการเมืองใหปรากฏเพราะจะทําใหระบอบประชาธิปไตยเสื่อมความชอบธรรม 

7) ตองผดุงซ่ึงหลักนิติธรรม รักษาไวซ่ึงความศักดิ์สิทธิของกฎหมาย ไมตะแบงตีความแบบ
ศรีธนญชัย ลูบหนาประจมูกเลือกปฏิบัติแตท่ีสําคัญท่ีสุดระบบสังคมจะตองผลักดันใหบุคคลท่ีไมนาพึง
ประสงคออกไปจากวงการ เหลือเพียงแตบุคคลท่ีนาพึงประสงคไวทําหนาท่ีแทนประชาชนพรอม ๆ 
กันกลไกการควบคุมไมใหบุคคลเหลานี้ออกนอกกรอบ53 

52วันชัย มีชาติ, พฤติกรรมการบริหารองคการสาธารณะ, อางแลว, หนา 189. 
53ลิขิต  ธีรเวคิน, คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค, อางแลว, หนา 37. 
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จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ ไดกลาวลักษณะผูนําท่ีดี จะตองรูและเขาใจเรื่องความตองการของ
มนุษยการเปนผูนํานั้นและมีหลายองคประกอบท่ีจะแบงเปน 

1) การเปนผูนําตองมีคุณสมบัติ คือ ผูนําจะตองรูและเขาใจเรื่องของมนุษยใหลึกซ้ึง ผูนํา
จะตองมีความรูทางดานจิตวิทยาของมนุษยอยางละเอียด และสามารถดําเนินการเพ่ือสนองตอบความ
ตองการของลูกนอง ผูนําจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ คือ จะตองมีลักษณะเดน มีพฤติกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถใชไหวพริบและปฏิภาณแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 

2) คุณลักษณะท่ีดีของผูนํา คือคุณลักษณะท่ีไดรับการฝกอบรมและพัฒนาแลวเปนอยางดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกอบรมและการพัฒนาดานจิตใจ ดานอารมณ ดานสติปญญา ดาน
ความสัมพันธ และดานคุณธรรมและจริยธรรม 

3) จิตใจของผูนําท่ีดีจะตองมีจิตใจสงบเยือกเย็น คือไมหวั่นไหว เพราะอคติ จิตใจหนักแนนไม
เชื่อคนงาย จิตใจเบิกบานเปนมิตร จิตใจมีคุณธรรม จิตใจมีความสุขและจิตใจใฝรู เปนประจํา 

4) อารมณของผูนําท่ีดี คือ ผูนําท่ีไดรับการพัฒนาดีแลวควรมีอารมณเปนแบบผูใหญ
ท้ังหลาย ดังนี้ มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีอารมณไมหวั่นไหวไปกับโลกธรรมท้ัง 8 มีอารมณละเอียดออน
โยน สุภาพเรียบรอย มีอารมณชื่นชอบธรรมชาติ รักเสียงเพลง และชื่นชมสุนทรีวัตถุ แสดงตน
เหมาะสมกับวัยและตําแหนง ไมปลอยใหอารมณอยู เหนือเหตุผลหรือเหนือจิตใจของตน มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณของตนไดโดยไมรูสึกวาเปนการเก็บกดอารมณเอาไว รูจักปลอย
วางทางอารมณไมเครงครัดถึงเรื่องผิดหวังหรือเรื่องไมถูกใจท่ีผานมาแลว มีความสามารถในการพัฒนา
อารมณใหสูงสงดีงามและเปนไปในทางสรางสรรคสติปญญาของผูนําควรเปนอยางไร 

5) ผูนําท่ีดีตองมีสติปญญาเฉลียวฉลาดรู ในหลายๆเรื่อง เปนคนมีไหวพริบดี ฉลาดในการ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูในหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ รูจักตนเองดีเชนรูถึง
ความสามารถและความบกพรองของตน รูจักเหตุผล รูจักบุคคลอ่ืนท่ีอยูรอบขาง และรูวิธีการใชคนได
อยางเหมาะสมกับความรู ความสามารถของเขา รูและเขาใจวัฒนธรรมของชุมชนหรือของสังคม รูและ
เขาใจโครงสรางของสังคมท่ีตนอาศัยอยูและท่ีตนเปนผูนําคนท้ังหลายอยู รูจักประมาณในการทํางาน
และการบริโภค รูจักกาละและเทศะ รูจักวางแผนในการพัฒนา รูหลักการเก่ียวกับการบริหารการ
ปกครอง และรูจักวางนโยบายและรูจักการประเมินผลตามโครงการท่ีไดพัฒนาไปแลว 

6) ความสัมพันธทางสังคมของผูนํา ควรมีความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับลูกนอง ผูนําจะตองใชภาษาหรือสัญลักษณในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนได
อยางเหมาะสมและเปนท่ีเขาใจเปนอยางดี จนบุคคลอ่ืนสามารถตอบสนองตนเองไดเปนอยางดีมี
ความสามารถในการบริหารงาน บริหารบุคคล บริหารตน บริหารงบประมาณ และบริหารวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพมีวิสัยทัศนกวางไกล รูจักติดตอกับบุคคลในหนวยงาน
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชนตอตนเองและตอสวนรวม เปนคนมีมนุษยสัมพันธดี 
แตงตัวเหมาะสมกับวัยและตําแหนง มีความสามารถในการกระตุนและสงเสริมใหลูกนองทํางานอยาง
กระตือรือรนและดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรมและมีความสุขเปนแบบอยางท่ีดีของบุคคลอ่ืนในดานการ
บํารุงรักษาสุขภาพอนามัย กฎระเบียบท่ีดีของสังคม อนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรมท่ีดีใหแพรหลายตอไป 

7) คุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา ควรจะตองมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําชีวิตและ
ประจําใจ ดังนี้ มีความรักและความเมตตา และความเสียสละ มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ ไมคิดอาฆาต
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พยาบาทหรือคิดเบียดเบียนคนอ่ืนดวยเห็นแกประโยชนสวนตน มีความรูท่ีถูกตองและใชความรูในทาง
สรางสรรคสิ่งท่ีดีงามแกตนเองและแกสังคม มีสติสัมปชัญญะ ไมประมาทลุมหลงหรือมัวเมาใน
อบายมุข มีความละอายในการทําชั่ว และเกรงกลัวตอผลของอกุศลกรรมทุกประเภทมีความกตัญู
รูคุณของบุคคลอ่ืนท่ีไดทําในสิ่งท่ีมีประโยชนตอตนเอง มีความรักในสัจธรรม รักในความซ่ือสัตย มี
ความเคารพในศักด์ิศรีของเพ่ือนมนุษย มีความเชื่อในกฎแหงกรรมและปฏิบัติตามหลักกุศลกรรม ไม
ทําลายกฎแหงดุลยภาพแหงธรรมชาติสิ่งแวดลอมเคารพในกฎระเบียบของสังคมไมถืออภิสิทธิ์ มี
ความสามารถในการดํารงความเปนธรรม และความยุติธรรมในสังคม มีมุทิตาจิตตอผูอ่ืนไมอิจฉาริษยา
ผูอ่ืนปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมและหลักสังคหวัตถุ รวมท้ังหลักธรรมท่ีดีงามศาสนาท้ังหลาย54 

ผูนําสังคมท่ีมีคุณลักษณะดังกลาวสามารถเรียกไดวา เปนผูนําประเภท Social Engineers 
สามารถชวยนําสังคม ชวยใหสังคมเจริญกาวหนามีความสงบสุขและชวยพัฒนาสังคมใหเปนแผนและ
มีความยั่งยืนทุกดานตลอดไป และผูนําท่ีดีจะตองมีการพัฒนาเปนองครวม กลาวคือความรู
ความสามารถพิเศษเฉพาะดานอยางเดียวยอมไมเพียงพอ ผูท่ีมีความสามารถทางดานจิตใจ มีจิตใจ
ประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง มีสติปญญาและไหวพริบดี สามารถ
แกปญหาได รูหลักการสัมพันธติดตอกับบุคคลอ่ืนไดดีมีมนุษยสัมพันธ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดกลาวถึงคุณสมบัติของนักการเมืองท่ีดีวาควรมีลักษณะ 10 ประการ 
ดังตอไปนี้ 

1) นักการเมืองท่ีมีคุณภาพ นักการเมืองตองเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพสูง นอกจากจะมีคุณวุฒิ
ในการบริหารประเทศชาติ นักการเมืองตองเปนผูท่ีมีความสามารถความเกงกาจ ฉลาดรอบรูท่ีสําคัญ
ตองเปนนักบริหารท่ีดีความสามารถ สามารถบริหารจัดการ ไดอยางดีเลิศใน 3 ดานคือ บริหารงาน 
บริหารคน บริหารเศรษฐกิจ คือสามารถบริหารไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพและจะตองเปนคน
ท่ีชอบเรียนรู มีลักษณะเปนนักเรียนตลอดชีวิต ไมปฏิเสธสิ่งใหม ไมมีแนวความคิดแบบอนุรักษนิยม 
โดยเอาตนเองเปนศูนยกลาง แตเปดใจพัฒนาตนเองใหกาวทันโลกตลอดเวลา รวมท้ังจะตองมี
ประสบการณทํางานดานการบริหารมาแลวเปนอยางดี สอดคลองเหมาะสมกับการเขามาดํารง
ตําแหนงผูบริหารประเทศ 

2) นักการเมืองผูมีคุณประโยชน ทํางานเพ่ือสวนรวมดวยความเสียสละ นักการเมือง ตองทํา
ทุกสิ่งโดยเห็นแกสวนรวมเปนหลัก ไมเห็นแกสวนตนและพวกพอง ไมทําหนาท่ีเพ่ือหาผลประโยชน
สวนตัว และตองไมประนีประนอมกระทําตามพลังกลุม หากเปนสิ่งท่ีไมถูกตองหรือเปนผลรายตอ
ประเทศชาติ นักการเมืองเชนนี้จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือไดตําแหนงทางการเมืองแลวยอมตองหาโอกาส
ถอนทุกคืน โดยการหาผลประโยชนสวนตัวในขณะท่ีดํารงตําแหนง 

3) นักการเมืองท่ีเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล คนในประเทศจะมีความสุขมากยิ่งข้ึนหากได
นักการเมืองท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล และมีความตื่นตระหนกนอยลงเม่ือตองเผชิญสถานการณเฉพาะหนา 
นักการเมืองท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลจะเปนท่ีนาเชื่อถือของคนท่ีตองการ และคนท่ีติดตอสัมพันธดวย 
ผูคนจะอยากฟงความคิดเห็นและมุมมองของเขาเพ่ือจะไดทิศทางท่ีเปนประโยชนนักการเมืองจึง

54จํานง อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2520), หนา 78. 
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จําเปนตองเปนคนมีวิสัยทัศน มองอนาคต เปนคนท่ีมีความคิดริเริ่ม ไมมองอะไรแคบ ๆ ไมเปนคนคิด
สั้น คิดตื้น ๆ ไมละเอียดรอบคอบและตองเปนผูท่ีมีใจเปดกวาง ในการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เปน
คนมีเหตุผล เปนคนทันสมัย มีลักษณะของความเปนสากล สามารถติดตอสรางสัมพันธอันดีกับนานา
ประเทศได 

4) นักการเมืองท่ีมีคุณลักษณะชีวิตท่ีดี นักการเมืองตองมีลักษณะพ้ืนฐานของการดําเนิน
ชีวิตแบบเสมอตนเสมอปลาย กอนเขามาดํารงตําแหนงเปนอยางไรเม่ือไดรับตําแหนงแลวก็ตองเปน
เชนนั้น ไมไดเปนการเสแสรง คุณลักษณะชีวิตท่ีควรมีไดแก ตองมีความเมตตา มีความกรุณาตอ
ประชาชนผูทุกขรอนคนดอยโอกาสในสังคม และชนกลุมนอยในประเทศ มีความมุงม่ันท่ีจะยกระดับ 
ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ใหทุกคนอยูรวมกันดวยความเสมอภาค และตองเรียนรูท่ีจะใหอภัย มีความ
ม่ันคงในอารมณ รูจักอดกลั้น และรูจักรักษาจิตสํานึกใหถูกตองและชอบธรรมอยูเสมอ ไมมีนิสัยเปน
นักเลงหัวไม ไมใชอํานาจหรืออิทธิพลขมขูบังคับผูท่ีดอยกวา นอกจากนี้ยังตองมีความสุภาพออนนอม
ไมถือตัว มีความขยันขันแข็งเปนคนกลารับผิดชอบ กลาตัดสินใจ กลายอมรับผิด ไมโยนความผิดให
ผูอ่ืนตองแสดงตัวเปนผูรับผิดชอบอยูเสมอ 

5) นักการเมืองท่ีมีคุณประวัติ นักการเมืองจะตองมีประวัติดี มีการดําเนินการชีวิต ต้ังแต
อดีตท่ีโปรงใส ท้ังในชีวิตหนาท่ีการงานและชีวิตสวนตัวจะตองเปนผูท่ีมีความหวังดีตอสาธารณชนและ
ตองมีชีวิต ครอบครัวเปนแบบอยาง ชีวิตครอบครัวจะเปนภาพสะทอนวาหากนักการเมืองยังไม
สามารถบริหารครอบครัวซ่ึงเปนสถาบันท่ีเล็กท่ีสุดในสังคมได เม่ือดํารงตําแหนงทางการเมืองเขาจะ
สามารถบริหารประเทศไดดีไดอยางไรนักการเมืองจะตองเปนผูท่ีประกอบแตสัมมาอาชีพมาตลอด ไม
มีประวัติทางทุจริต ไมมีประวัติในการดําเนินธุรกิจท่ีสังคมไมยอมรับไมมีประวัติการเปนนักเลงเจาพอ 
ไมมีกิจการท่ีเก่ียวของกับการพนัน หรือธุรกิจท่ีสรางปญหาสังคมมากอนเพราะนักการเมืองไมเพียง
ไดรับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีเทานั้นแตยังตองไดรับการยอมรับจากนานาประเทศดวย 

6) นักการเมืองท่ีมีคุณวาจา คุณกริยา นักการเมืองจะตองเปนผูท่ีมีวาทศิลป มีคําพูดท่ี
สุภาพ มีเหตุมีผล รักษาคําพูดไวใหม่ันคง ไมโกหกไมกลับกลอกไมปลิ้นปลอนตองไมเปนคนท่ีชอบดา
ทอหรือตอวาผูอ่ืน ตองไมพูดใหรายโจมตี และท่ีสําคัญตองสามารถพูดจาสื่อสารไดดีกับบุคคลในทุก ๆ 
ระดับของสังคมท้ังในประเทศและตางประเทศไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังตองประกอบไปดวยคุณกริยา 
คือตองเปนผูท่ีสงางาม มีมนุษยสัมพันธดีเปนผูรูจักกาลเทศะ วางตัวไดอยางเหมาะสม สามารถเขากับ
คนไดทุกประเภททุกระดับและเปนตัวแทนของประเทศไดเปนอยางดีในการสูเวทีโลก 

7) นักการเมืองท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จะตองเปนคนท่ีมีคุณธรรมประจําใจ จะตองมีความ
ยุติธรรม ไมเปนคนลําเอียง เปนผูมีจริยธรรม มีความซ่ือสัตย จริงใจตอประเทศชาติและประชาชน 
เปนผูท่ีรักษาคําพูด และเปนผูท่ีมีสติในการพิจารณาพินิจพิเคราะหเรื่องราวตางๆ อยางละเอียด
รอบคอบ ไมใชอารมณในการตัดสินใจ ตองเปนผูท่ีมีอุดมการณ มีหลักการในการดําเนินชีวิตสวนตัวใน
การบริหารประเทศ คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองนับเปนคุณสมบัติท่ีเดนและเปนคุณตอ
ประเทศชาติมากท่ีสุด หากนักการเมืองขาดคุณธรรมและจริยธรรมแมเกงกาจ มีการศึกษาสูงก็ไม
สามารถนําพาประเทศไปสูความไพบูลยได 

8) นักการเมืองท่ีมีความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวและกลาหาญ ขณะเดียวกันรูจักผอนหนักผอน
เบาแมวาสังคมในปจจุบันไมไดเปนยุคท่ีตองทําศึกสงครามอยางไรอดีต แตนักการเมืองท่ีมีคุณสมบัติ
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เขมแข็งและกลาหาญยังคงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งเพราะหนาท่ีของการเปนนักการเมืองนั้น คือนํา
ทิศทางคนจํานวนมากสูทิศทางเดียวกันได จึงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดท่ีนักการเมืองจะตองเขมแข็งเด็ด
เดี่ยวและกลาหาญ ความเขมแข็งเด็ดเด่ียวและกลาหาญของนักการเมืองจะตองแสดงออกในลักษณะ
ของการกลาตัดสินใจ และมีความเขมแข็งในการรับแรงกดดันจากรอบดานแรงกดดันจากเสียง
วิพากษวิจารณ นักการเมืองตองยืนหยัดตอการตัดสินใจ ถาการตัดสินใจนั้นถูกตองและเปนประโยชนตอ
คนสวนรวมและประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็ตองรูจักผอนหนักผอนเบา เพราะในความเขมแข็งเด็ดเดี่ยว
นั้นงายตอการนําไปสูความเผด็จการ นักการเมืองจึงตองรูจักใชอํานาจอยางชอบธรรม 

9) นักการเมืองตองมีทีมงานท่ีสามารถในยุคสารสนเทศและเทคโนโลยีระดับสูง ขาวสาร
ขอมูลตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ เทคโนโลยีตาง ๆ มีการพัฒนาและเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วจนไม
สามารถเรียนรูไดอยางครบถวนทันเวลา บุคคลท่ีไมหม่ันติดตามขอมูลขาวสารและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี จะเปนคนลาสมัยในเวลาอันสั้น นอกจากนี้สังคมยังมีความซับซอนข้ึน ดังนั้นไมมี
นักการเมืองคนใดสามารถมีความรู ความสามารถในทุกๆดาน อยางครบถวนได จึงจําเปนตองอาศัย
ทีมงานในการชวยกันทํางาน ทําการวิจัยเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล เพ่ือสามารถนําไปกําหนดเปน
นโยบายปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม หรือแมวานักการเมืองจะตองมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางานสูง แตการทํางานคนเดียวจะทําไดจํากัดเพราะมีเวลาจํากัดจึงจําเปนตองมี
คนมาชวยทํา นักการเมือง ไมเพียงตองมีความรูความสามารถสวนตัวเทานั้นแตยังตองสอนและ
สามารถพัฒนาคนได สรางทีมงานท่ีดีได และสอนใหทีมงานสรางทีมงานท่ีดีได 

10) นักการเมืองท่ีมีอุดมการณประชาธิปไตย นักการเมืองตองเปนผูท่ีมีอุดมการณทาง
การเมืองในแนวทางประชาธิปไตย ไมใชเปนนักการเมืองในสังคมอุปถัมภ นักการเมืองท่ีมีลักษณะของ
ความเปนประชาธิปไตยจะเปนประโยชนตอประเทศชาติในอนาคตเปนคุณสมบัติท่ีชวยใหคนใน
ประเทศมีความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยไดดียิ่งข้ึนเนื่องจากเห็นแบบอยางรวมท้ังการท่ี
นักการเมืองของประเทศยึดม่ันตามวิถีประชาธิปไตย จะชวยใหประเทศไดรับการยอมรับมากยิ่งข้ึน
ตามกระแสโลกท่ีประชาธิปไตยกําลังแบงบานข้ึนเรื่อยๆ อันจะสงผลดีตอประเทศท้ังในดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศและดานการคาการลงทุน55 

ไชย ณพล ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองไวหลายดานดังนี้ 
1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ สิ่งท่ีผูบริหารจําเปนจะตองมีคือ ความกระตือรือรนในการ

ทํางาน ควบคุมอารมณไดมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
2) คุณลักษณะดานคุณธรรม สิ่งท่ีผูบริหารจําเปนจะตองมี คือ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย

สุจริต ความจริงใจตอผูรวมงาน 
3) คุณลักษณะดานความเปนผูนํา สิ่งทีผูบริหารจําเปนจะตองมีคือ มีไหวพริบปฏิภาณมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการโนมนาว 

55เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, เปดโลกความคิดเสียงสวรรคการเมืองไทย : วิจัยความ
คิดเห็นของประชาชนเรื่องการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร:บริษัทซัคเซสมีเดียจํากัด, 2539), หนา 
35. 
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4) คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ คือ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ประสานความเขาใจอันดี
ระหวางผูทํางานรวมกัน รูจักใหเกียรติและเคารพสิทธิ์ของผูอ่ืน 

5) คุณลักษณะดานการปฏิบัติงาน คือ มีความสามารถในการใหคําแนะนํา ชี้แจงระเบียบ รู
ขอบขายของงานท่ีรับผิดชอบ มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล56 

สรุปไดวา นักการเมืองท่ีมีคุณลักษณะดังกลาวสามารถถือไดวา เปนนักการเมืองท่ีสามารถ ชวย
ใหสังคมเจริญกาวหนา ชวยพัฒนาสังคมใหมีความยัง่ยืนทุกดาน และจะตองมีการพัฒนาเปนองครวม คือ
มีความรูความสามารถพิเศษเฉพาะดานอยางเดียวไมเพียงพอ ตองเปนผูท่ี มีจิตใจประกอบดวยคุณธรรม
และจริยธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง มีสติปญญาและไหวพริบดี สามารถแกปญหาได รูหลักการ
สัมพันธติดตอกับบุคคลอ่ืนไดดีและมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืน 

2.3.4 คุณลักษณะท่ีลมเหลวของนักการเมือง  
วิเชียร วิทยอุดม กลาววา คุณลักษณะของผูนําท่ีประสบความลมเหลว บางครั้งผูนําแสดง

พฤติกรรมดวยการลืมตัวหรือจงใจสรางพฤติกรรมแบบนี้ข้ึนมา ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้เปนอันตรายอยางยิ่ง
ท่ีจะทําความหายนะใหแกองคกร ยากท่ีจะเยียวยารักษาใหหายขาดได องคกรควรจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ดังตอไปนี้ 

1) การเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ผูนําบางคนชอบแสดงออกซ่ึงความลําเอียง นิยมใชคนใกลชิดสนิทสนม
ไววางใจแตคนรอบขาง ซ่ึงหารูไมวาบุคคลเหลานี้ตางมุงหวังผลประโยชนท่ีตนจะไดรับตอบแทนจึงทําตัว
เปนทาสรับใชใกลชิด เม่ือใชคนพวกนี้นานวันเขาก็จะทําใหพวกนี้เหลิง และแสดงพฤติกรรมเหอเหิม
วางตัวยิ่งใหญ ยอมสรางความไมพอใจใหแกเพ่ือนรวมงาน เกิดความขัดแยงแบงพรรคแบงพวกในท่ี
ทํางาน จนยากท่ีจะใหเกิดความสามัคคีในองคกรได 

2) การใหความสนิทสนมกับบางคนเปนพิเศษ ผูนําบางคนทําตัวใหความสนิทสนมเปนกันเองกับ
คนบางคนเหนือกวาคนอ่ืน หรือใหความไววางใจแกบางคนเปนพิเศษอยางออกนอกหนานอกตาใหเห็นให
อภิสิทธิ์แกคนบางคนจนเกิดความไมยุติธรรม สรางความทอแทหมดกําลังใจการทํางานใหแกเพ่ือน
รวมงาน อาจนําไปสูความลมเหลวขององคการได 

3) การวิพากษวิจารณผูใตบังคับบัญชาโดยใชอารมณ บอยครั้งท่ีผูนําบางคนวิพากษวิจารณ
ผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีอารมณโกรธ โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาโกรธ เหตุผลกับอารมณจะเปนปฏิภาคตอกัน 
คือ เม่ือมีอารมณมากเหตุผลก็นอย เม่ือมีอารมณนอยเหตุผลก็มาก และอีกอยางหนึ่งก็ตองรูจักแยกแยะ
ระหวางความถูกตองกับความถูกใจใหถูกดวย 

4) การชอบใชอํานาจ ผูนําบางคนชอบทําตัวเปนศูนยรวมของอํานาจ ชอบวางอํานาจ บาตรใหญ ถือ
วาตนเปนผูบังคับบัญชา จะวากลาวใครก็ได ทุกคนตองฟงตนเปนเสียงเดียว ไมชอบใหผูใตบังคับบัญชารูทัน
หรือกลาแสดงออกความคิดเห็นเขาทํานองท่ีวา “ผูใตบังคับบัญชาอธิบายก็วา กําแหง หากชี้แจงก็วาโตเถียง” 
จึงชอบผูใตบังคับบัญชาท่ีทําตามคําสั่ง และสนองความคิดเห็นของตนเองอยูเสมอ 

5) การหลงอํานาจ ผูนําบางคนเม่ือไดรับตําแหนงเปนผูนําใหญข้ึน มักจะเปนผูท่ีหลงในอํานาจ 
และยึดติดกับตําแหนง มีความรูสึกภาคภูมิใจตนเองเปนอยางมากจนออกจะเหลิงในอํานาจจึงมักใช
อํานาจเกินความจําเปนหรือเกินขอบเขตท่ีมีอยู คิดวาตนจะทําอะไรก็ได ถือวาตนเปนนายหรือ

56ไชย ณพล, กลยุทธยอดผูนํา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเคล็ดไทย, 2542), หนา 10. 
                                                 



 42 

ผูบังคับบัญชา ใคร ๆ ก็จะตองพินอบพิเทายําเกรง หากผูนํามีความคิดเห็นเชนนี้ก็นับวาเปนความ
ผิดพลาด และเปนอันตรายตอองคกรท่ีไดบุคคลเชนนี้เปนผูนํา 

6) การข้ึนสูตําแหนงสูงโดยเหยียบศีรษะผูอ่ืนข้ึนไป ผูนําบางคนกาวข้ึนสูตําแหนงสูงข้ึน โดย
พยายามทําทุกวิถีทางท่ีจะทําลายบุคคลอ่ืนท่ีคิดวาเปนคูแขง โดยใชกลวิธีหรืออุบายตาง ๆ ท่ีขัดหลัก
ศีลธรรมอันดี หรือประพฤติชั่วจนทําใหคูแขงของเขาไดรับความเสียหายหลุดวงจรของข้ัวอํานาจไป การ
ไดตําแหนงมาโดยวิธีนี้อาจะไดตําแหนงมาก็จริง แตจะนํามาซ่ึงการเปนผูนําท่ีลมเหลวเพราะจิตใจไรซ่ึง
คุณธรรมก็จะยังคงเกาะแนนยึดติดกับจิตใจ จนยากท่ีจะสลัดออกไปจากตัวผูนําไดการบริหารก็ขาดความ
จริงใจจากผูนําประเภทนี้ ซ่ึงวิธีการอยางนี้เปนหนทางนําไปสูความลมเหลวได 

7) การไมยอมรับความเดียวดาย ผูนําบางคนยอมรับสภาพการณอยูเดียวดายไมได เยาก็ยอม
เปนผูนําท่ีดีไมได เพราะไมกลาท่ีจะกระทํา ไมกลาท่ีจะตัดสินใจ กลัววาจะกระทํา และตัดสินใจลงไปแลว
จะมีผลกระทบกระท่ังตอบุคคล จะสรางความไมพอใจและเพ่ิมกระแสการตอตานทําใหขาดมิตร และ
จะตองถูกปลอยใหอยูตามลําพัง จึงมักไมยอมกระทําและตัดสินใจ ปลอยใหปญหาเปนเชนนี้ไปเรื่อย ๆ 
ซ่ึงจะเปนการสรางปญหามากเทานั้น จนยากท่ีจะแกปญหาอันนั้นได 

8) การขาดหลักและปรัชญาเปนเครื่องยึดในการทํางาน ผูนําบางคนขาดหลักการ ไมมีปรัชญา
เปนเครื่องยึดในการทํางาน การทํางานจึงไรแนวทาง ข้ึนอยูกับความคิดและอารมณของผูนําเปนสําคัญ 
จึงทําใหการทํางานไมเปนระบบเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในแตละวัน ความเปนเอกภาพในงานก็ไมมี การทํางาน
ก็ยากท่ีจะประสานงานกัน ผลงานท่ีไดออกมาจึงมักไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9) การขาดความเชื่อมันในตนเอง ผูนําบางคนมีจิตใจท่ีไมม่ันคงเด็ดเดี่ยว จะทําอะไรสักอยางก็มี
แตความลังเล ไมแนใจ ไมเชื่อในสิ่งท่ีตนกระทําไปวาจะสําเร็จ กลัวความผิดพลาดในสิ่งท่ีตนกระทําลงไป 
จึงไมคอยกลาท่ีจะตัดสินใจกระทําลงไป จึงมักพลาดโอกาสสําคัญ ๆ อยูเสมอ ซ่ึงท่ีเปนเชนนี้อาจจะ
เนื่องมาจากการขาดความสามารถ ขาดประสบการณในการทํางาน ขาดความเขาใจในตัวงานท่ีทํา จึงเกิด
ความกลัวโดยไมมีเหตุผล เม่ือผูนําขาดความเชื่อม่ันในตนเองแลว พลังและกําลังในท่ีตนมีอยูแลวก็พลอย
หมดไป จึงไมมีความมานะพยายามเพ่ือท่ีจะทํางานใหสําเร็จลุลวงเปนไปดวยดี57 

เดวิด.แอล ดอทลิช และ ปเตอร ซี.ไคโร ไดกลาวถึงคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีลมเหลวมี
ลักษณะ ดังนี้ 

1) นักการเมืองผูเยอหย่ิง (Arrogance) หรือนักการเมืองท่ีขามจาก “ความม่ันใจ” ไปสู 
“ความเยอหยิ่ง” กลาวคือ เปนผูนําท่ีกาวสูตําแหนงระดับสูงอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีความฉลาดทาง
สติปญญาและไดพัฒนาความเชื่อม่ันในความคิดเห็นของตนเองมากข้ึนเรื่อย ๆ จนหลงตนเอง เม่ือเวลา
ผานไป ความสําเร็จมากข้ึน ความเชื่อม่ันก็มากข้ึนดวย และเม่ือยิ่งประสบความสําเร็จมากข้ึน มีคน
เยินยอมากข้ึน ก็อาจจะเกิดความเชื่อม่ันมากเกินไป (Over-Confidence) เกิดอาการดื้อดึง และมองวา
ตนเองเทานั้นท่ีเปนฝายถูก แตคนอ่ืนผิดหมด 

2) นักการเมืองท่ีมีอารมณออนไหวเกินความเปนจริง (Melodrama) คือ นักการเมืองท่ีมี
การพูด การกระทํา และอารมณท่ีเกินความเปนจริง ผูบริหารท่ีแสดงออกทางอารมณหรือทางการกระทํา

57วิเชียร วิทยาอุดม, ภาวะผูนํา LEADERSHTP, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรีะ
ฟลม และ ไซเท็กซ จํากัด, 2549), หนา 262 – 264. 
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ท่ีมากกวาปกติจนเปนจุดสนใจเสมอเพ่ือลดทอนบทบาทของ ผูอ่ืนเชน อวดใหญโต พูดถึงสิ่งท่ีเกินความ
เปนจริง เปนตน 

3) นักการเมืองท่ีมีอารมณเปล่ียนแปลงงาย (Volatility) คือ นักการเมืองท่ีเปลี่ยนจาก
อารมณหนึ่งไปเปนอีกอารมณหนึ่งโดยไมมีตนสายปลายเหตุอยางรวดเร็ว และเอาแนอะไรไมได ไม
สามารถคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของอารมณได  

4) นักการเมืองท่ีรอบคอบจนเกินเหตุ (Excessive Caution) คือ นักการเมืองท่ีใชขอมูล
มากมายในการวิเคราะหและติดอยูในความรอบคอบจนเกินไป จนกระท่ังตัดสินใจไมทันการณ  

5) นักการเมืองผูไมไวใจใคร (Habitual Distrust) คือ นักการเมืองท่ีสงสัยผูอ่ืนอยางไม
สมเหตุสมผลหรือมีอคติ หวาดระแวงข้ีกลัว และไมไวใจผูอ่ืน สุดทายคนรอบขางก็พลอดหวาดระแวงไป
ตาม ๆ กัน 

6) นักการเมืองท่ีตัดขาดจากโลก (Aloofness) คือ นักการเมืองท่ีพอเครียดปุป จะถอยหนี
จากสังคมและไมเอาใครหรืออะไรท้ังสิ้น 

7) นักการเมืองท่ีชอบออกนอกกฎ (Mischievousness) นักการเมืองไมชอบทําตามกฏ 
เพราะคิดวากฎทุกอยางมีไวแหก  

8) นักการเมืองท่ีชอบทําตัวไมเหมือนใคร (Eccentricity) คือ นักการเมืองท่ีรูสึกสนุกท่ีจะทํา
อะไรไมเหมือนผูอ่ืน เพียงเพราะตองการท่ีจะไมเหมือนผูอ่ืน จนดูเหมือนจะมีความ creative แตสุดทาย
ก็ไมสามารถทําอะไรใหเกิดเปนรูธรรม 

9) นักการเมืองท่ีชอบตอตานดวยความเงียบ (Passive Resistance) คือ นักการเมืองท่ีปาก
บอกวาชอบ แตพอลับหลังกลับไปโพนทะนาบอกคนอ่ืนวาไมดี เพราะไมกลาบอกตรง ๆ  

10) นักการเมืองจอมสมบูรณแบบ (Perfectionism) คือ นักการเมืองท่ีหมกมุนอยู กับ
รายละเอียดเล็ก ๆ (Micromanager) จนมองไมเห็นเรื่องใหญ ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว คอยจี้เชา จี้เย็น คุมทุก
ข้ันตอนของการทํางานของลูกนอง 

11) นักการเมืองปากหวาน (Eagerness to please) คือ นักการเมืองท่ีชมเปนอยางเดียวไม
เคยวาผูอ่ืน ๆ เพราะไมชอบการเผชิญหนาโดยตรง ไมกลาไลใครออก58 

ดังนั้นสรุปไดวา คุณลักษณะท่ีลมเหลวของนักการเมือง คือนักการเมือง ท่ีมีคุณลักษณะเชนไมมี
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี เยอหยิ่ง ไมรักษาคําพูด ไมรักษาเวลา พฤติกรรมเหลานี้เปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
นักการเมืองประสบความลมเหลว โดยมักปรากฏข้ึนเม่ือ นักการเมืองอยูภายใตความกดดัน ไมมีใคร
สามารถกําจัดพฤติกรรมเหลานี้ไดอยางถาวร เนื่องจากมันอยูคูกับเรามาตั้งแตกําเนิด เพียงแตวาอาจไม
ปรากฏผลกระทบในเชิงลบมากอนเทานั้นเอง ดังนั้น นักการเมืองท่ีประสบความสําเร็จหลายทานตางก็มี
พฤติกรรมบอนทําลายเหมือนกัน เพียงแตพวกเขาตระหนักและเรียนรูจากพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคนั้น 
และใช “ความรูเทาทัน” เปนเครื่องมือจัดการกับบุคลิกภาพเชิงลบของตนเองได 
 
 

58เดวิด.แอล ดอทลิช และ ปเตอร ซี.ไคโร, “Why CEOs Fail”, 18 พฤษภาคม 2552, 
<http://www. oknation.net/blog/print.php?id=439286> (25 April 2012). 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา 
2.4.1 ความหมายของผูนํา 
ผูนํา คือ บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกจากคนอ่ืน ๆ ในกลุมและเปนบุคคลท่ีสามารถชวยเหลือผูอ่ืน

ในสิ่งท่ีผูอ่ืนรองขอ สามารถชี้นําหนทางใหผูอ่ืนทําตามโดยใหความเชื่อฟง ผูนํา คือ บุคคลท่ีสามารถชัก
จูงใหคนอ่ืนปฏิบัติตามดวยความเต็มใจทําใหผูตามมีความเชื่อม่ันในตัวเขา สามารถคลี่คลายความตึง
เครียดตางๆ ลงได สามารถนํากลุมใหบรรลุถึงจุดมุงหมายท่ีตั้งไว59 

ผูนํา หมายถึง ผูท่ีมีแบบอยางแหงพฤติกรรม หรือสิ่งท่ีปรากฏใหเห็นและชี้หรือแสดงถึงความดี 
หรือลักษณะประจําของบุคคลในสวนท่ีเก่ียวกับลักษณะการใชอิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจให
ผูรวมงานรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค60 

โอเวนส (Owens) อางจาก เสรี เหลืองสุขฤกษ กลาววา การมีลักษณะผูนําเปนองคประกอบ
ท่ีสําคัญในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความสําเร็จของการบริหารงาน ลักษณะของผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญประการ
หนึ่ง เพ่ือนําไปใชตามสถานภาพท่ีเหมาะสม และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอพฤติกรรมของตนใน
ลักษณะท่ีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอํานาจหนาท่ี และอํานาจบารมีเปน
เครื่องมือท้ังในลักษณะท่ีเปนพิธีการ และไมเปนพิธีการท้ังนี้เพ่ือใหเกิดพลังรวมของกลุม มุงสูการทํางาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว61 

2.4.2 ทฤษฎีลักษณะของผูนํา  
ทฤษฎีนี้เชื่อวาบุคคลบางคนเกิดมาพรอมดวยลักษณะบางประการท่ีจะชวยสนับสนุน ใหเขาเปน

ผูนําได ซ่ึง กวี  วงศพุฒ62 ไดใหความหมายไววา หมายถึงคุณลักษณะดังนี้  
1) บุคลิกภาพ (Personality) เปนเรื่องท่ีติดมากับตัวของบุคคลแตละคนในสวนท่ีสามารถ

ปรับปรุงแกไขใหดีได บุคลิกภาพดังกลาวคือ  
1.1) ความสามารถในการปรับตัว เปนความสามารถท่ัวไปของบุคคล  
1.2) ความตองการท่ีจะนํา ซ่ึงอาจจะเปนความสามารถในสวนลึก ๆ มองไมเห็นชัด แตก็

สามารถคนควาได  
1.3) ความม่ันคงทางอารมณซ่ึงแตละคนจะมีนิสัยทางดานความคงท่ีของอารมณการควบคุม

อารมณไดมากนอยเพียงใด  
1.4) ความเปนตัวของตัวเอง มีอํานาจในการตัดสินใจตาง ๆ ตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม  
1.5) ความอุตสาหพยายาม หมายถึง ความอดทนของแตละบุคคลท่ีจะพยายาม ฟนฝา

อุปสรรคนานาประการ  

59กวี  วงศพุฒ, ภาวะผูนํา, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยสงเสริมวิชาชีพบัญชี, 2539), 
หนา 105. 

60พรพรรณ  สุทธานนท, “คุณลักษณะ และวิธีการเขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียนเทศบาลเมือง
ในเขตการศึกษา 12”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, อางแลว, หนา 50. 

61เสรี เหลืองสุขฤกษ, “พฤติกรรมของผูนํา และบรรยากาศของธนาคารกสิกรไทยในภาค
ตะวันออก”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 2538, หนา 24. 

62กวี วงศพุฒ, ภาวะผูนํา, อางแลว, หนา 120.  
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1.6) ความคิดสรางสรรค ถือเปนพรสวรรคอยางหนึ่ง ท่ีมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะแลวคิดออกมาเปนรูปธรรม  

1.7) ความทะเยอทะยาน เปนธรรมชาติของมนุษยท่ีตองการความสะดวกสบายใหม ๆ เกิดข้ึน
ตลอดเวลา หากทุกคนไดใชความคิดดังกลาวอยูตลอดเวลา เพราะการคิดแตละคนนั้นยอมแตกตางกัน
ออกไป  

2) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) สมองของคนเรานี้ธรรมชาติสรางมาเพ่ือใชสติปญญาให
เกิดประโยชนตอสวนรวม ความรูความสามารถจะเห็นไดจาก  

2.1) เชาวปญญา คนทุกคนมีสติปญญา ความเฉลียวฉลาดแตกตางกันไปอาจจะดวยสาเหตุ
หลาย ๆ ประการ ท้ังเรื่องพันธุกรรม สภาพแวดลอม การแขงขัน การฝกฝนตนเองใหเปนผูท่ีสนใจใน
การศึกษาเลาเรียน  

2.2) ความแมนยําในการตัดสินใจ เพราะตองทําการตัดสินใจอยูตลอดเวลา ในการทํางาน การ
ดํารงชีวิต การตัดสินใจท่ีแมนยําจึงตองอาศัยประสบการณ  

2.3) ระดับความรู ทุกคนสามารถศึกษาเลาเรียนไดไมเทากันเพราะสมองแตละคนไมสามารถรับ
อะไรไดอยางเต็มท่ี คือมีการจุความจําไวเทากันก็จริง แตการรับรู การถายทอดอาจจะมีบางสิ่งบางอยาง
แตกตางกันออกไป ดังนั้นจึงวัดระดับความรูไดจากการศึกษาในระดับท่ีสูง ๆ ข้ึนไปของแตละคน  

2.4) ความคลองแคลวในการใชภาษา สื่อภาษาเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ของมนุษยทุกชาติ
จะมีภาษาของตนเองหรือไมก็ตาม แตการพูดถือเปนเรื่องของการสื่อความหมายใหสามารถเขาใจกัน 
ผูนําท่ีมีความสามารถในการพูด การเขียนยอมไดเปรียบกวา  

3) คุณลักษณะดานสังคม (Social Skill) การเขาสังคมเปนของคนทุกคน เพราะคนเราไมสามารถ
อยูคนเดียวในโลกไดการเขาสังคมของคนแตละระดับตองมีพิธีรีตองแตกตางกันออกไปตามสภาพการณ
และเหตุการณนั้น ๆ คุณลักษณะดานสังคมมีดังนี้  

3.1) การรูจักประนีประนอม การท่ีบุคคลทํางานรวมกับคนอ่ืน ผลประโยชนเปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญไมนอยดวยเหตุนี้จึงตองการคนท่ีจะมาประสานผลประโยชนหรือเปนคนท่ีคอย
ประนีประนอมใหทุกคนท่ีรวมงานเกิดความพอใจ  

3.2) ความสามารถในการบริหาร งานบริหารเปนการใชศิลป ซ่ึงแตละคน ไมสามารถใชได
ทัดเทียมกัน ดวยขอจํากัดตาง ๆ การศึกษาเลาเรียนก็จะเปนสวนประกอบในการบริหารไดบางเชนกัน  

3.3) การสรางความรวมมือ ถือเปนเรื่องสําคัญมากในการเปนผูนํา เพราะผูนําจะตองเปนผูท่ี
สามารถชักจูงใหผูรวมงาน ตั้งใจทํางานหรือทําตามท่ีผูนําตองการดวยความเต็มใจ  

3.4) ความเปนท่ีนิยมชมชอบ เราคงจะเคยเขาไปในงานเลี้ยงและพบคนหนึ่งซ่ึงจากสีหนา
ทาทาง เปนบุคคลท่ีเรามองแวบเดียวเกิดความรูสึกอยากรูจัก อยากทักทาย มีความเลื่อมใสศรัทธายิ่งเม่ือ
เห็นเขาพูดจาดวยแลวเกิดความนิยมชมชอบตามมา  

3.5) ความเปนนักการทูต การท่ีบุคคลจะเปนนักการทูตท่ีดีนั้นตองอาศัยปฏิภาณไหวพริบ
มากมาย เพราะตองเอาใจเขามาใสใจเรา ตองโนมนาวเรื่องใหญ ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกปญหาใหกลายเปนเรื่อง
เล็กตองใชความสามารถหลาย ๆ ดานประกอบกัน ซ่ึงไมใชการพูดเปน เพียงอยางเดียว 
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4) คุณลักษณะดานกายภาพ (Physical Characteristic) ถือเปนเรื่องท่ีติดตัวมา อยางเห็นไดชัด 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้อาจสามารถแกไข ปรับปรุงดวยการใหอาหารหรือรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ รวมท้ัง
การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมดวย คุณลักษณะดานกายภาพมีดังนี้  

4.1) สวนสูง ถึงแมทุกคนไมสามารถจะสูงทัดเทียมกัน แตก็เปนท่ีประจักษแลววาการ
รับประทานอาหารท่ีถูกตองตามหลักโภชนาการนั้นมีสวนทําใหคนเราสูงไดไมเพียงเพราะพันธุกรรมเพียง
อยางเดียว  

4.2) น้ําหนัก การควบคุมน้ําหนักจะเห็นไดชัดเจนจากนักมวย เพราะการควบคุมตาง ๆ ยอม
เกิดผลตามท่ีเราตองการหรือเปนไปตามเปาหมายระหวางบุคคล มีนักจิตวิทยาไดทําการทดสอบเรื่อง
น้ําหนักกับการเปนภาวะผูนําเหมือนกัน แตไมมีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญ  

4.3) การฝกฝน นับเปนสิ่งสําคัญอยางมากในการดํารงชีวิต การท่ีรางกายของคนเราไดรับการ
ออกกําลังกาย การฝกฝนใหใชความคิด การใชสมอง การนั่งสมาธิ ลวนแลวแตมีสวนทําใหจิตใจเยือกเย็น 
สามารถพัฒนาตนเองไปสูความเปนผูนําไดในท่ีสุด  

4.4) ความสมบูรณของรางกาย การรักษาตนใหพนจากโรคภัยถือเปนลาภ อันประเสริฐตาม
หลักของพระพุทธศาสนา ดังนั้นความสมบูรณตองมีสวนประกอบดานอ่ืนดวย เชน การรักษาความอบอุน
ของรางกาย การพักผอนท่ีเพียงพอ การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ เปนตน  

2.4.3 คุณลักษณะท่ัวไปของความเปนผูนํา 
นักวิชาการไดรวบรวมคุณลักษณะของผูนําไว ดังนี้ 
1) ลักษณะทาทาง คือ การวางตัวอยางเหมาะสม ดวยการแสดงออกโดยทาทาง ทวงที วาจา 

การปรากฏตัวและการประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีดีงาม ซ่ึงจะทําใหเกิดความประทับใจแกผูใตบังคับบัญชา 
2) ความกลาหาญ คือ การมีความกลาหาญท้ังทางกาย และใจ คืออํานาจทางใจท่ีบุคคลสามารถ

ควบคุมตนเองไดเม่ือตกอยูในอันตราย และสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดดวยลักษณะอันสงบม่ันคง 
3) ความเด็ดขาด เปนความสามารถในการตกลงใจอยางทันทวงที และประกาศขอตกลงใจ

นั้น ๆ ในลักษณะท่ีม่ันคง ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได 
4) ความไววางใจได เปนความเชื่อม่ันในการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมตามท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูบังคับบัญชาในระดับท่ีสูงกวา 
5) ความอดทน คือ ความเขมแข็งทางดานจิตใจ และรางกายอันท่ีจะยืนหยัดตอสูกับความ

เจ็บปวด ความเหนื่อยยาก ความบีบค้ัน และความยากลําบากตาง ๆ 
6) ความกระตือรือรน คือ การแสดงออกถึงความสนใจในงานอยางจริงใจและปฏิบัติอยางจริงจัง 

เต็มใจ และมองโลกในแงดีเสมอ 
7) ความริเริ่ม คือ การพิจารณาดูวามีอะไรควรกระทําและจะเริ่มปฏิบัติอยางไร แมจะไมไดรับ

คําสั่งก็ตาม 
8) ความซ่ือสัตย คือ อุปนิสัยท่ีถูกท่ีควรและความประพฤติปฏิบัติอันถูกตอง ความซ่ือสัตยถือวา

เปนคุณลักษณะท่ีดีของผูนําประการหนึ่ง 
9) ดุลยพินิจ คือ การเปรียบเทียบขอเท็จจริงและหนทางแกปญหาท่ีเปนไปไดอยางมีเหตุผลเพ่ือ

ประกอบการตกลงใจอันถูกตอง 
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10) ความยุติธรรม คือ คุณลักษณะความไมลําเอียงหรือมีอคติ และมีความม่ันคงในการบังคับ
บัญชาเก่ียวกับการใหรางวัล และการลงโทษจะตองเปนไปตามควรแกกรณี 

11) ความรู คือ สิ่งท่ีทําใหไดมาซ่ึงขาวสาร เรื่องราวท่ีเปนไป ขอเท็จจริง หลักการ ท้ังทําใหรอบ
รูในวิชาชีพ 

12) ความภักดี คือ การมีความซ่ือสัตยม่ันคงตอประเทศชาติ องคการ หนวยงาน ผูบังคับบัญชา  
13) ความแนบเนียน คือ ความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนๆ ได โดยไมขัดแยงกันในแง

ของมนุษยสัมพันธ ความแนบเนียนรวมถึงความสามารถท่ีจะพูด และกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางเหมาะสม 
14) ความเดือดรอนไมเห็นแกตัว คือ การไมหาความสะดวกสบาย และความกาวหนาใหแก

ตนเองโดยทําใหผูอ่ืนตองเดือดรอน63 
2.4.4 คุณลักษณะของผูนํา 
คุณลักษณะท่ีสําคัญของผูนํามีดังตอไปนี้  
1) ความคิดริเริ่ม ผูนําจะตองเปนผูมีความคิดริเริ่มของตนเองมีการตัดสินใจและมีแนวคิดขัดแยง

ในขอเสนอของผูอ่ืนไดเพ่ือประโยชนในการดําเนินงาน คุณสมบัติขอนี้ยิ่งมีมากและแสดงออกไดมาก
เพียงไร จะชวยสนับสนุนเพ่ิมพูนความเปนผูนําในตัวใหสูงข้ึนเพียงนั้น 

2) ความใกลชิดกับสมาชิก ผูนําท่ีดีจะตองเขากับสมาชิกในกลุมได ทําตัวสนิทสนมกับทุกคนได 
วางตัวเปนกันเองกับสมาชิก จะชวยใหความเปนผูนําแนนหนาข้ึน  

3) ความเปนตัวแทนของกลุม ผูนําจะตองปกปองกลุมปองกันและตอสูเพ่ือผลประโยชนของ
สมาชิกในกลุมของตน คุณลักษณะขอนี้มีอยูในตัวผูใด ผูนั้นจะเปนผูนําไดและคุณสมบัติขอนี้มีอยูในตัว
ผูนํามากเพียงไร ผูนําผูนั้นจะเปนผูนําท่ีด ีเปนท่ีรักใครนับถือของผูตาม  

4) การสมานไมตรีและสรางความสามัคคีธรรม หมายถึง การสนับสนุนการสรางบรรยากาศท่ีดี
ใหเกิดข้ึนในกลุม การพยายามลดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางสมาชิกของกลุม การสงเสริมใหสมาชิก
ปรับตัวใหเขากับกลุมไดดีข้ึน หากคุณสมบัติขอนี้มีในผูใด ผูนั้นจะเปนผูนําท่ีแทจริงได  

5) การแบงงาน ผูนําท่ีดีจะตองสามารถกําหนดลักษณะงานท้ังของตนเองและของสมาชิกในกลุม
ไดชัดเจน และสามารถเขาใจในความสัมพันธของงานแตละสวนท่ีสมาชิกแตละคนทํา  

6) การบังคับบัญชา ผูนําสามารถหามการกระทําบางประการของสมาชิกในกลุมท่ีเห็นสมควร
หามหยุดการกระทําของกลุมไดเม่ือตองการ รวมถึงการใชความเด็ดขาดในการตัดสินใจลงโทษผูกระทํา
ผิดระเบียบของกลุมได  

7) การติดตอสื่อสาร ผูนําท่ีดีจะตองคอยใหขาวสาร และรับรูขาวสารของสมาชิก จัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนขาวสารซ่ึงกันและกัน ตลอดจนเปนผูท่ีรูเก่ียวกับความเปนไปของกิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินไป
ในกลุมของตนอยูตลอดเวลา  

8) การยอมรับ การท่ีผูนําแสดงการยอมรับ หรือไมยอมรับ รวมท้ังการอนุมัติ และไมอนุมัติการ
กระทําของสมาชิกกลุม 

63กวี วงศพุฒ, ภาวะผูนํา, อางแลว, หนา 107 – 108. 
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9) ผลงาน ผูนําจะตองเปนผูกําหนดระดับของผลงานของมวลสมาชิกและของกลุมเปนสวนรวม 
ผูนําท่ีดีจะตองสนับสนุนใหสมาชิกใหสมาชิกใชความมานะ พยายาม เพ่ือผลงานท่ีดีกวา มากกวาสูงคา อยู
เสมอ  

10) การตัดสินใจ ผูนําท่ีดีจะตองตัดสินใจได และกลาท่ีจะตัดสินใจ โดยเฉพาะเม่ือไดพิจารณา
ไตรตรองอยางรอบคอบในเรื่องราวนั้น ๆ พอสมควร ผูนําท่ีไมตัดสินใจอะไรเลย จะไมเปนท่ีพ่ึงของผูตาม
ได  

11) การเคารพในความคิดของผูอ่ืน ผูนําท่ีดีไมควรถืออํานาจในงาน ความคิดเห็นของแตละคน
นั้นมีคุณคา ควรรูจักใชวิธีรับพิจารณาความคิดเห็นดวยใจเปนธรรม นอกจากจะเปนผลดีตองานในแงท่ี
ไดรับการพิจารณาเปนอยางดีจากหลายฝายท่ีเก่ียวของแลว ยังมีผลตอการสรางความสัมพันธอันดียิ่ง ใน
ระหวางผูท่ีทํางานรวมกันอีกดวย  

12) การรูจักผูรวมงาน หมายถึง การรูจักสมาชิกของกลุมแตละคนอยางจริงจังในทุกแง ทุกมุม 
รูถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติของแตละคน เพ่ือท่ีจะไดมอบหมายใหแตละคน
ไดทํางานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถของตนได  

13) ความเสียสละ ผูนําท่ีดีจะตองรูจักเสียสละความสุข ความสบาย ความพอใจสวนตนเพ่ือ
ประโยชนของสวนรวม 

14) ความสามารถ ผูนําท่ีดีจะตองมีความสามารถเหนือสมาชิกในกลุม ใชวิชาการบางแขนงและ
ในความสามารถดานอ่ืนๆท่ีไมเก่ียวของกับดานวิชาการบางตามสมควรเชน ความสามารถในการพิจารณา
คน ความสามารถในการเขาใจคน เปนตน64 

นอกจากนี้ยังมีผูกําหนดลักษณะของผูนําท่ีดีโดยพิจารณาตามคุณลักษณะ ไดดังนี้  
1) มีความปราดเปรียว เปนผูมีความรูดี มีไหวพริบ เฉลียวฉลาด ทันตอเหตุการณ สามารถ

เผชิญหนากับปญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา และแกไขปญหาเหลานั้นดวยความรู ความสามารถ ความมี
เหตุผล ซ่ึงมีเหนือสมาชิกกลุมได 

2) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของคณะ ติดตอหนวยงานอ่ืนและ
สมาชิกทุกคนในกลุมไดอยางเปนท่ีพอใจ และอํานวยความสะดวกใหแกผูมาติดตอ  

3) รูเปาหมายของกลุม เปนผูท่ีรูเปาหมายท่ีแนนอนของกลุม และนํากลุมใหดําเนินไปตาม 
แนวทางนั้น สูเปาหมายท่ีตั้งไวจนเปนผลสําเร็จ65 

สตอกดิลล (Stogdill) อางใน เสรี เหลืองสุขฤกษ ไดสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับลักษณะความเปน
ผูนําไว ดังนี้  

1) ขีดความสามารถ (Capacity) ไดแก สติปญญา ความสามารถ ความกระตือรือรน ความคิด
ริเริ่ม ฯลฯ ท่ีบุคคลมีอยู 

64พจนี  พรหมจิตต, “ภาวะผูนําของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล (กพสต.) ศึกษาเฉพาะกรณี 
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), 2536, หนา 38. 

65เรื่องเดียวกัน, หนา 34.  
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2) ความสําเร็จ (Achievement) เชน มีการศึกษา มีความรู มีความสามารถทางการกีฬามีความ
สนใจในการพูด และการตัดสินใจ ฯลฯ  

3) ความรับผิดชอบและความเชื่อม่ันในตนเอง โดยตองมีความตองการท่ีจะกระทําในสิ่งท่ีดีงาม 
เปนท่ีเชื่อถือไววางใจได  

4) การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและการมีทักษะทางสังคม เชน มีอารมณขัน ใหการ
รวมมือ มีการปรับตัวดี ฯลฯ  

5) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักในสังคม66 
นคร  สุวานิช กลาวถึงลักษณะของความเปนผูนําไวดังนี้  
ลักษณะถาวรของบุคลิกภาพของผูนํา ซ่ึงอาจจะจําแนกหัวขอยอยลงไปไดอีก คือ  
1) ลักษณะทางกาย ความสูง ผูท่ีมีความสูงไดเปรียบในการสรางบุคลิกภาพของผูนํา แตทวา

ความสูงอยางเดียว หาไดเปนปจจัยสําคัญท่ีจะบงชี้ลักษณะเอ้ือในความเปนผูนําไม ความสูงท่ีจะเอ้ือ
ประโยชนจริง ๆ นั้น จะตองสัมพันธกับองคประกอบอ่ืน ๆ ไปดวย น้ําหนัก ขอสรุปในเรื่องน้ําหนักของ
ผูนํา เปนไปในลักษณะเดียวกับเรื่องสวนสูง  

2) ลักษณะทาทาง (Partridge) พบวา ลักษณะทาทางมีสวนสัมพันธอยางใกลชิดกับความเปนผูนํา  
3) เชาวน ผูนํามีเชาวสูงกวาผูตาม แตมีประเด็น ซ่ึงมีนัยสําคัญมากประเด็นหนึ่ง กลาวคือ ผูนํา

ท่ีดีจะตองไมมีเชาวสูงกวาผูตามมากเกินไปนัก โดยท่ัว ๆ ไป กระสวนความเปนผูนําจะไมเกิดข้ึนหรือแตก
สลายลง เม่ือมีความแตกตางระหวางคะแนนสอบเชาวนของผูนํากับ ผูตามถึง 30 จุด หรือมากกวา ท่ีเปน
ดังนี้ อาจเปนเพราะวาผูท่ีเชาวสูงจริง ๆ อาจจะมีความสนใจ และมี แนวความคิดในเรื่องตาง ๆ สูงเกินไป 
เกินไปกวาหมูคณะจะตามทัน หรือเขาใจได ฉะนั้นรัฐบาลท่ีประกอบดวยผูท่ีสติ ปญญาสูงเลิศ จริง ๆ 
ยอมจะไดชื่อวาเปนรัฐบาลท่ีฉลาดจริง แตประชาชนจะชอบ รัฐบาลท่ีมีความเขาใจ มีความสนใจ มีภาษา
พูดในพ้ืนฐานเดียวกันกับพวกตนมากกวา  

4) มีความม่ันใจในตนเอง ลักษณะถาวรของบุคลิกภาพสวนนี้ เปนท่ียืนยันแนนอนวาเอ้ือตอ
ลักษณะความเปนผูนําอยางยิ่ง ท้ังนี้เปนเพราะความม่ันใจในตนเองและความเชื่อม่ันในตนเอง กอใหเกิด
ความประทับใจแกมวลสมาชิกของหมูคณะวา เปนผูมีทักษะ อํานาจ หรือความสามารถพิเศษ ซ่ึงจะชวย
ใหแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีจะตองเผชิญได  

5) การสังคม การรวมมือในงานสังคมตาง ๆ โดยมีทักษะในการผูกมิตรและการสังคม นับเปน
ลักษณะการสําคัญของบุคลิกภาพของผูนําอีกลักษณะหนึ่ง และเปนองคประกอบท่ีสําคัญตามลําดับใน
การแยกผูนําออกจากผูตาม  

6) กําลังใจ เปนลักษณะถาวรของบุคลิกภาพลักษณะหนึ่ง มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
ลักษณะความเปน ผูนํา  

7) ความเปนผูรื่นเริง ชางพูด กระตือรือรน และแสดงตน ลักษณะถาวรของบุคลิกภาพ ความ
เปนผูรื่นเริง ชางพูด กระตือรือรน และแสดงตน ลักษณะถาวรของบุคลิกภาพเปนลักษณะท่ีไปดวยกันกับ
ความเปนผูนํา67   

66เสรี เหลืองสุขฤกษ, “พฤติกรรมของผูนําและบรรยากาศของธนาคารกสิกรไทยในภาคตะวันออก”, 
วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, อางแลว, หนา 27.   
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พรอัมรินทร  พรเกิด กลาวถึงลักษณะของความเปนผูนําไว ดังนี้  
1) เปนคนใจกวาง เอ้ือเฟอเผื่อแผ ขอความชวยเหลือไดทุกครั้ง  
2) เปนคนซ่ือสัตยสุจริต  
3) เปนคนมีความสามารถในการพูด การอธิบาย หรืออภิปราย  
4) มีความรูสูง  
5) มีประสบการณมานาน  
6) มีอายุมากหรือเงินเดือนสูง 
7) มีนิสัยเขากับคนท่ัวไป  
8) มีความคิดริเริ่มในการทํางานดี  
9) เปนคนไมยอมคนงาย ๆ  
10) เปนคนขยันมาก68  
ท่ีกลาวมาแลวท้ัง 10 ขอนั้น เปนลักษณะของคนท่ีสมาชิกโดยท่ัวไปมีความไววางใจยกใหเปน

หัวหนาเพราะมีพฤติกรรมหลายอยางท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนๆโดยสรุปการฝกใหมีลักษณะความเปนผูนํา
ก็คือ ความพยายามท่ีจะใหตนเองมีอะไร ๆ เหนือกวาคนอ่ืนและมีความตั้งใจท่ีจะใหเหนือกวาอยูในใจ ก็
ถือวามีลักษณะนิสัยของความเปนผูนําแลว  

สมิหรา  จิตตลดากร ไดกลาวถึง ลักษณะความเปนผูนําวา พฤติกรรมของ ผูนําจะดําเนินการไป
ไดโดยอาศัยอํานาจหนาท่ี (Authority) และอํานาจบารมี (power) เปนเครื่องมือท้ังในลักษณะท่ีเปน
ทางการ (formal) และไมเปนทางการ (informal) เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันของกลุม โดยมุง
ใหไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวขององคการ ตามปกติผูนําจะไดรับมอบอํานาจหนาท่ี ความ
รับผิดชอบในงานจากองคการแบบเปนทางการซ่ึงเปนอํานาจโดยการแตงตั้งใหกระทําการในขอบเขตของ
ตนตามตําแหนงนั้นๆ (formal authority)  

ถาผูนํามีความสามารถและมีศิลปะในการเปนผูนําท่ีดี ในการจะโนมนาวจิตใจใหผูอยูใตบังคับ
บัญชา เกิดความนิยมในตัวของตน ก็จะมีผลใหผูรวมงานเต็มใจใหความรวมมือทํางาน ซ่ึงจะเปนผลทําให
ตนไดอํานาจอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงเรียกวาอํานาจของการยอมรับ (acceptance authority) อํานาจประเภทนี้
แสวงหาไดโดยยาก และเปนอํานาจท่ีมีผลใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูนํา
จะตองมีศิลปะในการใชหลักจิตวิทยา สังคมวิทยาหรือการศึกษาทางพฤติกรรมของมนุษย (human 
behavior) มาประกอบการบริหารของตนโดยจะตองเปนผูท่ี  

1) สามารถเขากับผูอยูใตบังคับบัญชาได  
2) สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรอบคอบ ตลอดจนใชวิจารณญาณในการตัดสินปญหา

ตาง ๆ อยางยุติธรรม  

67นคร  สุวานิช, “บทบาททางการเมืองและการบริหารการพัฒนาทองถ่ิน : ศึกษากรณีองคการ
บริหารสวนตําบล 16 แหง ของอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง), 2541, หนา 29 – 30. 

68พรอัมรินทร  พรหมเกิด, ผูนําทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2544), หนา 
44. 
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3) ยินดีรับฟงความคิดเห็นของลูกนอง และควรยกยองสรรเสริญเม่ือเขาทําดี แตควรรูจักวิธีการ
ท่ีจะตักเตือน ใหคําแนะนําสั่งสอนเม่ือกระทําผิด ซ่ึงจะทําใหเขาเกิดศรัทธาในตัวของตนและเกิดความ
เคารพยําเกรง เพราะฉะนั้น วิธีการ หรือศิลปะท่ีผูนําพึงใชเพ่ือประโยชนของการบริหารงานของตน ควร
จะมีลักษณะยืดหยุนไดตามสถานการณ69  

ลักษณะของความเปนผูนําสรุปไดดังนี้ คือ  
1) มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความคิดของตนเอง  
2) มีบุคลิกดี สงาผาเผย  
3) มีสติ ปญญาดี เฉลียวฉลาด และมีไหวพริบ  
4) มีทัศนะกวางไกล ไมมองโลกอยางแคบ ๆ ไมเห็นแกตัว  
5) มีความสามารถในการแสดงตน ไมเปนคนเก็บตัวจนเกินไป เขากับคนอ่ืนไดงายอยางมีชีวิตชีวา 
6) มีจิตใจเขมแข็ง อดทน มานะพยายาม  
7) มีความคลองแคลววองไว กระฉับกระเฉง และราเริงอยูเปนนิจ  
8) มีความสามารถในการตัดสินใจไดเร็วอยางถูกตอง  
9) มีความสามารถในการจูงใจคนใหคลอยตาม  
10) มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมสูง 
2.4.5 ลักษณะของผูนําท่ีประสบความสําเร็จ 
สต็อกดิลล (Stogdill) ไดสรุปลักษณะผูนําท่ีประสบความสําเร็จหลาย ๆ ดาน ไว ดังนี้  
1) บุคคลท่ีดํารงตําแหนงผูนํา ตองมีคุณสมบัติเหนือกวาสมาชิกของกลุมในเรื่องเก่ียวกับ

สติปญญา ผลการศึกษาเลาเรียน ความรับผิดชอบ การมีสวนรวมในกิจกรรม และสังคม สถานะทาง
เศรษฐกิจ และสังคม 

2) บุคคลท่ีดํารงตําแหนงผูนํา โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ มากกวาสวนเฉลี่ยของสมาชิกของกลุม 
คือ การรูจักเขาสมาคม มีความคิดริเริ่ม มีความเพียรพยายาม รูจักวิธีท่ีจะทํางานใหสําเร็จ มีความเชื่อม่ัน
ในตนเอง ตื่นตัวและหยั่งรูในสถานการณ มีความรวมมือเปนท่ีนิยมของปวงชน มีความสามารถในการ
ปรับตัว มีความสามารถในการพูด 

3) คุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธสูงกับการเปนผูนํา คือ ความคิดริเริ่ม ความเปนท่ีนิยมของปวงชน 
ความสามารถในการเขาสังคม การตัดสินใจ ความปรารถนาท่ีจะทําใหดีท่ีสุด การมีอารมณขัน การมีความ
รวมมือกับผูอ่ืน ความสามารถทางการศึกษา 

องคประกอบท่ีมีความสัมพันธกับความเปนผูนําแยกเปน 6 ดาน คือ  
1) ดานสถานภาพ ประกอบดวย มีฐานะทางการเงินม่ันคง เปนแบบอยางท่ีดีในสังคม มี

ตําแหนงสําคัญทางสังคม และเปนท่ีชื่นชอบของบุคคลทางสังคม 
2) ดานสมรรถนะ ประกอบดวย มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดทันที 

มีความกระตือรือรนและตื่นตัวในการทํางาน มีความสามารถในการสื่อความหมาย มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความสามารถในการตัดสินใจ และมีความสุขุมรอบคอบ 

69สมิหรา  จิตตลดากร, “ภาวะผูนําของสตรีในการปกครองทองท่ีของไทย”, ดุษฎีนิพนธรัฐศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2529, หนา 38. 
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3) ดานความรับผิดชอบ ประกอบดวย มีความรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจวินิจฉัยสั่ง
การของตน หรือของคณะรัฐมนตรี เปนท่ีพ่ึงของประชาชนได มีความมุงม่ันในการทํางาน ยึดถือหลักการ
มากกวาตัวบุคคล และยึดม่ันในความถูกตองตามหลักกฎหมาย และศีลธรรม  

4) ดานการมีสวนรวม ประกอบดวย มีสวนรวมในการวางแผน มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีสวน
รวมในกิจกรรมของสังคม ใหความรวมมือกับขาราชการประจํา และมีความสามารถในการปรับตัว  

5) ดานความสําเร็จ ประกอบดวย มีการศึกษาดี มีความรูความสามารถในดานการเมืองการ
ปกครอง เปนท่ียอมรับของบุคคลในสังคม ชีวิตครอบครัวปกติสุข และประสบความสําเร็จในหนาท่ีการ
ทํางานกอนเขาดํารงตําแหนง 

6) ดานสถานการณ ประกอบดวย มีสภาพจิตใจม่ันคงสามารถควบคุมอารมณในสถานการณตาง 
ๆ ไดดี ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ และเขาใจถึงความตองการของประชาชน70 

2.4.6 แบบพฤติกรรมผูนํา  
โดยท่ัวไปผูนํามักจะมีพฤติกรรมและความสนใจอยู 2 แบบ คือ  
1) ผูนําท่ีมีความสนใจ เนนหนักท่ีงาน (Task oriented) คือ ผูนําท่ีชอบเปนผูริเริ่มในการ

วางโครงการ ผูนําแบบนี้จะสนใจผลการทํางานของลูกนอง มักชอบสั่งและกําหนดงานใหลูกนองทํา ผูนํา
ชนิดนี้จะชอบพอและยกยองลูกนองท่ีทํางานดี และลงโทษหรือมีทัศนะคติท่ีไมดีตอลูกนองท่ีไมมี
ความสามารถในการทํางานเพียงพอ  

2) ผูนําท่ีมุงสนใจสงเสริมสัมพันธภาพกับลูกนอง (Interpersonal oriented) ผูนําชนิดนี้มี
ความเห็นอกเห็นใจลูกนอง มักไมชอบใชงานลูกนอง หากจะใชก็ใชเทคนิคอ่ืน ๆ มาชักจูงใหลูกนองทํา 
เชน ใชคํา ชมเชย แตถาลูกนองไรสมรรถภาพก็มักไมตําหนิ ผูนําแบบนี้ลูกนองมักรัก จึงทํางานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ71 

ผูนําแบบแรกนั้นแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูนําท่ีมีลักษณะมุงเอางานและระเบียบ แบบแผน
เปนเรื่องสําคัญมากกวาตัวบุคคล สวนแบบท่ี 2 เนนถึงความตองการของคนและความไววางใจซ่ึงกันและ
กัน ท่ีจะรวมดําเนินงานของกลุม ดังนั้น ผูนําแตละคนอาจจะมีพฤติกรรมเนนหนักไปใน แบบใดแบบหนึ่ง
ในสองแบบนี้ก็ได 

เกรียงศักดิ์  เขียวย่ิง และวิรัชฎ  คงคะจันทร กลาวถึง ลักษณะความเปนผูนําวา พฤติกรรม
ของ ผูนําจะดําเนินการไปไดโดยอาศัยอํานาจหนาท่ี (Authority) และอํานาจบารมี (power) เปน
เครื่องมือท้ังในลักษณะท่ีเปนทางการ (formal) และไมเปนทางการ (informal) เพ่ือกอใหเกิดความ
รวมมือรวมใจกันของกลุม โดยมุงใหไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวขององคการ ตามปกติผูนําจะ
ไดรับมอบอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบในงานจากองคการแบบเปนทางการ ซ่ึงเปนอํานาจโดยการ
แตงตั้งใหกระทําการในขอบเขตของตนตามตําแหนงนั้น ๆ (formal authority)  

ถาผูนํามีความสามารถ และมีศิลปะในการเปนผูนําท่ีดีในการจะโนมนาวจิตใจใหผูอยูใตบังคับ
บัญชาเกิดความนิยมในตัวของตน ก็จะมีผลใหผูรวมงานเต็มใจใหความรวมมือทํางาน ซ่ึงจะเปนผลทําให

70เสรี  เหลืองสุขฤกษ, “พฤติกรรมของผูนํา และบรรยากาศของธนาคารกสิกรไทยในภาค
ตะวันออก”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, อางแลว, หนา 59-60 

71เรื่องเดียวกัน, หนา 61 – 62. 
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ตนไดอํานาจอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงเรียกวาอํานาจของการยอมรับ (Acceptance authority) อํานาจประเภท
นี้ แสวงหาไดโดยยาก และเปนอํานาจท่ีมีผลใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูนํา
จะตองมีศิลปะในการใชหลักจิตวิทยา สังคมวิทยา หรือการศึกษาทางพฤติกรรมของมนุษย (human 
behavior) มาประกอบการบริหารของตน  

โดยจะตองเปนผูท่ีสามารถเขากับผูอยูใตบังคับบัญชาได สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยาง
รอบคอบ ตลอดจนใชวิจารณญาณในการตัดสินปญหาตาง ๆ อยางยุติธรรม ยินดีรับฟงความคิดเห็นของ
ลูกนอง และควรยกยองสรรเสริญเม่ือเขาทําดีแตควรรูจักวิธีการท่ีจะตักเตือน ใหคําแนะนําสั่งสอนเม่ือ
กระทําผิด ซ่ึงจะทําใหเขาเกิดศรัทธาในตัวของตนและเกิดความเคารพยําเกรง เพราะฉะนั้นวิธีการหรือศิลปะ
ท่ีผูนําพึงใชเพ่ือประโยชนของการบริหารงานของตนควรจะมีลักษณะยืดหยุนไดตามสถานการณ72  

จึงอาจสรุปไดวา การเปนผูนํา หรือการเปนหัวหนาคนนั้น มีความสําคัญตอองคการมาก 
เปรียบเสมือนเปนตัวเฟองของเครื่องจักร ซ่ึงมีหนาท่ีควบคุม ตรวจตรา ประสานงาน วินิจฉัยสั่งการ โนม
นาวใจผูอยูใตบังคับบัญชาใหทําหนาท่ีของตนอยางดีท่ีสุด และมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

2.4.7 เกณฑ (Criteria) ท่ีใชในการประเมินประสิทธิภาพผูนํา เกณฑ (Criteria)  
ท่ีใชในการประเมินประสิทธิภาพผูนํา พอแยกไดเปน 3 ลักษณะ คือ  
1) ผลท่ีเกิดข้ึนของกลุม (Outcome)  
2) ทัศนคติของผูตาม (Attitude of Followers)  
3) คุณภาพของกระบวนการกลุม (Quality of Group Process)  
1) ผลท่ีเกิดข้ึนของกลุม (Outcome) คือ ผลท่ีเกิดข้ึนของกลุม เนื่องจากความสามารถในการ

นําหรือภายใตการนําของผูนํา เชน ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานของกลุม การสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไวการอยูรอดของกลุมความกาวหนาของกลุม ความพรอมของกลุม ความสามารถในการแกปญหา
ของกลุม ความพึงพอใจของสมาชิกของกลุมท่ีมีตอผูนําและฐานะท่ีไดรับการยอมรับไมเปลี่ยนแปลงของ
ผูนํา สําหรับผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในองคการธุรกิจ อาจจะเห็นไดชัดจากผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึน 
ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ครองสวนแบงของตลาดมากข้ึน เงินหมุนเวียนลงทุนมากข้ึน รวมท้ัง การยอมรับใน
ผูนําจากผูบังคับบัญชา เพ่ือน และผูตามมากข้ึน สวนองคการของรัฐมักจะเนนไปท่ี ปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตและการบริการขององคการ  

2) ทัศนคติของผูตาม (Attitude of Followers) ทัศนคติของผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาท่ีมี
ตอผูนํา นิยมใชเปนเกณฑตัดสินประสิทธิภาพของผูนําอีกเกณฑหนึ่ง ซ่ึงสวนใหญจะทราบได โดยการใช
แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณผูตาม ดังตัวอยางคําถามตอไปนี้ ผูนําสามารถตอบสนองความตองการ
และคาดหวังของผูตามไดดีเพียงใด ผูตามชอบ ยกยองและยอมรับผูนําเพียงใด ผูตามมีความยินดีในการ
ปฏิบัติงานตามคําสั่ง หรือคําขอรองของผูนําแคไหน ผูตามตอตาน เพิกเฉย ท่ีจะไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือ
คําขอรองของผูนําหรือเปลา นอกจากนั้น อาจดูไดจากการมีคํารองทุกขและบัตรสนเทหตาง ๆ สงถึงผูนํา
ในระดับสงูกวา รวมท้ังการขอยาย การขาดงาน การหนวงเหนี่ยวงาน เปนตน  

72เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่งและวิรัชฎ  คงคะจันทร, “องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอขีดความสามารถในการ
บริหารงานพัฒนาของสภาตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ), 2535, หนา 59.  
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3) คุณภาพของกระบวนการกลุม (Quality of Group Process) คุณภาพของกระบวนการ
กลุมก็เปนเกณฑท่ีใชประเมินประสิทธิภาพของผูนํา โดยประเมินจากความสนับสนุนดานตาง ๆ และ
ความตั้งใจท่ีจะทําใหคุณภาพของกระบวนการกลุมของลูกนองมีคุณภาพดีข้ึนในดานความสามัคคี ความ
รวมมือ แรงจูงใจ การแกปญหา การตัดสินใจ การแกไขความขัดแยง ประสิทธิภาพของงานเฉพาะดาน 
กิจกรรมขององคการ การมีทรัพยากรอยางพอเพียง และความพรอมของกลุมท่ีจะรับมือตอการ
เปลี่ยนแปลง และเหตุการณวิกฤตตาง ๆ รวมท้ังการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของการทํางาน การสรางความ
ม่ันใจใหสมาชิก การเพ่ิมพูนทักษะในงาน และการพัฒนาสุขภาพจิตของสมาชิกใหดีข้ึน73 

2.4.8  วิธีการการศึกษาภาวะผูนํา 
การศึกษาภาวะผูนําไดกระทํากันมานานแลว และมีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําจํานวนมาก 

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาเหลานั้น จะมีแนวทางการศึกษาไมแตกตางกันนักดังท่ี ยุคล (Yukl) สรุป
แนวทางการศึกษาภาวะผูนําของงานวิจัยไดเปน 4 แนวทาง ดังตอไปนี้ คือ  

1) ศึกษาอํานาจ – อิทธิพล (Power-Influence Approach) ของผูนํา  
2) ศึกษาคุณลักษณะ (Trait Approach) ของผูนํา  
3) ศึกษาพฤติกรรม (Behavior Approach) ของผูนํา  
4) ศึกษาสถานการณ (Situational Approach) ของผูนํา  
1) อํานาจ – อิทธิพล (Power-Influence Approach) การศึกษาประสิทธิภาพของภาวะ

ผูนําจากอํานาจ-อิทธิพลของผูนํา สวนใหญจะเนน หรือพิจารณาท่ีขนาด ชนิด และการใชอํานาจของผูนํา 
ดังท่ียอมรับกันแลววาอํานาจเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูนํา เพราะนอกจากจะทําใหมีอิทธิพลตอลูกนองแลว       
ยังสามารถมีอิทธิพลตอเพ่ือนผูนําในระดับเดียวกัน ตอผูบังคับบัญชาในระดับสูงรวมท้ังบุคคลภายนอก
หนวยงาน และองคการได  

ในการศึกษาวิจัยชนิดนี้ นักวิจัยจะมีคําถามท่ีตองการคําตอบอยูหลายคําถาม ไดแก 
1) อะไรคือแหลงของอํานาจผูนํา ลักษณะเฉพาะใดของผูนํา และในสถานการณเชนไรท่ีทําให

ผูนํามีอํานาจ  
2) ทิศทางการเพ่ิม และลดอํานาจของผูนําจากกระบวนการแลกเปลี่ยนอิทธิพลเปนอยางไร 

นอกจากนั้น การท่ีตองวิเคราะหอํานาจของผูนําพรอมๆ กับ การวิเคราะหอํานาจของหนวยงานและ
กลุมคน ทําใหการประเมินประสิทธิภาพของภาวะผูนํามุง เนนไปท่ีความสามารถในการปรับตัวของ
องคการตอสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากใช กลยุทธอิทธิพลของผูนํา  

2) คุณลักษณะ (Trait Approach) การศึกษาวิจัยแบบนี้ จะมุงเนนไปท่ีคุณลักษณะเฉพาะ
ของผูนํา ซ่ึงในอดีตท่ีผานมาเชื่อวาผูนําท่ีประสบความสําเร็จจะมีคุณสมบัติพิเศษเหนือกวาผูตาม เชน 
การทํางานไมรูจักเหน็ดเหนื่อย การสามารถหยั่งรูใจคนได การคาดคะเนเหตุการณลวงหนาไดแมนยํา
อยางนามหัศจรรย และมีพรสวรรคในการชักจูงคนไดอยางเหลือเชื่อ การศึกษาคุณลักษณะ ของผูนํา
ไดมีมากในระหวาง ค.ศ. 1930 – 1940 แตก็ไมมีงานวิจัยใดยืนยันไดวาคุณลักษณะของผูนําแตละ
คุณลักษณะ มีความสัมพันธตอความสําเร็จของผูนําไดอยางไร จึงทําใหนักวิจัยใหความสนใจใน
คุณลักษณะของผูนํานอยลงตามลําดับ อยางไรก็ตาม ไดมีความพยายามท่ีจะศึกษาวาคุณลักษณะของ

73เรื่องเดียวกัน, หนา  67 – 68.  
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ผูนําชนิดท่ีจําเปนสําหรับงานของผูนําแตละประเภทอยางไรและในสถานการณท่ีแตกตางกัน 
คุณลักษณะใดท่ีจะชวยใหผูนําประสบความสําเร็จได  

3) พฤติกรรม (Behavior Approach) การศึกษาประสิทธิภาพของภาวะผูนําจาก พฤติกรรม 
หรือแบบของผูนํานั้น มักจะมุงไปท่ีพฤติกรรมอะไรบางของผูนํา ท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ หรือผูนํา
ทําอะไรบางในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
พฤติกรรมของผูนํา แบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ โดยกลุมแรกจะทําการศึกษากิจกรรมตาง ๆ ของงาน
บริหารของผูนํา และเวลาท่ีผูนําใชในแตละกิจกรรมในระยะตน สวนในปจจุบันจะมุงเนนศึกษา
ภาระหนาท่ี หรืองานของผูนําแตละชนิด เพ่ือคนหาพฤติกรรมของผูนําท่ีเหมาะ หรือทําใหแตละภารกิจ
ประสบความสําเร็จ สําหรับงานวิจัยกลุมท่ีสอง จะศึกษามุงเนนไปท่ีความแตกตางระหวางพฤติกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ และไมมีประสิทธิภาพของผูนํา โดยหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูนํากับความ
พึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานของผูตามพฤติกรรมของผูนําท่ีนํามาพิจารณา มักเปนพฤติกรรมท่ีสําคัญ 
ๆ (Critical Incident) ของการบริหาร  

4) สถานการณ (Situation Approach) การศึกษาวิจัยสถานการณท่ีมีผลตอ ประสิทธิภาพ
ของภาวะผูนํานั้น จะมุงเนนศึกษาสถานการณท่ีสําคัญ ๆ เชน อํานาจหนาท่ีและความม่ันคงของผูนํา 
ลักษณะงานของผูนํา ความสามารถและแรงจูงใจของผูตาม สภาพแวดลอมภายนอก ความคาดหวัง และขอ
เรียกรองตาง ๆ เก่ียวกับงานของลูกนอง เพ่ือนรวมงาน และบุคคลภายนอกองคการ การศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
สถานการณนี้ แยกออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ โดยกลุมแรกจะมุงเนนวา สถานการณใดท่ีจะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมแตละพฤติกรรมของผูนําอยางไร ดังนั้น การวิจัยประเภทนี้ จึงตองศึกษาวาพฤติกรรมการบริหาร
งานของผูนําตางองคการ ตางระดับเหมือน หรือแตกตางกันอยางไร สําหรับกลุมท่ีสอง มุงท่ีจะศึกษาวา 
สถานการณลักษณะใดจะมีสวนทําใหพฤติกรรม หรือแบบของผูนํา รวมท้ังคุณลักษณะของผูนํามีผลตอ
ประสิทธิภาพของภาวะผูนํา เพราะนักวิจัยกลุมนี้ มีพ้ืนฐานความคิดท่ีวาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งไม
เหมาะสําหรับทุกสถานการณ หรือประสิทธิภาพ ของผูนําข้ึนอยูกับความสามารถในการปรับพฤติกรรมให
เปนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ หรือเหมาะสมกับสถานการณ74   

จากแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา สรุปไดวา คุณลักษณะสําคัญของการเปนผูนําตามทฤษฎี
ดังกลาว จะสามารถในการสงผลใหผูนําทํางานอยางมีประสิทธิภาพ คือมี  

1) ความเฉลียวฉลาด หมายถึง ความสามารถและทักษะในการติดตอสื่อสารท่ีจะนําไปใชประโยชนใน
การจูงใจ เพ่ือท่ีจะกอใหเกิดหรือทําใหไดรับความรวมมือจากผูรวมงานหรือผูอยูในบังคับบัญชา  

2) ความเจริญวัยดานสังคม หมายถึง ความเปนผูใหญทางดานอารมณ คือความสามารถในการ
รักษาไวซ่ึงความสงบทางใจ เม่ือแพหรือประสบชัยชนะ รวมถึงความสําเร็จตาง ๆ มีการควบคุมอารมณได 
มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความเคารพในตนเองและมีความสนใจในขอบเขตท่ีกวาง  

3) แรงจูงใจภายใน เปนความปรารถนาท่ีจะใหประสบความสําเร็จ เปนการตอบสนองความ
ตองการระดับสูงของมนุษยทุกคน  

4) เจตคติดานมนุษยสัมพันธ หมายถึง เปนผูท่ียอมรับวาการรวมมือระหวางกัน เปนสิ่งสําคัญ
และจําเปนในการทํางาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพนั้นเอง  

74เรื่องเดียวกัน, หนา 68 – 70. 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับผูนําทางการเมือง 
2.5.1 ความหมายของผูนําทางการเมือง 
ไชยา  พรหมา อางจาก รัซมัซเซน (Rasmussen) เห็นวาผูนําทางการเมือง คือ บุคคลซ่ึงยึด

กุมตําแหนงท่ีเดนท่ีสุดในรัฐบาล และมีอิทธิพลทางการเมืองมากท่ีสุด พวกเขาเขาสูการเมือง โดย
ชองทางตาง ๆ75  

ไชยา  พรหมา อางจาก เอลจี (Elgie) เห็นวา ผูนําทางการเมือง คือ บุคคลซ่ึงถือครองตําแหนงท่ี
เดนท่ีสุดท่ีเก่ียวของกับการใชอํานาจหนาท่ีในโครงสรางอํานาจรัฐ เขาเปนบุคคลท่ีมีอํานาจและอิทธิพล
ในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองอยางแทจริง76 

นับแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน มีผูนําทางการเมืองเกิดข้ึนมากมายหลายรูปแบบ ความรู
ความสามารถของแตละคนก็แตกตางกันไป ผูนําบางคนปกครองประเทศดวยคุณธรรม บางคนก็ฉอ
ราษฎรบังหลวง คิดถึงแตประโยชนสวนตน บางคนมีอุดมการณ บางคนก็เปนทรราช ในฐานะท่ีเปนผูนํา
ทางการเมือง ความคิดและการกระทําของเขาทุก ๆ อยาง ยอมสงผลถึงทุกขสุขของประชาชน ท้ังโดย
ทางตรงและทางออม  

ดังนั้น นักคิดและนักปราชญโบราณ อยางเชน เพลโตจึงเห็นวาผูนําของประเทศท่ีสมบูรณแบบ 
ตองไดรับการฝกฝน อบรมดานการปกครองและการเปนผูนํามาโดยเฉพาะ จึงสามารถเขารับภารกิจ
เชนนี้ได77 

2.5.2 คุณสมบัติของผูนําทางการเมือง 
ไชยา  พรหมา อางจาก เทด (Tead) เห็นวาผูนําตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1) มีพลังกาย และมีพลังประสาทท่ีเขมแข็งและมีพลังประสาทท่ีเขมแข็ง มีความสมบูรณอยาง

ยิ่งท้ังทางกายและจิตใจมากกวาคนธรรมดาโดยท่ัวไป ผูนําท่ีมีความเขมแข็งท้ังทางกายและจิตใจ 
สามารถกระตุนใหบรรดาผูเลื่อมใสพลอยมีความเขมแข็งและทะมัดทะแมงไปดวย ขณะท่ีประสิทธิภาพ
การทํางานของผูนําจะมีมากนอยเพียงใด ก็ข้ึนอยูกับความเขมแข็งของรางกายและพลังประสาทดวย 

2) รูจุดมุงหมายและหนทางท่ีจะนําประเทศ การรูจุดมุงหมาย และแนวทางสําคัญท่ีจะบริหาร
ประเทศ หมายความวา ผูนําตองรูวาเขาตองการใหมีนโยบายอยางไร ควรทําอยางไรใหเสร็จกอน และจะ

75ไชยา  พรหมา, “ภาวะผูนําในการบริหารงานสภาตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดหนองบัวลําภู”, 
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง), 2539, หนา 18.  

76เรื่องเดียวกัน, หนา 47. 
77ภาณี ปยพสุนทรา, ภูมิปญญายอดผูนําของโลก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบิ๊กบุค, 

2535), หนา 45-47.  
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ทําอะไรเสร็จทีหลัง นั่นคือในชวงกอนเปนผูนํา ตนเองควรมีเปาหมายชัดเจนวา ถาไดเปนผูนําแลวจะ
นําพาประเทศไปใหถึงเปาหมายนั้นไดอยางไร 

3) ความกระตือรือรน นอกจากการมีเปาหมายและแนวทางท่ีชัดเจนแลว ผูนําจะตองเต็มไปดวย
ความหวังและกําลังใจ ท่ีจะบากบั่นเอาชนะอุปสรรค มีความรูสึกสนุกในการดําเนินการไปตามแผนของ
เขา สิ่งตาง ๆ เหลานี้รวมเรียกวา “ความกระตือรือรน” ซ่ึงถือวาเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญมากอีกประการ
หนึ่ง 

4) ความเปนมิตรและความรัก ผูนําท่ีดีควรทําใหผูตาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง คนใกลชิดมี
ความรูสึกวา นอกจากเขาจะเปนผูนําแลว เขายังเปนเพ่ือนท่ีมีความผูกพันกับผูตาม ใหความรักใครสนิท
สนม เปนตน 

5) ความซ่ือสัตย ผูตามและบริวารมักคาดหวังวา ผลประโยชนของพวกเขา จะปลอดภัยภายใต
การดําเนินการของผูนํา ผูนําจะไมทรยศ หลอกลวง หักหลัง หรือแมกระท่ังทอดท้ิงพวกเขาไปกอนเวลา
อันควร นอกจากนั้น ผูตามยังคาดหวังวาผูนําของเขาจะไมประพฤติตนเสื่อมเสีย หรือประพฤติตนอันไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี 

6) ความกลาตัดสินใจ ความสําเร็จของผูนําดูไดจากผลงานของเขา ดวยเหตุนี้เองการกลา
ตัดสินใจ และการใชวิจารณญาณในการตัดสินใจท่ีถูกตอง จึงมีความสําคัญมาก มิฉะนั้นปญหาตาง ๆ จะ
ไมไดรับการแกไข และแผนการตาง ๆ ก็จะไมมีการนําไปปฏิบัติ 

7) สติปญญาความรอบรู ผูนําควรเปนผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาด รอบรูในเรื่องตาง ๆ กวาคน
ธรรมดาสามัญท่ัวไป หมายถึง ความสามารถท่ีจะมองเห็นปญหา มองเห็นสาเหตุ แนวทางแกไข รวมถึง
สามารถท่ีจะเอาประสบการณในอดีตมาใชเปนเครื่องชวยตัดสินใจเหตุการณปจจุบัน ทําใหสามารถ
แกปญหาไดอยางถูกทาง 

8) เปนครูท่ีดี ผูนําท่ีดีตองเปนครูท่ีดี เพราะในฐานะของผูนําจะตองสามารถอธิบายวิธีการ
ทํางาน หรือสอนใหผูตามรูจักวิธีการทํางานได ตองสามารถชี้แนะแนวทางท่ีควรดําเนินการ เหตุผล หรือ
ความจําเปนท่ีจะตองแกไข วิธีการบางอยางท่ีจะตองนํามาใช ฯลฯ ผูนําตองมีความสามารถในการสื่อสาร 
หรือการถายทอดความคิดเห็น อุดมการณ ความเชื่อม่ันของตนไปสูบุคคลอ่ืนจนทําใหบุคคลอ่ืนใหคลอย
ตาม แลวปฏิบัติตามความคิดเห็นของตน หรือยินดีท่ีใหความรวมมือ  

9) ศรัทธาและความเชื่อม่ัน ผูนําตองสามารถกระตุนใหผูตามเกิดความกระฉับกระเฉงอยูเปน
ระยะ เขาตองทําใหผูตามเกิดความรูสึกวา สิ่งท่ีกําลังทําอยูนั้นเปนสิ่งท่ีมีคุณคา เหมาะสมสําหรับการ
ลงทุนลงแรงไป ขอสําคัญคือ ตองไมทําใหผูตามเกิดความไมแนใจวา สิ่งท่ีทําอยูนั้นจะสําเร็จไดแนหรือไม 
หรือถาสําเร็จแลวมันจะคุมคาหรือไม หากผูตามรูสึกเชนนั้นข้ึนมา ผูนําจะตองสรางความเชื่อม่ัน และ
ศรัทธาใหเกิดแกผูตามของเขาใหมากข้ึน 

10) มีทักษะในเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ ผูนํามีความรูความชํานาญ หรือทักษะดานใดดานหนึ่งเปน
พิเศษ ก็จะเปนการดี เพราะจะทําใหเขาสามารถตัดสินใจในเรื่องท่ีเขามีความรูไดดีเปนพิเศษ78 

78ไชยา  พรหมา, “ภาวะผูนําในการบริหารงานสภาตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดหนองบัวลําภู”, 
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, หนา 26-28. 
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แนวคิดเก่ียวกับผูนําทางการเมือง สรุปไดวา ผูนําทางการเมือง คือ บุคคลท่ีครองตําแหนงท่ีเดน
ท่ีสุด ท่ีเก่ียวของกับการใชอํานาจหนาท่ีในโครงสรางอํานาจรัฐ เปนบุคคลท่ีมีอํานาจ และอิทธิพลใน
กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองอยางแทจริง 
 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง 
2.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม 
1) ความหมายของคุณธรรม  
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหคําอธิบายไววา 
คุณ หมายถึง ความดีท่ีมีประจําอยูในสิ่งนั้น ๆ ความเก้ือกูล 
ธรรม หมายถึง ความดี การทําดี ละความชั่วท้ังปวง 
เม่ือนําคําท้ังสองคํามารวมกัน คุณธรรม จึงมีความหมายวา สภาพคุณงามความดี ความประพฤติท่ี

ดี การทําใหเกิดคุณงามความดี อุปนิสัยอันดีงามซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีอยูภายในจิตใจของบุคคล (ความดีท่ีอยู
ในตัวบุคคล) การทําดีนั้นจะตองมุงกระทําท้ังกาย วาจา และใจเพ่ือใหเกิดสุขแกตนเองและผูรวมงาน79 

พระมหาอดิศร ถิรสีโล ไดใหความหมายของคุณธรรมไววา คุณธรรม หมายถึง ความดีสูงสุด 
ปลูกฝงอยูในอุปนิสัยอันดีงาม อยูในจิตสํานึกอยูในความรูสึกผิดชอบชั่วดี อันเปนเครื่องเหนี่ยวรั้ง ควบคุม
พฤติกรรมท่ีแสดงออก สนองความปรารถนา ไดแก คุณธรรม หมายถึง การกระทําอันถูกตองซ่ึงเกิดจาก
ความเขาใจคุณคาอันแทจริงดวยปญญา และคุณธรรม แปลวา ธรรมท่ีเปนคุณหรือธรรม คือ ความดี 
หมายถึง คุณสมบัติทางกาย วาจาและใจ ท่ีเปนคุณตรงกันขามกับท่ีเปนโทษ80 

สุธรรม ชูสัตยสกุล ไดใหความหมายของคุณธรรมวา “คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติท่ีดีท่ีมีอยูใน
จิตใจหรือวิญญาณของมนุษย เปนลักษณะนิสัย เชน ความกลาหาญ ความเสียสละ ความซ่ือสัตย ความ
ยุติธรรม หรือมิตรภาพ ดังนั้นแลว คุณสมบัติท่ีดีจนเปนคุณธรรมก็ตอเม่ือมันเปนลักษณะนิสัยท่ีเกิดข้ึน
เปนประจําตลอดชีวิตหรือเปนลักษณะนิสัยถาวร ไมใชเกิดข้ึนเพียงวันใดวันหนึ่งก็จะจัดเปนคุณธรรม 
คุณธรรมแบงเปน 2 ประเภท คือ 

1) คุณธรรมดานพุทธปญญา (Intellectual Virtues) หมายถึง ความสามารถในการใชเหตุผลเพ่ือ
แสวงหาความรูเก่ียวกับสิ่งสากลหรือความสามารถในการคิดคนหาความจริง ซ่ึงเกิดจากการศึกษาเลาเรียน 
หรือใชปญญาพิจารณาเหตุผลในสิ่งตาง ๆ ใหรูตามสภาวะความเปนจริง สามารถแยกแยะได วาอะไรดี อะไร
ชั่ว ซ่ึงเปนคุณธรรมของปญญาภาคทฤษฎ ี

2) คุณธรรมดานศีลธรรม (Moral Virtues) หมายถึง ความสามารถในการเลือกทําความดีซ่ึงเกิด
จากการฝกหัดปฏิบัติจนเปนนิสัย เปนการกระทําความดีหรือความถูกตองอยูเปนประจําโดยการประพฤติดี 

79ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, อางแลว, หนา 198. 
80พระมหาอดิศร ถิรสีโล, คุณธรรมสําหรับครู, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโอเดียนสโตร, 2540), 

หนา 5. 
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ปฏิบัติชอบเปนนิจ ซ่ึงเปนผลมาจากนิสัยท่ีไดสั่งสมมาทางดานการทําความดี ความถูกตองกับความสามารถ
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบท่ัวไปในชีวิตจริง81 

2) ขอบขายของคุณธรรม 
คุณธรรม คือ คุณงามความดีของบุคคลท่ีกระทําไปดวยความสํานึกในจิตใน โดยมีเปาหมายวา 

เปนการกระทําความดี หรือ เปนพฤติกรรมท่ีดี ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมมีอยู 2 ลักษณะ คือ 
1) คุณธรรมแบบทาส (Slave Virtue) เปนลักษณะคุณธรรมท่ียึดถือและปฏิบัติตามแบบอยาง

ของผูท่ีทรงไวซ่ึงคุณงามความดี เชน ถือตามแบบอยางท่ีดีจากอาวุโส ถือแบบอยางท่ีดีจากผูบังคับบัญชา 
ถือแบบอยางทศพิธราชธรรมของพระมหากษัตริย เปนตน 

2) คุณธรรมแบบนาย (Master Virtue) เปนลักษณะคุณธรรมท่ียึดถือปฏิบัติตามมโนธรรมของ
ตนเองท่ีตนเห็นวาถูกตองและดี โดยใหสอดคลองกับปทัฏฐานของสังคมและมีลักษณะเปนสากล เชน การให
ความยุติธรรมแกผูเก่ียวของ เปนตน 

3) ความสําคัญของคุณธรรม 
คุณธรรมมีความสําคัญตอบุคคล สังคมและชาติบานเมือง สังคมใดมีสมาชิกของสังคมท่ีไร

คุณธรรม สังคมนั้นจะมีความสับสนวุนวาย ยากแกการพัฒนา 
4) ประเภทของคุณธรรม 
เพลโต (Plato) อางใน พันศักด์ิ เครือวงษ ไดใหทรรศนะเก่ียวกับคุณธรรมไววา “คุณธรรม คือ 

ความรู หรือการกระทําท่ีถูกตอง คุณธรรมไมสามารถเกิดข้ึนไดในตัวบุคคลโดยฉับพลันหรือโดยบังเอิญ 
คุณธรรมทุกอยางตองเกิดข้ึนจากความรู และไมใชความรูทฤษฎี แตเปนความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติ โดย
เพลโตไดแบงคุณธรรมเปน 4 ประการ คือ 

1) ปญญา หรือ ปรีชาญาณ (Wisdom) หมายถึง การเล็งเห็น หรือหยั่งรูไดงายและชัดเจนวา 
อะไรผิด อะไรด ีอะไรไมดี อะไรควรประพฤติ อะไรไมควรประพฤต ิ

2) ความกลาหาญ (Courage) ไดแก การกลาเสี่ยงตอความยากลําบาก ตอภัยอันตรายและความ
ตายเพ่ืออุดมการณ กลาเสี่ยงตอการถูกเขาใจผิด กลาเสี่ยงตอการถูกใสราย และการเยาะเยย ดวยความ
ม่ันใจวาตนกระทําดีแลว สวนผลจะเปนเชนไรก็สามารถวางเฉยได 

3) การรูจักประมาณ (Temperance) ไดแก การรูจักควบคุมตนเองใหอยู ในขอบเขตและ
จุดมุงหมายในชีวิต รูจักบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง ไมกาวกายสิทธิ และหนาท่ีอันชอบ
ธรรมของบุคคลในครอบครัว เพ่ือนฝูงมิตรสหาย ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาในเวลาท่ีเหมาะสม 
และเหตุการณท่ีสมควร 

4) ความยุติธรรม (Justice) ไดแก การใหแกทุกคนอยางเหมาะสม เชน การใหแกตนเองบุคคลใน
ครอบครัว เพ่ือนฝูงมิตรสหาย ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา ในเวลาท่ีเหมาะสมและเหตุการณ
สมควร82 

81สุธรรม ชูสัตยสกุล, “จริยศาสตรของอริสโตเติล : ความดี คือ ความสุข”, วารสารปญญาจักษุ,      
ปท่ี 5 ฉบับท่ี 30 (เมษายน-พฤษภาคม 2547) : 47.  

                                                 



 60 

อริสโตเติล (Aristotle) อางใน พันศักดิ์ เครือวงษ กลาววา คุณธรรม ไดแก “การเดินสายกลาง 
เปรียบไดกับมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจา โดยอรสิโตเติลไดจําแนกคุณธรรม ออกเปน 2 ชนิด คือ 

1) คุณธรรมทางสติปญญา เปนคุณธรรมดานความรู ไดแก ความรูท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติอัน
เปนสวนหนึง่ของวิญญาณท่ีมีเหตุผล หนาท่ีของวิญญาณก็คือ การรู และการคนหาความจริงใหปรากฏ 

2) คุณธรรมทางศีลธรรม เปนคุณธรรมท่ีอยูในรูปของคําสอน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวิญญาณท่ีไมมี
เหตุผล แตมุงไปเพ่ือความดีงาม83 

แสง จันทรงาม ไดแบงประเภทจริยธรรมหรือคุณธรรมไว 2 ประเภท คือ 
1) ประเภทสรางความเจริญแกตนเอง เชน ความขยัน ความอดทน การรูจักพ่ึงตนเอง 
2) ประเภทสรางความสัมพันธอันดีระหวางมนุษย เชน ความรักชาติ ความเห็นแกสวนรวม ความ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย84  
จากแนวคิดและทรรศนะตางๆ ดังกลาว พอสรุปไดวา คุณธรรม คือ ความดีงามในตัวของบุคคล 

อันเปนผลมาจากการศึกษาและการปลูกฝงอบรมทางดานจิตใจใหประพฤติปฏิบัติแตในสิ่งท่ีดีงาม และเปน
ประโยชนท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืน 

 
2.6.2 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมือง 
1) ความหมายของจริยธรรมของนกัการเมือง 
สมชาติ เจศรีชัย ไดใหความหมายของจริยธรรมของนักการเมืองไววา เปนเรื่องสําคัญเพราะ

นักการเมืองเปนผูใชอํานาจรัฐในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน การมีอํานาจอนุมัติในกิจการ
ตาง ๆ ของรัฐ โดยเฉพาะสัมปทานในกิจการท่ีมีผลการดําเนินการกระทํากับประชาชน นอกจากนี้จะตอง
มีการตรวจสอบจากองคกรภายนอกแลว นักการเมืองจะตองมีการควบคุมภายในตนเองดวยสํานึกทาง
ศีลธรรม จริยธรรมใหเปนท่ีปรากฏวานักการเมืองในฐานผูแทนประชาชนเปนผูมีความเสียสละ เล็งเห็น
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ดังนั้น จริยธรรมจึงอาจไมเปนตองเปนลายลักษณอักษร 
เพราะแมวจะมีการเขียนไวเปนลายลักษณอักษรในทางปฏิบัติก็อาจไมเกิดผลท่ีแทจริง ฉะนั้น จริยธรรม
ของนักการเมืองจึงตองเกิดจากสํานึกภายในของนักการเมืองเองจึงจะบังเกิดผลในทางปฏิบัติ ในการ
แสดงความพรอมท่ีจะรับผิดและมีความยั่งยืน การสรางจิตสํานึกในนักการเมืองยึดม่ันในจริยธรรมเปนสิ่ง
ท่ีทําไดยาก จึงตองมีมาตรการและกลไกอ่ืนควบคูกันไปดวยในการทําใหพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาเกิด
ข้ึนกับนักการเมือง ซ่ึงไดแก การเสริมสรางจิตสํานึกของนักการเมืองและหรือผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง การจัดทําประมวลวาดวยจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทุกระดับ โดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดินมีหนาท่ีจัดทําประมวล

82พันศักดิ์ เครือวงษ, “คุณธรรมท่ีจําเปนของครูผูสอนในโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ ตําบลดงแคนใหญ อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร”, สารนิพนธ          
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั), 2550, หนา 9-10.  

83เรื่องเดียวกัน, หนา 9-10. 
84แสง จันทรงาม, การสอนจริยธรรมในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2525), หนา 217.  
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จริยธรรม กลไกการดําเนินการ การใชบังคับและข้ันตอนการลงโทษ การกําหนดใหมีกฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรี (Babinet’s Law) เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของรัฐมนตรีมีจริยธรรมและคุณธรรม เปน
กรอบความประพฤติจริยธรรม คุณธรรม จากนี้ยังตองกระตุนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการ
เมืองใหมากข้ึน เพ่ือติดตามพฤติกรรมนักการเมืองท่ีไรจริยธรรม ในระยะยาวตองวางรากฐานใหกับ
ประชาชนตั้งแตระดับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน นอกสถานบันการศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่อง
และจริงจัง ตลอดจนทําใหการตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของนักการเมืองมีผล
ในทางปฏิบัติอยางแทจริง85 

ประเวส วะสี ไดใหแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมทางการเมืองไทย ดังนี้ 
1) สมาชิกตองเปนสัตบุรุษ ซ่ึงสัตบุรุษหมายถึง ความเปนผูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจัก

ประมาณ รูจักกาลเวลา รูจักประชาชนและรูจักเลือกบุคคล ถาไมมีเปนสัตบุรุษไมเรียกวา สภา สภา
ทางการเมืองทุกชนิดควรประกอบดวยสมาชิกท่ีเปนสัตบุรุษ 

2) นักการเมืองเปนผูนําทางสังคม จึงตองเปนผูนําในทางศีลธรรมโดยตั้งอยูในความถูกตอง 
3) นักการเมืองควรทําการใดโดยความเคารพศักดิ์ศรีในความเปนคนของตนเองและเคารพใน

ศักดิ์ศรีความเปนคนของผูอ่ืน ในสังคมท่ีเจริญตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนคนในทุกสิ่งท่ีกระทํา 
4) นักการเมืองพึงกระทําการใด ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตัว 
5) นักการเมืองควรเปนผูอาสาสมัครทํางานเพ่ือสวนรวมไมใช เ พ่ือเลี้ยงชีพ ฉะนั้น 

นักการเมืองควรเวนขาดจากการกระทําใด ๆ อันเปนการแสวงหาผลประโยชนเขาตัวไมรับสินบนทุก
ชนิดและไมรับของขวัญท่ีมูลคาเกินหนึ่งรอยบาท 

6) นักการเมืองควรใชสัมมาวาจา คือ วาจาท่ีเปนความจริงมีหลักฐานท่ีอางอิงกลาวไพเราะ 
ถูกกาลเทศะ ยุติธรรมและประกอบดวยประโยชนเพ่ือเปนตัวอยางอันดีแกประชาชนท่ัวประเทศ 

7) นักการเมืองเปนบุคคลสาธารณะ จึงควรทําการใด ๆ ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือ
ประกันความบริสุทธิ์ของตน 

8) นักการเมืองควรศึกษาใหรูความจริง เปนผูใชความจริง เปนผูสงเสริมใหใชความจริง 
เพราะความจริงเปนเครื่องทําใหเกิดความถูกตอง 

9) ในระบอบประชาธิปไตยตองทําตามความเห็นของคนสวนใหญ โดยเคารพความเห็นของ
คนสวนนอย 

10) นักการเมืองเปนเรื่องของคนท้ังหมด ไมใชเรื่องของนักการเมืองเทานั้น บทบาทของ
การเมืองของคนท้ังหมดจะชวยใหการเมืองมีความถูกตองยิ่งข้ึน นักการเมืองพึงสงเสริมบทบาท
ทางการเมืองของประชาชนและประชาชนพึงสงเสริมบทบาทถูกตองของนักการเมือง ปฏิสัมพันธดวย
ความถูกตองตอกันจะชวยใหมีความถูกตองเปนสวนรวม 

2) ความสําคัญของจริยธรรมของนักการเมือง 
สมชาติ เจศรีชัย ไดกลาวถึงความสําคัญของจริยธรรมของนักการเมือง ไววา ในเม่ือนักการเมือง

มีความเก่ียวของกับภารกิจท่ีสําคัญของประเทศ ไดแก การใชอํานาจรัฐ หรืออํานาจทางการเมือง 

85สมชาติ เจศรีชัย, จริยธรรมของนักการเมืองกับวิกฤตการณการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทศูนยการพิมพแกจันทร จํากัด, 2550), หนา 671-672. 
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(Political Power) ซ่ึงมีผลกระทบในขอบเขตท่ีกวางและลึกเก่ียวของโดยตรงตอเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองของประเทศ ดังนั้น การเขาสูตําแหนงและการดํารงตําแหนงทางการเมือง จึงมักจะตองไดรับ
ความไววางใจอยางมากจากประชาชน (Public office is a public trust) และถูกมองจากประชาชนใน
ลักษณะท่ีเขมงวดเปนพิเศษมากกวาบุคคลธรรมดาโดยท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชมาตรฐานทางดาน
ศีลธรรม จริยธรรมมาเปนเครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบการตัดสินใจ (Decision making) และการ
กระทํา (Action) ของนักการเมืองในฐานะ บุคคลสาธารณะ86 

Max Weber อางใน สมชาติ เจศรีชัย นักสังคมวิทยาการเมืองชาวเยอรมัน กลาวถึงอาชีพ
การเมืองไว เม่ือคริตศักราช 1919 ในหัวขอ Politkals Beruf (Politics as a vocation) (Lassman 
& Speirs, ed. 1994) โดยเขาแบงนักการเมืองอาชีพ (Full – time) ออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) ผูมีชีวิตเพ่ือการเมือง (Live for Politics) 
2) ผูท่ีอาศัยและหากินจากการเมือง (Live from politics) 
การมีชีวิตเพ่ือการเมือง หมายถึง นักอุดมการณท่ีไดรับความสุขจากการเขาไปเลนการเมือง 

เปนความรูสึกภายใจใจ เปนการเลนการเมืองเพ่ืออุดมคติหรืออุดมการณทางการเมืองของตน พวกนี้
มักจะมีฐานะและรายไดดีอยูแลวกอนมาเลนการเมืองและไมมีความประสงคท่ีจะมาเลนการเมืองเพ่ือ
หารายไดหรือผลประโยชนใหแกตนเอง ในทางตรงกันขามผูท่ีอาศัยและหากิจจากการเมืองเปนผูท่ี
ตองการรายไดจากการทํางานการเมืองตองอาศัยรายไดจากเงินเดือนหรือากสินบนหรือใชอิทธิพลถอน
ทุนคืนจากเงินท่ีใชไปในการเลือกตั้ง 

เวเบอร อางใน สมชาติ เจศรีชัย ชี้ใหเห็นวา อาชีพนักการเมืองมีความแตกตางจากอาชีพอ่ืน ๆ 
เพราะเปนอาชีพท่ีไมตองอาศัยระยะเวลาในการฝกฝนพัฒนาความสํานึกในเรื่องเก่ียวกับเกียรติยศของ
วิชาชีพ (Professional honor) ไมตองอาศัยความรูทางดานเทคนิคพิเศษ (Special techniques) ซ่ึง
ทําใหเกิดความสํานึกวาจะตองสรางจริยธรรมของวิชาชีพ (Professional integrity) ดังนั้น คําถามสําคัญ
ท่ีเวเบอรยกข้ึนมา ก็คือ วาอาชีพนักการเมืองจะตองอาศัยจริยธรรมอะไรจึงจะทําใหเกิดการยอมรับใน
ความชอบธรรมหรอืจริยธรรมของนักการเมืองอยูท่ีไหน87 

สําหรับประเทศไทย จํานวนนักการเมืองเม่ือเทียบกับจํานวนประชากร 65 ลานคนแลว 
นักการเมืองคิดเปนสัดสวนนอยมาก แตบุคคลเหลานี้มีความสําคัญยิ่งเพราะมีบทบาทในการใชอํานาจรัฐ 
การปฏิบัติตนจึงมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนของประเทศและทองถ่ินโดยรวม ดังนั้น หาก
บุคคลเหลานี้สามารถใชอํานาจรัฐอยูบนหลักจริยธรรมควบคุมความประพฤติใหอยูในครรลองครองธรรม
ก็เปนท่ีเชื่อไดวา จะชวยใหการพัฒนาประเทศและทองถ่ินมีความตอเนื่องและยั่งยืน 

สรุป จริยธรรมมีประโยชนอยางยิ่ง ดังนั้นในภาพพจนท่ีดีของบุคคลท่ีมีจริยธรรม เขาก็จะเห็น
ประโยชนแกสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานและอาชีพ
อยางแทจริง และเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมนุษยทุกคน และทุกวิชาชีพหากบุคคลใด วิชาชีพใดไมมี
จริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลว ก็ยากท่ีจะกาวไปสูความสําเร็จแหงตน และในวิชาชีพนั้น ๆ 

86สมชาติ เจศรีชัย, ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา ครั้งท่ี 9 ประจําป 2550 
เรื่อง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมและการปกครอง, อางแลว, หนา 676. 

87เรื่องเดียวกัน, หนา 676. 
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3) จริยธรรมของนักการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
การนําจริยธรรมมาเปนแนวทางปฏิบัติใหกับขาราชการการเมืองหรือนักการเมืองไทยนั้นตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติไวในหมวด 13 วาดวยจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐในมาตรา 279 และมาตรา 280 เนื้อหาโดยสรุป คือ การจัด
ใหมีประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ถาหากขาราชการและ
เจาหนาท่ีรัฐฝาฝนมีความผิดทางวินัย ผูดํารงตําแหนงฝาฝนและเปนความผิดรายแรงใหผูตรวจการ
แผนดินสงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ และถือเปนเหตุ
ใหถูกถอดถอนออกจากตําแหนงโดยมติวุฒิสภาได 

ดังนั้น สํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยประมวลจริยธรรม
ของขาราชการการเมือง พ.ศ. 2551 ซ่ึงระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เปน
ตนไปและใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการการเมือง พ.ศ. 2543 

หมวด 1 ไดกําหนดคานิยมหลักของขาราชการการเมือง ขอ ๖ ขาราชการการเมือง มีหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย รักษาประโยชนสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันใน
คานิยมหลัก ดังนี้ 

1) ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2) ยึดม่ันคุณธรรมและจริยธรรม  
3) มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ  
4) ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน 
5) ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย  
6) ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
7) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
8) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
9) ยึดม่ันในหลักจรรยาของการเปนขาราชการการเมืองท่ีดี 
หมวด 2 ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองไว ซ่ึงมีท้ังหมด 23 ขอ 

ไดแก ขอท่ี 7 ถึงขอ 29 โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
7) ขาราชการการเมือง ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และเปนแบบอยางท่ีดี

ในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
8) ขาราชการการเมือง ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
9) ขาราชการการเมือง ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี การเคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมายอยางเครงครัด 
10) ขาราชการการเมืองตอง ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ท้ังโดยสวนตัว

และโดยหนาท่ีความรับผิดชอบตอสาธารณชน ท้ังตองวางตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
11) ขาราชการการเมือง ตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืนไมแสดงกิริยาหรือใช

วาจาอันไมสภุาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 
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12) ขาราชการการเมือง ตองมีอุดมการณในการทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตองถือเอา
ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 

13) ขาราชการการเมือง ตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถ ดวยความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ 

14) ขาราชการการเมืองตอง ไมใชหรือยินยอมใหผู อ่ืนใชสถานะ หรือตําแหนงการเปน
ขาราชการการเมืองไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวา
จะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 

15) ขาราชการการเมืองตอง ไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไปกาว
กายหรือแทรกแซงการบรรจ ุแตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการซ่ึงมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญหรือราชการสวนทองถ่ินหรือใหบุคคลดังกลาวพน
จากตําแหนง ท้ังนี้ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

16) ขาราชการการเมือง ตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือผูใกลชิด
กาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของตนหรือของผูอ่ืน และตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนง
หนาท่ีของตนโดยมิชอบ 

17) ขาราชการการเมือง ตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอ่ืนใดของ
คูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

18) ขาราชการการเมือง ตองรักษาความลับของราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมาย 

19) ขาราชการการเมือง ตองยึดม่ันในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้งผู
สมควรดํารงตําแหนงตางๆ 

20) ขาราชการการเมือง ซ่ึงพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปนความลับของ
ราชการซ่ึงตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพ่ือใหเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน ท้ังนี้ ภายใน
กําหนดระยะเวลาสองปนับจากวันท่ีพนจากตําแหนง 

21) ขาราชการการเมือง ตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางท่ีผิด การฉอฉล 
หลอกลวง หรือการกระทําอ่ืนใดท่ีทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

22) ขาราชการการเมือง ตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล
อ่ืน เพ่ือประโยชนตาง ๆอันอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส ญาติ
สนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 

23) ขาราชการการเมือง ตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจท่ีติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐตาม
ระเบียบและข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

24) ขาราชการการเมือง พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสมํ่าเสมอ เอาใจใสทุกข สุขและรับฟง
เรื่องราวรองทุกขของประชาชนและรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

25) ขาราชการการเมือง ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจผิดหรือเพ่ือประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
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26) ขาราชการการเมือง ตองรักษาทรัพยสินของราชการและใชทรัพยสินของราชการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคนั้น ๆเทานั้น 

27) ขาราชการการเมือง ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของชาติ 
28) ขาราชการการเมือง ตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมายหรือผูมี

ความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนันหรือผูเก่ียวของกับยาเสพติดอันอาจ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

29) ขาราชการการเมือง ตองแสดงความรับผิดชอบ ตามควรแกกรณีเม่ือปฏิบัติหนาท่ีบกพรอง
หรือปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดอยางรายแรง 

สวนตอนทายไดบัญญัติเก่ียวกับ หมวดวาดวยการกํากับ ดูแลไวในหมวด 3 โดยใหนายกรัฐมนตรีมี
หนาท่ีกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของรัฐมนตรีและขาราชการการเมืองอ่ืนท่ีนายกรัฐมนตรีแตงตั้งให
เปนไปตามระเบียบนี้ 

ดังนั้น มาตรฐานจริยธรรมของนักการเมือง ท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีไดออกมาบังคับใชตั้งแต
วันท่ี 24 สิงหาคม 2551 นั้นถือวาเปนหลักท่ีขาราชการการเมืองและนักการเมืองตองปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีไดบัญญัติไว ถาหากนักการเมืองปฏิบัติไดตามหลักเกณฑท่ีไดวางไวนี้ ยอมสงผลตอการ
บริหารประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี และสามารถยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองใหดีข้ึน และเปนท่ียอมรับ
นับถือของประชาชนท้ังประเทศ88 

จากการศึกษาจริยธรรมของขาราชการการเมืองสรุปไดวา ขาราชการการเมืองตองจงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนแบบอยางท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม 
คุณธรรมและศีลธรรม รับผิดชอบตอสาธารณชน วางตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชน มี
อุดมการณในการทํางาน ใหบริการประชาชนอยางเต็มความสามารถ ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม 
ไมเลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสมํ่าเสมอ เอาใจใสทุกข สุขและรับ
ฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชนและรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน แสดงความ
รับผิดชอบ ตามควรแกกรณีเม่ือปฏิบัติหนาท่ีบกพรองหรือปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาด หากนักการเมือง
ปฏิบัติตามระเบียบท่ีไดบัญญัติไว ยอมสงผลตอการบริหารประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี และสามารถยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองใหดีข้ึน 

5) จริยธรรมของนักการเมืองตามหลักพระพุทธศาสนา 
จริยธรรมของนักการเมืองตามแนวทางของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาตรัสสั่งสอนถึง

ความสําคัญของ “นักการเมืองไว” ไวดังนี้ 

88สุชาติ  จนัทรวงศ, “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการ
การเมือง”, 24 พฤษภาคม พ.ศ.2556, 
<http:/www.matichon.co.th/news/detail.php/newsid/grpid&catid> (10 May 2013). 
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“เม่ือฝูงโคท้ังหลายขามฟาก โคผูนําทางเดินทางไปคด โคนอกนี้ท้ังหมดยอมเดินทางไปคดตาม
ในหมูมนุษยท้ังหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ผูใดไดรับสมมติใหเปนใหญ เขาผูนั้นประพฤติ “ธรรม” จะปวย
กลาวไปใยวาคนอ่ืนจะไมประพฤติตามบาง เม่ือฝูงโคท้ังหลายขามฟาก โคผูนําฝูงเดินทางไปตรงโค
นอกนั้นท้ังหมดยอมเดินทางไปตรงตามกันไปเปนแถว ในหมูมนุษยท้ังหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ผูใด
ไดรับสมมติใหเปนใหญ  เขาผูนั้นประพฤติ “ธรรม” จะปวยกลาวไปใยวาคนอ่ืนจะไมประพฤติตามบาง 
ถาพระราชา (ผูนํา) ตั้งอยูในธรรม ประเทศชาติยอมอยูเปนสุข” 

จริยธรรมของนักการเมืองสําหรับในการปกครองตนนั้น มีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา
มากมายหลายพระสูตร ซ่ึงเนนไปท่ีการประพฤติปฏิบัติตน ท้ังขอปฏิบัติของฝายบรรพชิต และฆราวาส 
เชน ในหมวดอัตวรรค เชน “บัณฑิตยอมฝกตน” “ผูประพฤติดียอมฝกตน” ผูฝกตนไดแลว ภายนอกของ
ผูนั้นก็เปนอันรักษาดวย” เปนตน หรือแมแตการปฏิบัติตนตามมรรคมีองค ๘ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติใหมนุษย
เขาถึงความดับทุกขอันเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอยางอุกฤษฏในพระพุทธศาสนา หรือในเรื่อง
เก่ียวกับการละอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ อันเปนสาเหตุแหงปญหาท้ังตนเอง และสังคม การเขาถึง
ธรรมชาติความตองการของมนุษยท่ีตองตกอยูภายใตวนเวียนของโลกธรรม 8 ประการ คือ ลาภ ยศ 
สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และทุกข รวมท้ังการมีสติสัมปชัญญะ มีความรูรอบตัว ไม
หลงลืมตัว หลงกระทําผิด มีหิริ โอตัปปะ ซ่ึงถือวาเปนหลักธรรมท่ีชวยคุมครองโลก ใหมีความรูสึกเกรง
กลัวตอการกระทําชั่วอันเปนผลรายตอตน และสังคมท่ีตัวเองอยู การวางตัวเม่ืออยูในสังคม การละเวน
จากสิ่งชั่วรายตาง ๆ เชน ความละโมบ ความโกรธ พยาบาท การลบหลูคุณทาน การเยอหยิ่ง อวดดี หรือ
การปกครองตนใหพนจากมลทิน 9 อยาง มีความโกรธ การลบหลูคุณทาน ริษยา ตระหนี่ มายา มักอวด 
พูดปด ปรารถนาลามก และมีความเห็นผิดจากธรรมนองคลองธรรม เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนเปนหลักธรรม
ในการปกครองตนท้ังนั้น หลักธรรมตาง ๆ เหลานี้ไมไดเจาะจงหมายเอาผูใดผูหนึ่งนําไปปฏิบัติโดยเฉพาะ 
แตเปนหลักธรรมท่ีมนุษยทุกคนท้ังหมดจําเปนตองประพฤติปฏิบัติเสมอเหมือนกัน ในท่ีนี้จะนําเอาเพียง
หลักธรรมบางขอท่ีเดน และเห็นวามีความจําเปนตอการปฏิบัติตนในสังคมมาแสดงไวพอเปนแนวทาง
ใหเห็นถึงรูปแบบ หรือภาพรวมของการปกครองตน และการปฏิบัติตนตอสังคมตามทรรศนะการเมือง
ในพระพุทธศาสนาตอไป89 

1) เบญจศีล เบญจธรรม ถือวาเปนหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานของมนุษยทุกคนควรท่ีจะปฏิบัติ และ
ละเวนเพ่ือความสมบูรณในตัวเอง พระพุทธศาสนาถือวาศีล 5 และธรรม 5 ประการเปนจริยธรรมท่ีเปน
สากล เม่ือมนุษยทุกคนถือปฏิบัติแลว ยอมนําไปสูความสงบสุขท้ังตอตน และสังคมโดยสวนรวม ศีล 5 
และธรรม 5 ประการ ประกอบดวย 

1) เวนจากการเขาไปเบยีดเบียน ทําราย ฆาสัตว 
2) เวนจากการลักขโมยถือเอาของคนอ่ืน 
3) เวนจากการประพฤติผิดในกาม 
4) เวนจากการกลาวเท็จ พูดโกหก หลอกลวง 

89พระครูคุณสารพินิจ, เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชารัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2552), หนา 39. 
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5) เวนจากการดื่มสุราเมรัย ตลอดถึงสิ่งเสพติดท่ีทําใหเกิดความเมา และเปนเหตุทําลาย
สติสัมปชัญญะ 

หลักเบญจศีลขางตน เปนขอปฏิบัติพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของมนุษย หากทุกคน
สามารถนําไปปฏิบัติได หรือสามารถปกครองตนเองใหอยูภายใตศีล 5 ไดบุคคลนั้นจะพบกับชีวิตท่ีสงบ
สุข ยังความสันติสุขใหเกิดข้ึนแกสังคมพรอมไปดวย และหลักธรรมท่ีตรงขามกับงดเวน 5 ประการ
ขางตน นั่นคือ หลักศีลธรรมฝายบวกท่ีมนุษยตองปฏิบัติ คือ ธรรม 5 ประการ ประกอบดวย 

1) มีความเมตตา กรุณาชวยเหลือสัตวและมนุษย 
2) ประกอบสัมมาชีพ เอ้ือเฟอเจือจาน โอบออมอาร ี
3) มีความสันโดษ ยินดีเฉพาะคูครองของตน 
4) พูดคําสัตย คําแท คําจริง 
5) ไมดื่มน้ําเมา หรือเครื่องเสพมึนเมาอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท 
นอกจากนี้ความมุงหมายสูงสุดของชีวิตมนุษยคือการเดินไปใหถึงจุดมุงหมายเชนเดียวกับการ

ทํางานจะตองเจออุปสรรคมากมายหลายประการ แตสิ่งท่ีจะคุมครองมนุษย คือจริยธรรม ซ่ึงเรียกอีก
อยางหนึ่งวา ประพฤติตามหลักของศีลธรรม พระพุทธองคทรงตรัสวา ผูใดประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรม ธรรมนั้นก็จะคุมครอง ผูปฏิบัติเสมอ เชนเดียวกันกับการทํางาน ถาทํางานดีมีคุณภาพรูจัก
ออนนอมถอมตนตอผูใหญ การงานก็จะเจริญกาวหนาไปดวยดีเพราะการปฏิบัติงานอยางนี้ เปนตน 
เพราะการถือหลกัธรรม 5 ประการหรือเบญจธรรมนั้น ก็จะทําใหเปนผูเดินทางเขาสูจุดหมายสูงสุดของ
หนาท่ีการงานเร็ว90 

2) ราชสังคหวัตถุ หมายถึง ธรรม 4 ประการ เปนแนวทางการสงเคราะหประชาชน อันไดแก 
1) สัสสเมธะ ฉลาดในการบํารุงพืชพันธธัญญาหาร ปรีชาสามารถในนโยบายท่ีจะบํารุงหรือ

พืชพันธธัญญาหารสงเสริมการเกษตรใหอุดมสมบูรณ 
2) ปุริสเมธะ ฉลาดในการบํารุงขาราชการ สงเสริมคนดีมีความสามารถจัดสวัสดิการใหดี 
3) สัมมาปาสะ ความสามารถผูกมัดน้ําใจประชาชน ผดุงประสารประชาชนไวดวยนโยบาย

สงเสริมอาชีพ เชน จัดทุนใหคนยากจนยืมไปสรางตนในทางพาณิชยกรรม หรือดําเนินกิจการตาง ๆ 
ไมใหฐานะเหลื่อมล้ําหางเหินจนแตกแยก 

4) วาจาเปยยะ มีวาจาควรดื่มใจ รูจักพูด รูจักชี้แจง แนะนํา รูจักทักทาย ถามไถทุกขสุข
ราษฎรทุกชั้น แมปราศรัยก็ไพเราะนาฟง ท้ังประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐาน มีประโยชนเนนทางแหง
การสรางสรรคแกปญหา เสริมความสามัคคี ทําใหเกิดความเขาใจดี ความเชื่อถือและความนับถือ91 

3) อิทธิบาท 4 ประการ เปนจริยธรรมเพ่ือความสําเร็จในการปฏิบัติงานในพระพุทธศาสนามี 4 
ประการหรือท่ีเรียกวา “อิทธิบาท 4 ประการ”ดังนี้ 

1) ฉันทะ คือ ความพอใจในการงานนั้นๆ มนุษยเปนผูมีความชอบในอิสระและเสรีภาพ 
ดังนั้น จึงชอบทําอะไรตามใจของตนเอง แตอยูภายใตกรอบของกฎหมายและหลักของศีลธรรม “เปนผู
ความอิสระในทาง กาย ทางความคิดและทางจิต” และความอิสรเสรีภาพดังกลาวนั้น เม่ือเกิดข้ึนแลวก็

90เรื่องเดียวกัน, หนา 39. 
91เรื่องเดียวกัน, หนา 39. 
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จะสามารถทําใหตัดสินใจในการทํางานดวยความพอใจ เม่ือมีความพอใจในงานนั้น ก็จะทําใหท่ีทําอยู
บรรลุลวงไปดวยดี มนุษยถาไมมีความพอใจหรือไมถนัดในงานนั้นๆ ก็สําเร็จไดอยาก เพราะถาไมมีความ
พอใจหรือไมชอบงานนั้น ถึงจะถูกบังคับก็ทํางานไดไมดีเทากับกับของตนพอใจและชอบใจในงานนั้น เปน
ตน 

2) วิริยะ มีความหมายวา เปนผูกลาหาญ “วีระ” แปลวา กลา ลงปจจัยตามไวยากรณ เปน 
“วิริยะ” แปลวา ความเปนผูกลา ภาษาไทยจึงเรียกวา ความเพียรเปนอาการของความกลาหาญอยางไม
ยอมทอถอย มนุษยท่ีจะมีความกลาและความทรหดอดทนไดนั้น ก็สืบเนื่องมาจากความพอใจในสิ่งท่ีตน
ทําอยูหรือมีความพอใจในงานนั้น ๆจึงทําใหเกิดความเพียรข้ึนมาในจิตใจ 

3) จิตตะ คือ ความตั้งใจ การทํางานดวยความตั้งใจนั้น ก็สืบเนื่องมาจาก ความพอใจและ
ความเพียรพยายาม เพราะ ความพอใจและความเพียรนั้นก็สงผลมาถึงความตั้งใจ ความตั้งใจนั้นเปน
ความมุงม่ันท่ีจะทํางานของตนท่ีทําอยูใหสําเร็จลงไดดวยดี 

4) วิมังสา การพิจารณาไตรตรองใหดี การพิจารณาใหรอบครอบถึงขอบกพรองของงานหรือ
ความสําเร็จของงานมันเกมาจากสาเหตุอะไร เม่ือมีความสําเร็จ สําเร็จสาเหตุมาจากสิ่งใด ควรมีการจดจํา
หรือบันทึกไวเพ่ือในงานตอไปในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนหรือทํางานนั้นตอไป หรืองานประสบความลมเลว มี
สาเหตุมาจากสิ่งใด พิจารณาหาขอบกพรองใหได จดจําไวหรือบันทึกไวเพ่ือนําไปแกไขหรือปรับปรุงให
มันดีข้ึนตอไป ขอวิมังสานี้หรือเรียกอีอยางหนึ่งวา การทํางานดวยปญญาอาศัยปญญาเปนตัวเชื่อมในการ
ทํางานระหวางงานประสบความสําเร็จและงานท่ีประสบความลมเลว เปนตน92 

4) หลักสาราณียธรรม เปนหลักธรรมอีกประการหนึ่ง ท่ีแสดงใหเห็นถึงหนาท่ี และความสัมพันธของ
คนในสังคมท่ีควรปฏิบัติตอกันเพ่ือความสามัคคีและทําใหสังคมเปนเอกภาพซ่ึงมี 6 ประการ คือ 

1) ความมีเมตตากายกรรม คือ การแสดงออกถึงความปรารถนาใหผูอ่ืน หรือเพ่ือนรวมสังคม
ใหมีความสุขทางกาย มีความเต็มใจชวยเหลือหมูคณะเต็มท่ี แสดงออกทางกายถึงความสุภาพเคารพ
นอบนอมตอกัน 

2) ความมีเมตตาวจีกรรม คือ การแสดงออกดวยความปรารถนาดีทางวาจา คือใชวาจาให
เหมาะสมตามวัย และฐานะของคนรวมในสังคมเดียวกัน รวมท้ังใชปยวาจาชวยสรางประโยชนแก
ประเทศชาติ เวนปสุณวาจาอันเขาไปหักรานประโยชนของผูอ่ืน 

3) ความมีเมตตามโนกรรม คือ การต้ังจิตปรารถนาดีตอตน และสังคมท่ีตนอาศัยอยู และมีจิต
คิดสรางสรรคประโยชน มองกันในแงดี ไมมีความหวาดระแวงกัน 

4) สาธาณโภคี คือ รูจักแบงปน เฉลี่ยเจือจานตอเพ่ือนรวมสังคม มีการเสียสละ หรือนํามา
เปนของสวนรวมรวมกันใชในสังคม 

5) ศีลสามัญญตา คือ จะตองประพฤติตนในขอปฏิบัติเดียวกัน เชื่อและยึดถือเคารพในสิ่ง
เดียวกันในสังคมไมทําตัวเปนแกะดําในวงสังคม เคารพกฎหมายและระเบียบของสังคมท่ีตกลงยอมรับ 

92พระมหาวิพจน สุภจารี (วันคํา), “การศึกษาแนวความคิดเรื่องเสรีภาพในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2547, 
หนา 17-18. 
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6) ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นเสมอกัน มีการยอมรับในหลักการเดียวกัน ยอมรับนับถือ
ความคิดของกันและกัน เปนตน 

หลักสาราณียธรรมนี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา “หลักใฝสามัคคี เพราะเปนหลักธรรมท่ีมนุษยควรมี
ตอกันในสังคมท่ีตนเปนอยู หรืออยูรวม ไมวาจะอยูในตําแหนง หรือฐานะใดในสังคม ดังนั้น ประโยชนท่ี
จะเกิดตามมาจากการปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ คือทําใหคนในสังคมระลึกถึงกันในแงดี ไมเกิดการตั้งขอ
รังเกียจอันเปนเหตุใหเกิดการแตกความสามัคคีของคนในสังคม มีความรักใครปรองดองกัน มีความ
เคารพตอกันตามสถานภาพ ไมทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน ทําใหเกิดความสามัคคีกัน และทําใหสังคมเกิด
ความเปนเอกภาพ และภราดรภาพในสังคม ความสงบสุขยอมเกิดข้ึนตามมาในท่ีสุด”93 

5) อปริหานิยธรรม เปนหลักธรรมท่ีทําใหสังคมมีแตความเจริญ มี 7 ประการดังนี้ 
1) หม่ันประชุมกันเนื่อง ๆ 
2) มีความพรอมเพรียงกันเม่ือประชุม และเลิกประชุม ตลอดท้ังพรอมเพรียงกันทํากิจรัฐ 
3) เคารพ ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีของรัฐ ไมเพิกถอนสิ่งท่ีบัญญัติไวดีแลว และไม

บัญญัติสิ่งท่ีไมดีไมงามข้ึนมาแทน 
4) มีความเคารพในผูนําท่ีไดรับแตงตั้ง หรือการรบัรองแลวโดยธรรม 
5) ไมลุแกอํานาจความอยากท่ีเกิดข้ึนประพฤติธรรมและใหเกียรติแกสุภาพสตรี 
6) สิ่งใดเปนท่ีเคารพนับถือของประชาชน นักการเมืองจะตองเคารพ และนับถือในสิ่งนั้น

ดวยท้ังไมยกเลิกพิธีกรรมอันชอบธรรมอันนั้น 
7) สงเสริม หรือกําหนดมาตรการในการคุมครอง ใหผูประพฤติธรรมเขามาสูแวนแควน เม่ือ

เขามาแลวก็ใหความอนุเคราะหตามควร 
อปริหานิยธรรม เปนหลักธรรมท่ีทําใหสังคมมีแตความเจริญ ไมมีเสื่อม เปนหลักการปกครอง

ท่ีมีลักษณะเหมือนการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะถือเสียงขางมากเปนเกณฑในการตัดสิน 
และมุงเนนถึงความสามัคคีธรรมในการทํางานมีการเคารพในกฎหมาย และขอตกลงระหวาง
ประชาชน ตลอดจนสงเสริมใหมีการนํา หรือชักชวนใหคนดีมาสูประเทศ (ลงทุน) เรียกวา “หลักอปริ
หานิยธรรม”94 

6) ทศพิธราชธรรม คือ คุณธรรมของพระราชาผูปกครองประเทศ อยางไรก็ตามทศพิธราชธรรม นี้
ไมใชเปนคุณธรรมเฉพาะพระราชาพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนผูปกครองประเทศเทานั้น แตยังเปนคุณธรรม
สําหรับผูปกครองท่ัวไป ตั้งแตผูบริหารบานเมืองลงมาจนถึงหัวหนาครอบครัว ไดแก 

1) ทาน คือ การใหวัตถุสิ่งของและอ่ืนๆ เพ่ือประโยชนและความสุขของผูรับ นักการเมือง
หรือผูปกครองท่ีดีตองไมเห็นแกตัว ตองคิดถึงความสุขของสวนรวมมากกวาสวนตนเสมอ และพรอมท่ี
จะใหความชวยเหลือแกสมาชิกของสังคมในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุสิ่งของ ทรัพยสินเงินทอง 
แมกระท่ังกําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิด และกําลังสติปญญา กลาวโดยสรุปทานนั้นมี 2 อยาง คือ 

93พระครูคุณสารพินิจ, เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชารัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร
, อางแลว, หนา 42. 

94เรื่องเดียวกัน, หนา 42. 
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1.1) อามิสทาน คือ การใหวัตถุสิ่งของหรือปจจัย 4 ไดแก เสื้อผาอาหารท่ีอยูอาศัยและยา
รักษาโรค เปนตน 

1.2) ธรรมทาน คือ การใหธรรม ไดแก คําแนะนําสั่งสอน คําตักเตือน และขอคิดคติ
เตือนใจตาง ๆ 

การใหอีกประการหนึ่งท่ีแยกออกมาจากธรรมทาน คือ อภัยทาน ไดแก การใหอภัยกัน การไม
ถือโทษหรือการยกโทษใหแกผูท่ีลวงเกินท้ังทางกายและวาจา ผูนําท่ีดีตองรูจักใหอภัยแกสมาชิกในสังคม
เสมอเหมือนกัน 

2) ศีล คือ ความประพฤติดีงาม การรักษาความประพฤติทางกายและทางวาจาใหเปนปกติ
หรือเปนไปในทางท่ีดีงาม นักการเมืองท่ีดีตองต้ังอยูในศีลธรรม มีวินัย และตองประพฤติตนดี การ
ประพฤติตนดีนั้นตองดีพรอมในทุกทาง ท้ังทางกาย วาจา และใจ นั่นก็คือนักการเมืองตองเปนแบบอยาง
ท่ีดีของคนในสังคม ถาสังคมใดมีผูนําท่ีไรคุณธรรม ขาดระเบียบวินัย สังคมนั้นจะอยูไมได จะปนปวนและ
อาจถึงความวิบัติในท่ีสุดแตถาสังคมใดตั้งอยูในศีลธรรม ประพฤติตามกฎหมายและจารีตประเพณีอันดี
งาม เปนแบบอยางท่ีดีของคนในสังคม สังคมนั้นก็จะดํารงอยูไดนาน มีความเจริญม่ันคงและสงบสุข 

3) ปริจจาคะ คือ ความเสียสละความสุขและประโยชนของตน เพ่ือสังคมสวนรวม 
นักการเมืองหรือผูปกครองมีภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบมาก นักการเมืองท่ีดีตองดูแลสมาชิกใน
สังคมใหอยูเย็นเปนสุขตองเอาใจใสรับรูปญหาของสังคม ตองไมเห็นแกตัว ตองเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตนหรือสวนใหญมากกวาสวนนอย ตองพยายามหาทางทําใหสังคมเจริญรุงเรือง 
นักการเมืองจึงจําเปนตองเสียสละทรัพยเสียสละเวลา เสียสละกําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิด และ
กําลังสติปญญา รวมท้ังเสียสละความสุขใหแกสวนรวม นั่นคือนักการเมืองตองอุทิศตนเพ่ือพัฒนาคนและ
สังคมใหสงบสุข 

4) อาชวะ คือ ความซ่ือตรง ความตรงไปตรงมา นักการเมืองหรือผูปกครองตองเปนแบบอยาง 
เปนตัวอยางท่ีดีแกสังคม หากนักการเมืองขาดความซ่ือตรง มีเลหเหลี่ยม คดในของอในกระดูก ฉอราษฎร
บังหลวง ปากพูดอยาง ทําอีกอยาง และคิดไปอีกอยาง ยอมจะไมไดรับความเชื่อถือ ความไววางใจจากคน
ในสังคม จะตัดสินปญหาใด ๆ ก็ไมไดรับความสะดวก ทุกคนไมยอมรับ ดวยเหตุนี้นักการเมืองจึงตองมี
ความซ่ือตรง ความซ่ือตรงเปรียบเหมือนเกราะปองกันมิใหผูใดกลาใสรายปายสี 

5) มัทวะ คือ ความสุภาพออนโยน ความเปนผูมีอัธยาศัยสุภาพออนโยน ไมดื้อดึง ไมถือตน 
ลืมตัว เหลิง และหลงในอํานาจ นักการเมืองหรือผูปกครองตองมีความสุภาพ ออนโยนตอคนทุกชนชั้น 
ทุกเพศ ทุกวัย ความสุภาพออนโยนนี้ ในทางปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันยอมมีการปรับใชตามเหตุผล
และตามความเหมาะสมแกบุคคลและกาลเทศะ คนท่ีมีความสุภาพออนโยนจะเปนคนท่ีเขากับบุคคลอ่ืน
ไดงายและไดดี มักจะเปนผูท่ีไดรับการยอมรับจากคนอ่ืน ถาเปนผูใหญก็จะเปนคนนานับถือ คนเสมอกัน
ก็นาคบหาสมาคม คนต่ํากวาก็เปนคนนารักนาเอ็นดู นอกจากนี้คนท่ีมีความสุภาพออนโยน มีสัมมา
คารวะก็อาจประกอบกิจการงานตาง ๆใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

6) ตบะ คือ ความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส ความเพียรพยายามขจัดกิเลส ตัณหาไมใหเขา
ครอบงําจิตใจ สามารถบังคับควบคุมตนเองมิใหลุมหลงหมกมุนในความสุขสําราญ จนเปนเหตุใหเสียการ
งานได นักการเมืองหรือผูปกครองท่ีดีตองมีสติระลึกอยูเสมอวา ตนมีหนาท่ีอะไร มีความรับผิดชอบตอ
ประชาชนอยางไร จะตองมุงม่ันตอหนาท่ีนั้น ไมปลอยใจใหหลงใหลในความสุขสําราญท่ีมีผูเสนอสนองมา
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ใหดวยวิธีตางๆ จนลืมหนาท่ี ลืมตัว และหลงผิด นักการเมืองท่ีเห็นหนาท่ีสําคัญกวาความสุขสําราญ 
ยอมจะสรางความศรัทธากาวหนาม่ันคงและความสงบสุขแกสังคม นักการเมืองท่ีมีตบะจะกอใหเกิด
ความรูสึกเกรงขามและความศรัทธาเลื่อมใสแกผูท่ีพบเห็น 

7) อักโกธะ คือ ความไมโกรธ หรือการไมแสดงความโกรธใหปรากฏ นักการเมืองจะตองมี
จิตใจม่ันคง สุขุมเยือกเย็น สามารถอดกลั้นความไมพอใจไวได ไมแสดงโทสะ ดาวาเกรี้ยวกราด แม
บางครั้งจะถูกติฉินนินทา หรือวิพากษวิจารณโดยไมมีมูลความจริง ก็ขมใจไวได ไมแสดงปฏิกิริยาโตตอบ
ดวยอารมณ แตใชเหตุผลพูดจากัน การบริหารงานท่ีถูกอารมณโกรธบดบังเหตุผลและสภาพความเปน
จริงแลว ยอมไมเห็นหนทางท่ีจะคิดถึง ท้ังนี้ก็เพราะการบริหารงานท่ีถูกอารมณโกรธบดบังเหตุผลและ
สภาพความเปนจริงแลว ยอมไมเห็นหนทางท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ 

8) อวิหิงสา คือ ความไมเบียดเบียน การไมกดข่ีขมเหงรังแกผูอ่ืน สัตวอ่ืนใหเดือดรอนลําบาก 
ตามอําเภอใจหรือดวยเห็นเปนเกมสนุก ๆของตนเอง เพราะลุอํานาจแหงโมหะ ดังนั้นนักการเมืองถือวา
เปนผูมีอํานาจ มีกําลัง มีทรัพยมากกวาผูอ่ืน และมีโอกาสท่ีจะเลือกปฏิบัติอยางท่ีตนเองพอใจเหนือกวา
สิ่งอ่ืน เพราะไมมีใครกลาทัดทานหรือหามปราม หากนักการเมืองหรือผูปกครองใชอํานาจและอภิสิทธิ์
ดังกลาวไปกดข่ีขมเหงผูท่ีดอยกวา สังคมจะมีแตความยุงยาก ยุงเหยิงระส่ําระสาย ดังนั้น นักการเมืองท่ีดี
ตองไมหลงระเริงในอํานาจ ใชอํานาจทําอันตรายตอรางกายและทรัพยสินผูอ่ืนตามอําเภอใจ ตองคอย
ชวยเหลือประคับประคองผูท่ีดอยกวา หรือผูท่ีทุกขยากเดือดรอน นักการเมืองท่ียึดทศพิธราชธรรมขอนี้
ยอมสรางพระคุณมากกวาพระเดช ยอมเปนท่ีรักใคร เคารพนับถือของผูใตบังคับบัญชา และบุคคลท่ัวไป 
รวมท้ังสามารถสรางสรรคสังคมใหเกิดความสงบสุข 

9) ขันติ คือ ความอดทน ความเขมแข็ง ไมทอถอย สามารถทนตองานหนัก ความเหนื่อย
ยากลําบาก หรือแมกระท่ังสามารถทนตอความเจ็บใจท่ีเกิดจากสาเหตุตาง ๆได นักการเมืองหรือผูปกครอง
หากขาดขันติ ก็จะเปนคนใจเสาะ ออนแอ ไมกลาเผชิญกับความจริง หนักไมเอาเบาไมสู บางครั้งถูก
วิพากษวิจารณ ถูกตอวา ตอตาน ถูกทําราย ถูกกลาวหาก็เอะอะโวยวาย และทนไมได นักการเมืองเชนนี้จะ
ไมไดรับความไววางใจและความเลื่อมใสจากผูท่ีอยูในความดูแล จะไดรับแตความดูหม่ินเหยียดหยาม ในทาง
ตรงกันขามนักการเมืองท่ีดีตองมีความอดทน เขมแข็ง ไมทอถอยตอความเหนื่อยยากลําบาก แมมีอุปสรรค
ก็สามารถฟนฝาผานพนได นักการเมืองเชนนี้จะไดรับการยกยองนับถือ ความไววางใจจากผูท่ีอยูในความ
ดูแล อีกท้ังยังสามารถเปนศูนยกลางรวมน้ําใจของประชาชนได 

10) อวิโรธนะ คือ ความไมคลาดเคลื่อนไปจากธรรม ความเปนผูไมประพฤติผิดทํานองคลอง
ธรรม การรูจักวางตัวเปนหลักหนักแนน ม่ันคงไมเอนเอียงไปเพราะอํานาจของความลําเอียงอยางใด
อยางหนึ่ง ไดแก เพราะรัก เพราะชัง เพราะหลง และเพราะกลัว หรือเพราะอํานาจของโลกธรรม ไดแก 
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ความเสื่อมจากลาภ ความเสื่อมจากยศ นินทา และความทุกข นักการเมืองหรือ
ผูปกครองท่ีดีตองตั้งม่ันอยูในธรรมท้ังสวนยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรมและนิติธรรม คือ ระเบียบแบบ
แผน หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม95 

95สิรภพ  เหลาลาภะ, พุทธศาสตรการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก จํากัด, 2545), 
หนา 171-174. 
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กลาวโดยสรุป เปนท่ีประจักษแลววา ในยุคปจจุบันมนุษยกําลังวุนวาย เดือดรอนสับสนกับ
การเมืองการปกครอง การบริหารบานเมือง นักการเมืองเห็นแกตัว ขาดคุณธรรมและจริยธรรมทางการ
ปกครอง ผูมีอํานาจใชอํานาจผิดศีลผิดธรรม ไมปฏิบัติใหถูกตองดีงามตามธรรมะ ปญหาจึงเกิดข้ึน
มากมาย ผูอยูภายใตกฎเกณฑกติกาทางสังคมไมปฏิบัติตาม ใชเสรีภาพไมอยูในกรอบของศีลธรรม ไม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของตนเอาไว ผูปกครองท่ีไรธรรมขาดระเบียบวินัย ขาดจิตสํานึกตอ
ชาติ เม่ือนักการเมืองหรือผูปกครองไมถือเอาธรรมเปนใหญ ภัยท่ีเกิดจากผูนําจะตองสงตอใหเห็นท่ัวทุก
สถาน ถาหากนักการเมืองหรือผูปกครองยึดถือตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม เปนหลักธรรมข้ันพ้ืนฐาน
ของมนุษยทุกคนควรท่ีจะปฏิบัติ ราชสังคหวัตถุ ซ่ึงเปนแนวทางในการสงเคราะหประชาชน อิทธิบาท 
ซ่ึงเปนจริยธรรมเพ่ือความสําเร็จในการปฏิบัติงาน สาราณียธรรม ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีแสดงใหเห็นถึง
หนาท่ี และความสัมพันธของคนในสังคมท่ีควรปฏิบัติตอกันเพ่ือความสามัคคี อปริหานิยธรรม ซ่ึงเปน
หลักธรรมท่ีทําใหสังคมมีแตความเจริญ และทศพิธราชธรรม ซ่ึงเปนคุณธรรมของพระราชาผูปกครอง
ประเทศหรือผูนําประเทศท่ีตองปฏิบัติตอประชาชน 

7) ยึดหลักธรรมาธิปไตย เปนหลักปฏิบัติในการใชอํานาจปกครอง แมวาการเมืองกับศาสนาจะ
ไมเก่ียวของกันโดยตรง แตหากการเมืองขาดหลักธรรมทางศาสนาก็ไมมีอะไรท่ีจะเปนหลักประกันสังคม
ได ปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการเมืองการปกครองสวนใหญเกิดจากการขัดหลักศีลธรรม มีความบกพรอง
ในขอปฏิบัติตามหลักธรรมอันดีงามของสังคม อันมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อทางศาสนา ยังผลรายใหเกิด
ข้ึนกับประชาชน ประเทศชาติ และสังคมมนุษยดวย 

 
 

 
2.7 บริบทพ้ืนที่ที่ศึกษา 

โรงเรียนวัดราชบพิธ เปนโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา 5

กระทรวงศึกษาธิการ 5 ตั้งอยู ท่ี เลขท่ี 3 ถ.สนามไชย แขวง 5พระบรมมหาราชวัง 5 5เขตพระนคร 5 5

กรุงเทพมหานคร 5 กอตั้งข้ึนเม่ือประกาสัปตศก 5จุลศักราช 5 1247 ตรงกับรัตนโกสิทรศก 104 หรือ             
ปพุทธศักราช 2428 ในรัชสมัย5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว5 รัชกาลท่ี 5 นับเปนโรงเรียน
มัธยมชายลวน (5โรงเรียนชายลวน 5)ท่ีมีความเปนมายาวนานแหงหนึ่งของประเทศไทย คําวา ราชบพิธ 
หมายถึง กษัตริยทรงสถาปนาข้ึน อันเปนนามพระราชทานของ 5วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 5 5วัด
ประจํารัชกาล5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

2.7.1 3ประวัติโรงเรียน 
ยุคเริ่มแรก 
โรงเรียนวัดราชบพิธไดถือกําเนิดข้ึนมาจากโรงเรียนสอน5ภาษาไทย5ในยุคตนของการจัดการศึกษาใน

ระบบโรงเรียนของไทย ในแผนดินของลนเกลาฯ รัชกาลท่ี 5 5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว5 ปยะ
กษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทร โดยในกาลครั้งนั้น 5พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาพระอรุณนิภาคุณากร 5 
เม่ือครั้งยังดํารงตําแหนงสมเด็จพระพุฒาจารย เจาอาวาส 5วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 5 ไดทรงทํา
ความตกลงกับกรมศึกษาธิการ แตครั้ง5สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ5 ทรง
ดํารงตําแหนงอธิบดี จัดตั้งโรงเรียนวัดราชบพิธข้ึนเม่ือ ประกา 5สัปตศก5 5จุลศักราช 5 1247 ตรงกับ รัตน
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โกสิทรศก 104 หรือป พุทธศักราช 2428 ดังปรากฏหลักฐานรายชื่อโรงเรียนวัดราชบพิธ อยูใน
หนังสือ5ราชกิจจานุเบกษา5 เลม 1 หนา 139 

เม่ือครั้งแรกตั้งโรงเรียนนั้น พระวรวงศเธอ พระองคเจาพระอรุณนิภาคุณากร ไดทรงอนุญาตใช
ชั้นบนของตึกศาลาการเปรียญ ขางสระน้ําดานถนนเฟองนครซ่ึงใชเปน “ภัณฑาคาร” สําหรับเก็บรักษา
ถาวรวัตถุของสงฆ เปนสถานท่ีเลาเรียนโดยมิตองเสียคาใชจายแตอยางใด ในครั้งนั้นโรงเรียน วัดราช
บพิธมีนักเรียนท้ังสิ้น 53 คน มีครู 2 คน มีนายกวีซ่ึงตอมาไดลาออกไปรับราชการในกรมพระ
อาลักษณ และไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนขุนสุทรลิขิต เปนครูใหญคนแรก มีชั้นเรียนเพียงชั้น
เดียว คือ ชั้นประโยคหนึ่ง โดยนักเรียนท่ีสอบไดประโยคหนึ่งคนแรกของโรงเรียนคือ พระสวัสดิ์นคเรศ 
(มงคล อมาตยกุล) สอบไลไดเม่ือ พ.ศ. 2430 

ตอมาอีกประมาณ 3 ป คือราว พ.ศ. 2431 ในสมัยท่ี นายพยอม เปนครูใหญ ผูคนในละแวก
ใกลไกลนิยมสงบุตรมาเขาเรียนมาข้ึน ทําใหสถานท่ีเลาเรียนคับแคบ พระวรวงศเธอพระองคเจา พระ
อรุณนิภาคุณากร พระผูกอกําเนิดโรงเรียนวัดราชบพิธ จึงไดทรงใหยายไปทําการสอนท่ีชั้นลางของ
ตําหนักท่ีประทับของพระองค (ปจจุบันสถานท่ีแหงนี้คือท่ีตั้งขออาคารภุชงคประทานวิทยาสิทธิ์ 1 ซ่ึง
เปนอาคาร 3 ชั้นท่ีอยูติดกับสุสานหลวง) แตกระนั้นก็ตาม ผูคนก็นิยมสงบุตรมาเขาเรียนจนสถานท่ีชั้น
ลางของตําหนักนั้นไมเพียงพออีก พระองคจึงทรงประทานศาลารายรอบบริเวณใหใชเปนหองเรียนอีก 
3 หลัง ในยุคนี้โรงเรียนวัดราชบพิธมีเพียงชั้นประถม 1-4 เทานั้น มีนักเรียนประมาณ 100 คน และ 
หลวงชํานาญอนุสาสน (รอด รักตะประจิตร) เปนครูใหญ 

ในสมัยพระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชินวรวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา ทรงเปนเจาอาวาส
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามสืบตอมา พระองคไดทรงประทาน ศาลารายหลังท่ีอยูดานถนนเฟองนคร ให
ใชเปนสถานท่ีเรียนอีก 1 หลัง ดวยทรงเล็งเห็นความอัตคัตของสถานท่ีเรียน โรงเรียนจึงไดใชศาลารายท้ัง 
4 หลัง กับชั้นลางของตําหนักเปนท่ีเรียน อยางไรก็ดีโรงเรียนวัดราชบพิธก็ไดเจริญโดยลําดับ จนกระท่ัง 
พ.ศ. 2457 สถานท่ีเรียนก็ไมเพียงพอ ราชบุรุษกวย ป.ป. ครูใหญในขณะนั้น ไดทูลขอชั้นบนของตําหนัก 
ซ่ึงมีพระสงฆอาศัยอยูเปนท่ีเรียน สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒนก็ไดมีพระเมตตาโปรด
ประทานใหตามประสงค ในพ.ศ. 2478 สมเด็จพระสังฆราชเจาก็ไดทรงประทานทุนสวนพระองคสรางตึก
สัมฤทธิ์วิทยาการใหเปนท่ีเลาเรียนอีก 1 หลัง ดวยเหตุนี้จึงไดมีการยกฐานะโรงเรียนเดิมใหเปนมัธยม
ตอนตน 

โรงเรียนวัดราชบพิธจึงเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธ” ดังปรากฏหลักฐานดวงตรา
ท่ีประทับอยูบนหนังสือของหองสมุดโรงเรียนหลายสิบเลม โรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธในเวลานั้นมีเพียง
ชั้นมัธยม 1 - 3 สวนประถม 1 - 3 ท่ีมีอยูเดิมก็ยายไปอยูโรงเรียนประถมวัดสุทัศนแทน โรงเรียนมัธยมวัด
ราชบพิธไดเจริญโดยลําดับ จนกระท่ังป พ.ศ. 2467 จึงไดเริ่มเปดชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในสมัยท่ีขุน
กิตติเวทยเปนครูใหญ ปพ.ศ. 2469 อันเปนปท่ีโรงเรียนแหงนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนถึง 
401 คน และในป พ.ศ. 2474 นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธก็สามารถสอบไลไดเปนท่ี 1 ของ
ประเทศคือ นายสุดใจ เอ่ียมอุดม 

ปพ.ศ. 2478 ขุนชํานิอนุสาสน (เสง เลาหะจินดา) ครูใหญ และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ธรรมการไดไปเฝาพระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา ผูทรงอุปการะ
โรงเรียนทูลขอสถานท่ีเลาเรียนเพ่ือจะขยายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 7 - 8 แผนกวิทยาศาสตร พระองคก็ได



 74 

ทรงพระเมตตาประทานทุนสรางตึกสัมฤทธิ์วิทยาการให พรอมท้ังจัดตั้งอุปกรณการศึกษาใหเสร็จ ท้ัง
ยังทรงฉลองตึกใหเสร็จในป พ.ศ. 2479 อันเปนปรุงข้ึน แตกระทรวงธรรมการในเวลานั้นกลับอนุญาต
ใหเปดแผนกภาษาแทน และสั่งยุบโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดมหรรณพารามรวมกับโรงเรียนนี้เม่ือป พ.ศ. 
2480 

หลังจากท่ีสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สิ้นพระชนมเม่ือ 25 สิงหาคม 2480 
แลว พระสาสนโสภณ (ภา ภาณโก) เจาอาวาสยุคท่ี 3 ไดเปนผูอุปการะสืบตอมา ทานไดเห็นความ
เจริญของการศึกษาจึงรวมจัดหาทุนกับคณะศิษยานุศิษย สรางอาคารเรียนเพ่ิมข้ึนอีก 3 หลัง เพ่ือเปน
พระอนุสรณแดสมเด็จพระสังฆราชเจาพระองคนั้น ตอมาในป พ.ศ. 2481 กระทรวงธรรมการไดสั่งให
ยุบโรงเรียนมัธยมวัดมหาธาตุกับโรงเรียนมัธยมกลอมพิทยากร มารวมกับโรงเรียนวัดราชบพิธในสมัย
ขุนวิทยาวุฒิ (นวม ชัยรัตน) เปนครูใหญ ทําใหมีนักเรียนเพ่ิมข้ึนถึง 560 คน จนสถานท่ีเรียนไม
เพียงพอ ตองขอยืมใชสถานท่ีในสุสานหลวงจากพระธรรมปาโมกข ผูรักษาการในตําแหนงเจาอาวาส 
ใชเปนสถานท่ีเรียนชั่วคราว และไดรวมมือกันหารือกับพระธรรมปาโมกขราชทินนามทานเจาพระคุณ
สมเด็จพระสังฆราชฯ วาสนมหาเถระ ในเวลานั้น พระจุลคณิศร และพ.อ.พระยาศรีสุรสงคราม เพ่ือหา
ทุนสรางโรงเรียนถวายเปนอนุสรณแตพระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราช
เจา 

ในปลายป เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ขุนชํานิอนุสาสนไดกลับจากการเปนผูแทนราษฎร
มารับตําแหนงครูใหญอีกท้ังยัง ไดรับอนุมัติจากพระสาสนโสภณ เจาอาวาสใหจัดสรางอาคารเรียนเพ่ิม
อีก 4 หลังคือ พ.ศ. 2484 สรางตึกชินวรศรีธรรมวิทยาคาร และพ.ศ. 2485 สรางตึกภุชงคประทานวิทยา
สิทธิ์1, 2 และ 3 ภายหลังจากพระสาสนโสภณไดมรณภาพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจาอาวาสพระองคท่ีสี่ทรงเปนองคอุปถัมภโรงเรียนตอมา 
(ขณะนั้นทรงดํารงสมณศักดิ์ท่ี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย) 

ครั้นตอมาป พ.ศ. 2487 - 2488 นายพิศาล ม่ันเสมอ ครูใหญ เวลานั้นไดติดตอขอทุนกรมสามัญ
ศึกษาจัดการซ้ือหนังสือไทยและตางประเทศ เพ่ือจัดตั้งหองสมุด แตทานไดถึงแกกรรมเสียกอนเม่ือ 27 
ธันวาคม 2488 จนกระท่ังป พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิการไดดําริใหมีหองสมุดโรงเรียนข้ึน โดยเลือก
เอาโรงเรียนแหงนี้เปนท่ีตั้งหองสมุดกลาง สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใชตึกภุชงคประทาน วิยาสิทธิ์ 
3 เปนท่ีตั้งเปดทําการครั้งแรกเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2492 มีอาจารย รสา วงศยังอยู เปนบรรณารักษคน
แรก ในสมัยท่ีนายโกวิท ประทัตสุนทรสาร เปนครูใหญ และโรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธไดเจริญมาโดยลําดับ
จวบจนกระท่ังสถานท่ีท่ีมีอยูมีความคับแคบ ตองมีการจัดเรียนเปน 2 ผลัด (เชา-บาย) แยกบางสวนไปเรียน
ในบริเวณวัดสุทัศนเทพวราราม พรอม ๆ กับการขาดหายไปของคําวา “มัธยม” ในนามโรงเรียนจน
กลายเปน “โรงเรียนวัดราชบพิธ” ในปจจุบัน 

3โรงเรียนแหงใหม (วาสนะประทานวิทยาสิทธิ์) 
นับเนื่องจากการท่ีอาจารยผล ใจสวาง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธคนท่ี 23 ไดมองเห็น 

ความอัตคัตเรื่องสถานท่ีเรียน ท้ังสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดําริเรื่องท่ีนักเรียนของโรงเรียนวัดราชบพิธมีความยากลําบากในเรื่อง
สถานท่ีเรียนแออัด มีพระประสงคท่ีจะขยายสถานท่ีเรียนใหกวางขวางออกไป แมไดมีผูประสงคจะทูล
ถวายท่ีดินใหโรงเรียนหลายรายดวยกัน แตพระองคทรงเห็นวาท่ีเหลานั้นไกลจากวัดราชบพิธ และ
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โรงเรียนเดิมมากเกินไป จนกระท่ังป พ.ศ. 2524 โรงเรียนวัดราชบพิธไดท่ีดินแปลงหนึ่งจํานวน 9 ไร 1 
งาน 46 ตารางวา ซ่ึงเปนท่ีตั้งอาคารคลังยกกระบัตร กรมพลาธิการทหารบก ตั้งอยูบริเวณสวนเจาเชตุ 
ไมไกลจากวัดและโรงเรียนเดิมเหมาะท่ีจะสรางขยายโรงเรียน เพราะกองทัพบกเจาของท่ีนั้นมี
โครงการจะยายคลังพัสดุไปท่ี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนมหาเถระ)สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึง
มีพระลิขิตถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พลเอกเปรม ติณสูลานนทเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2525 เพ่ือทรงขอบิณฑบาตท่ีดินดังกลาวสําหรับใชเปนสถานท่ีกอสรางขยายโรงเรียนวัดราชบพิธ 
ภายหลังท่ีกองทัพบกไดยายคลังพัสดุออกไปแลว แตเรื่องไดเงียบไป จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 
2531 ในมหามงคลสมัยท่ีเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา กองทัพบก โดย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู
บัญชาการทหารบก รักษาราชการผูบัญชาการทหารสูงสุด ดวยความเห็นชอบของ ฯพณฯ พลเอก 
เปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีไดนอมเกลาถวายเอกสารสิทธิ์ท่ีดินราชพัสดุ ท่ีต้ังอาคารคลัง
ยกกระบัตร แดสมเด็จพระสังฆราชฯ พรอมกันนี้  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  ไดมีคําสั่ งแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการสรางอาคารโรงเรียนวัดราชบพิธเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2531 โดยมี พลเอกชวลิต 
ยงใจยุทธเปนประธาน และสมเด็จพระสังฆราชฯ ไดเสด็จทอดพระเนตรสถานท่ีกอสรางขยายโรงเรียน
วัดราชบพิธเปนครั้งแรกและครั้งสุดทาย เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2531 กอนสิ้นพระชนมในวันท่ี 27 
สิงหาคม 2531 

วันท่ี 5 เมษายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคทรงประกอบพิธีวาง
ศิลาฤกษอาคารโรงเรียนวัดราชบพิธแหงใหม ณ สวนเจาเชตุ โดยไดรับงบประมาณการกอสราง
โรงเรียนจากกรมสามัญศึกษา 39,560,000 บาท เพ่ือดําเนินการกอสรางโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ
คอมเพล็กซแหงแรกของประเทศไทย พรอมท้ังอาคารพลศึกษาและสระวายน้ําในวงเงิน 117 ลานบาท 
การกอสรางไดดําเนินไปจนกระท่ังสามารถยายนักเรียนเขาไปเรียนยังสถานท่ีเรียนแหงใหม เม่ือวันท่ี 
1 มิถุนายน 2533 เปนตนมา 

วันท่ี 2 มีนาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ทรงเปดอาคารเรียน 
โรงเรียนวัดราชบพิธแหงใหม ซ่ึงเปนวารดิถีวโรกาศวันคลายวันประสูติใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วา
สนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

32.7.2 สัญลักษณประจําโรงเรียน 
1) 3ตราประจําโรงเรียน 
ฉัตร 5 ชั้น เปนเครื่องประกอบอิสริยยศสมณศักดิ์ในพระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน

สมเด็จพระสังฆราชเจา อักษร ร.บ.ลอมดวยวงกลม เปนอักษรยอของโรงเรียนวัดราชบพิธ มี
ความหมายเพ่ือเปนเครื่องแสดงวาโรงเรียนวัดราชบพิธเปนโรงเรียนในพระอุปถัมภของเจาอาวาสและ
ของวัดราชบพิธตั้งแตแรกเริ่มกอตั้งมาจนถึงปจจุบัน 

 
 
2) 3สีประจําโรงเรียน 
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สีขาวเหลือง  
ขาวหมายถึงความบริสุทธิ์เปนเครื่องหมายทาง 5พระพุทธศาสนา 5 การใชสีขาวเปนสวนหนึ่ง

ของธงโรงเรียน เพราะโรงเรียนนี้ถือกําเนิดมาจากวัดและตั้งอยูในบริเวณวัด คืออาศัยบารมีของพระ
ศาสนาเปนท่ีตั้ง เม่ือเห็นธงจึงทําใหรําลึกถึงประวัติดังกลาว  

สีเหลืองเปนสีท่ีคนไทยรูดีท่ีสุดวาเปนสีของพระสงฆโรงเรียนนี้อยูในความอุปการะของยอด
แหงสงฆกลาวคือสมเด็จพระสังฆราชเจา พระองคทานทรงเอาใจใสดูแล และทรงทําการทุกอยางเพ่ือ
ความเจริญของโรงเรียนนี้ ซํ้ายังทรงประทานคาถาซ่ึงเปนหัวใจของโรงเรียนไวคือ “วิริเยน ทุกขมจฺเจ
ติ” นับวาทรงมีสวนเก่ียวของกับโรงเรียนนี้มากมาย สีเหลืองจึงเปนสีสําหรับพระองคทาน และทําให
ระลึกถึงพระคุณของพระองค 

32.7.3 คติพจนของโรงเรียน 
5สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒน5 ไดทรงประทานคติพจนวา  
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนลวงทุกขเสียไดดวยความเพียร  
เม่ือวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2477 
2.7.4 3พระประจําโรงเรียน 
พระพุทธปฏิมา วาสนัฏฐารสม มีความหมายวา “พระพุทธผูมีบุญองคท่ี 18” เปนปาง5ชนะมาร5 

เปนพระพุทธรูปประจําโรงเรียน 5สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร5โปรดใหสรางข้ึนจํานวน 18 องค 
ประทานใหแกหนวยงานและสถานท่ีในพระอุปถัมภ พระพุทธปฏิมา วาสนัฏฐารสม ไดอันเชิญมา 
วันท่ี 22 มิถุนายน 2533 ปจจุบันประดิษฐาน ณ หองจริยธรรม อาคารวาสนะประทานวิทยาสิทธิ์ 1 ชั้น 4 
เม่ือ พ.ศ. 2552 ไดยายมาประดิษฐาน ณ หองประชุมชมพูนุท บริเวณชั้น 2 อาคาร 2 ซ่ึงเปนหองประชุมสรางใหม 

2.7.5 3พระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช 
พระรูปเหมือนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก อัญเชิญมาประดิษฐาน ภายในพระวิหารนอย เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2533 เพ่ือ
สักการบูชา นอมรําลึกถึงพระคุณูปการท่ีทรงมีตอโรงเรียนวัดราชบพิธ 

32.7.6 ตนไมประจําโรงเรียน 
ไดแก 5ตนประดู596 

 
 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียน  ชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดมีการศึกษาและ
รวบรวมมาเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

สมชอบ นิติพจน ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครพนม” ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสมาชิกสภาองคการบริหาร

96โรงเรียนวัดราชบพิธ , พิธีเปดอาคารเรียน โรงเรียนวัดราชบพิธ 2 มีนาคม 2534, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนวัดราชบพิธ, 2534), หนา 1-3. 

                                                 



 77 

สวนจังหวัดนครพนม ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
ประถมจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณธรรม 
จริยธรรมพึงประสงคมากท่ีสุด สวนดานคุณลักษณะ ดานภูมิหลัง ดานความรูความสามารถ และดาน
วิสัยทัศนพึงประสงคอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา “ดานคุณลักษณะสวนตัวผูบริหารโรงเรียนกับครูผูสอนมีทัศนะแตกตางกัน สวนภูมิ
หลังดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรมและดานวิสัยทัศนมีทัศนะไมแตกตางกัน97 

สุดใจ ศรีทอง ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของ
ขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา” โดยศึกษาคุณลักษณะ 6 ดาน คือ 
ดานบุคลิกภาพ ดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรม ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา และ
ดานเทคนิคการประชุม กลุมตัวอยางเปนขาราชการครู 351 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ผลการวิจัยพบวา  

1) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของขาราชการครูสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราในองคประกอบหกดาน ระดับมากท่ีสุด คือ ดานคุณธรรมระดับ
มากเรียงตามลําดับ คือ ดานบุคลิกภาพ ดานความเปนผูนํา ดานความรู ความสามารถ ดานมนุษย
สัมพันธ และดานเทคนิคการประชุม  

2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของ
ขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทราท่ีมีเพศตางกัน โดยรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน ดานมนุษยสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .05) 
สวนขาราชการครูท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ยกเวนดานบุคลิกภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .05)98 

จาตุรงค สุวรรณนอย ไดศึกษาเรื่อง “นักการเมืองท่ีพึงประสงคในทัศนคติของขาราชการกรม
สรรพสามิต” ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคในระบบการเมืองไทย 5 
ประการแรก คือ มีหิริโอตตัปปะ มีขันติธรรม มีศีลธรรมในครอบครัว มีสัมพันธ และมีเมตตาธรรม โดย
ทัศนคติท่ีมีตอการทําความดี และทัศนคติคุณลักษณะนักการเมืองก็ท่ีพึงประสงค มีความสัมพันธเชิง

97สมชอบ นิติพจน, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครพนม”, การศึกษาคนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม), 2542, 127 หนา. 

98สุดใจ ศรีทอง, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา”, งานนิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 2543, 97หนา. 
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บวกกับทัศนคติตอระบอบประชาธิปไตย ระดับตําแหนง ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ตอคุณลักษณะนักการเมืองท่ีพึงประสงค แตมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการทําความดีในสังคมไทย99 

ธวัชชัย  โตจีน ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ของนายกเทศมนตรีตามทัศนะของ
พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสระแกว” โดยศึกษาคุณลักษณะของนายกเทศมนตรี 
ดานบุคลิกภาพ ดานความเปนผูนํา ดานมนุษยสัมพันธ ดานความรูทางวิชาการและดานความสามารถใน
การบริหารงาน กลุมตัวอยางเปนพนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 253 คน ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คา
คะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา T –Test ผลการศึกษาพบวา  

1) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายกเทศมนตรี ตามทัศนะของพนักงานเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาล จังหวัดสระแกว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และรายดานคือ ดานวิชาการ ดานความ
เปนผูนํา ดานความสามารถในการบริหารงาน ดานบุคลิกภาพและดานมนุษยสัมพันธพบวาอยูในระดับ
มากท้ังหมด  

2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายกเทศมนตรี ตามทัศนะของพนักงานเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาล จังหวัดสระแกว โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และราย
ดานพบวามี 4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนํา ดานมนุษยสัมพันธ ดานวิชาการ และดานความสามารถใน
การบริหารงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีดานบุคลิกภาพแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ100 

เมธี เนื่องโนราช ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะเฉพาะท่ีพึงประสงคของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามความคิดเห็นของขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง” โดยศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะท่ีพึงประสงคของผูบริหารกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด และศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะเฉพาะท่ีพึงประสงคของผูบริหารในดานผูนํา ดานการบริหาร ดานมนุษยสัมพันธ 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยเปนแบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนขาราชการและลูกจางองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง จํานวน 103 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา T-test การศึกษา พบวา คุณลักษณะเฉพาะโดยท่ัวไปของผูบริหารองคกรปกครองทองถ่ิน 
จะเปนชายหรือหญิงก็ได อายุไมใชปจจัยสําคัญ การศึกษาจบปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีไมจําเปนตองมีประสบการณในการบริหารก็ไดขอเพียงแตเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ
คุณสมบัติท่ัวไปเปนนักบริหาร นักปกครอง นักพัฒนา นักวางแผนและเปนนักตัดสินใจ คุณลักษณะ
เฉพาะท่ีพึงประสงค ดานผูนํา เปนผูนําท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มีเหตุผล กระทําตนเปนตัวอยางท่ีดีตอ
ผู ใตบังคับบัญชาคุณลักษณะดานการบริหาร เปนนักบริหารท่ีสรางขวัญและกําลังใจใหเกิดกับ

99จาตุรงค สุวรรณนอย, “นักการเมืองท่ีพึงประสงคในทัศนคติของเจาหนาท่ีกรมสรรพาสามิตร”, 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร), 2544, 114 หนา. 

100ธวัชชัย โตจีน, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายกเทศมนตรีตามทัศนะของพนักงาน
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดสระแกว”, วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยา : มหาวิทยาลัยบูรพา), 2544, 112หนา. 
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ผูใตบังคับบัญชา มีความรูความเขาใจในระบบการบริหาร สามารถแกไขสถานการณท่ีเกิดข้ึนภายใน
องคกรไดเปนอยางดี คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ สรางและเสริมความสามัคคีใหเกิดข้ึนกับผูวารวมงาน
ทุกระดับ ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเทาเทียมกันใหเกียรติ ยกยอง ชมเชยผูใตบังคับบัญชา
เหมาะสมกับกาลเทศะและจริงใจท้ังตอหนาและลับหลัง การเปรียบเทียบความคิดเห็น พบวา อายุ 
การศึกษาท่ีตางกันของขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความคิดเห็นไมแตกตาง
กันในดานผูนํา ดานการบริหารและดานมนุษยสัมพันธ เพศท่ีตางกัน มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันเฉพาะใน
ดานการบริหาร ในดานผูนําและดานมนุษยสัมพันธ เพศท่ีตางกัน มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันเฉพาะใน
ดานการบริหาร ในดานผูนําและดานมนุษยสัมพันธไมแตกตางกัน สวนระดับตําแหนงของขาราชการและ
ลูกจางท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันในดานการบริหาร ในดานผูนําและดานมนุษยสัมพันธไม
แตกตางกันความสัมพันธระหวางคุณลักษณะเฉพาะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร ในดานผูนํา ดานการ
บริหาร ดานมนุษยสัมพันธ มีความสัมพันธกันในเชิงบวกคอนขางมาก101 

สิริยา โสธน ไดศึกษาเรื่อง “นักการเมืองท่ีดีในทัศนะของผูใหญบานในจังหวัดสมุทรสาคร” ผล
การศึกษาพบวา ทัศนะของผูใหญบานในจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีตอนักการเมืองท่ีดีอยูในเชิงบวก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง สถานภาพสมรส อาชีพ และทัศนคติท่ีมีตอ
คุณลักษณะของคนดีในสังคมไทย มีความสัมพันธกับทัศนะของผูใหญบานท่ีมีตอนักการเมืองท่ีดีแต
พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนและทัศนคติท่ีมีตอระบอบ
ประชาธิปไตยไมมีความสัมพันธกับทัศนะของผูใหญบานท่ีมีตอนักการเมืองท่ีดี102 
 ธีระพงษ คํารอด ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคในทัศนะของ
ประชาชนอําเภอเมืองจันทบุรี” ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมประชาชนใหความสําคัญกับคุณลักษณะ
ของนักการเมืองท่ีพึงประสงคในดานคุณธรรมเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษย
สัมพันธ ดานความรูความสามารถ ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ โดยดานคุณธรรมประชาชนตองการให 
นักการเมืองมีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม และเปนคนท่ีมีน้ําใจดานบุคลิกภาพประชาชนตองการให
นักการเมืองมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีสุขภาพแข็งแรง และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
ดานมนุษยสัมพันธประชาชนตองการใหนักการเมืองมีกิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนคนมีน้ําใจ 
และเคารพใหเกียรติกับบุคคลทุกระดับ ดานความรูความสามารถประชาชนตองการใหนักการเมืองมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการแกปญหา และเปนคนทันตอเหตุการณ ดานสังคม
ประชาชนตองการใหนักการเมืองสนับสนุนสงเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชนเปนท่ีเชื่อถือและเปนท่ียอมรับ
ของผูอ่ืนในสังคม และมีการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในทองถ่ินอยางสมํ่าเสมอ และดานสุดทายคือ ดาน
เศรษฐกิจ ประชาชนตองการใหนักการเมืองมีเงินชวยเหลือสนับสนุนชุมชนหรือองคการสาธารณะทองถ่ิน 
บริจาคเงินเพ่ือการศึกษาและศาสนา และมีฐานร่ํารวย ดานการศึกษาเปรียบเทียบพบวา เพศ อายุ อาชีพ 

101เมธี เนื่องโนราช, “คุณลักษณะเฉพาะท่ีพึงประสงคของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามแนวความคิดเห็นของขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง”, ปญหา
พิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 2545, 107 หนา. 

102สิริยา โสธน, “นักการเมืองท่ีดีในทัศนะของผูใหญบานในจังหวัดสมุทรสาคร”, วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, 136 หนา. 
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และถ่ินท่ีอยูอาศัยของประชาชนท่ีแตกตางกันมีความตองการคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความตองการ
คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน103 
 ปทุมพร กรสุทธิโสภณ ไดศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอคณะเทศมนตรีศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลตําบลปากเกร็ด” ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองเปนปจจัยท่ีสงผล
ทําใหทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากเกร็ดท่ีมีตอคณะเทศมนตรีแตกตางกันสวนปจจัย
ทางดาน เพศ อายุ อาชีพหลัก ระดับการศึกษา รายได และความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปกครอง
ทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล ไมมีผลทําใหทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากเกร็ดท่ีมีตอ
บทบาทของคณะเทศมนตรีแตกตางกัน104 

นิภาพร กฤษณะเศรณี ไดศึกษาเรื่อง “นักการเมืองทองถ่ินท่ีดีในทัศนะท่ีดีในทัศนะของพนักงาน
เทศบาลเมืองราชบุร”ี ผลการศึกษาพบวา นักการเมืองทองถ่ินท่ีดีในทัศนะของพนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี 
อยูในระดับมาก สวนทัศนคติตอระบอบประชาธิปไตยอยูในระดับปานกลาง และทัศนคติท่ีมีตอคุณลักษณะ
ของคนดีอยูในระดับมาก มีผลทําใหทัศนะของพนักงานเทศบาลท่ีมีตอนักการเมืองทองถ่ินท่ีดีแตกตางกัน 
สําหรับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงและสายงานท่ีรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ทําใหทัศนะ
ของพนักงานเทศบาลท่ีมีตอนักการเมืองทองถ่ินท่ีดีไมแตกตางกัน105  

สําราญ วัลลานนท ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะอันพึงประสงคของนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดตามความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ดานลักษณะสวนตัว ดานความรูความสามารถในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ดานความเปนผูนํา ดานบริหาร ดานคุณธรรม และจริยธรรม ดานมนุษยสัมพันธในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก สวนขอเสนอแนะการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคตามลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดพบวาตองมีความซ่ือสัตยสุจริตและไมเคยเปนบุคคลลมละลายมากอน มีการประกอบอาชีพท่ี
ม่ันคงและเปนหลักแหลง ควรเปนผูท่ีมีลักษณะชวยเหลือสังคม106  

กฤติพงศ จูเปาะ ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะพึงประสงคของผูนําชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบ
กลุมชาติพันธุในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบวา “กลุมชาติพันธุท้ัง 6 กลุม คือ 
คนเมือง ชาวเขาเผาอาขา ชาวเขาเผาลาหู ชาวเขาเผาเยา ชาวเขาเผาลีซูและ ชาวเขาเผากระเหรี่ยง

103ธีระพงษ คํารอด,”คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคในทัศนะของอําเภอเมืองจันทบุรี”, 
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 2546, 89 หนา. 

104ปทุมพร กรสุทธิโสภณ, “ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอบทบาทของคณะเทศมนตรี : ศึกษา 
เฉพาะกรณีเทศบาลตําบลปากเกร็ด”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร), 2546, 130 หนา. 

105นิภาพร กฤษณะเศรณี, “นักการเมืองทองถ่ินท่ีดีในทัศนะของพนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี”, 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร), 2547, 117  หนา. 

106สําราญ วัลลานนท, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาม
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 2548, 71 หนา. 
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ตางก็มีความตองการผูนําท่ีมีคุณลักษณะเพียบพรอมในดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม ดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานภาวะผูนําในระดับมากข้ึนไป 
ท้ังนี้ทุกกลุมตาง ๆ ก็มีความตองการผูนําท่ีดี มีความอดทน ขยัน มุงม่ันในการทํางาน และมีความ
เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ใหความชวยเหลือประชาชนอยางเต็มท่ี 
ขณะเดียวกันจะตองมีการทํางานท่ีโปรงใส ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบและไววางใจไดบทบาทของผูนํา
ชุมชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกของประชาชนในดานการพัฒนาชุมชนและแกไขปญหาชุมชน ดาน
การติดตอประสานงาน ดานการสงเสริมการสรางความรักสามัคคีในชุมชน และดานสงเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี กลุมชาติพันธุท้ัง 6 กลุมตางก็มีความเห็นวาบทบาทท้ัง 4 ดาน ลวนแลวแต
สงผลใหประชาชนตัดสินใจเลือกผูนําชุมชนอยูในระดับมากข้ึนไปทุกดาน เนื่องจาก กลุมชาติพันธุ ท้ัง 6 
กลุมตางเห็นวา บุคคลท่ีจะเปนผูนําชุมชนของตนเอง ไดนั้น จะตองมีบทบาทในการนําความรูใหม ๆ มา
ใชในการพัฒนาชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําหนาท่ีในการเปนตัวแทนของประชาชนในการประสาน
กับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกชุมชน วางตัวเปนกลาง สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนใน
ชุมชนและระหวางชุมชนมีความรัก สามัคคีกันชวยเหลือกันซ่ึงกันและกัน เปนตน107 

น้ําฝน สุวรรณเชษฐ ไดศึกษาเรื่อง “นักการเมืองท่ีพึงประสงค ศึกษา 3 5เฉพาะกรณีพนักงาน
เทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการศึกษาพบวา 3 5 พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาครมีทัศนคติตอ
นักการเมืองท่ีพึงประสงค โดยรวมท้ัง 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะสวนตัว ดานคุณธรรมจริยธรรม และ
ดานความรูความสามารถอยูในระดับเห็นดวยมาก สําหรับเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา แตกตางกัน มี
ทัศนคติตอนักการเมืองท่ีพึงประสงคโดยภาพรวมท้ัง 3 ดานไมแตกตางกัน แตท่ีมีระดับตําแหนง 
ระยะเวลาในการรับราชการ และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีทัศนคติแตกตางกัน108 
 เข็มชัย กันทมาโนช ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองทองถ่ินตาม
ทัศนะของประชาชนศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม” 
ผลการศึกษาพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง มีทัศนคติตอคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค
ของนักการเมืองทองถ่ิน ดานความเปนผูนํา ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ และความรู
ความสามารถ โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความเปน
ผูนํามีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ และดานความรู
ความสามารถ มีคาแปผลอยูในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาประชาชนท่ีมีเพศ อายุ 

107กฤติพงศ  จูเปาะ, “คุณลักษณะพึงประสงคของผูนําชุมชน: การศึกษาเปรียบเทียบกลุม
ชาติพันธุในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย”, การคนควาแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2550, 167 หนา. 

108น้ําฝน สุวรรณเชษฐ, “นักการเมืองท่ีพึงประสงค : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรสาคร”, สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
2551, 105 หนา. 
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ตางกัน มีทัศนคติตอการเมืองทองถ่ินท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีทัศนคติตอนักการเมืองทองถ่ินท่ีพึงประสงคโดยรวมท้ัง 4 ดานแตกตางกัน109 

ณชญาดา ยะสาคร ไดศึกษาเรื่อง “นักการเมืองทองถ่ินท่ีพึงปรารถนาตามทัศนะของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา โดยรวมทุกดานมีคา
แปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานความรู
ความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานความเปนผูนํา ดาน
มนุษยสัมพันธ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือดาน บุคลิกภาพ ซ่ึงมีคาแปลผล
อยูในระดับมากตามลําดับ110 

ภัทรภรณ ดุษฎีพงศ ไดศึกษาเรื่อง “ศึกษาคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคตาม
ทัศนะของประชาชนตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา 

1)  คุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของประชาชนตําบลหนองผึ้ง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก เพ่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
ท่ีมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม มีคาแปลผลอยูในระดับมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ดานความรูความสามารถ และดานความเปนผูนํา มีคา
แปลผลอยูในระดับมาก ตามลําดับ  

2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงค โดยรวมท้ัง 4 
ดานแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3) ขอเสนอแนะ 
3.1) ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา พบวา ผูนําขาดความม่ันใจ และความเชื่อม่ันใจตนเอง เอ้ือ

ผลประโยชนตอพวกพอง มีความรูไมพอตอการเปนนายก ขาดความซ่ือสัตย คุณธรรม จริยธรรม เห็นแก
ประโยชนสวนตัว 

3.2) ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางแกไขปญหา พบวา ผูนําทางการเมืองแสดงออกตอหนา
ชุมชนมากข้ึน ควรสงเสริมใหชุมชนไดเสนอความคิดเห็นใหม ๆ ควรติดตามขาวสารทางการเมืองใหทัน
เหตุการณตลอดเวลา ควรสงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทํางานมากข้ึน111 

109เข็มชัย กันทมาโนช, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองทองถ่ินตามทัศนะของ
ประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม”, สารนิพนธ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2553, 110 หนา. 

110ณชญาดา ยะสาคร, “นักการเมืองทองถ่ินท่ีพึงปราถนาตามทัศนะของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม”, สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2554, 194 หนา. 

111ภัทรภรณ ดุษฎีพงศ, “ศึกษาคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของ
ประชาชนตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม”, สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2554, 169 หนา. 
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 สมพงษ ภานุวัฒนรังสี ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคตาม
ทัศนะของประชาชนในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูนําทาง
การเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของประชาชน ในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม โดยรวม 4 ดาน มี
คาแปรผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปหา
นอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานทักษะการปฏิบัติงาน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
รองลงมา ไดแก ดานภาวะผูนํา และดานบุคลิกภาพ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ตามลําดับ112 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา งานวิจัยท้ังหมดท่ีนํามาประกอบการศึกษาในเรื่องคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ท้ังท่ีเปนนักการเมืองระดับประเทศและระดับทองถ่ินพบวาในแตละพ้ืนท่ีมี
ปจจัยหลาย ๆ ดาน ท่ีทําใหประชาชนตองการผูนําท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดีสุขุม
รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธกับผูพบเห็น มีความเปนผูนํา เพ่ือใหไดบุคคลท่ีพรอมดวยคุณลักษณะของ
การเปนผูนําท่ีดีและมีคุณธรรมและจริยธรรมสงผลตอการพัฒนาการเมืองและประเทศตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

112สมพงษ ภานุวัฒนรังสี,  “คุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของ
ประชาชนในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม”, สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2554, 187 หนา. 
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2.9 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถนํามาเปนแนวทางและกรอบในการศึกษา 
“คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัด
ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดศึกษาคนควา จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยศึกษา แนวคิดเรื่องนักการเมืองท่ีพึงประสงค ของ ไชย ณพล113 โดยไดนํามา
กําหนดเพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม สําหรับเก็บขอมูล
เพ่ือตอบวัตถุประสงค และสมมุติฐานท่ีตั้งไว โดยสามารถเขียนเปนแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
ได ดังนี้ 

 
         ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 (Independent Variable)   (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 
 

113ไชย ณพล, กลยุทธยอดผูนํา, อางแลว, หนา 10. 

ปจจัยสวนบุคคล 

- ผลการเรียน 

- ระดับชั้นท่ีศึกษา 

 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตาม
ทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ไดแก 

1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
2) ดานบุคลิกภาพ 
3) ดานมนุษยสัมพันธ 
4) ดานความเปนผูนํา 
5) ดานการปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัย          
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือใหการศึกษาวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัย
ไดดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังตอไปนี้  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 
3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6 การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
3.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้   

ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,005 คน1 

3.1.2 กลุมตัวอยาง  
ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4-6 

จํานวน 1,005 คน ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไดจํานวน 286 คน โดยผูวิจัยไดใชวิธีการกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane2 ดังนี้ 

 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Taro Yamane) คือ 
สูตร     

N = ( )2
1 eN

n
+

 

เม่ือ  

 1โรงเรียนวัดราชบพิธ, “ขอมูลนักเรียน ปการศึกษา 2556”, กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนวัดราชบพิธ, 

2556, (อัดสําเนา). 
 2Taro Yamane, T Statistics, An introductory (2 nd ed), (New York : Harper &Row, 
1967), p. 30. 
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n        คือ       ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N        คือ      ขนาดของประชาชนท่ีใชในการวิจัย 
e        คือ       คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง 

ซ่ึงในการวิจัยกําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 หรือ .05 เม่ือแทนคาลงใน
สูตรจะไดผลดังตอไปนี ้

แทนคา 
1,005 

n =     1 + 1,005 (0.05)2 
n = 286.121 

ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยาง =  286 คน 
 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 
 เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

3.2.1 ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ 
Taro Yamane ขนาดของกลุมตัวอยางไดจํานวน 286 คน แลวใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวน โดย
การนํามาหาอัตราสัดสวนของประชากร (Proportional to Size) เพ่ือหากลุมตัวอยางแยกแตละ
ประเภทตามสูตรนี้ ไดดังนี้3 
 สูตร 

  n1   =  
N
Ni  x n 

 เม่ือ 
n1 =     จํานวนกลุมตัวอยางแตละประเภท 
Ni =     จํานวนประชากรแตละประเภท 
n =     จํานวนกลุมตัวอยางรวมทุกประเภท 
N =     จํานวนประชากรท้ังหมด 

จึงทําใหไดกลุมตัวอยางในการวิจัย ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในตารางท่ี 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1  แสดงประชากรและกลุมตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน          
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

ท่ี ระดับช้ันการศึกษา ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง  (คน) 
1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4/1  45 45 x 286  =  13 

              1005 

 
3กัลยา วานิชยบัญชา, สถิติสําหรับงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 

หนา 19. 
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2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4/2 42 42 x 286  =  12 
              1005 

3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4/3 46 46 x 286  =  13 
              1005 

4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4/4    44 44 x 286  =  13 
              1005 

5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4/5 41 41 x 286  =  12 
              1005 

6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4/6 42 42 x 286  =  12 
              1005 

7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4/7    43 43 x 286  =  12 
              1005 

8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4/8 33 33 x 286  =  9 
              1005 

9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 5/1    41 41 x 286  =  12 
              1005 

10 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 5/2    40 40 x 286  =  11 
              1005 

11 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 5/3    46 46 x 286  =  13 
              1005 

 
 
 
ตารางท่ี 3.1  (ตอ) 
 

ท่ี ระดับช้ันการศึกษา ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง  (คน) 
12 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 5/4    46 46 x 286  =  13 

              1005 
13 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 5/5  39 39 x 286  =  11 

              1005 
14 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 5/6 40 40 x 286  =  11 

              1005 
15 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 5/7 45 45 x 286  =  13 

              1005 
16 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 5/8 42 42 x 286  =  12 

              1005 
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17 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 6/1 46 46 x 286  =  13 
              1005 

18 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 6/2 44 44 x 286  =  13 
              1005 

19 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 6/3 41 41 x 286  =  12 
              1005 

20 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 6/4 42 42 x 286  =  12 
              1005 

21 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 6/5 43 43 x 286  =  12 
              1005 

22 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 6/6 33 33 x 286  =  9 
              1005 

23 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 6/7 41 41 x 286  =  12 
              1005 

24 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 6/8 40 40 x 286  =  11 
              1005 

รวม 1,005 286 
3.2.2 จากตารางท่ี 3.1 เม่ือไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 286 คน ดังกลาวแลว จึงใชวิธีการ

สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลากในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

3.3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจาก เอกสาร ทฤษฏี แนวคิดหลักการและงานวิจัยตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของ  

3.3.2 สรางแบบสอบใหครอบคลุมวัตถุประสงคและสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะของการ
วิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบงออกไดเปน 3 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามโดยมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check-List) แบบ
เลือกตอบขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือใหทราบคุณลักษณะของ
กลุมตัวอยาง จํานวน 2 ขอ ไดแก ผลการเรียน และ ระดับชั้นท่ีศึกษา  
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ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปด เก่ียวกับคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึง
ประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ดาน ไดแก 

1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 11 ขอ 
2) ดานบุคลิกภาพ จํานวน 11 ขอ 
3) ดานมนุษยสัมพันธ จํานวน 6 ขอ 
4) ดานความเปนผูนํา จํานวน 12 ขอ 
5) ดานการปฏิบัติงาน จํานวน 12 ขอ 

รวมท้ังหมด จํานวน 52 ขอ 
ลักษณะของคําถามท่ีใชมีลกัษณะในเชิงบวก โดยแบบสอบถามสวนนี้เปนแบบสอบถามตาม

มาตราวัดแบบ ลิเคิรต สเกล (Likert Scale) ใชการวัดแบบระดับคุณภาพ (Rating Scale) 5 ระดับ มี
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้4 

ระดับ 5 คะแนน หมายถึง คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคอยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคอยูในระดับมาก 
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคอยูในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคอยูในระดับนอย 
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคอยูในระดับนอยท่ีสุด 

เกณฑการแปลผลเพ่ือจัดสรรระดับชวงคาเฉลี่ยของแบบสอบถามโดยใชเกณฑดังนี้5 
ชองวางระดับ (Range)  =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด       

                                                                            จํานวนชั้น                              
=   5-1       
     5 

=  0.8 
จากเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายคาเฉลี่ยได 5 ระดับ ในแตละระดับมีขนาดระยะ

ชวงกวางระหวางระดับเทากับ .80 ดังนี ้
ฉะนั้นจะไดเกณฑการแปลผล 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง  มีคุณลักษณะระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง  มีคุณลักษณะระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมายถึง  มีคุณลักษณะระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80 หมายถึง  มีคุณลักษณะระดับนอยท่ีสุด 

4รศ. อุเทน ปญโญ, ระเบียบการวิจัย, พิมพครั้งท่ี 2, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2543), หนา 131. 

5บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองตน แกไขเพ่ิมเติม, พิมพครั้งท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : สุริยสาสน, 
2545), หนา 127. 
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ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปด (Open-ended) เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอขอเสนอแนะ

เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา และ ดานการปฏิบัติงาน 
 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวิธีการ

ดําเนินการดังนี ้
3.4.1 ศึกษาคนควาแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
3.4.2 กําหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย นํามาใชเปนขอมูลใน

การสรางแบบสอบถาม ท้ังชนิดปลายปดและปลายเปด 
3.4.3 นํารางแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวใหอาจารยท่ีปรึกษาทําการตรวจ 

วิจารณ แกไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพ่ือความเหมาะสมและความถูกตองของแบบสอบถาม 
3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงตามขอ 3 เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอง ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความครอบคลุมของเนื้อหา ไดแก 
1)  รองศาสตราจารย ดร.ศรชัย ทาวมิตร 
วุฒิการศึกษา ปธ. 5 ศน.บ.ศึกษาศาสตร M.A. (Political Sciences) 
 Ph.D (Political Sciences)    
ตําแหนง รองอธิการบดี ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
     อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง  

    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     
2)  ดร. ชวลิต ไหลรินทร 
วุฒิการศึกษา B.A. M.A. (Political Science) Ph.D (Political Development of 
Thailand) 
ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง  
               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     
3) นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ 
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนง ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร  

เพ่ือตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาเพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมี
ความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม 
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3.4.5 นําแบบสอบถามหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)6 ของแบบสอบถาม ความเท่ียงตามโครงสราง (Constant Validity) โดยอาศัย
ดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ (Face Validity) ใชสูตรดังนี้ 

สูตร 
   IOC = ∑R 
       N 

เม่ือ    
IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมือง 
∑R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาท้ังหมด 
N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

โดยคาดัชนีความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับนิยามคําศัพทเฉพาะแปลความหมายของคะแนน 
ดังนี้ 

+ 1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นวัดได 
0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดได 
- 1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมได 

โดยเลือกขอคําถามท่ีมีคาตั้งแต .67 ข้ึนไป จากขอคําถามท้ังหมดจํานวน 52 ขอ ใชไดจํานวน 
52 ขอ ใชไมไดจํานวน 0 ขอ ซ่ึงขอคําถามท่ีใชไดมีคา IOC อยูในชวง .67-1.00 

ผลจากการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือเทากับ 1.00 
3.4.6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา

ตรวจสอบความถูกตอง 
3.4.7 ภายหลังจากตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแลว ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดลองใช

กับกลุมตัวอยางซ่ึงมิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด ไดแก โรงเรียนวัดบวนนิเวศ แลวนําผลการตอบ
แบบสอบถาม ไปหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach)7 ใชสูตรดังนี ้

 
 
สูตร 

α =    1−k
k

 










− ∑ 2

2

1
t

i

S
S

 
เม่ือ 

α แทน  คาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

6ธีระศักด์ิ อุนอารมณเลิศ, เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสรางและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), หนา 65. 

7ยุทธ ไกยวรรณ, พ้ืนฐานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สุริยาสาสน, 2543), หนา 123,137. 

s t

2
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k แทน  จํานวนขอของเครื่องมือ 
  แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 
 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม  

ผลจากการทดสอบ ไดคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือเทากับ .8219 
3.4.8 นําแบบสอบถามมาปรับปรุง แลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

พิจารณาจัดพิมพและนําไปใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมลูที่ใชในการวิจัย 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.5.1 ผูวิจัยไดขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธเพ่ือขอ

ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการทําวิจัย 

3.5.2 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปแจกใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4-6 ท่ี

เปนกลุมตัวอยาง ตามจํานวนท่ีกําหนดไว โดยผูวิจัยไดอธิบายเหตุผลการทําวิจัยและวิธีการตอบ

แบบสอบถามฉบับนี้ และรอรับกลับคืนหลังจากผูตอบแบบสอบถามไดตอบเสร็จเรียบรอยแลว  

3.5.3 ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถามท่ีรับคืนจาก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4-6 จํานวน 286 ชุด โดยตรวจสอบแบบสอบถามมีความ

สมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยเปอรเซ็นต แลวจึงนํามาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการโดยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยเครื่อง

คอมพิวเตอรโปรแกรมทางสังคมศาสตร มีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
3.6.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก    ผล

การเรียน และ ระดับชั้นท่ีศึกษา โดยการแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

3.6.2 การวิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปด เก่ียวกับคุณลักษณะของ
นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษย
สัมพันธ ดานความเปนผูนํา และดานการปฏิบัติงาน โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

3.6.3 การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะของ
นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานครกับขอมูลท่ัวไปผลการเรียน และ ระดับชั้นท่ีศึกษา ใชการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

st

2
si

2
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สถิติทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของโดยใชวิธี LSD (Least 
Significant Difference) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

3.6.4 การวิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตาม
ทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดย
ใชการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 

3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติ
ท่ีใชในการวิจัย ไดแก สําหรับการวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติท่ีใชในการทําวิจัยอยู 2 ประเภท ไดแก  
 3.7.1 สถิติการพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ไดแก การหาความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) รอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. สําหรับการบรรยายปจจัยสวนบุคคล 
 3.7.2 สถิติอางอิง (Inferential Statistics)  

ไดแก การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test               
ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการ
ของ LSD (Least-Significant Different) 

 
 
 
 
 

  
สถิติท่ีใชในการวิจัยวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี ้
 1) การวิเคราะหขอมูลใชหาคารอยละจากสูตร8 ดังนี้ 

สูตร 

      รอยละ         =        
Ν
×100X  

เม่ือ       
X            แทน      จํานวนขอมูล (ความถ่ี) ท่ีตองการนํามาหาคารอยละ 
N            แทน      จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

2) การวิเคราะหขอมูลหาคะแนนคาเฉลี่ย (Mean) จากสูตร9 ดังนี้ 
สูตร 

8ธานินทร  ศิลปจารุ, วิจัยและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี.อินเตอร 
พริ้นท, 2550), หนา 152. 

9สงศรี ชมภูวงศ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร, (นครศรีธรรมราช : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552), หนา 113. 
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                                    X               =           
N

fX∑  

เม่ือ     
X    แทน     คาเฉลี่ย 

∑ fX   แทน     ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

 N       แทน     จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 3) การวิเคราะหขอมูลหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากสูตร10 ดังนี ้

สูตร 

            ..DS            =        
( )
N

XXf∑ −
2

 

เม่ือ    
..DS       แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

( )2∑ − XXf  แทน ผลรวมของผลคูณระหวางความถ่ีกับกําลังสองของคาเบี่ยงเบนของ

ขอมูลแตละตัว 
N          แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด    

 4) การวิเคราะหโดยหาคา F-test จากสูตร11 ดังนี้  
สูตร 

                                          F        =     
w

b

MS
MS  

เม่ือ 
F        แทน     คาการแจกแจงของ F                

bMS       แทน    ความแปรปรวน ระหวางกลุม 

wMS      แทน     ความแปรปรวนภายในกลุม 

 5) เม่ือพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของ
คาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) ของ ฟสเชอร แอล.เอส.ดี 
(Fischer’s L.S.D.)12 ดังนี้ 

สูตร 

LSDt kna
−:

2
1












+

ji nn
MSE 11

 โดยท่ี  ∑
=

=
k

i
inn

1
 

เม่ือ 

10เรื่องเดียวกัน, หนา 114. 
11ประคอง กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณวิทยาลัย, 2542), หนา 74. 
12เรื่องเดียวกัน, หนา 75. 
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LSD แทน คาความแตกตางวิกฤตของการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแตละคูท่ีขนาด
ของกลุมตัวอยางไมเทากัน 

t kna
−:

2
1  แทน คาอัตราสวน t ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน a ท่ีกําหนดโดยมีอิสระ 

(n-k) เทากับคาความอิสระของ MES ของการทดสอบรวมโดยสถิติ F 
MSE แทน ความแปรปรวนสวนท่ีเปนเทอมของความคลาดเคลื่อนของการ

ทดสอบรวมโดย F ซ่ึงในกรณีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบตัวทดลองเดียว คือ WMS  

in jn  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางของคูท่ีนําคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบ 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียน                     

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย (Research 0bjectives) 3 
ประการคือ 

1) เ พ่ือ ศึกษาคุณลักษณะท่ี พึงประสงคของนักการ เ มืองตามทัศนะของนัก เรี ยน                      
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ท่ีมี ผลการเรียน และ
ระดับชั้นท่ีศึกษา ท่ีแตกตางกัน 

3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,005 คน และไดกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ขนาดของกลุม
ตัวอยางไดจํานวน 286 คน แลวใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวน โดยการนํามาหาอัตราสัดสวนของ
ประชากร (Proportional to Size) เพ่ือหากลุมตัวอยางแยกแตละประเภทดังกลาวแลว จึงใชวิธีการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลากในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมาดําเนินการ
วิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือคํานวณหาคาสถิติ
สําหรับตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยใหครบถวนตามท่ีตั้งไว มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

 4.3 การวิเคราะหขอมูล 
 
 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายขอมูล จึงกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

Χ  แทน คาเฉลี่ย (Mean)  
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
F แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาความนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 
df แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 
MS  แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
* แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
Sig แทน  ความนาจะเปน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดังตอไปนี ้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจก

แจงคาความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ดาน โดย
การหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะของ
นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ใชการทดสอบคาเอฟ F-test (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของโดยใชวิธี 
LSD (Least Significant Difference) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตาม
ทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดย
ใชการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 

 
 
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ผลการเรียน 
และ ระดับชั้นท่ีศึกษา โดยการแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผลการเรียน 
 

ผลการเรียน จํานวน รอยละ 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 1.00 – 1.59 24 8.39 
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เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.00 – 2.59 114 39.80 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 3.00 – 3.59  80 27.97 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 4.00 68 23.78 

รวม 286 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 286 คน มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 
2.00 – 2.59 จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 39.86 รองลงมา ไดแก มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยอยูใน
ระดับ 3.00 – 3.59 จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 27.97 มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 4.00 
จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 23.78 และ มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 1.00 – 1.59 จํานวน 
24 คน คิดเปนรอยละ 8.39 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.2 

แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับช้ันท่ีศึกษา 

 

ระดับช้ันการศึกษา จํานวน รอยละ 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 96 33.57 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 97 33.91 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 93 35.52 

รวม 286 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 286 คน มีระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5จํานวน 97 
คน คิดเปนรอยละ 33.91 รองลงมา มีระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 33.57 
และ มีระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 32.52 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหคุณลักษณะของนักการเมืองที่พึงประสงคตามทัศนะของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาการวิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามลักษณะแบบ

ปลายปด เก่ียวกับคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม
และจริยธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา และดานการปฏิบัติงาน โดย
การหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
ปรากฏดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน 

 

ท่ี คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค Χ  S.D. แปลผล 
1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม  3.54 1.05 มาก 
2 ดานบุคลิกภาพ  3.60 0.93 มาก 
3 ดานมนุษยสัมพันธ  3.45 0.56 มาก 
4 ดานความเปนผูนํา  3.38 0.88 ปานกลาง 
5 ดานการปฏิบัติงาน 2.74 0.89 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.86 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค โดยรวม 5 ดาน อยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด ไดแก ดานท่ี 2 คือ ดานบุคลิกภาพ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมาคือดานท่ี 1 คือ ดาน
คุณธรรมและจริยธรรม มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดานท่ี 3 คือ ดานมนุษยสัมพันธมีคาแปลผลอยูใน
ระดับมาก ดานท่ี 4 คือ ดานความเปนผูนํา มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง และดานท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด ไดแก ดานท่ี 5 คือ ดานการปฏิบัติงาน มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ท่ี ดานคุณธรรมและจริยธรรม Χ  S.D. แปลผล 
1 เปนผูรูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักเวลา รูจัก

ประชาชน 3.61 1.06 มาก 
2 เปนผูนําทางศีลธรรม ต้ังม่ันอยูในความถูกตอง ไมประพฤติผิด

จากจารีตประเพณีท่ีดีงาม 3.67 0.97 มาก 
3 กระทําการใด ๆ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวน

ตน อุทิศตนแกงาน 2.09 1.17 นอย 
4 เปนผูอาสาสมัครเขามาทํางานเพ่ือสวนรวมไมใชเปนการหาเลี้ยง

ชีพ ไมแสวงหาผลประโยชนเพ่ือสวนตัว ไมรับสินบนทุกชนิด 3.54 1.02 มาก 
5 กระทําการใด ๆ ดวยความซ่ือตรง ไมคดโกง โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได 3.79 1.04 มาก 
6 มีอุดมการณ ทํางานอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ 

ยึดถือประโยชนของประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 2.89 1.21 ปานกลาง 
7 มีความยุติธรรม ไมคํานึงถึงแตผลประโยชนของพรรคพวก ญาติพ่ี

นองตน 2.88 1.18 ปานกลาง 
8 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการประชาชนไดรับ

ทราบเพ่ือนําไปสูการปฏิบัต ิ 3.39 1.07 ปานกลาง 
9 ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียตอ เกียรติศักดิ์ของการ

เปนนักการเมืองทองถ่ิน 3.53 1.19 มาก 
1
0 

ประพฤติตนหางจากอบายมุขไมดื่มสุราจนครองสติไมได หรือดื่ม
เปนประจํา ไมเจาชู ไมเลนการพนันตาง ๆ เชน หวย ไพ  4.16 0.99 มาก 

1 ไมประกอบอาชีพผิดจารีตประเพณีและกฎหมายไมประกอบ    
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1 อาชีพผิดจารีตประเพณีและกฎหมาย 3.35 0.64 ปานกลาง 
รวม 3.54 1.05 มาก 

  
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
มากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 10 คือ ประพฤติตนหางจากอบายมุขไมด่ืมสุราจนครองสติไมได หรือดื่มเปน
ประจํา ไมเจาชู ไมเลนการพนันตาง ๆ เชน หวย ไพ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอท่ี 
5 คือ กระทําการใด ๆ ดวยความซ่ือตรง ไมคดโกง โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีคาแปลผลอยูใน
ระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 3 คือ กระทําการใด ๆ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
ยิ่งกวาประโยชนสวนตน อุทิศตนแกงาน มีคาแปลผลอยูในระดับนอย ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ
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นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ 

 

ท่ี ดานบุคลิกภาพ Χ  S.D. แปลผล 
1 รักษาคําพูด มีสัจจะ พูดจริงทําจริง พูดจาไพเราะถูก

กาลเทศะ 3.30 1.01 ปานกลาง 
2 มีวาจาท่ีออนหลาย สุภาพเรียบรอย 3.33 1.02 ปานกลาง 
3 ไมใชวาจาท่ีไมสุภาพ ใสรายหรือเสียดสีบุคคลอ่ืน 3.63 0.58 มาก 
4 ใชคําพูดเหมาะสมตอบุคคลตอสถานท่ีและถูกกาลเทศะ 3.57 1.03 มาก 
5 กระตุน ชักจูงประชาชนใหตั้งม่ันอยูในจารีต ประเพณี 

และศีลธรรมอันดีงามของชุมชน 3.76 1.01 มาก 
6 พูดจาแนะนําแตสิ่งท่ีเปนประโยชน 3.34 1.03 ปานกลาง 
7 มีความละอายในการทําความชั่วและความทุจริต 3.78 0.97 มาก 
8 เกรงกลัวในการกระทําความชั่วและความทุจริตตาง ๆ 

ท้ังตอตนเองและประชาชนโดยท่ัวไป 3.66 0.84 มาก 
9 มีความอดทน อดกลั้นตอความยากลําบากของงาน 3.32 0.92 ปานกลาง 
10 อดทนตออุปสรรคท้ังหลาย ตลอดท้ังความเขาใจผิดและ

ความไมสุจริตตาง ๆ ท่ีคนอ่ืนมีตอตน 3.91 1.00 มาก 
11 ทํางานบริการประชาชนดวยความเอาใจใส ฝกใฝในงาน 

หม่ันเพียรพยายามและพิจารณาดวยเหตุผล 4.03 0.84 มาก 
รวม 3.60 0.93 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานบุคลิกภาพ อยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ไดแก ขอท่ี 11 คือ ทํางานบริการประชาชนดวยความเอาใจใส ฝกใฝในงาน หม่ันเพียรพยายามและ
พิจารณาดวยเหตุผล มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอท่ี 10 คือ อดทนตออุปสรรค
ท้ังหลาย ตลอดท้ังความเขาใจผิดและความไมสุจริตตาง ๆ ท่ีคนอ่ืนมีตอตน มีคาแปลผลอยูในระดับ
มาก และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1 คือ รักษาคําพูด มีสัจจะ พูดจริงทําจริง พูดจาไพเราะ
ถูกกาลเทศะ มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานมนุษยสัมพันธ 

 

ท่ี ดานมนุษยสัมพันธ Χ  S.D. แปลผล 
1 มีความเมตตา ปรารถนาท่ีจะใหประชาชนมีความสุข 3.44 0.57 มาก 
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2 มีความตองการคิดหาหนทางชวยใหประชาชนท่ี
ประสบความทุกขใหพนจากความทุกข 3.32 0.68 ปานกลาง 

3 เอาใจใสคิดหาหนทางแกปญหาใหกับประชาชน 3.67 0.68 มาก 
4 มีความสุขุมเยือกเย็น รอบคอบ ทํากิจการตาง ๆ อยาง

ระมัดระวัง 3.42 0.54 มาก 
5 มีความจริงใจตอประชาชน 3.45 0.35 มาก 
6 ไมเปนคนมีเลหเหลี่ยมเชื่อถือไมได 3.42 0.56 มาก 

รวม 3.45 0.56 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานมนุษยสัมพันธ อยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 3 คือ เอาใจใสคิดหาหนทางแกปญหาใหกับประชาชน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
รองลงมา คือ ขอท่ี 5 คือ มีความจริงใจตอประชาชน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 2 คือ มีความตองการคิดหาหนทางชวยใหประชาชนท่ีประสบความทุกขใหพน
จากความทุกข มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานความเปนผูนํา 

 

ท่ี ดานความเปนผูนํา Χ  S.D. แปลผล 
1 ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธา และ เปน

แบบอยางท่ีดีแกประชาชน 2.95 0.99 ปานกลาง 
2 เปนตัวอยางท่ีดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 3.26 1.02 ปานกลาง 
3 รูจักอุปการะ ทําคุณประโยชนแกบุคคลอ่ืนนึกถึง

ประโยชนของบุคคลอ่ืนเปนท่ีตั้ง 3.19 0.97 ปานกลาง 
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4 ใหความอนุเคราะหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ
อยางเสมอภาคกัน 3.25 1.07 ปานกลาง 

5 มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนสิ่งของท่ีสมควรใหปนแก
ประชาชนท่ีควรไดรับการแบงปน 3.28 0.99 ปานกลาง 

6 เปนคนไมถือตัว ไมถือยศศักดิ์ เขากันไดกับประชาชนใน
ชุมชน 3.22 1.15 ปานกลาง 

7 เสียสละ อุทิศตนเพ่ือบําเพ็ญสาธารณะประโยชนแก
ประชาชน 4.03 1.01 มาก 

8 สนับสนุนคนดี เปนปฏิปกษตอความชั่ว สนับสนุนการ
กระทําความดีตอตานการกระทําความชั่ว 3.46 0.94 มาก 

9 แสดงออกถึ งความจงรั กภั กดี ต อชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย 3.70 0.50 มาก 

10 ดํารงไวซ่ึงความสามัคคีในหมูประชาชนในชุมชน 3.44 0.54 มาก 
11 รับเรื่องรองทุกข รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของประชาชน 3.53 0.83 มาก 
12 ละเวนการคบหาสมาคมหรือใหการสนับสนุนบุคคลซ่ึงมี

ความประพฤติผิดกฎหมายหรือแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ 

 
 

3.32 

 
 

0.63 

 
 

ปานกลาง 
รวม 3.38 0.88 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานความเปนผูนํา อยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
มากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 7 คือ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือบําเพ็ญสาธารณะประโยชนแกประชาชน      มีคาแปล
ผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอท่ี 9 คือ แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย มีคาแปลผลอยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1 คือ ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธา และ เปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานการปฏิบัติงาน 

 

ท่ี ดานการปฏิบัติงาน Χ  S.D. แปลผล 
1 มีสติตลอดเวลาตอหนาท่ีความรับผิดชอบไมลืมตัวหรือ

ละเลยตอหนาท่ีความรับผิดชอบของตน 2.26 1.06 นอย 
2 เขารวมกิจกรรมของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 3.20 1.20 ปานกลาง 
3 ปฏิบัติงานดวยความซ้ือสัตย สุจริตตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม 2.02 1.00 นอย 
4 จัดสรรงบประมาณอยางเปนกลางและท่ัวถึง 2.88 1.14 ปานกลาง 
5 ประสานงานกับทุกฝายหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของอยาง

มีประสิทธิภาพ 2.64 1.01 ปานกลาง 
6 เอาใจใสชวยเหลือแกปญหาของประชาชนจัดใหมี

บริการสาธารณะอยางเปนธรรม ท่ัวถึงอยางจริงจัง 3.34 0.51 ปานกลาง 
7 เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ

ตาง ๆ  1.98 0.99 นอย 
8 รับฟงและนําขอเสนอ ขอเรียกรองของประชาชนไปสู

การพัฒนาและแกไขปญหาอยางจริงจัง 2.30 0.93 นอย 
9 ใชเวลาเหมาะสมในการปฏิบัติงานบริการไดอยาง

รวดเร็ว 
 

2.52 
 

0.63 
 

นอย 
10 ปฏิบัติงานดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร ไมตรีตอ

ประชาชนผูมารับบริการ 2.93 1.18 ปานกลาง 
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11 สงเสริม สนับสนุนใหชุมชนมีการจัดตั้งกลุมเพ่ือดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 3.33 0.53 ปานกลาง 

12 จัดทําแผนโครงการมีการลงประชาคมเพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมเสนอปญหาและความตองการ 3.52 0.56 มาก 

รวม 2.74 0.89 ปานกลาง 
 
 
 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานการปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
มากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 12 คือ จัดทําแผนโครงการมีการลงประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมเสนอ
ปญหาและความตองการ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอท่ี 6 คือ เอาใจใสชวยเหลือ
แกปญหาของประชาชนจัดใหมีบริการสาธารณะอยางเปนธรรม ท่ัวถึงอยางจริงจัง มีคาแปลผลอยูใน
ระดับปานกลาง และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 7 คือ เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการตาง ๆ มีคาแปลผลอยูในระดับนอย ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะของนักการเมืองท่ี
พึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานครกับขอมูลท่ัวไปผลการเรียน และระดับชั้นท่ีศึกษา ใชการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทําการทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของโดยใชวิธี LSD (Least Significant Difference) และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน จําแนกตามผลการเรียน 

 

ผลการเรียน n X  S.D. แปลผล 

เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 1.00 – 1.59 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.00 – 2.59 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 3.00 – 3.59  
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 4.00 

24 
114 
80 
68 

2.53 
2.59 
3.39 
2.58 

0.67 
0.64 
0.73 
0.62 

นอย 
นอย 

ปานกลาง 
นอย 

รวม 286 2.77 0.66 ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการเรียน
ตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน จําแนกตามผลการเรียน อยูใน
ระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค

ตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน จําแนกตามผลการเรียน 
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แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวางกลุม 0.18 45 0.9 4.78 0.24 
ภายในกลุม 15.64 240 0.21   

รวม  15.82 285  
  

จากตารางท่ี 4.10 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการ
เรียนตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน จําแนกตามผลการเรียน 
ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย ( Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานคุณธรรมและจริยธรรม จําแนก
ตามผลการเรียน 

 

ผลการเรียน n X  S.D. แปลผล 

เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 1.00 – 1.59 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.00 – 2.59 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 3.00 – 3.59  
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 4.00 

24 
114 
80 
68 

2.47 
2.35 
2.32 
2.30 

0.34 
0.54 
0.69 
0.50 

นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

รวม 286 2.36 0.64 นอย 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการ
เรียนตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานคุณธรรมและจริยธรรม จําแนกตามผล
การเรียน อยูในระดับนอย 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตาม

ทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ดานคุณธรรมและจริยธรรม จําแนกตามผลการเรียน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวางกลุม 0.18 45 0.21 1.40 0.28 
ภายในกลุม 15.64 240 0.51   

รวม  15.82 285  
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการ
เรียนตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
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ปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานคุณธรรมและจริยธรรม จําแนกตามผล
การเรียน ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ จําแนกตามผลการ
เรยีน 

 

ผลการเรียน n X  S.D. แปลผล 

เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 1.00 – 1.59 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.00 – 2.59 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 3.00 – 3.59  
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 4.00 

24 
114 
80 
68 

2.57 
2.68 
2.59 
2.77 

0.27 
0.37 
0.51 
0.22 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

นอย 
ปานกลาง 

รวม 286 2.65 0.34 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการ
เรียนตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ จําแนกตามผลการเรียน อยู
ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค

ตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ จําแนกตามผลการเรียน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวางกลุม 0.18 45 0.28 0.62 0.62 
ภายในกลุม 15.64 240 0.45   

รวม  15.82 285  
  

จากตารางท่ี 4.14 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการ
เรียนตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ จําแนกตามผลการเรียน ไม
แตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมือง ท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานมนุษยสัมพันธ จําแนก
ตามผลการเรียน 
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ผลการเรียน n X  S.D. แปลผล 

เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 1.00 – 
1.59 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.00 – 
2.59 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 3.00 – 
3.59  
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 4.00 

24 
114 
80 
68 

2.77 
2.64 
2.69 
2.88 

0.35 
0.45 
0.71 
0.52 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 286 2.74 0.51 ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการ
เรียนตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานมนุษยสัมพันธ จําแนกตามผลการเรียน 
อยูในระดับปานกลาง 

 
ตารางท่ี 4.16 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค

ตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร ดานมนุษยสัมพันธ จําแนกตามผลการเรียน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวางกลุม 0.18 45 0.37 2.46 0.42 
ภายในกลุม 15.64 240 0.15   

รวม  15.82 285  
  

จากตารางท่ี 4.16 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการ
เรียนตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานมนุษยสัมพันธ จําแนกตามผลการเรียน 
ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมือง ท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานความเปนผูนํา จําแนก
ตามผลการเรียน 

 

ผลการเรียน n X  S.D. แปลผล 

เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 1.00 – 1.59 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.00 – 2.59 

24 
114 

2.54 
2.85 

0.73 
0.57 

นอย 
ปานกลาง 
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เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 3.00 – 3.59  
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 4.00 

80 
68 

3.72 
3.64 

0.62 
0.46 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 286 3.19 0.59 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการ
เรียนตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานความเปนผูนํา จําแนกตามผลการเรียน 
อยูในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค

ตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร ดานความเปนผูนํา จําแนกตามผลการเรียน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวางกลุม 0.18 45 0.05 0.18 0.54 
ภายในกลุม 15.64 240 0.27   

รวม  15.82 285  
  

จากตารางท่ี 4.18 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการ
เรียนตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานความเปนผูนํา จําแนกตามผลการเรียน 
ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 4.19 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานการปฏิบัติงาน จําแนกตามผลการ
เรยีน 

 

ผลการเรียน n X  S.D. แปลผล 

เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 1.00 – 1.59 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.00 – 2.59 
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 3.00 – 3.59  
เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 4.00 

24 
114 
80 
68 

2.53 
2.33 
2.64 
2.72 

0.37 
0.57 
0.71 
0.52 

นอย 
นอย 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 286 2.55 0.54 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการ
เรียนตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
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ปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานการปฏิบัติงาน จําแนกตามผลการเรียน 
อยูในระดบัปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค

ตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร ดานการปฏิบัติงาน จําแนกตามผลการเรียน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวางกลุม 0.18 45 0.45 1.66 0.26 
ภายในกลุม 15.64 240 0.27   

รวม  15.82 285  
 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการ
เรียนตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานการปฏิบัติงาน จําแนกตามผลการ
เรียน ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมือง ท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัด
ราชบพิธ  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน จําแนกตามระดับช้ันท่ีศึกษา 

 

ระดับช้ันท่ีศึกษา n X  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 96 3.28 0.26 ปานกลาง 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 97 3.33 0.28 ปานกลาง 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 93 3.26 0.41 ปานกลาง 

รวม 286 3.31 0.28 ปานกลาง 
   

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้น
การศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน จําแนกตามระดับชั้นท่ี
ศึกษา อยูในระดับปานกลาง  
 
 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค

ตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน จําแนกตามระดับช้ันท่ีศึกษา 
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แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวางกลุม 0.96 8 0.05 0.18 0.54 
ภายในกลุม 31.88 205 0.27   

รวม  32.84 285  
  

จากตารางท่ี 4.22 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้น
การศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน จําแนกตามระดับชั้นท่ี
ศึกษา ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงคาเฉล่ีย ( Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมือง      ท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
จําแนกตามระดับช้ันท่ีศึกษา 

 

ระดับช้ันท่ีศึกษา n X  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 96 3.47 0.37 มาก 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 97 3.35 0.57 มาก 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 93 3.32 0.71 ปานกลาง 

รวม 286 3.38 0.46 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้น
การศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานคุณธรรมและจริยธรรม จําแนก
ตามระดับชั้นท่ีศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตาม

ทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ดานคุณธรรมและจริยธรรม จําแนกตามระดับช้ันท่ีศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวางกลุม 0.96 8 0.48 2.08 0.13 
ภายในกลุม 31.88 205 0.23   

รวม  32.84 285  
 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้น
การศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานคุณธรรมและจริยธรรม จําแนก
ตามระดับชั้นท่ีศึกษา ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 4.25 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ จําแนกตามระดับช้ันท่ี
ศึกษา 

 

ระดับช้ันท่ีศึกษา n X  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 96 3.59 0.47 มาก 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 97 3.47 0.48 มาก 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 93 3.27 0.54 ปานกลาง 

รวม 286 3.44 0.47 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้น
การศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ จําแนกตามระดับชั้นท่ี
ศึกษา อยูในระดับมาก 
 
 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค

ตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ จําแนกตามระดับช้ันท่ีศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวางกลุม 0.96 8 0.52 1.18 0.33 
ภายในกลุม 31.88 205 0.44   

รวม  32.84 285  
  

จากตารางท่ี 4.26 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้น
การศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ จําแนกตามระดับชั้นท่ี
ศึกษา ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 4.27 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน



 129 

วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานมนุษยสัมพันธ จําแนกตาม
ระดับช้ันท่ีศึกษา 

 

ระดับช้ันท่ีศึกษา n X  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 96 3.30 0.52 ปานกลาง 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 97 3.39 0.58 ปานกลาง 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 93 3.43 0.77 มาก 

รวม 286 3.37 0.58 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.27 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้น
การศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานมนุษยสัมพันธ จําแนกตาม
ระดับชั้นท่ีศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

 
 
 

ตารางท่ี 4.28 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตาม
ทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ดานมนุษยสัมพันธ จําแนกตามระดับช้ันท่ีศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวางกลุม 0.96 8 0.53 1.55 0.45 
ภายในกลุม 31.88 205 0.34   

รวม  32.84 285  
 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้น
การศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานมนุษยสัมพันธ จําแนกตาม
ระดับชั้นท่ีศึกษา ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 4.29 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานความเปนผูนํา จําแนกตาม
ระดับช้ันท่ีศึกษา 

 

ระดับช้ันการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 96 2.47 0.37 นอย 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 97 2.58 0.57 นอย 
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มัธยมศึกษาปท่ี 6 93 3.01 0.71 ปานกลาง 
รวม 286 2.68 0.55 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.29 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้น
การศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานความเปนผูนํา จําแนกตาม
ระดับชั้นท่ีศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

 
 
 
 

ตารางท่ี 4.30 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตาม
ทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ดานความเปนผูนํา จําแนกตามระดับช้ันท่ีศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวางกลุม 0.96 8 0.68 5.23 0.41 
ภายในกลุม 31.88 205 0.13   

รวม  32.84 285  
 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้น
การศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานความเปนผูนํา จําแนกตาม
ระดับชั้นท่ีศึกษา ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
ตารางท่ี 4.31 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคุณลักษณะของ

นักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานการปฏิบัติงาน จําแนกตาม
ระดับช้ันท่ีศึกษา 

 

ระดับช้ันท่ีศึกษา n X  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 96 3.17 0.17 ปานกลาง 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 97 3.25 0.37 ปานกลาง 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 93 3.71 0.61 มาก 

รวม 286 3.37 0.38 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.31 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้น
การศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานการปฏิบัติงาน จําแนกตาม
ระดับชั้นท่ีศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
 
 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค

ตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ดานการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับช้ันท่ีศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
ระหวางกลุม 0.96 8 0.88 3.25 0.26 
ภายในกลุม 31.88 205 0.27   

รวม  32.84 285  
  

 จากตารางท่ี 4.32 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้น
การศึกษาตางกัน มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานการปฏิบัติงาน จําแนกตาม
ระดับชั้นท่ีศึกษา ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยใชการ
วิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.33 แสดงความถี่ (Frequency) ของขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ        
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ท่ี ดานคุณธรรมและจริยธรรม ความถ่ี 
1. กระทําการใด ๆ ควรคํานึงถึงประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตน 2 
2. ควรอุทิศตนแกงานแกสวนรวม 12 
3. ไมแสวงหาผลประโยชนเพ่ือสวนตัว ไมรับสินบน  30 
4. ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 18 
5. ยึดม่ันคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการเมือง 8 
6. ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 10 
7. กระทําการใด ๆ ดวยความซ่ือตรง ไมคดโกง มีความโปรงใส สามารถ 

ตรวจสอบได 
 
4 

8. ตองมีอุดมการณ ทํางานอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ยึดถือ 
ประโยชนประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 

 
2 

รวม 86 
 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตาม
ทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ไดแก ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก ไมแสวงหาผลประโยชนเพ่ือสวนตัว ไมรับ
สินบน รองลงมา ไดแก ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข      และควร
อุทิศตนแกงานแกสวนรวม และ มีขอเสนอแนะนอยท่ีสุด ไดแก กระทําการใด ๆ ควรคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตน และ ตองมีอุดมการณ ทํางานอยางเต็มความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ ยึดถือ ประโยชนประชาชนเปนสิ่งสูงสุด ตามลําดับ 
ตารางท่ี 4.34 แสดงความถี่ (Frequency) ของขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ           
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ 

 

ท่ี ดานบุคลิกภาพ ความถ่ี 
1. รักษาคําพูด มีสัจจะ พูดจริงทําจริง พูดจาไพเราะถูกกาลเทศะ 6 
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2. มีวาจาท่ีออนหลาย สุภาพเรียบรอย 4 
3. ไมใชวาจาท่ีไมสุภาพ ใสรายหรือเสียดสีบุคคลอ่ืน 8 
4. ใชคําพูดเหมาะสมตอบุคคลตอสถานท่ีและถูกกาลเทศะ 16 
5. กระตุน ชักจูงประชาชนใหตั้งม่ันอยูในจารีต ประเพณี และศีลธรรมอันดี

งามของชุมชน 
 
1 

6. พูดจาแนะนําแตสิ่งท่ีเปนประโยชน 1 
7. มีความละอายในการทําความชั่วและความทุจริต 24 
8. เกรงกลัวในการกระทําความชั่วและความทุจริตตาง ๆ ท้ังตอตนเองและ

ประชาชนโดยท่ัวไป 
 
1 

9. มีความอดทน อดกลั้นตอความยากลําบากของงาน 12 
10. อดทนตออุปสรรคท้ังหลาย ตลอดท้ังความเขาใจผิด และความไมสุจริตตาง 

ๆ ท่ีคนอ่ืนมีตอตน 
 
1 

11. ทํางานบริการประชาชนดวยความเอาใจใส ฝกใฝในงาน หม่ันเพียร
พยายามและพิจารณาดวยเหตุผล 

 
1 

รวม 75 
 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตาม
ทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดาน
บุคลิกภาพ ไดแก ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก มีความละอายในการทําความชั่วและความทุจริต 
รองลงมา ไดแก ใชคําพูดเหมาะสมตอบุคคลตอสถานท่ีและถูกกาลเทศะ และ มีความอดทน อดกลั้นตอ
ความยากลําบากของงานและ มีขอเสนอแนะนอยท่ีสุด ไดแก กระตุน ชักจูงประชาชนใหตั้งม่ันอยูใน
จารีต ประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของชุมชน พูดจาแนะนําแตสิ่งท่ีเปนประโยชน เกรงกลัวในการ
กระทําความชั่วและความทุจริตตาง ๆ ท้ังตอตนเองและประชาชนโดยท่ัวไป อดทนตออุปสรรคท้ังหลาย 
ตลอดท้ังความเขาใจผิด และความไมสุจริตตาง ๆ ท่ีคนอ่ืนมีตอตน และ ทํางานบริการประชาชนดวย
ความเอาใจใส ฝกใฝในงาน หม่ันเพียรพยายามและพิจารณาดวยเหตุผล ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.35 แสดงความถี่ (Frequency) ของขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ          
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานมนุษยสัมพันธ 

 

ท่ี ดานมนุษยสัมพันธ ความถ่ี 
1. มีความเมตตา ปรารถนาท่ีจะใหประชาชนมีความสุข 2 
2. มีความตองการคิดหาหนทางชวยใหประชาชนท่ีประสบความทุกขใหพน

จากความทุกข 
 
1 

3. เอาใจใสคิดหาหนทางแกปญหาใหกับประชาชน 5 
4. มีความสุขุมเยือกเย็น รอบคอบ ทํากิจการตาง ๆ อยางระมัดระวัง 7 
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5. มีความจริงใจตอประชาชน 2 
6. ไมเปนคนมีเลหเหลี่ยมเชื่อถือไมได 9 

รวม 26 
 

จากตารางท่ี 4.35 พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตาม
ทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
ดานมนุษยสัมพันธ ไดแก ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก มีความสุขุมเยือกเย็น รอบคอบ ทํากิจการตาง 
ๆ อยางระมัดระวัง รองลงมา ไดแก ไมเปนคนมีเลหเหลี่ยมเชื่อถือไมได และ มีความสุขุมเยือกเย็น 
รอบคอบ ทํากิจการตาง ๆ อยางระมัดระวัง และ มีขอเสนอแนะนอยท่ีสุด ไดแก มีความตองการคิด
หาหนทางชวยใหประชาชนท่ีประสบความทุกขใหพนจากความทุกข ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงความถี่ (Frequency) ของขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ         
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานความเปนผูนํา 

 

ท่ี ดานความเปนผูนํา ความถ่ี 
1. ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธา และ เปนแบบอยางท่ีดีแก

ประชาชน 
 
5 

2. เปนตัวอยางท่ีดี  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 

 
4 

3. ใหความอนุเคราะหบริการประชาชนดวยความเต็มใจอยางเสมอภาคกัน 1 
4. มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนสิ่งของท่ีสมควรใหปนแกประชาชนท่ีควร

ไดรับการแบงปน 
 
6 

5. เปนคนไมถือตัว ไมถือยศศักดิ์ เขากันไดกับประชาชนในชุมชน 1 
6. ดํารงไวซ่ึงความสามัคคีในหมูประชาชนในชุมชน 1 
7. รับเรื่องรองทุกข รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน 1 
8. ละเวนการคบหาสมาคม หรือใหการสนับสนุนบุคคลซ่ึงมีความประพฤติผิด

กฎหมายหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 
1 

รวม 20 



 135 

 

จากตารางท่ี 4.36 พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตาม
ทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดาน
มนุษยสัมพันธ ไดแก ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนสิ่งของท่ีสมควรใหปน
แกประชาชนท่ีควรไดรับการแบงปน รองลงมา ไดแก ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธา และ 
เปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน และ ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธา และ เปนแบบอยางท่ีดี
แกประชาชน และ มีขอเสนอแนะนอยท่ีสุด ไดแก ใหความอนุเคราะหบริการประชาชนดวยความเต็ม
ใจอยางเสมอภาคกัน เปนคนไมถือตัว ไมถือยศศักดิ์ เขากันไดกับประชาชนในชุมชน ดํารงไวซ่ึงความ
สามัคคีในหมูประชาชนในชุมชน รับเรื่องรองทุกข รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน 
และ ละเวนการคบหาสมาคม หรือใหการสนับสนุนบุคคลซ่ึงมีความประพฤติผิดกฎหมายหรือแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.37 แสดงความถี่ (Frequency) ของขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ        
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานการปฏิบัติงาน 

 

ท่ี ดานการปฏิบัติงาน ความถ่ี 
1. มีสติตลอดเวลาตอหนาท่ีความรับผิดชอบไมลืมตัวหรือละเลยตอหนาท่ี

ความรับผิดชอบของตน 
 
3 

2. เขารวมกิจกรรมของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 5 
3. ปฏิบัติงานดวยความซ้ือสัตย สุจริตตั้งอยูบนพ้ืนฐานจริยธรรมและศีลธรรม

อันดีงาม 
 
1 

4. จัดสรรงบประมาณอยางเปนกลางและท่ัวถึง 1 
5. ประสานงานกับทุกฝายหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 9 
6. เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการตาง ๆ 1 
7. ปฏิบัติงานดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร ไมตรีตอประชาชนผูมารับ

บริการ 
 

12 
8. จัดทําแผน โครงการ มีการลงประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมเสนอ

ปญหาและความตองการ 
 
3 

รวม 35 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตาม
ทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดาน
มนุษยสัมพันธ ไดแก ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก ปฏิบัติงานดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร ไมตรี
ตอประชาชนผูมารับบริการ รองลงมา ไดแก ประสานงานกับทุกฝายหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางมี
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ประสิทธิภาพ และ เขารวมกิจกรรมของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ และ มีขอเสนอแนะนอยท่ีสุด ไดแก 
ปฏิบัติงานดวยความซ้ือสัตย สุจริตตั้งอยูบนพ้ืนฐานจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม จัดสรร
งบประมาณอยางเปนกลางและท่ัวถึง และมีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ
ตาง ๆ ตามลําดับ 

 
 
 

สรุปผลจากการศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไดดังนี้ 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดมีความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแก ไมแสวงหาผลประโยชนเพ่ือ

สวนตัว ไมรับสินบน 

ดานบุคลิกภาพ ไดมีความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแก มีความละอายในการทําความชั่วและความ

ทุจริต 

ดานมนุษยสัมพันธ ไดมีความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแก ไมเปนคนมีเลหเหลี่ยมเชื่อถือไมได 

ดานความเปนผูนํา ไดมีความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแก มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนสิ่งของท่ี

สมควรใหปนแกประชาชนท่ีควรไดรับการแบงปน 

ดานการปฏิบัติงาน ไดมีความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแก ปฏิบัติงานดวยความยิ้มแยมแจมใส 

เปนมิตร ไมตรีตอประชาชนผูมารับบริการ 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียน                     

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
นักการเมืองตามทัศนะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมี ผลการเรียน และระดับชั้นท่ีศึกษา ท่ีแตกตางกัน และ 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ
เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยไดศึกษาจาก แนวคิดเรื่อง
นักการเมืองท่ีพึงประสงค ของ ไชย ณพล  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,005 คน และไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ขนาดของกลุมตัวอยางไดจํานวน 286 คน แลวใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวน โดยการนํามาหาอัตราสัดสวนของประชากร (Proportional to Size) เพ่ือหา
กลุมตัวอยางแยกแตละประเภทดังกลาวแลว จึงใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เปน
แบบสอบถามโดยมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check-List) แบบเลือกตอบขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับ
ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือใหทราบคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน 2 ขอ ไดแก 
ผลการเรียน และ ระดับชั้นท่ีศึกษา ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปด เก่ียวกับ
คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัด
ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดาน
บุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา และ ดานการปฏิบัติงาน รวมท้ังหมด จํานวน 52 ขอ 
ผูวิจัยใชลักษณะคําถามแบบมาตราสวน 5 ระดับโดยใชหลักของ Likert Scale คือ มากท่ีสุด มาก          
ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยกําหนดเปนตัวเลข และความหมาย และ ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปด 
(Open-ended) เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
นักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ 
ดานความเปนผูนํา และดานการปฏิบัติงาน จํานวน 52 ขอ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) รอยละ 
(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. สําหรับการบรรยายปจจัย
สวนบุคคลและ การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test ถาพบ
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ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ 
LSD (Least-Significant Different) โดยใชการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ซ่ึงสามารถสรุปผลของการวิจัยตามขอคนพบไดดังตอไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียน                     

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ พบวา 
5.1.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 286 คน มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.00 – 2.59 จํานวน 114 คน 
คิดเปนรอยละ 39.86 รองลงมา ไดแก มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 3.00 – 3.59 จํานวน 80 คน 
และ มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 1.00 – 1.59 จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 8.39 และ มี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 33.91 รองลงมา มีระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 33.57 และ มีระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 
32.52 ตามลําดับ 

5.1.2 การวิเคราะหคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาการวิเคราะหขอมูลเปนแบบสอบถามลักษณะแบบ
ปลายปด เก่ียวกับคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม
และจริยธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา และดานการปฏิบัติงาน โดย
การหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ซ่ึง
มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค โดยรวม 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก 
ดานท่ี 2 คือ ดานบุคลิกภาพ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานท่ี 1 คือ ดานคุณธรรม
และจริยธรรม มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดานท่ี 3 คือ ดานมนุษยสัมพันธ มีคาแปลผลอยูในระดับ
มาก ดานท่ี 4 คือ ดานความเปนผูนํา มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
ไดแก ดานท่ี 5 คือ ดานการปฏิบัติงาน มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

สามารถแยกเปนรายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
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พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก 
ขอท่ี 10 คือ ประพฤติตนหางจากอบายมุขไมดื่มสุราจนครองสติไมได หรือดื่มเปนประจํา ไมเจาชู ไมเลน
การพนันตาง ๆ เชน หวย ไพ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอท่ี 5 คือ กระทําการใด ๆ 
ดวยความซ้ือตรง ไมคดโกง โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีคาแปลผลอยูในระดับมาก และขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 3 คือ กระทําการใด ๆ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวน
ตน อุทิศตนแกงาน มีคาแปลผลอยูในระดับนอย ตามลําดับ 

2) ดานบุคลิกภาพ 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 11 
คือ ทํางานบริการประชาชนดวยความเอาใจใส ฝกใฝในงาน หม่ันเพียรพยายามและพิจารณาดวย
เหตุผล มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอท่ี 10 คือ อดทนตออุปสรรคท้ังหลาย ตลอดท้ัง
ความเขาใจผิดและความไมสุจริตตาง ๆ ท่ีคนอ่ืนมีตอตน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก และขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1 คือ รักษาคําพูด มีสัจจะ พูดจริงทําจริง พูดจาไพเราะถูกกาลเทศะ มี
คาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

3) ดานมนุษยสัมพันธ 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานมนุษยสัมพันธ อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 
3 คือ เอาใจใสคิดหาหนทางแกปญหาใหกับประชาชน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอ
ท่ี 5 คือ มีความจริงใจตอประชาชน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก 
ขอท่ี 2 คือ มีความตองการคิดหาหนทางชวยใหประชาชนท่ีประสบความทุกขใหพนจากความทุกข มี
คาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

4) ดานความเปนผูนํา 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานความเปนผูนํา อยูในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ไดแก ขอท่ี 7 คือ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือบําเพ็ญสาธารณะประโยชนแกประชาชน มีคาแปลผลอยูในระดับ
มาก รองลงมา คือ ขอท่ี 9 คือ แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคา
แปลผลอยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1 คือ ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
เชื่อถือศรัทธา และ เปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

5) ดานการปฏิบัติงาน 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานการปฏิบัติงาน อยูในระดับปาน
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กลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ไดแก ขอท่ี 12 คือ จัดทําแผนโครงการมีการลงประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมเสนอปญหาและความ
ตองการ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอท่ี 6 คือ เอาใจใสชวยเหลือแกปญหาของ
ประชาชนจัดใหมีบริการสาธารณะอยางเปนธรรม ท่ัวถึงอยางจริงจัง มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง 
และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 7 คือ เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ
ตาง ๆ มีคาแปลผลอยูในระดับนอย ตามลําดับ 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะของนักการเมืองท่ี

พึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครกับขอมูลท่ัวไปผลการเรียน และระดับชั้นท่ีศึกษา ใชการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) หรือ F-test ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของโดยใชวิธี LSD (Least 

Significant Difference) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ซ่ึงมีผลการทดสอบตาม

สมมติฐานดังตอไปนี ้

1) ผลการเรียน 

พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการเรียนตางกัน มี

คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัด

ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน จําแนกตามผลการเรียน ไมแตกตางกันจึงไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

2) ระดับช้ันท่ีศึกษา 
พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้นการศึกษาตางกัน มี

คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัด
ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา ไมแตกตางกัน
จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

5.1.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะห
หาคาความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ  เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานคุณธรรม
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และจริยธรรม ไดแก ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก ไมแสวงหาผลประโยชนเพ่ือสวนตัว ไมรับสินบน 
รองลงมา ไดแก ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และควรอุทิศตน
แกงานแกสวนรวม และ มีขอเสนอแนะนอยท่ีสุด ไดแก กระทําการใด ๆ ควรคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตน และ ตองมีอุดมการณ ทํางานอยางเต็มความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ ยึดถือ ประโยชนประชาชนเปนสิ่งสูงสุด ตามลําดับ 

2) ดานบุคลิกภาพ 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ  เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดาน
บุคลิกภาพ ไดแก ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก มีความละอายในการทําความชั่วและความทุจริต 
รองลงมา ไดแก ใชคําพูดเหมาะสมตอบุคคลตอสถานท่ีและถูกกาลเทศะ และ มีความอดทน อดกลั้น
ตอความยากลําบากของงานและ มีขอเสนอแนะนอยท่ีสุด ไดแก กระตุน ชักจูงประชาชนใหต้ังม่ันอยู
ในจารีต ประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของชุมชน พูดจาแนะนําแตสิ่งท่ีเปนประโยชน เกรงกลัวใน
การกระทําความชั่วและความทุจริตตาง ๆ ท้ังตอตนเองและประชาชนโดยท่ัวไป อดทนตออุปสรรค
ท้ังหลาย ตลอดท้ังความเขาใจผิด และความไมสุจริตตาง ๆ ท่ีคนอ่ืนมีตอตน และ ทํางานบริการ
ประชาชนดวยความเอาใจใส ฝกใฝในงาน หม่ันเพียรพยายามและพิจารณาดวยเหตุผล ตามลําดับ 

3) ดานมนุษยสัมพันธ 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ  เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานมนุษย
สัมพันธ ไดแก ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก มีความสุขุมเยือกเย็น รอบคอบ ทํากิจการตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง รองลงมา ไดแก ไมเปนคนมีเลหเหลี่ยมเชื่อถือไมได และ มีความสุขุมเยือกเย็น รอบคอบ ทํา
กิจการตาง ๆ อยางระมัดระวัง และ มีขอเสนอแนะนอยท่ีสุด ไดแก มีความตองการคิดหาหนทางชวย
ใหประชาชนท่ีประสบความทุกขใหพนจากความทุกข ตามลําดับ 

4) ดานความเปนผูนํา 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานมนุษยสัมพันธ ไดแก 
ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนสิ่งของท่ีสมควรใหปนแกประชาชนท่ีควร
ไดรับการแบงปน รองลงมา ไดแก ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธา และ เปนแบบอยางท่ีดี
แกประชาชน และ ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธา และ เปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน 
และ มีขอเสนอแนะนอยท่ีสุด ไดแก ใหความอนุเคราะหบริการประชาชนดวยความเต็มใจอยางเสมอ
ภาคกัน เปนคนไมถือตัว ไมถือยศศักดิ์ เขากันไดกับประชาชนในชุมชน ดํารงไวซ่ึงความสามัคคีในหมู
ประชาชนในชุมชน รับเรื่องรองทุกข รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน และ ละเวน
การคบหาสมาคม หรือใหการสนับสนุนบุคคลซ่ึงมีความประพฤติผิดกฎหมายหรือแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ ตามลําดับ 
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5) ดานการปฏิบัติงาน 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานมนุษย
สัมพันธ ไดแก ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก ปฏิบัติงานดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร ไมตรีตอ
ประชาชนผูมารับบริการ รองลงมา ไดแก ประสานงานกับทุกฝายหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางมี
ประสิทธิภาพ และ เขารวมกิจกรรมของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ และ มีขอเสนอแนะนอยท่ีสุด ไดแก 
ปฏิบัติงานดวยความซ้ือสัตย สุจริตตั้งอยูบนพ้ืนฐานจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม จัดสรร
งบประมาณอยางเปนกลางและท่ัวถึง และมีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ
ตาง ๆ ตามลําดับ 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้มีประเด็นท่ี
สามารถนํามาอภิปราย ไดดังนี้พบวา 

5.2.1 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค โดยรวม 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง           
ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ มีความ
คิดเห็นสวนใหญวานักการเมืองท่ีพึงประสงคนั้นจะสามารถชวยนําสังคม ชวยใหสังคมมีความ
เจริญกาวหนา นักการเมืองท่ีดีจะมีสวนในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะนักการเมืองในทุกระดับ เนื่องจาก
อยูใกลชิดกับประชาชน ถาหากนักการเมืองมีความรูความสามารถ มีสติปญญาดีสามารถแกไขปญหาทุก
ปญหาท่ีเกิดข้ึนได ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา ดานความเปนอยูของประชาชน เปนตน 
และท่ีสําคัญเปนบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพันธเขากับทุกคนไดดี คุณลักษณะเชนนี้เปนสิ่งท่ีนักเรียนสวนใหญ 
และประชาชนตองการ สอดคลองกับสมิหรา  จิตตลดากร ท่ีไดกลาวไววา คุณลักษณะของผูนําท่ีดี
สามารถนํากลุมไดจะตองประกอบดวย เปนผูมีความรู คือ มีความรูความสามารถในตําแหนงหนาท่ีของ
ตนอยางดียิ่ง รูจักตนเองและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ มีความกลา ความกลาหาญและความเขมแข็งใน
การแกไขปญหาตาง ๆ ดวยความสุขุมรอบคอบ มีความริเริ่ม คือ การหาทางพัฒนางานท่ีตนรับผิดชอบให
เจริญกาวหนาและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มีความซ่ือสัตย คือ ความใจซ่ือมือสะอาด ไมหลอกลวงท้ังตน
และผูอ่ืนซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสรางศรัทธาและความไววางใจจากผูรวมงาน มีความเด็ดขาด ในการ
ตัดสินใจกระทําอะไรก็เปนผูมีความเด็ดขาด มีความม่ันคงแนนอน ปราศจากความลังเลและไมมีการ
เปลี่ยนแปลงงาย ๆ มีความกระตือรือรน การทํางานเต็มไปดวยความกระฉับกระเฉง มุงม่ันตอ
ความสําเร็จ ไมอืดอาจ เฉ่ือยชา มีความยุติธรรม ไมมีอคติคือความลําเอียง เพราะความรัก ความกลัว 
ความโกธรเกลียด และความลุมหลง เชน ทําอะไรตรง เปนผูเสียสละ เปนผูท่ีอุทิศตนเองใหแกงาน
สวนรวม ไมเปนคนคับแคบ ตระหนี่ ถ่ีเหนียว ไมเอารัดเอาเปรียบผูรวมงาน เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี คือ
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เปนคนสุภาพเรียบรอย ไมแข็งกระดาง พูดจามีวาทศิลป ท้ังการสรางความสัมพันธ โนมนาว และปลุก
ปลอบผูรวมงาน และสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ กฤติพงศ จู เปาะ ได ศึกษาเรื่อง 
“คุณลักษณะพึงประสงคของผูนําชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบกลุมชาติพันธุในอําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย” ผลการศึกษาพบวา “กลุมชาติพันธุท้ัง 6 กลุม คือ คนเมือง ชาวเขาเผาอาขา ชาวเขาเผาลาหู 
ชาวเขาเผาเยา ชาวเขาเผาลีซูและ ชาวเขาเผากระเหรี่ยงตางก็มีความตองการผูนําท่ีมีคุณลักษณะ
เพียบพรอมในดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ดานความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานภาวะผูนําในระดับมากข้ึนไป ท้ังนี้ทุกกลุมตาง ๆ ก็มีความ
ตองการผูนําท่ีดี มีความอดทน ขยัน มุงม่ันในการทํางาน และมีความเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตนใหความชวยเหลือประชาชนอยางเต็มท่ี ขณะเดียวกันจะตองมีการทํางานท่ีโปรงใส 
ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบและไววางใจไดบทบาทของผูนําชุมชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกของ
ประชาชนในดานการพัฒนาชุมชนและแกไขปญหาชุมชน ดานการติดตอประสานงาน ดานการสงเสริม
การสรางความรักสามัคคีในชุมชน และดานสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี กลุมชาติพันธุท้ัง 6 กลุม
ตางก็มีความเห็นวาบทบาทท้ัง 4 ดาน ลวนแลวแตสงผลใหประชาชนตัดสินใจเลือกผูนําชุมชนอยูใน
ระดับมากข้ึนไปทุกดาน เนื่องจาก กลุมชาติพันธุ ท้ัง 6 กลุมตางเห็นวา บุคคลท่ีจะเปนผูนําชุมชนของ
ตนเอง ไดนั้น จะตองมีบทบาทในการนําความรูใหม ๆ มาใชในการพัฒนาชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ทําหนาท่ีในการเปนตัวแทนของประชาชนในการประสานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกชุมชน 
วางตัวเปนกลาง สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนและระหวางชุมชนมีความรัก สามัคคีกัน
ชวยเหลือกันซ่ึงกันและกัน เปนตน 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  
ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ดานท่ี 2 คือ ดานบุคลิกภาพ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก         

ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการ
คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีทํางานบริการประชาชนดวยความเอาใจใส ฝกใฝในงาน หม่ันเพียรพยายาม
และพิจารณาดวยเหตุผล และจิตใจดีงาม ไมเปนคนหนาบึ้งข้ีโมโห มีอารมณขันและมีจิตใจท่ีม่ันคงไม
ลําเอียง เพราะการท่ีมีอารมณ จิตใจดีงาม จะสงผลใหการทํางานและการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนซ่ึงนักเรียนโรงเรียนทุกคนตางตองการใหมีในตัวผูนําของเขาทุกคน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กฤติพงศ จูเปาะ ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะพึงประสงคของผูนําชุมชน : การศึกษา
เปรียบเทียบกลุมชาติพันธุในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบวา “กลุมชาติพันธุท้ัง 
6 กลุม คือ คนเมือง ชาวเขาเผาอาขา ชาวเขาเผาลาหู ชาวเขาเผาเยา ชาวเขาเผาลีซูและ ชาวเขาเผา
กระเหรี่ยงตางก็มีความตองการผูนําท่ีมีคุณลักษณะเพียบพรอมในดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ 
ดานคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานภาวะผูนําใน
ระดับมากข้ึนไป ท้ังนี้ทุกกลุมตาง ๆ ก็มีความตองการผูนําท่ีดี มีความอดทน ขยัน มุงม่ันในการทํางาน 
และมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ใหความชวยเหลือประชาชนอยางเต็มท่ี 
ขณะเดียวกันจะตองมีการทํางานท่ีโปรงใส ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบและไววางใจไดบทบาทของผูนํา
ชุมชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกของประชาชนในดานการพัฒนาชุมชนและแกไขปญหาชุมชน ดาน
การติดตอประสานงาน ดานการสงเสริมการสรางความรักสามัคคีในชุมชน และดานสงเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี กลุมชาติพันธุท้ัง 6 กลุมตางก็มีความเห็นวาบทบาทท้ัง 4 ดาน ลวนแลวแต
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สงผลใหประชาชนตัดสินใจเลือกผูนําชุมชนอยูในระดับมากข้ึนไปทุกดาน เนื่องจาก กลุมชาติพันธุ ท้ัง 6 
กลุมตางเห็นวา บุคคลท่ีจะเปนผูนําชุมชนของตนเอง ไดนั้น จะตองมีบทบาทในการนําความรูใหม ๆ มา
ใชในการพัฒนาชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําหนาท่ีในการเปนตัวแทนของประชาชนในการประสาน
กับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกชุมชน วางตัวเปนกลาง สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนใน
ชุมชนและระหวางชุมชนมีความรัก สามัคคีกันชวยเหลือกันซ่ึงกันและกัน เปนตน 

ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ดานท่ี 5 คือ ดานการปฏิบัติงาน มีคาแปลผลอยูในระดับ
ปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ 
ตองการคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีสามารถกําหนดนโยบายในการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนโครงการมีการลงประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมเสนอปญหาและความ
ตองการ เพราะการกําหนดนโยบายท่ีเปนประโยชนมีประสิทธิภาพ ประชาชนยอมรับก็คือแนวทางใน
การพัฒนาท่ีจะนําความเจริญมาสูทุกคนท้ังชุมชนและทองถ่ินใหเจริญได ซ่ึงไมสอดคลองกับ
การศึกษางานวิจัยของ สมพงษ ภานุวัฒนรังสี ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึง
ประสงคตามทัศนะของประชาชนในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ของผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของประชาชน ในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 
โดยรวม 4 ดาน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยเรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานทักษะการปฏิบัติงาน มีคาแปรผล
อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานภาวะผูนํา และดานบุคลิกภาพ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
ตามลําดับ 

สามารถแยกเปนรายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับ
มาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการ
คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีเปนผูนําทางศีลธรรม ตั้งม่ันอยูในความถูกตอง ไมประพฤติผิดจากจารีต
ประเพณีท่ีดีงาม เปนผูรูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักเวลา รูจักประชาชน เปนผูอาสาสมัคร
เขามาทํางานเพ่ือสวนรวมไมใชเปนการหาเลี้ยงชีพ ไมแสวงหาผลประโยชนเพ่ือสวนตัว ไมรับสินบนทุก
ชนิด และยังเปนผูอาสาสมัครเขามาทํางานเพ่ือสวนรวมไมใชเปนการหาเลี้ยงชีพ ไมแสวงหาผลประโยชน
เพ่ือสวนตัว ไมรับสินบนทุกชนิด แสดงใหเห็นวาคนผูนั้นเปนผูท่ีมีคุณธรรมประจําตัวสูง การบริหารงาน
หรือการปกครองถาปกครองดวยความเมตตานั้น บานเมืองก็สงบสุขตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษางานวิจัยของ ธีระพงษ คํารอด ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึง
ประสงคในทัศนะของประชาชนอําเภอเมืองจันทบุรี” ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมประชาชนให
ความสําคัญกับคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคในดานคุณธรรมเปนอันดับแรก รองลงมา คือ 
ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความรู ความสามารถ ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ โดยดาน
คุณธรรมประชาชนตองการให นักการเมืองมีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรมและเปนคนท่ีมีน้ําใจดาน
บุคลิกภาพประชาชนตองการใหนักการเมืองมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีสุขภาพแข็งแรง และ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ ซ่ึงสอดคลองกับ จํานง 
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อดิวัฒนสิทธิ์ ไดกลาววา ผูนําท่ีดีตองมีสติปญญาเฉลียวฉลาดรอบรู ในหลาย ๆ เรื่อง เปนคนมีไหวพริบ
ดี ฉลาดในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูในหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ รูจักตนเองดีเชนรู
ถึงความสามารถและความบกพรองของตน รูจักเหตุผล รูจักบุคคลอ่ืนท่ีอยูรอบขางและรูวิธีการใชคนได
อยางเหมาะสมกับความรูความสามารถของเขา รูจักประมาณในการทํางานและการบริโภค รูหลักการ
เก่ียวกับการบริหารการปกครอง และรูจักวางนโยบายและการประเมินผลตามโครงการท่ีไดพัฒนาไปแลว 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 10 คือ ประพฤติตนหางจากอบายมุขไมดื่มสุราจนครองสติ

ไมได หรือดื่มเปนประจํา ไมเจาชู ไมเลนการพนันตาง ๆ เชน หวย ไพ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ี
เปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการ
คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีตองไมเปนผูลุมหลงมัวเมาในอบายมุข เพราะวาการท่ีจะเปนผูนําก็ดี เปน
ผูนําสังคมก็ดี เปนผูนําประเทศชาติก็ดี จะตองเปนแบบอยางท่ีดีตอชุมชน คือ หนึ่ง เปนผูท่ีไวใจได เชื่อ
ใจได หรือเปนผูมีศีล เพราะวา อบายมุขเปนปากทางท่ีนําไปสูความเสื่อม ถาผูนําท่ีหลงมัวเมาในอบายมุข 
มาเปนผูนําสังคม มาเปนผูนําชุมชน ก็จะทําใหสังคมนั้นชุมชนนั้นเสื่อมดวย เพราะถาผูนําไปมัวเมาลุม
หลงในอบายมุข จะทําใหความนาเชื่อถือนอยลงไป หรือเสื่อมศรัทธาในตัวผูนําได ก็เพราะวานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธยังตองการผูนําท่ีมีความรูคูคุณธรรม ดังสํานวนไทยท่ีวา เปน
คนไมคดในของอในกระดูก ปากปราศรัยน้ําใจเชือดคอ หนาเนื้อใจเสือ ดังนั้นความเปนผูนําในมโนภาพ
ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ จึงสามารถท่ีจะตีความไดจากการแปลผลซ่ึงมีคามาก
ท่ีสุด คือ ตองการผูนําท่ีมีความประพฤติดี มีวินัย บําเพ็ญประโยชน เขาใจเขาถึง พัฒนาทองถ่ิน ไดอยาง
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันท่ีเปนกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ซ่ึง
สอดคลองกับ จํานง อดิวัฒนสิทธิ ์กลาวไววาคุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา ควรจะตองมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจําชีวิตและประจําใจ ดังนี้ มีความรักและความเมตตา และความเสียสละ มีจิตใจสะอาด
บริสุทธิ์ ไมคิดอาฆาตพยาบาทหรือคิดเบียดเบียนคนอ่ืนดวยเห็นแกประโยชนสวนตน มีความรูท่ีถูกตอง
และใชความรูในทางสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามแกตนเองและแกสังคม มีสติสัมปชัญญะ ไมประมาทลุมหลง
หรือมัวเมาในอบายมุข มีความละอาดในการทําชั่ว และเกรงกลัวตอผลของอกุศลกรรมทุก ประเภทมี
ความกตัญูรูคุณของบุคคลอ่ืนท่ีไดทําในสิ่งท่ีมีประโยชนตอตนเอง มีความรักในสัจธรรม รักในความ
ซ่ือสัตย มีความเคารพในศักด์ิศรีของเพ่ือนมนุษย มีความเชื่อในกฎแหงกรรมและปฏิบัติตามหลักกุศล
กรรม ไมทําลายกฎแหงดุลยภาพทางสังคมและดุลยภาพแหงธรรมชาติสิ่งแวดลอมเคารพในกฎระเบียบ
ของสังคมไมถืออภิสิทธิ์ มีความสามารถในการดํารงความเปนธรรม และความยุติธรรมในสังคม มีมุฑิตา
จิตตอผูอ่ืนไมอิจฉาริษยาผูอ่ืนปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม และหลักสังควัตถุ รวมท้ังหลักธรรมท่ีดีงาม
ศาสนาท้ังหลาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณชญาดา ยะสาคร ท่ีไดศึกษาเรื่อง นักการเมืองทองถ่ิน
ท่ีพึงปราถนาตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวา โดยรวมทุกดานมีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับ
จากมากไปหานอยไดแก ดานความรูความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดานความเปนผูนํา ดานมนุษยสัมพันธ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา
ท่ีสุด คือ ดานบุคลิกภาพ ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมากตามลําดับ 
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ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 3 คือ กระทําการใด ๆ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมยิ่งกวา
ประโยชนสวนตน อุทิศตนแกงาน มีคาแปลผลอยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียน
โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีเปนผูมี
ความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง เต็มใจรับผิดชอบปญหาของประชาชน การลงพ้ืนท่ีชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณะภัยไมหลีกหนีหรือใหบุคคลอ่ืนทําหนาท่ีแทน มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือเรงดูแลใน
การสรางถนน ไฟฟา ประปา เพ่ือความสงบสุขของประชาชน โดยนักเรียนสวนใหญตองการผูนําท่ีไม
เห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โอเวนส (Owens) 
อางจาก เสรี เหลืองสุขฤกษ ไดกลาววา การมีลักษณะผูนําเปนองคประกอบท่ีสําคัญในอันท่ีจะนํามาซ่ึง
ความสําเร็จของการบริหารงาน ลักษณะของการเปนผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง เพ่ือนําไปใชตาม
สถานภาพท่ีเหมาะสมและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอพฤติกรรมของตนในลักษณะท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอํานาจหนาท่ีและอํานาจบารมีเปนเครื่องมือท้ังลักษณะท่ีเปนพิธี
การและไมเปนพิธีการท้ังนี้เพ่ือนกอใหเกิดพลังรวมของกลุมมุงสูการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว แตเนื่องจากท่ีผานมานักการเมืองทองถ่ินในตําบลแมแรม ยังขาดความเปนผูแบบเต็มตัว
เนื่องจากนักการเมืองมีความสัมพันธฉันเครือญาติกับผูบริหารฝายพนักงาน จึงทําใหอาจจะมีความ
เกรงใจตอกันทําให บางครั้งการตัดสินใจไมไดข้ึนอยูกับนักการเมืองแตกลับเปนของผูบริหารฝาย
พนักงาน ซ่ึงความจริงแลวอํานาจตัดสินใจควรอยูท่ี นักการเมืองทองถ่ิน และไมสอดคลองกับการศึกษา
งานวิจัยของ เข็มชัย กันทมาโนช ไดทําการศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองทองถ่ิน
ตามทัศนะของประชาชนศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม” ผลการศึกษาพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง มีทัศนคติตอคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของนักการเมืองทองถ่ิน ดานความเปนผูนํา ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ และความรู
ความสามารถ โดยรวมท้ัง 4   ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความเปน
ผูนํามีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ และดานความรู
ความสามารถ มีคาแปผลอยูในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาประชาชนท่ีมีเพศ อายุ 
ตางกัน มีทัศนคติตอการเมืองทองถ่ินท่ีพึงประสงคท้ัง 4  ดาน ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีทัศนคติตอนักการเมืองทองถ่ินท่ีพึงประสงคโดยรวมท้ัง 4 ดานแตกตางกัน 

2) ดานบุคลิกภาพ 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก          
ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการ
คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีทํางานบริการประชาชนดวยความเอาใจใส ฝกใฝในงาน หม่ันเพียรพยายาม
และพิจารณาดวยเหตุผล และจิตใจดีงาม ไมเปนคนหนาบึ้งข้ีโมโห มีอารมณขันและมีจิตใจท่ีม่ันคงไม
ลําเอียง เพราะการท่ีมีอารมณ จิตใจดีงาม จะสงผลใหการทํางานและการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนซ่ึงนักเรียนโรงเรียนทุกคนตางตองการใหมีในตัวผูนําของเขาทุกคน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กฤติพงศ จูเปาะ ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะพึงประสงคของผูนําชุมชน : การศึกษา
เปรียบเทียบกลุมชาติพันธุในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบวา “กลุมชาติพันธุท้ัง 
6 กลุม คือ คนเมือง ชาวเขาเผาอาขา ชาวเขาเผาลาหู ชาวเขาเผาเยา ชาวเขาเผาลีซูและ ชาวเขาเผา
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กระเหรี่ยงตางก็มีความตองการผูนําท่ีมีคุณลักษณะเพียบพรอมในดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ 
ดานคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานภาวะผูนําใน
ระดับมากข้ึนไป ท้ังนี้ทุกกลุมตาง ๆ ก็มีความตองการผูนําท่ีดี มีความอดทน ขยัน มุงม่ันในการทํางาน 
และมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ใหความชวยเหลือประชาชนอยางเต็มท่ี 
ขณะเดียวกันจะตองมีการทํางานท่ีโปรงใส ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบและไววางใจไดบทบาทของผูนํา
ชุมชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกของประชาชนในดานการพัฒนาชุมชนและแกไขปญหาชุมชน ดาน
การติดตอประสานงาน ดานการสงเสริมการสรางความรักสามัคคีในชุมชน และดานสงเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี กลุมชาติพันธุท้ัง 6 กลุมตางก็มีความเห็นวาบทบาทท้ัง 4 ดาน ลวนแลวแต
สงผลใหประชาชนตัดสินใจเลือกผูนําชุมชนอยูในระดับมากข้ึนไปทุกดาน เนื่องจาก กลุมชาติพันธุ ท้ัง 6 
กลุมตางเห็นวา บุคคลท่ีจะเปนผูนําชุมชนของตนเอง ไดนั้น จะตองมีบทบาทในการนําความรูใหม ๆ มา
ใชในการพัฒนาชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําหนาท่ีในการเปนตัวแทนของประชาชนในการประสาน
กับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกชุมชน วางตัวเปนกลาง สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนใน
ชุมชนและระหวางชุมชนมีความรัก สามัคคีกันชวยเหลือกันซ่ึงกันและกัน เปนตน 

 
 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 11 คือ ทํางานบริการประชาชนดวยความเอาใจใส ฝกใฝ

ในงาน หม่ันเพียรพยายามและพิจารณาดวยเหตุผล มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปราย
ไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการคุณลักษณะของ
นักการเมืองท่ีมีความตั้งใจจริง มีความเชื่อม่ันในตนเอง กลาท่ีจะเผชิญปญหาตาง ๆ มีบุคลิกภาพท่ีโดด
เดน มีภาวะผูนําสูง กวางขวาง มีวิสัยทัศนกวางไกลเปนท่ีรูจักและไววางใจของประชาชน กลาพูด กลาคิด 
มีกิริยาวาจาท่ีเหมาะสม สามารถควบคุมอารมณไดดี รวมท้ังปรับตัวเขากับผู อ่ืนได เปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง เพราะการเปนผูนําเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับความสามารถของบุคคลในอันท่ีจะกอใหเกิดการ
กระทําทางกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหไดมาซ่ึงวัตถุประสงคท่ีตองการ และผูนําควรมีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดดี สอดคลองกับ
คุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคของ ลิขิต ธีรเวคิน กลาวถึงคุณสมบัติของผูนําในอุดม
คติท่ีเดนๆ คือ ผูนําจะตองมีความรูความเขาใจในประเด็นปญหาตาง ๆ มีวิสัยทัศน เขาใจการพัฒนาสังคม
ท่ีเปนอยูในปจจุบัน มีความสามารถ โดยใชความรูเพ่ือประยุกตกับการบริหาร หรือการนําความรูไปใช
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความสามารถของผูนําจะตองสามารถจัดการกับการแกปญหา 
แกไขความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคม มีความเปนผูนําทางการเมือง คือความสามารถในการทําตนใหเปนท่ี
ยอมรับของบุคคลอ่ืน สามารถชักจูงคนอ่ืนใหทํางานรวมกันเปนกลุม เพ่ือจะบรรลุเปาหมาย ผูนําท่ีมี
ความรูความสามารถเปนทุนอยูแลว เม่ือผสมผสานกับคุณลักษณะของความเปนผูนําทางการเมืองยอมจะ
ไดเปรียบ และการมีจริยธรรม เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับผูนําทางการเมือง เพ่ือใหผูนําท่ีมีอํานาจ
เดินไปตามทิศทางท่ีถูกตองภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จะมีหลักการสําคัญ คือ หลักนิติ
ธรรม ธรรมรัฐาภิบาล มารยาททางการเมือง ผูนําทางการเมืองมาจากประชาชน จึงตองทําเพ่ือประโยชน
ของคนสวนใหญ เพราะอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ผูนํามีโอกาสบริหารงานก็โดยการยินยอมของ
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ประชาชน เปนสัญญาประชาคม และสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ กฤติพงศ จูเปาะ ไดศึกษา
เรื่อง “คุณลักษณะพึงประสงคของผูนําชุมชนท่ีสูง : การศึกษาเปรียบเทียบกลุมชาติพันธุในอําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบวา “กลุมชาติพันธุท้ัง 6 กลุม ตางก็มีความตองการผูนําท่ีมีคุณลักษณะ
เพียบพรอมในดาน บุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ดานความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานภาวะผูนําในระดับมากข้ึนไป ท้ังนี้ทุกกลุมตางก็มีความตองการ
ผูนําท่ีดี มีความอดทน ขยัน มุงม่ันในการทํางาน และมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตน ใหความชวยเหลือประชาชนอยางเต็มท่ี 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1 คือ รักษาคําพูด มีสัจจะ พูดจริงทําจริง พูดจาไพเราะ
ถูกกาลเทศะ มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีเปนผูมีความ
เชื่อม่ันในตนเอง เพราะวานักการเมืองตองมีความคิดสรางสรรค มีความละเอียดออนตอปญหา มี
ความสามารถในการตีความ มีอารมณขัน ใชถอยคําไดคลองแคลว นับถือตนเอง รูจักตนเอง เพราะวาสิ่ง
เหลานี้จะเปนตัวเสริมแรงใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และมีการตัดสินใจท่ีดี เพราะวาการตัดสินปญหา
ตาง ๆ ตองใหถูกตองกับขอเท็จจริง มีความผิดพลาดนอยท่ีสุด ไมตัดสินใจแบบขอไปที อีกอยางหนึ่ง 
ผูนําตองเปนผูมีความกระตือรือรน ใฝรูใฝเรียน อยากรูอยากเห็น มีความอดทน หนักแนน สุขุมละเอียด
รอบครอบ และยังรักษาคําพูด มีสัจจะ พูดจริงทําจริง พูดจาไพเราะถูกกาลเทศะ ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ เดวิด.แอล ดอทลิช และ ปเตอร ซี.ไคโร ท่ีกลาววาการขาดความเชื่อมันในตนเอง ผูนําบาง
คนมีจิตใจท่ีไมม่ันคงเด็ดเดี่ยว จะทําอะไรสักอยางก็มีแตความลังเล ไมแนใจ ไมเชื่อในสิ่งท่ีตนกระทําไป
วาจะสําเร็จ กลัวความผิดพลาดในสิ่งท่ีตนกระทําลงไป จึงไมคอยกลาท่ีจะตัดสินใจกระทําลงไป จึงมัก
พลาดโอกาสสําคัญ ๆ อยูเสมอ ซ่ึงท่ีเปนเชนนี้อาจจะเนื่องมาจากการขาดความสามารถ ขาดประสบการณใน
การทํางาน ขาดความเขาใจในตัวงานท่ีทํา จึงเกิดความกลัวโดยไมมีเหตุผล เม่ือผูนําขาดความเชื่อม่ันใน
ตนเองแลว พลังและกําลังในท่ีตนมีอยูแลวก็พลอยหมดไป จึงไมมีความมานะพยายามเพ่ือท่ีจะทํางานให
สําเร็จลุลวงเปนไปดวยดี และสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ สมพงษ ภานุวัฒนรังษี ศึกษาเรื่อง 
“คุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของประชาชน ในอําเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของประชาชน 
ในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมี
คาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานทักษะการปฏิบัติงาน มีคาแปล
ผลอยูในระดับมาก รงลงมาไดแก ดานภาวะผูนํา และดานบุคลิกภาพ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก
ตามลําดับ โดยดานบุคลิกภาพ ประชาชนมีทัศนะตอผูนําท่ีมีความม่ันใจและเชื่อม่ันในตนเองสูง มีคาแปล
ผลอยูในระดับมาก เนื่องจากประชาชนในตําบลแมแรม ตองการนักการเมืองทองถ่ิน ท่ีมีความเชื่อม่ันใน
ตนเองไม โอนเอนตอคําพูดของผู อ่ืนงายๆ เพราะเราไมรูวาใครคิดอยางไรตองการอยางไร หาก
นักการเมืองทองถ่ิน หูเบา เชื่อคนงาย ไมมีความเชื่อม่ันในสิ่งท่ีตองตัดสินใจ อาจสงผลตอการบริหารงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคได 

3) ดานมนุษยสัมพันธ 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานมนุษยสัมพันธ อยูในระดับมาก ท่ี
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เปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการ
คุณลักษณะของนักการเมืองดานมนุษยสัมพันธตองเปนผูท่ีมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน พูดจาดี เขา
ไดกับทุกสังคม รูจักสมาคมหรือออกพบประชาชนในพ้ืนท่ีใหเปนท่ีรูจัก และรักใครกับประชาชน เชน 
นักการเมืองตองเปนผูมีจิตใจกวางขวาง ไมเปนผูมีจิตใจคับแคบ มุงผลประโยชนผูอ่ืนมากกวาตนเอง 
ยินดีใหมากกวาการรับ หรือกอบโกยผลประโยชน เพระชองทางในการกอบโกยผลประโยชนนั้นมี
มากมาย ดังคํากลาวท่ีวา ดูคนดีดูท่ีการกระทํา ดูผูนําดูท่ีความเสียสละ ผูนําตองเปนผูอยูงาย กินงาย แต
ไมมักงาย สิ่งเหลานี้ลวนสรางความนาเชื่อถือใหกับผูอยูใตปกครอง และประการท่ีสองคือความเปนผูรูจัก
พูดจา มีสัมมาคาราวะรูจักเด็กรูจักผูใหญ รูจักออนนอมถอมตนรูจักหนักรูจักเบา ไมเปนคนหยิ่งจองหอง 
ไมคิดวาเปนนักการเมืองแลวประชาชนชนตองย่ําเกรง เพราะการมาเปนนักการเมือง คือ การเปนผูรับใช
ประชาชน คิดเพ่ือประชาชน ทําเพ่ือประชาชน ไมใชคิดเพ่ือตนเองทําเพ่ือตนเอง และยังตองมีการคิดหา
หนทางชวยใหประชาชนท่ีประสบความทุกขใหพนจากความทุกขไดอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ รังสรรค ประเสริฐศรี ไดกลาววา ความนอบนอมถอมตน (Humility) ถึงแมความเชื่อม่ันในตนเอง 
จะเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของภาวะผูนํา แตความนอบนอมถอมตนก็เปนสิ่งจําเปนดวย คือการรูจักนอบ
นอมถอมตัวในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงความนอบนอมถอมตน คือการยอมรับวาทานไมรูทุก ๆ สิ่งและไม
สามารถทําอะไรไดทุกสิ่ง เชน การยอมรับความผิดพลาดตอสมาชิก ซ่ึงภาวะผูนําจะมีคุณคาถารูจักนอบ
นอมถอมตน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ เข็มชัย กันทมาโนช ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของนักการเมืองทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตําบลสันทราย
หลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันทราย
หลวง มีทัศนคติตอคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงคของนักการเมืองทองถ่ิน ดานความเปนผูนํา ดาน
บุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ และความรูความสามารถ โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาดานความเปนผูนํามีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานมนุษย
สัมพันธ ดานบุคลิกภาพ และดานความรูความสามารถ มีคาแปผลอยูในระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวาประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ตางกัน มีทัศนคติตอการเมืองทองถ่ินท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ดาน ไม
แตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนคติตอนักการเมืองทองถ่ินท่ีพึงประสงค
โดยรวมท้ัง 4 ดานแตกตางกัน 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 3 คือ เอาใจใสคิดหาหนทางแกปญหาใหกับประชาชน 

มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีมีทักษะในการแกไขปญหาอยางชาญฉลาด
และมีประสิทธิภาพ ดวยไหวพริบประสบการณและทําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง เชน ผูท่ีมาเปนนักการเมืองตองทําหนาท่ีให
ถูกตอง มีความรับผิดชอบ เพราะเม่ือไดรับมอบหมายงาน เชน ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน งานถนน 
ไฟฟา น้ําประปา ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ ตองไมทําอยางสุรุยสุราย มีความรับผิดชอบ มีความโปรงใส 
มีความยุติธรรม มีความสุจริต ไมแบงพวกพอง ดังนั้นนักการเมืองจะตองเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบสูงสม
กับท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชนท่ีเลือกเขามาเปนตัวแทนของตน ซ่ึงสอดคลองกับ จํานง 
อดิวัฒนสิทธิ์ ไดกลาววา ผูนําท่ีดีตองมีสติปญญาเฉลียวฉลาดรอบรู ในหลาย ๆ เรื่อง เปนคนมีไหวพริบ
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ดี ฉลาดในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูในหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ รูจักตนเองดีเชนรู
ถึงความสามารถและความบกพรองของตน รูจักเหตุผล รูจักบุคคลอ่ืนท่ีอยูรอบขางและรูวิธีการใชคนได
อยางเหมาะสมกับความรูความสามารถของเขา รูจักประมาณในการทํางานและการบริโภค รูหลักการ
เก่ียวกับการบริหารการปกครอง และรูจักวางนโยบายและการประเมินผลตามโครงการท่ีไดพัฒนาไปแลว 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ กฤติพงศ จูเปาะ ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะพึงประสงคของ
ผูนําชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบกลุมชาติพันธุในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษา
พบวา “กลุมชาติพันธุท้ัง 6 กลุม คือ คนเมือง ชาวเขาเผาอาขา ชาวเขาเผาลาหู ชาวเขาเผาเยา 
ชาวเขาเผาลีซูและ ชาวเขาเผากระเหรี่ยงตางก็มีความตองการผูนําท่ีมีคุณลักษณะเพียบพรอมในดาน
บุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ดานความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และดานภาวะผูนําในระดับมากข้ึนไป ท้ังนี้ทุกกลุมตาง ๆ ก็มีความตองการผูนําท่ีดี มีความ
อดทน ขยัน มุงม่ันในการทํางาน และมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ให
ความชวยเหลือประชาชนอยางเต็มท่ี ขณะเดียวกันจะตองมีการทํางานท่ีโปรงใส ซ่ือสัตย มีความ
รับผิดชอบและไววางใจไดบทบาทของผูนําชุมชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกของประชาชนในดานการ
พัฒนาชุมชนและแกไขปญหาชุมชน ดานการติดตอประสานงาน ดานการสงเสริมการสรางความรัก
สามัคคีในชุมชน และดานสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี กลุมชาติพันธุท้ัง 6 กลุมตางก็มีความเห็นวา
บทบาทท้ัง 4 ดาน ลวนแลวแตสงผลใหประชาชนตัดสินใจเลือกผูนําชุมชนอยูในระดับมากข้ึนไปทุกดาน 
เนื่องจาก กลุมชาติพันธุ ท้ัง 6 กลุมตางเห็นวา บุคคลท่ีจะเปนผูนําชุมชนของตนเอง ไดนั้น จะตองมี
บทบาทในการนําความรูใหม ๆ มาใชในการพัฒนาชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําหนาท่ีในการเปน
ตัวแทนของประชาชนในการประสานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกชุมชน วางตัวเปนกลาง 
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนและระหวางชุมชนมีความรัก สามัคคีกันชวยเหลือกันซ่ึงกัน
และกัน เปนตน 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 2 คือ มีความตองการคิดหาหนทางชวยใหประชาชนท่ี
ประสบความทุกขใหพนจากความทุกข มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 
นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีมี
ความกลาหาญเด็ดเดี่ยว พรอมสูกับปญหาท่ีเกิดข้ึน มีความคิดสรางสรรคหาวิธีการใหม ๆ มาแกไขปญหา 
มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนไดดี ผูนําท่ีมีความรู ยิ่งรอบรูมากเพียงใด ความเปน
ผูนําก็ยิ่งม่ันคง มีความคิดริเริ่มปรับปรุงแกไขงานไดดี กลาท่ีจะทําใหงานสําเร็จลุลวง เด็ดขาด สามารถ
ตัดสินใจไดทันตามสถานการณ อดทนตอการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ดวยความกระตือรือรน เอาใจใสตอ
หนาท่ี ไมเห็นแกตัว มีความรอบคอบ สามารถพิจารณามีเหตุผลในเรื่องตาง ๆ สามารถปรับตัวเขากับ
สถานการณตาง ๆ ไดดี และปฏิบัติตนเหมาะสม ซ่ึงความรับผิดชอบตอหนาท่ี และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ ธีรพงษ คํารอด ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะของ
นักการเมืองท่ีพึงประสงคในทัศนะของประชาชนอําเภอเมืองจันทบุรี” ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม
ประชาชนใหความสําคัญกับคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคในดานคุณธรรมเปนอันดับแรก 
รองลงมาคือดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความรูความสามารถ ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ 
โดยดานคุณธรรมประชาชนตองการให นักการเมืองมีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม และเปนคนท่ีมีน้ําใจ
ดานบุคลิกภาพประชาชนตองการใหนักการเมืองมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีสุขภาพแข็งแรง และ
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ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ดานมนุษยสัมพันธประชาชนตองการใหนักการเมืองมีกิริยาวาจาสุภาพ 
ยิ้มแยมแจมใส เปนคนมีน้ําใจ และเคารพใหเกียรติกับบุคคลทุกระดับ ดานความรูความสามารถประชาชน
ตองการใหนักการเมืองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการแกปญหา และเปนคนทันตอ
เหตุการณ ดานสังคมประชาชนตองการใหนักการเมืองสนับสนุนสงเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชนเปนท่ี
เชื่อถือและเปนท่ียอมรับของผูอ่ืนในสังคม และมีการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในทองถ่ินอยางสมํ่าเสมอ 
และดานสุดทายคือ ดานเศรษฐกิจ ประชาชนตองการใหนักการเมืองมีเงินชวยเหลือสนับสนุนชุมชนหรือ
องคการสาธารณะทองถ่ิน บริจาคเงินเพ่ือการศึกษาและศาสนา และมีฐานร่ํารวย ดานการศึกษา
เปรียบเทียบพบวา เพศ อายุ อาชีพ และถ่ินท่ีอยูอาศัยของประชาชนท่ีแตกตางกันมีความตองการ
คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีความตองการคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน 

4) ดานความเปนผูนํา 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานความเปนผูนํา อยูในระดับปานกลาง  ท่ี
เปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการ
คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีกลาคิดกลาตัดสินใจ เปนผูท่ีเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี เปนผูท่ีมี
ใจเปนกลาง ไมลําเอียง เปนผูท่ีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเปนผูท่ีมีความเสียสละ อดทน อด
กลั้น สามารถท่ีจะแกไขปญหาใหทันกับเหตุการณทางสภาวะสังคม การเมืองและทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหสงผลถึงการมีการพัฒนาชีวิตท่ีดี ในความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ผูนําเปนเสมือนเปนตัวแทนของประชาชนในการบริหาร
จัดการ ทําใหประชาชนไดมีความกินดีอยูดี คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก ซ่ึงไมสอดคลองกับ
การศึกษางานวิจัยของ เข็มชัย กันทมาโนช ไดทําการศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
นักการเมืองทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง มีทัศนคติตอ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองทองถ่ิน ดานความเปนผูนํา ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ 
และความรูความสามารถ โดยรวมท้ัง 4   ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
ความเปนผูนํามีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ และ
ดานความรูความสามารถ มีคาแปผลอยูในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาประชาชนท่ีมี
เพศ อายุ ตางกัน มีทัศนคติตอการเมืองทองถ่ินท่ีพึงประสงคท้ัง 4  ดาน ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมี
ระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนคติตอนักการเมืองทองถ่ินท่ีพึงประสงคโดยรวมท้ัง 4 ดานแตกตางกัน 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 7 คือ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือบําเพ็ญสาธารณะประโยชนแก

ประชาชน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรยีนวัดราชบพิธ ตองการคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีมีความรู มีประสบการณในการ
ทํางาน มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีความคิดริเริ่มในการแกปญหาและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
ท่ีจะคาดการณหรือวางแผนการณเพ่ือรับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได นอกจากนี้ นักการเมืองตอง
ตั้งใจทํางานมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีจิตใจท่ีแนวแน มีความยุติธรรม ทํางานดวยจิตอาสาจริง ๆ เขา
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มาเพ่ือรักษาผลประโยชนของประชาชน จึงจะเปนนักการเมืองท่ีนักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธตองการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ ไดกลาววา ผูนําท่ีดี
ตองมีสติปญญาเฉลียวฉลาดรอบรู ในหลาย ๆ เรื่อง เปนคนมีไหวพริบดี ฉลาดในการแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความรูในหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ รูจักตนเองดีเชนรูถึงความสามารถและความ
บกพรองของตน รูจักเหตุผล รูจักบุคคลอ่ืนท่ีอยูรอบขางและรูวิธีการใชคนไดอยางเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของเขา รูจักประมาณในการทํางานและการบริโภค รูหลักการเก่ียวกับการบริหารการ
ปกครอง และรูจักวางนโยบายและการประเมินผลตามโครงการท่ีไดพัฒนาไปแลว และไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เข็มชัย กันทมาโนช ไดทําการศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมือง
ทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม” ผลการศึกษาพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง มีทัศนคติตอคุณลักษณะ ท่ี
พึงประสงคของนักการเมืองทองถ่ิน ดานความเปนผูนํา ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ และความรู
ความสามารถ โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความเปน
ผูนํามีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ และดานความรู
ความสามารถ มีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาประชาชนท่ีมีเพศ อายุ 
ตางกัน มีทัศนคติตอการเมืองทองถ่ินท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีทัศนคติตอนักการเมืองทองถ่ินท่ีพึงประสงคโดยรวมท้ัง 4 ดานแตกตางกัน ซ่ึงในดาน
ความรูความสามารถนั้นประชาชนมีทัศนะคติตอนักการเมืองท่ีมีความสามารถในการแกปญหาตางๆใน
หมูบาน/ชุมชน มีคาแปรผลอยูในระดับมากท่ีสุด 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1 คือ ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธา และ เปน
แบบอยางท่ีดีแกประชาชน มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียน
โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีมีความ
เปนผูนําท่ีดีและเปนแบบอยางและเปนท่ีพ่ึงของผูอ่ืนได พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส รูจักเอาใจเขามาใสใจ
เรา เปนกันเอง ปรับตัวเขากับผูอ่ืนในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม มีสัจจะ พูดจริงทําจริง เปน
รูปธรรม มีความจริงใจ ไมเอารัดเอาเปรียบ มีเหตุผลในการตัดสินใจ เปนผูท่ีเสียสละตน เพ่ือประโยชน
สวนรวม และมีความบริสุทธิ์ใจ พรอมรับผิดชอบในการกระทําของตน ใหทุกคนไดเห็นและปฏิบัติตาม
ตัวอยางไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคของ ลิขิต ธีร
เวคิน กลาววา การมีจริยธรรม เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับผูนําทางการเมืองเพ่ือเปนเครื่องชี้
แนวทาง ใหผูนําท่ีมีอํานาจเดินไปตามทิศทางท่ีถูกตองภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จะมี
หลักการสําคัญคือ หลักนิติ ธรรมรัฐาภิบาล มารยาททางการเมือง วิญญาณความเปนประชาธิปไตย 
คานิยมและปทัสถานประชาธิปไตย เปนเครื่องยึดเหนี่ยว ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ เมธี 
เนื่องโนราช ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะเฉพาะท่ีพึงประสงคของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง” พบวา คุณลักษณะเฉพาะ
โดยท่ัวไปของผูบริหารองคกรปกครองทองถ่ิน จะเปนชายหรือหญิงก็ได อายุไมใชปจจัยสําคัญ การศึกษา
จบปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีฐานะทางเศรษฐกิจดีไมจําเปนตองมีประสบการณในการบริหารก็ไดขอ
เพียงแตเปนผูท่ีมีความรูความสามารถคุณสมบัติท่ัวไปเปนนักบริหาร นักปกครอง นักพัฒนา นักวางแผน
และเปนนักตัดสินใจ คุณลักษณะเฉพาะท่ีพึงประสงค ดานผูนํา เปนผูนําท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มี
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เหตุผล กระทําตนเปนตัวอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชาคุณลักษณะดานการบริหาร เปนนักบริหารท่ีสราง
ขวัญและกําลังใจใหเกิดกับผูใตบังคับบัญชา มีความรูความเขาใจในระบบการบริหาร สามารถแกไข
สถานการณท่ีเกิดข้ึนภายในองคกรไดเปนอยางดี คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ สรางและเสริมความ
สามัคคีใหเกิดข้ึนกับผูวารวมงานทุกระดับ ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเทาเทียมกันใหเกียรติ ยก
ยอง ชมเชยผูใตบังคับบัญชาเหมาะสมกับกาลเทศะและจริงใจท้ังตอหนาและลับหลัง การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็น พบวา อายุ การศึกษาท่ีตางกันของขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
มีความคิดเห็นไมแตกตางกันในดานผูนํา ดานการบริหารและดานมนุษยสัมพันธ เพศท่ีตางกัน มีความ
คิดเห็นท่ีแตกตางกันเฉพาะในดานการบริหาร ในดานผูนําและดานมนุษยสัมพันธ เพศท่ีตางกัน มีความ
คิดเห็นท่ีแตกตางกันเฉพาะในดานการบริหาร ในดานผูนําและดานมนุษยสัมพันธไมแตกตางกัน สวนระดับ
ตําแหนงของขาราชการและลูกจางท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันในดานการบริหาร ในดาน
ผูนําและดานมนุษยสัมพันธไมแตกตางกันความสัมพันธระหวางคุณลักษณะเฉพาะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร 
ในดานผูนํา ดานการบริหาร ดานมนุษยสัมพันธ มีความสัมพันธกันในเชิงบวกคอนขางมาก 

5) ดานการปฏิบัติงาน 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง ท่ี
เปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการ
คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีสามารถกําหนดนโยบายในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
จัดทําแผนโครงการมีการลงประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมเสนอปญหาและความตองการ เพราะการ
กําหนดนโยบายท่ีเปนประโยชนมีประสิทธิภาพ ประชาชนยอมรับก็คือแนวทางในการพัฒนาท่ีจะนํา
ความเจริญมาสูทุกคนท้ังชุมชนและทองถ่ินใหเจริญได ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ 
สมพงษ ภานุวัฒนรังสี ไดศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของ
ประชาชนในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึง
ประสงคตามทัศนะของประชาชน ในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม โดยรวม 4 ดาน มีคาแปรผลอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย พบวา 
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานทักษะการปฏิบัติงาน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดาน
ภาวะผูนํา และดานบุคลิกภาพ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 12 คือ จัดทําแผนโครงการมีการลงประชาคมเพ่ือให

ประชาชนมีสวนรวมเสนอปญหาและความตองการ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายได
วา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีมี
ความรู ความสามารถ จัดทําแผนโครงการ โดยมีการเนนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในโครงการตาง ๆ 
และสามารถสรางผลงานของตนเองใหบรรลุความสําเร็จไดตามเปาหมาย โดยมุงเนนท่ีการสรางทีมงานท่ี
เขมแข็งและมีความมุงม่ัน พรอมใจกันในการทํางานใหประสบความสําเร็จ ซ่ึงผูนําท่ีอาสาตนเขามาทํางาน
เพ่ือรักษาผลประโยชนใหทองถ่ิน ยอมตองอยากเห็นความสําเร็จทุก ๆ เรื่องภายใตการบริหารของตน ซ่ึง
เริ่มตนจากการมีวิสัยทัศนกอน และไดวางเปาหมายในเรื่องงานและความมุงม่ัน มีมานะพยายาม ความ
บากบั่นหม่ันเพียร อดทน และกลาหาญตอการฟนฝาอุปสรรค ปญหา 2 1แต 2 1ผูนําเนนวิสัยทัศนแหง
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ความสําเร็จ ซ่ึงยังตองอาศัยความมุงม่ัน ความมีปญญาในการคิดไตรตรองแกปญหา รวมถึงการลงมือท่ี
จริงจัง ซ่ึงความมุงม่ันเปนหัวใจของผูนําทุกคนและเปนกุญแจของความสําเร็จมีเปาหมายท่ีชัดเจน ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ รังสรรค ประเสริฐศรี กลาววา  การบริหารความสัมพันธ (Relationship 
management) ปจจัยนี้จะรวมถึงทักษะดานการติดตอระหวางบุคคล เปนความสามารถในการสื่อสาร
อยางชัดเจนและม่ันใจ การขจัดอารมณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงการสรางความสัมพันธอยางเขมแข็ง ผูนํา
ท่ีมีความสามารถในการบริหารความสัมพันธจะไมตัดความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและจะสราง
ความสัมพันธอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมเครือขายกับบุคคลตาง ๆ ใหมากข้ึนเพ่ือสนับสนุนความตองการ
ของตนใหบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ ธีระพงษ คํารอด ไดศึกษาเรื่อง 
“คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคในทัศนะของประชาชนอําเภอเมืองจันทบุรี” ผลการศึกษา
พบวา ในภาพรวมประชาชนใหความสําคัญกับคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคในดานคุณธรรม
เปนอันดับแรก รองลงมาคือดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความรูความสามารถ ดานสังคมและ
ดานเศรษฐกิจ โดยดานคุณธรรมประชาชนตองการให นักการเมืองมีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม และ
เปนคนท่ีมีน้ําใจดานบุคลิกภาพประชาชนตองการใหนักการเมืองมีความกระตือรือรนในการทํางาน มี
สุขภาพแข็งแรง และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ดานมนุษยสัมพันธประชาชนตองการใหนักการเมือง
มีกิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนคนมีน้ําใจ และเคารพใหเกียรติกับบุคคลทุกระดับ ดานความรู
ความสามารถประชาชนตองการใหนักการเมืองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการแกปญหา 
และเปนคนทันตอเหตุการณ ดานสังคมประชาชนตองการใหนักการเมืองสนับสนุนสงเสริมพัฒนาอาชีพใน
ชุมชนเปนท่ีเชื่อถือและเปนท่ียอมรับของผูอ่ืนในสังคม และมีการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในทองถ่ิน
อยางสมํ่าเสมอ และดานสุดทายคือ ดานเศรษฐกิจ ประชาชนตองการใหนักการเมืองมีเงินชวยเหลือ
สนับสนุนชุมชนหรือองคการสาธารณะทองถ่ิน บริจาคเงินเพ่ือการศึกษาและศาสนา และมีฐานร่ํารวย ดาน
การศึกษาเปรียบเทียบพบวา เพศ อายุ อาชีพ และถ่ินท่ีอยูอาศัยของประชาชนท่ีแตกตางกันมีความ
ตองการคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนประชาชนท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความตองการคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 7 คือ เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ
ตาง ๆ มีคาแปลผลอยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนวัดราชบพิธ ตองการคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ รูจักโครงสรางและขอบเขต 
อํานาจหนาท่ีของตนเอง โดยการใชอํานาจหนาท่ีท่ีถูกตองเหมาะสมนั้นเกิดจากการยอมรับของประชาชนใน
พ้ืนท่ี และความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชาหรือผูอ่ืนดวยเปนสําคัญ โดยคุณลักษณะของผูนํามีสวนรวมใน
การจัดทําโครงการตาง ๆ และเปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน สรางจิตสํานึกใหบุคคลในองคกร
เดียวกันเกิดความรักงาน รักประชาชนและรักทองถ่ินพรอมเปนผูบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบการทํางานไดเสมอ รูจักภาระหนาท่ี มีคุณธรรมสํานึกในหนาท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบดวยความตั้งใจจริงและจริงใจ มีความอดทนอดกลั้น ทําใหการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายท่ีวางไว 
และชวยใหการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนไปดวยความราบรื่น ซ่ึงสอดคลองกับ จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ ไดกลาว
วา ผูนําท่ีดีตองมีสติปญญาเฉลียวฉลาดรอบรู ในหลาย ๆ เรื่อง เปนคนมีไหวพริบดี ฉลาดในการ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูในหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ รูจักตนเองดีเชนรูถึง
ความสามารถและความบกพรองของตน รูจักเหตุผล รูจักบุคคลอ่ืนท่ีอยูรอบขางและรูวิธีการใชคนได
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อยางเหมาะสมกับความรูความสามารถของเขา รูจักประมาณในการทํางานและการบริโภค รูหลักการ
เก่ียวกับการบริหารการปกครอง และรูจักวางนโยบายและการประเมินผลตามโครงการท่ีไดพัฒนาไปแลว  

5.2.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครกับขอมูลท่ัวไปดานผลการ

เรียน และ ระดับชั้นท่ีศึกษา พบวา 

1) ผลการเรียน 
พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีผลการเรียนตางกัน มี

คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัด
ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน จําแนกตามผลการเรียน ไมแตกตางกันจึงไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมี
ผลการเรียนตางกันไมมีผลตอความคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคเพราะ
บุคลิกภาพและคุณธรรม จริยธรรมของผูนําเปนสิ่งสําคัญ แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถรับรูไดเองโดยท่ี
ไมตองสอนเขากระบวนการเรียนรูท่ีเปนระบบและไดนําขอมูลท่ีไดจากการเรียนรูมาเปนเครื่องมือชวย
ตัดสินใจแตอยางไร ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ ภัทรสิริ โคบุตรี ไดศึกษาเรื่อง “การมีสวน
รวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 
2548” ผลการวิจัยพบวา “1) คุณลักษณะสวนบุคคล และการรับรูขาวสารทางการเมืองของนักศึกษา เปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.6 และ 48.8 ตามลําดับ สวนมากอายุ 21 ป สวนใหญมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล สาขาวิชาท่ีกําลังศึกษาสวนใหญเปนสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปท่ีศึกษาสวน
ใหญกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 2 และรายไดโดยประมาณตอเดือน สวนใหญมีรายได (เงินท่ีไดรับตอเดือน) 
3,000-5,000 บาท มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.00 – 2.59 มีการรับรูขาวสารทางการเมือง 
สวนใหญนักศึกษารับรูขาวสารทางการเมืองจากวิทยุ เพ่ือนฝูง นิตยสาร และอาจารย อยูในระดับปาน
กลาง สวนใหญรับรูขาวสารทางการเมืองจากสื่อทางโทรทัศนมากท่ีสุด 2) ระดับการมีสวนรวม
ทางการเมือง ท้ังการเมืองในระดับชาติและการเมืองในระดับทองถ่ิน นักศึกษาสวนใหญมีสวนรวม
ทางการเมืองโดยรวมอยูในระดับนอย ไมวาจะเปนดานการไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ดานการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง ดานการเปนผูชักชวนผูอ่ืนสนทนาดานการเมือง และดานการรวมกลุมดําเนิน
กิจกรรมทางการเมือง 3) ความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคล และการรับรูขาวสารทางการเมือง 
โดยใชคาเฉลี่ยของประชากร Independent t-test พบวา เพศ มีความแตกตางกันมีระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองแตกตางกัน เพศหญิงมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาเพศชาย ท้ัง
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน สวนภูมิลําเนา พบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลมีระดับสวนรวมทางการเมืองโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
อายุ สาขาวิชาท่ีกําลังศึกษา รายได และ ผลการเรียน แตกตางกัน พบวา มีระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนชั้นปท่ีกําลังศึกษาแตกตางกัน 
พบวา มีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีรพดับ .05 การ
รับรูขาวสารทางการเมือง นักศึกษาท่ีมีการรับรูขาวสารทางการเมืองแตกตางกัน มีระดับการมีสวน
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รวมทางการเมืองโดยรวมไมแตกตางกัน นอกจากนี้ พบวา นักศึกษาท่ีมีการรับรูขาวสารทางการเมือง
อยูในระดับปานกลาง มีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถ่ินมากกวานักศึกษาท่ีมีการรับรูขาวสาร
ทางการเมืองในระดับมาก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05” และยังสอดคลองกับ
การศึกษางานวิจัยของ ประสงค วงศฟูฟาน ไดศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส. : กรณีศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา “นักศึกษากลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมีอายุ 19 ป มากท่ีสุด นับถือศาสนาพุทธ มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเชียงใหม 
ท่ีพักอาศัยปจจุบันอยูกับบิดามารดา มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.00 – 2.59 มีการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษาเปนบางครั้ง มีการติดตามขาวสารทางการเมืองเปนบางครั้งผานทางสื่อโทรทัศน 
สวนมากมีประสบการณเคยไปใชสิทธิ์เลือกตั้งมาแลว ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานท่ีกําหนดคา
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับทัศนคติทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง แบบแผนพฤติกรรมทาง
การเมือง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม มีนัยสําคัญทางสถิติ 
สวนเพศ อายุ การนับถือศาสนา ภูมิลําเนา ท่ีพักอาศัยอยูปจจุบัน ผลการเรียน การเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษา การติดตามขาวสารทางการเมืองทางสื่อตาง ๆ และการเคยไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติแตอยางใด” 

3) ระดับช้ันท่ีศึกษา 
พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ท่ีมีระดับชั้นการศึกษาตางกัน มี

คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัด
ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา ไมแตกตางกัน
จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ 
ท่ีมีระดับชั้นท่ีศึกษาตางกันไมมีผลตอความคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค 
นักเรียนจะมีมุมมองเก่ียวกับคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีคลาย ๆ กัน เพราะการแสดงออกผานทางสื่อ 
และการรับรูขาวสารท่ีใกลเคียงกันเก่ียวกับผูนําจึงไมมีผลตอคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค
ตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชบพิธ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
งานวิจัยของ ปทุมพร กรสุทธิโสภณ ไดศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอคณะเทศมนตรีศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลตําบลปากเกร็ด” ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองเปนปจจัยท่ีสงผล
ทําใหทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากเกร็ดท่ีมีตอคณะเทศมนตรีแตกตางกันสวนปจจัย
ทางดาน เพศ อายุ อาชีพหลัก ระดับการศึกษา รายได และความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปกครอง
ทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล ไมมีผลทําใหทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากเกร็ดท่ีมีตอ
บทบาทของคณะเทศมนตรีแตกตางกัน 
 
 
 
 

5.3 ขอเสนอแนะ  
สําหรับขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยท้ัง 5 ดาน 
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คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา และ ดานการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทาง เพ่ือประโยชนและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงของวิธีการเลือกผูนําทอง
ใหไดตามวัตถุประสงคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร สามารถนํามาสรุปเปนขอเสนอแนะเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค โดยรวม 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง 
ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใหมีความเชื่อม่ันมากยิ่งข้ึนเพ่ือจะสามารถชวยนํา
สังคม ชวยใหสังคมมีความเจริญกาวหนา นักการเมืองท่ีดีจะมีสวนในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะ
นักการเมืองในทุกระดับ เนื่องจากอยูใกลชิดกับประชาชน ถาหากนักการเมืองมีความรูความสามารถ มี
สติปญญาดีสามารถแกไขปญหาทุกปญหาท่ีเกิดข้ึนได ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา ดาน
ความเปนอยูของประชาชน เปนตน และท่ีสําคัญเปนบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพันธเขากับทุกคนไดดี 
คุณลักษณะเชนนี้เปนสิ่งท่ีนักเรียนสวนใหญ และประชาชนตองการ  

เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  
ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ดานท่ี 2 คือ ดานบุคลิกภาพ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใหมีความเชื่อม่ันมากยิ่งข้ึนเพ่ือใหนักการเมืองท่ีทํางาน
บริการประชาชนดวยความเอาใจใส ฝกใฝในงาน หม่ันเพียรพยายามและพิจารณาดวยเหตุผล และจิตใจดี
งาม ไมเปนคนหนาบึ้งข้ีโมโห มีอารมณขันและมีจิตใจท่ีม่ันคงไมลําเอียง เพราะการท่ีมีอารมณ จิตใจดี
งาม จะสงผลใหการทํางานและการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงนักเรียนโรงเรียนทุกคน
ตางตองการใหมีในตัวผูนําของเขาทุกคน  

ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ดานท่ี 5 คือ ดานการปฏิบัติงาน มีคาแปลผลอยูในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใหมีความเชื่อม่ันมากยิ่งข้ึนเพ่ือให
นักการเมืองท่ีสามารถกําหนดนโยบายในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผน
โครงการมีการลงประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมเสนอปญหาและความตองการ เพราะการกําหนด
นโยบายท่ีเปนประโยชนมีประสิทธิภาพ ประชาชนยอมรับก็คือแนวทางในการพัฒนาท่ีจะนําความ
เจริญมาสูทุกคนท้ังชุมชนและทองถ่ินใหเจริญได  

 
 
สามารถแยกเปนรายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับ
มาก ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใหมีความเชื่อม่ันมากยิ่งข้ึนเพ่ือเปนผูนําทาง
ศีลธรรม ตั้งม่ันอยูในความถูกตอง ไมประพฤติผิดจากจารีตประเพณีท่ีดีงาม เปนผูรูจักเหตุ รูจักผล รูจัก
ตน รูจักประมาณ รูจักเวลา รูจักประชาชน เปนผูอาสาสมัครเขามาทํางานเพ่ือสวนรวมไมใชเปนการหา
เลี้ยงชีพ ไมแสวงหาผลประโยชนเพ่ือสวนตัว ไมรับสินบนทุกชนิด และยังเปนผูอาสาสมัครเขามาทํางาน
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เพ่ือสวนรวมไมใชเปนการหาเลี้ยงชีพ ไมแสวงหาผลประโยชนเพ่ือสวนตัว ไมรับสินบนทุกชนิด แสดงให
เห็นวาคนผูนั้นเปนผูท่ีมีคุณธรรมประจําตัวสูง การบริหารงานหรือการปกครองถาปกครองดวยความ
เมตตานั้น บานเมืองก็สงบสุขตามไปดวย  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 10 คือ ประพฤติตนหางจากอบายมุขไมดื่มสุราจนครองสติ

ไมได หรือด่ืมเปนประจํา ไมเจาชู ไมเลนการพนันตาง ๆ เชน หวย ไพ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใหตัวอยางแกทุกคนโดยไมเปนผูลุมหลงมัวเมาใน
อบายมุข เพราะวาการท่ีจะเปนผูนําก็ดี เปนผูนําสังคมก็ดี เปนผูนําประเทศชาติก็ดี จะตองเปนแบบอยาง
ท่ีดีตอชุมชน คือ หนึ่ง เปนผูท่ีไวใจได เชื่อใจได หรือเปนผูมีศีล เพราะวา อบายมุขเปนปากทางท่ีนําไปสู
ความเสื่อม ถาผูนําท่ีหลงมัวเมาในอบายมุข มาเปนผูนําสังคม มาเปนผูนําชุมชน ก็จะทําใหสังคมนั้น
ชุมชนนั้นเสื่อมดวย เพราะถาผูนําไปมัวเมาลุมหลงในอบายมุข จะทําใหความนาเชื่อถือนอยลงไป หรือ
เสื่อมศรัทธาในตัวผูนําได ก็เพราะวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธยังตองการ
ผูนําท่ีมีความรูคูคุณธรรม  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 3 คือ กระทําการใด ๆ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมยิ่งกวา
ประโยชนสวนตน อุทิศตนแกงาน มีคาแปลผลอยูในระดับนอย ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของ
นักการเมืองใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง เต็มใจรับผิดชอบปญหาของประชาชน 
การลงพ้ืนท่ีชวยเหลือผูประสบสาธารณะภัยไมหลีกหนีหรือใหบุคคลอ่ืนทําหนาท่ีแทน มีความ
รับผิดชอบ ชวยเหลือเรงดูแลในการสรางถนน ไฟฟา ประปา เพ่ือความสงบสุขของประชาชน โดย
นักเรียนสวนใหญตองการผูนําท่ีไมเห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสวนรวม  

2) ดานบุคลิกภาพ 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก ดังนั้น 
ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใหทํางานบริการประชาชนดวยความเอาใจใส ฝกใฝในงาน หม่ัน
เพียรพยายามและพิจารณาดวยเหตุผล และจิตใจดีงาม ไมเปนคนหนาบึ้งข้ีโมโห มีอารมณขันและมี
จิตใจท่ีม่ันคงไมลําเอียง เพราะการท่ีมีอารมณ จิตใจดีงาม จะสงผลใหการทํางานและการบริหารงาน
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงนักเรียนโรงเรียนทุกคนตางตองการใหมีในตัวผูนําของเขาทุกคน 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 11 คือ ทํางานบริการประชาชนดวยความเอาใจใส ฝกใฝ

ในงาน หม่ันเพียรพยายามและพิจารณาดวยเหตุผล มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูนําควร
พัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใหมีความตั้งใจจริง มีความเชื่อม่ันในตนเอง กลาท่ีจะเผชิญปญหาตาง 
ๆ มีบุคลิกภาพท่ีโดดเดน มีภาวะผูนําสูง กวางขวาง มีวิสัยทัศนกวางไกลเปนท่ีรูจักและไววางใจของ
ประชาชน กลาพูด กลาคิด มีกิริยาวาจาท่ีเหมาะสม สามารถควบคุมอารมณไดดี รวมท้ังปรับตัวเขากับ
ผูอ่ืนได เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปนผูนําเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับความสามารถของบุคคลใน
อันท่ีจะกอใหเกิดการกระทําทางกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหไดมาซ่ึงวัตถุประสงคท่ีตองการ และ
ผูนําควรมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดดี  
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ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1 คือ รักษาคําพูด มีสัจจะ พูดจริงทําจริง พูดจาไพเราะ
ถูกกาลเทศะ มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองให
เปนผูมีความเชื่อม่ันในตนเอง เพราะวานักการเมืองตองมีความคิดสรางสรรค มีความละเอียดออนตอ
ปญหา มีความสามารถในการตีความ มีอารมณขัน ใชถอยคําไดคลองแคลว นับถือตนเอง รูจักตนเอง 
เพราะวาสิ่งเหลานี้จะเปนตัวเสริมแรงใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และมีการตัดสินใจท่ีดี เพราะวาการ
ตัดสินปญหาตาง ๆ ตองใหถูกตองกับขอเท็จจริง มีความผิดพลาดนอยท่ีสุด ไมตัดสินใจแบบขอไปที อีก
อยางหนึ่ง ผูนําตองเปนผูมีความกระตือรือรน ใฝรูใฝเรียน อยากรูอยากเห็น มีความอดทน หนักแนน 
สุขุมละเอียดรอบครอบ และยังรักษาคําพูด มีสัจจะ พูดจริงทําจริง พูดจาไพเราะถูกกาลเทศะ                    

3) ดานมนุษยสัมพันธ 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานมนุษยสัมพันธ อยูในระดับมาก 
ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใหเปนผูท่ีมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน พูดจาดี 
เขาไดกับทุกสังคม รูจักสมาคมหรือออกพบประชาชนในพ้ืนท่ีใหเปนท่ีรูจัก และรักใครกับประชาชน เชน 
นักการเมืองตองเปนผูมีจิตใจกวางขวาง ไมเปนผูมีจิตใจคับแคบ มุงผลประโยชนผูอ่ืนมากกวาตนเอง 
ยินดีใหมากกวาการรับ หรือกอบโกยผลประโยชน เพระชองทางในการกอบโกยผลประโยชนนั้นมี
มากมาย ดังคํากลาวท่ีวา ดูคนดีดูท่ีการกระทํา ดูผูนําดูท่ีความเสียสละ ผูนําตองเปนผูอยูงาย กินงาย แต
ไมมักงาย สิ่งเหลานี้ลวนสรางความนาเชื่อถือใหกับผูอยูใตปกครอง และประการท่ีสองคือความเปนผูรูจัก
พูดจา มีสัมมาคาราวะรูจักเด็กรูจักผูใหญ รูจักออนนอมถอมตนรูจักหนักรูจักเบา ไมเปนคนหยิ่งจองหอง 
ไมคิดวาเปนนักการเมืองแลวประชาชนชนตองย่ําเกรง เพราะการมาเปนนักการเมือง คือ การเปนผูรับใช
ประชาชน คิดเพ่ือประชาชน ทําเพ่ือประชาชน ไมใชคิดเพ่ือตนเองทําเพ่ือตนเอง และยังตองมีการคิดหา
หนทางชวยใหประชาชนท่ีประสบความทุกขใหพนจากความทุกขไดอีกดวย  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 3 คือ เอาใจใสคิดหาหนทางแกปญหาใหกับประชาชน 

มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใหนักการเมืองมีทักษะ
ในการแกไขปญหาอยางชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ดวยไหวพริบประสบการณและทําอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง เชน ผูท่ีมา
เปนนักการเมืองตองทําหนาท่ีใหถูกตอง มีความรับผิดชอบ เพราะเม่ือไดรับมอบหมายงาน เชน ปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐาน งานถนน ไฟฟา น้ําประปา ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ ตองไมทําอยางสุรุยสุราย มี
ความรับผิดชอบ มีความโปรงใส มีความยุติธรรม มีความสุจริต ไมแบงพวกพอง ดังนั้นนักการเมือง
จะตองเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบสูงสมกับท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชนท่ีเลือกเขามาเปนตัวแทน
ของตน 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 2 คือ มีความตองการคิดหาหนทางชวยใหประชาชนท่ี
ประสบความทุกขใหพนจากความทุกข มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูนําควรพัฒนา
คุณลักษณะของนักการเมืองใหมีความกลาหาญเด็ดเดี่ยว พรอมสู กับปญหาท่ีเกิดข้ึน มีความคิด
สรางสรรคหาวิธีการใหม ๆ มาแกไขปญหา มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนไดดี ผูนําท่ี
มีความรู ยิ่งรอบรูมากเพียงใด ความเปนผูนําก็ยิ่งม่ันคง มีความคิดริเริ่มปรับปรุงแกไขงานไดดี กลาท่ีจะทํา



 165 

ใหงานสําเร็จลุลวง เด็ดขาด สามารถตัดสินใจไดทันตามสถานการณ อดทนตอการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ 
ดวยความกระตือรือรน เอาใจใสตอหนาท่ี ไมเห็นแกตัว มีความรอบคอบ สามารถพิจารณามีเหตุผลในเรื่อง
ตาง ๆ สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดี และปฏิบัติตนเหมาะสม ซ่ึงความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

4) ดานความเปนผูนํา 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานความเปนผูนํา อยูในระดับปานกลาง 
ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใหกลาคิดกลาตัดสินใจ เปนผู ท่ีเปนผู ท่ีมีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี เปนผูท่ีมีใจเปนกลาง ไมลําเอียง เปนผูท่ีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเปน
ผูท่ีมีความเสียสละ อดทน อดกลั้น สามารถท่ีจะแกไขปญหาใหทันกับเหตุการณทางสภาวะสังคม 
การเมืองและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสงผลถึงการมีการพัฒนาชีวิตท่ีดี ในความคิดเห็นของ
นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ผูนําเปนเสมือนเปนตัวแทนของ
ประชาชนในการบริหารจัดการ ทําใหประชาชนไดมีความกินดีอยูดี คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 7 คือ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือบําเพ็ญสาธารณะประโยชนแก

ประชาชน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใหมีความรู มี
ประสบการณในการทํางาน มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีความคิดริเริ่มในการแกปญหาและพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถท่ีจะคาดการณหรือวางแผนการณเพ่ือรับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได 
นอกจากนี้ นักการเมืองตองตั้งใจทํางานมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีจิตใจท่ีแนวแน มีความยุติธรรม 
ทํางานดวยจิตอาสาจริงๆ เขามาเพ่ือรักษาผลประโยชนของประชาชน จึงจะเปนนักการเมืองท่ีนักเรียน
โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธตองการ  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1 คือ ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธา และ เปน
แบบอยางท่ีดีแกประชาชน มีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของ
นักการเมืองใหมีความเปนผูนําท่ีดีและเปนแบบอยางและเปนท่ีพ่ึงของผูอ่ืนได พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส 
รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เปนกันเอง ปรับตัวเขากับผูอ่ืนในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม มีสัจจะ 
พูดจริงทําจริง เปนรูปธรรม มีความจริงใจ ไมเอารัดเอาเปรียบ มีเหตุผลในการตัดสินใจ เปนผูท่ีเสียสละตน 
เพ่ือประโยชนสวนรวม และมีความบริสุทธิ์ใจ พรอมรับผิดชอบในการกระทําของตน ใหทุกคนไดเห็นและ
ปฏิบัติตามตัวอยางไดเปนอยางดี  

5) ดานการปฏิบัติงาน 
พบวา นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค ดานการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง 
ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใหสามารถกําหนดนโยบายในการบริหารงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนโครงการมีการลงประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมเสนอปญหาและ
ความตองการ เพราะการกําหนดนโยบายท่ีเปนประโยชนมีประสิทธิภาพ ประชาชนยอมรับก็คือ
แนวทางในการพัฒนาท่ีจะนําความเจริญมาสูทุกคนท้ังชุมชนและทองถ่ินใหเจริญได  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  
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ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 12 คือ จัดทําแผนโครงการมีการลงประชาคมเพ่ือให
ประชาชนมีสวนรวมเสนอปญหาและความตองการ มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูนําควรพัฒนา
คุณลักษณะของนักการเมืองใหมีความรู ความสามารถ จัดทําแผนโครงการ โดยมีการเนนใหประชาชนได
เขามามีสวนรวมในโครงการตาง ๆ และสามารถสรางผลงานของตนเองใหบรรลุความสําเร็จไดตาม
เปาหมาย โดยมุงเนนท่ีการสรางทีมงานท่ีเขมแข็งและมีความมุงม่ัน พรอมใจกันในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงผูนําท่ีอาสาตนเขามาทํางานเพ่ือรักษาผลประโยชนใหทองถ่ิน ยอมตองอยากเห็น
ความสําเร็จทุก ๆ เรื่องภายใตการบริหารของตน ซ่ึงเริ่มตนจากการมีวิสัยทัศนกอน และไดวางเปาหมายใน
เรื่องงานและความมุงม่ัน มีมานะพยายาม ความบากบั่นหม่ันเพียร อดทน และกลาหาญตอการฟนฝา
อุปสรรค ปญหา 2 1แต 2 1ผูนําเนนวิสัยทัศนแหงความสําเร็จ ซ่ึงยังตองอาศัยความมุงม่ัน ความมีปญญาในการ
คิดไตรตรองแกปญหา รวมถึงการลงมือท่ีจริงจัง ซ่ึงความมุงม่ันเปนหัวใจของผูนําทุกคนและเปนกุญแจ
ของความสําเร็จมีเปาหมายท่ีชัดเจน  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 7 คือ เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ
ตาง ๆ มีคาแปลผลอยูในระดับนอย ดังนั้น ผูนําควรพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใหมีความ
รับผิดชอบ รูจักโครงสรางและขอบเขต อํานาจหนาท่ีของตนเอง โดยการใชอํานาจหนาท่ีท่ีถูกตองเหมาะสม
นั้นเกิดจากการยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ี และความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชาหรือผูอ่ืนดวยเปน
สําคัญ โดยคุณลักษณะของผูนํามีสวนรวมในการจัดทําโครงการตาง ๆ และเปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม
และชุมชน สรางจิตสํานึกใหบุคคลในองคกรเดียวกันเกิดความรักงาน รักประชาชนและรักทองถ่ินพรอมเปน
ผูบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดเสมอ รูจักภาระหนาท่ี มีคุณธรรมสํานึกใน
หนาท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบดวยความตั้งใจจริงและจริงใจ มีความอดทนอดกลั้น ทําให
การปฏิบัติงานไปสูเปาหมายท่ีวางไว และชวยใหการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนไปดวยความราบรื่น  

5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
จากการวิจัย เรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยมีขอคนพบท่ีนาสนใจ 
จากผลการวิจัยท้ัง 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความ
เปนผูนํา และ ดานการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยดังนี้ 

1) ควรวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลตออํานาจการตัดสินใจนโยบาย
ของ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

2) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน        
วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในดานอ่ืน ๆ ตอคุณลักษณะของผูนํา เชน ทักษะการ
แกไขปญหาของผูนําตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร 

3) ควรวิจัยเรื่อง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารทางการเมืองในรูปแบบองคการบริหาร
สวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล เปนตน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดนําผลการ
ศึกษาวิจัยมาเปรียบเทียบกับการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูนําทางการเมืองตอไป 
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4) ควรวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

5) ควรวิจัยเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีอิทธิพลตอคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองท่ี
ประสงคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
……………………………………………………………………. 

 

คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตาม

ทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
2. แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา และดานการปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ดาน 
ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา และ        
ดานการปฏิบัติงาน 

3. ขอใหนักเรียนทุกคนไดตอบแบบสอบถาม ตามสภาพความเปนจริง โดยคําตอบของ
นักเรียนจะนําไปสรุปผลการศึกษาคนควาในลักษณะภาพรวมไมมีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายตอ
นักเรียนหรือผูอ่ืน ท้ังทางตรงและทางออมแตประการใด หากแตจะเปนประโยชนตอขาราชการทาง
การเมืองตอไปในอนาคต 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือจากนักเรียนดวยดี และขออนุโมทนาเปนอยาง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
     พระครูวินัยธร อภิชาติ อภิชาโต (สินทรัพยเพ่ิม) 

                                                        นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
                                                    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

 

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําช้ีแจง  
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โปรดทําเครื่องหมาย /   ลงในชอง (    ) หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน เพียง
ขอละ 1 คําตอบ 
 
1. ผลการเรียน 

(   ) 1.   เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 1.00 – 1.59 
(   ) 2.   เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 2.00 – 2.59 
(   ) 3.   เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 3.00 – 3.59 
(   ) 4.   เกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 4.00 

 
2. ระดับช้ันการศึกษา 

(   ) 1.   มัธยมศึกษาปท่ี 4 
(   ) 2.   มัธยมศึกษาปท่ี 5 
(   ) 3.   มัธยมศึกษาปท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 คุณลักษณะของนักการเมืองที่พึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
คําช้ีแจง  

โปรดพิจารณาวาขอความตอไปนี้แลวพิจารณาตามความเปนจริงโดยทําเครื่องหมาย ลงใน
ชองระดับทัศนะของทานมากท่ีสุด เพียงคําตอบเดียว โดยมีเกณฑใหเลือกตอบดังนี้ 

ระดับ 5 คะแนน หมายถึง ทานมีทัศนะตอนักการเมืองท่ีพึงประสงคอยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง ทานมีทัศนะตอนักการเมืองท่ีพึงประสงคอยูในระดับมาก 
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง ทานมีทัศนะตอนักการเมืองท่ีพึงประสงคอยูในระดับปานกลาง 
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ระดับ 2 คะแนน หมายถึง ทานมีทัศนะตอนักการเมืองท่ีพึงประสงคอยูในระดับนอย 
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง ทานมีทัศนะตอนักการเมืองท่ีพึงประสงคอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
ตัวอยาง 
 

ขอท่ี คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค 

ระดับทัศนะ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
0 ดานคุณธรรมและจริยธรรม      
00 ดานบุคลิกภาพ      

 
อธิบาย 

ตัวอยางขอ 0 แสดงวา ไดมีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
อยูในระดับปานกลาง 

ตัวอยางขอ 00 แสดงวา ไดมีคุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงคตามทัศนะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ อยูใน
ระดับนอย 

 
 
 

ขอท่ี คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค 

ระดับทัศนะ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1 เปนผูรูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ 
รูจักเวลา รูจักประชาชน 

     

2 เปนผูนําทางศีลธรรม ตั้งม่ันอยู ในความ 
ถูกตอง ไมประพฤติผิดจากจารีตประเพณี ท่ี
ดีงาม 

     

3 กระทําการใด ๆ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
ยิ่งกวาประโยชนสวนตน อุทิศตนแกงาน 

     

4 เปนผูอาสาสมัครเขามาทํางานเพ่ือสวนรวม
ไม ใช เป นการหาเลี้ ยงชี พ ไม แสวงหา
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ผลประโยชนเพ่ือสวนตัว ไมรับสินบนทุกชนิด 
5 กระทําการใด ๆ ดวยความซ้ือตรง ไมคดโกง 

โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
     

6 มีอุดมการณ ทํางานอยางเต็มความสามารถ
ดวยความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชนของ
ประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 

     

7 มีความยุติธรรม ไมคํานึงถึงแตผลประโยชน
ของพรรคพวก ญาติพ่ีนองตน 

     

8 ประชาสมัพันธขอมูลขาวสารของทางราชการ
ประชาชนไดรับทราบเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

     

9 ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียตอ 
เกียรติศักดิ์ของการเปนนักการเมืองทองถ่ิน 

     

 
 
 
 
 

ขอท่ี คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค 

ระดับทัศนะ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม (ตอ) 
10 ประพฤติตนหางจากอบายมุขไมด่ืมสุราจน

ครองสติไมได หรือดื่มเปนประจํา ไมเจาชู ไม
เลนการพนันตาง ๆ เชน หวย ไพ  

     

11 ไมประกอบอาชีพผิดจารีตประเพณีและ
กฎหมายไมประกอบอาชีพผิดจารีตประเพณี
และกฎหมาย 

     

2) ดานบุคลิกภาพ 
1 รักษาคําพูด มีสัจจะ พูดจริงทําจริง พูดจา

ไพเราะถูกกาลเทศะ 
     

2 มีวาจาท่ีออนหลาย สุภาพเรียบรอย      
3 ไมใชวาจาท่ีไมสุภาพ ใสรายหรือเสียดสี

บุคคลอ่ืน 
     

4 ใชคําพูดเหมาะสมตอบุคคลตอสถานท่ีและ
ถูกกาลเทศะ 
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5 กระตุน ชักจูงประชาชนใหตั้งม่ันอยูในจารีต 
ประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของชุมชน 

     

6 พูดจาแนะนําแตสิ่งท่ีเปนประโยชน      
7 มีความละอายในการทําความชั่วและความ

ทุจริต 
     

8 เกรงกลัวในการกระทําความชั่วและความ
ทุจริตตาง ๆ ท้ังตอตนเองและประชาชน
โดยท่ัวไป 

     

9 มีความอดทน อดกลั้นตอความยากลําบาก
ของงาน 
 
 

     

ขอท่ี คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค 

ระดับทัศนะ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
2) ดานบุคลิกภาพ (ตอ) 
10 อดทนตออุปสรรคท้ังหลาย ตลอดท้ังความ

เขาใจผิดและความไมสุจริตตาง ๆ ท่ีคนอ่ืนมี
ตอตน 

     

11 ทํางานบริการประชาชนดวยความเอาใจใส 
ฝก ใฝ ในงาน ห ม่ัน เ พียรพยายามและ
พิจารณาดวยเหตุผล 

     

3) ดานมนุษยสัมพันธ 
1 มีความเมตตา ปรารถนาท่ีจะใหประชาชนมี

ความสุข 
     

2 มีความตองการคิดหาหนทางชวยใหประชาชน
ท่ีประสบความทุกขใหพนจากความทุกข 

     

3 เอาใจใส คิ ดหาหนทางแกปญหาให กั บ
ประชาชน 

     

4 มีความสุขุมเยือกเย็น รอบคอบ ทํากิจการตาง ๆ  
อยางระมัดระวัง 

     

5 มีความจริงใจตอประชาชน      
6 ไมเปนคนมีเลหเหลี่ยมเชื่อถือไมได      

4) ดานความเปนผูนํา 
1 ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธา      
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และ เปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน 
2 เปนตัวอยาง ท่ี ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชน 

     

 
 
 

ขอท่ี คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค 

ระดับทัศนะ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
4) ดานความเปนผูนํา (ตอ) 

3 รูจักอุปการะ ทําคุณประโยชนแกบุคคลอ่ืน
นึกถึงประโยชนของบุคคลอ่ืนเปนท่ีตั้ง 

     

4 ใหความอนุเคราะหบริการประชาชนดวย
ความเต็มใจอยางเสมอภาคกัน 

     

5 มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนสิ่งของท่ีสมควร
ใหปนแกประชาชนท่ีควรไดรับการแบงปน 

     

6 เปนคนไมถือตัว ไมถือยศศักดิ์ เขากันไดกับ
ประชาชนในชุมชน 

     

7 เสียสละ อุ ทิศตนเพ่ือบํ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนแกประชาชน 

     

8 สนับสนุนคนดี เปนปฏิปกษตอความชั่ ว 
สนับสนุนการกระทําความดีตอตานการ
กระทําความชั่ว 

     

9 แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

     

10 ดํารงไว ซ่ึงความสามัคคีในหมูประชาชนใน
ชุมชน 

     

11 รับเรื่องรองทุกข รับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของประชาชน 

     

12 ละเวนการคบหาสมาคมหรือใหการสนับสนุน
บุคคลซ่ึงมีความประพฤติผิดกฎหมายหรือ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
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ขอท่ี คุณลักษณะของนักการเมืองท่ีพึงประสงค 

ระดับทัศนะ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
5) ดานการปฏิบัติงาน 

1 มีสติตลอดเวลาตอหนาท่ีความรับผิดชอบไม
ลืมตัวหรือละเลยตอหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตน 

     

2 เขารวมกิจกรรมของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ      
3 ปฏิบัติงานดวยความซ้ือสัตย สุจริตตั้งอยูบน

พ้ืนฐานจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม 
     

4 จัดสรรงบประมาณอยางเปนกลางและท่ัวถึง      
5 ประสานงานกับทุกฝายหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
     

6 เอาใจใสชวยเหลือแกปญหาของประชาชนจัด
ใหมีบริการสาธารณะอยางเปนธรรม ท่ัวถึง
อยางจริงจัง 

     

7 เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
โครงการตาง ๆ  

     

8 รับฟงและนําขอเสนอ ขอเรียกรองของประชาชน
ไปสูการพัฒนาและแกไขปญหาอยางจริงจัง 

     

9 ใชเวลาเหมาะสมในการปฏิบัติงานบริการได
อยางรวดเร็ว 

     

10 ปฏิบัติงานดวยความยิ้มแยมแจมใสเปนมิตร 
ไมตรีตอประชาชนผูมารับบริการ 

     

11 สงเสริม สนับสนุนใหชุมชนมีการจัดตั้งกลุม
เพ่ือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

     

12 จัดทําแผนโครงการมีการลงประชาคมเพ่ือให
ประชาชนมีสวนรวมเสนอปญหาและความ
ตองการ 

     

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักการเมืองตามทัศนะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
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คําช้ีแจง  
ขอใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ 
ดานความเปนผูนํา และดานการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
 
1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม  
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2) ดานบุคลิกภาพ  
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3) ดานมนุษยสัมพันธ  
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4) ดานความเปนผูนํา  
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5) ดานการปฏิบัติงาน 
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอเจริญพรและอนุโมทนากับผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 
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