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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการ
พัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล    
๓) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางเสนอแนะของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น
ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๙๗ กลุ่มตัวอย่างคือ
ประชาชนในเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์  โดย
สุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด ๕,๓๑๕ คน จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ซึ่งใช้ระดับความ
คลาดเคลื่อน ๐.๐๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการพรรณนาแจกแจงความถี่ประกอบตาราง และ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๗ รูปหรือคน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย พบว่า 

๑. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=๓.๕๐, S.D.= ๐.๓๑) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน            
(=๓.๘๐, S.D.= ๐.๕๐) อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (=๓.๖๗, S.D.= ๐.๕๐) อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
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และการรักษาความสงบเรียบร้อย (=๓.๒๙, S.D.= ๐.๔๐)  อยู่ในระดับปานกลาง และด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต (=๓.๒๓, S.D.= ๐.๓๖) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
และอาชีพ มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย 

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด  อ า เภอธาตุพนม                
จังหวัดนครพนม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาคือ ในพ้ืนที่บางส่วนยังไม่มีการซ่อมแซมถนนและไม่
สะดวกในการเดินทางช่วงฤดูฝน แนวทางแก้ไขคือ ควรที่จัดให้มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนอย่าง
เร่งด่วน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปัญหาคือ ประชาชนไม่ได้รับส่งเสริมในการประกอบอาชีพ แนว
ทางแก้ไขคือ ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพที่สามารถต่อยอดได้  ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ปัญหาคือ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และโทษจากยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนภายในชุมชนทุกๆเดือนอย่างสม่ าเสมอ ด้านการศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางแก้ไขคือ ขาดการส่งเสริมสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน แนวทางแก้ไขคือ ควรส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน  
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Abstract 
Objectives of this research were: 1. To study people’s opinions on the 

local politicians’ roles in development of Nanad Sub-District Municipality, That 
Panom District, Nakorn Phanom Province, 2. To compare the people’s opinions on 
the local politicians’ roles in development of Nanad Sub-District Municipality, Tha 
Phaom District, Nakorn Phanom Province, classified by personal factors and 3. To 
study problems, obstacles and people’s suggestions for the local politicians’ roles in 
development of Nanad Sub-District Municipality , That Phanom District, Nakorn 
Phanom Province. 

Methodology was the mixed methods: The quantitative method, data were 
collected with questionnaires that had reliability value at 0.987 from  samples who 
were the 18 years old people at Nanad Sub-District Municipality derived from  5,315 
people using Taro Yamane’s formula with deviation level set at 0.05. Data were 
analyzed with frequency, percentage, mean, standard deviation, t -test and F-test. 
The data from open ended questionnaires were analyzed by content description 
with table frequency. The qualitative research, data were collected from 7 key 
informants by face-to-face in-depth interviewing and the data were analyzed by 
content descriptive interpretation. 

Findings were as follows:  
1. People’s opinions on the local politicians’ roles in development of 

Nanad Sub-District, That Phanom District, Nakorn Phanom Province, by overall, was 
at a high-level with mean value at 3.50, S.D.=0.31. Each aspect from high to low 
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consisting of infra structure with the mean value at 3.80, S.D.=0.50, at high level , 
religion, art and culture, traditions and local wisdom with the mean value at 3.67, 
S.D.=0.50, at the high level, community and social orders and peace maintenance 
with the mean value at 3.29, S.D=0.40, at the middle level and the aspect of the 
quality of life with mean value at 3.23,S.D.=0.32, S.D.=0.36.were at the middle level   
accordingly.   

2. People’s opinions comparison was found that people with different 
gender, ages, marital status, educational level and occupations did not have different 
opinions on the local politicians’s roles in development of Nanad Sub-District, That 
Phanom Disrict, Nakorn Phanom Province, rejecting the set hypothesis.     

3. Problems, obstacles and recommendation for the people’s opinions on 
local politicians’ roles in Nanad Sub-District, That Phanom District, Nakorn Phanom 
Province: Infra structure; problems were that in some areas, there were not repair 
and maintain local roads causing inconvenience for travelling in the rainy season. 
Solution was that there should be urgent roads repair and maintenance. The quality 
of life promotion; the problems were people’s occupation was not promoted. 
Solution was that there should be local people promotion to have their own 
business they could expand. Community, social orders arrangement; Solution were 
that there should be training emphasizing drug and narcotic, the danger from the 
drugs and narcotics for the young children in communities monthly and continuously. 
Religion, arts and culture, traditions and local wisdom; There was not local wisdom 
promotion. Resolution was that there should be local wisdom promotion for 
communities.  
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 ๒.๓ แนวคิด เกี่ยวกับเทศบาลต าบล      ๔๒ 
 ๒.๔ หลักอปริหานิยธรรม ๗       ๔๗ 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย       ๕๖ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        ๕๙ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย       ๖๕ 
 

บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย        ๖๖ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย        ๖๖ 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ     ๖๖ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       ๖๙ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล       ๗๒ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล                 ๗๒ 
 



 
 
ช 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 เรื่อง                     หน้า 
บทที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                         ๗๓ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม                       ๗๔ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล          ๗๗ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของประชาชน                               ๘๔ 
 ๔.๔ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการต่อบทบาทของนักการเมือง       
       ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล  ๙๖ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น         ๑๐๐                                               
 ๔.๖ องค์ความรู้ ๑๐๘ 
  ๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รบัจากการวิจัย  ๑๐๘ 
  ๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย                                      ๑๑๐

  
บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๑๑ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย                                                                        ๑๑๒ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย                                                               ๑๑๖             
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ                                                               ๑๑๙                  

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย                                                   ๑๑๙                   
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ                                                    ๑๑๙

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป                                          ๑๒๐
                     

บรรณานุกรม                            ๑๒๑ 
ภาคผนวก                           
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์                    ๑๒๘                  
 ภาคผนวก ข ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง                                                 ๑๓๑    
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล                    ๑๓๕ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability)                    ๑๓๗ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย                            ๑๓๙ 

ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย                                          ๑๔๑ 
ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์                                           ๑๔๖ 
ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์                                                                     ๑๕๐ 
ภาคผนวก ฌ ภาพประกอบการสัมภาษณ์                                                     ๑๕๔ 

 
ประวัติผู้วิจัย                  ๑๕๗
                       



 
 
ซ 

 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี                               หน้า                    
๒.๑  ความหมายของบทบาท ๙ 
๒.๒  ลักษณะของบทบาท ๑๑ 
๒.๓  ความส าคัญของบทบาท  ๑๒ 
๒.๔  ความหมายของนักการเมือง  ๑๖ 
๒.๕  คุณลักษณะของนักการเมือง  ๒๐ 
๒.๖  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนักการเมืองท้องถิ่น  ๒๒ 
๒.๗  องค์ประกอบของคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่น  ๒๘ 
๒.๘  ความหมายของการปกครองท้องถิ่น ๓๓ 
๒.๙  ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๑ 
๒.๑๐  แนวคิดเก่ียวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗  ๕๕ 
๒.๑๑  ตารางแสดงจ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ๕๗ 
๒.๑๒  ตารางงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ๖๒ 
๓.๑  ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ๖๘ 
๔.๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ๗๔ 
๔.๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง 
 ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  ๗๗ 
๔.๓  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ๗๘ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 

 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ๗๙ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 

 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ๘๑ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 

 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๘๓ 

๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 

 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 จ าแนกตามเพศโดยรวม  ๘๕ 
๔.๘ แสดงการเปรียบเทียบระดับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนา 

 เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จ าแนกตามเพศ  ๘๗ 



 
 

ฌ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี                               หน้า                    

 
๔.๑๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 

 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 จ าแนกตามอายุ โดยรวม  ๘๘ 

๔.๑๐   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 

 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม  ๙๐ 

๔.๑๑  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 

 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม  ๙๒ 

๔.๑๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 

 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 จ าแนกตามอาชีพ โดยรวม  ๙๔ 
๔.๑๓  สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อ 

  บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม 

 จังหวัดนครพนม โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  ๙๕ 
๔.๑๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 

 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ๙๖ 

๔.๑๕  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 

 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ๙๗ 

๔.๑๖ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนา 

 เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ๙๘ 

๔.๑๗ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 

 ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น                ๙๙ 

 

  



 
 

ญ 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่                                                                                               หน้า 
๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                       ๖๕ 
๔.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                ๑๐๑ 
๔.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                                                             ๑๐๓ 
๔.๓ ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย                                ๑๐๕ 
๔.๔ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา                               ๑๐๗ 
๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย                                                                      ๑๐๘ 
๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย                                                             ๑๑๐ 
                                        
 

 
 

 
   
  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
ฎ 

 

สารบัญค าย่อ 
 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ฉลองราชสมบัติ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช พุทธศักราช ๒๕๓๙ และอรรถกถาภาษาไทย ใช้ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเรียง
ตามล าดับคัมภีร์ ดังนี้ 

พระสุตตันตปิฎก 
 

ที.สี.    สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันทวรรค 
ที.ม.     สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค 
องฺ.ปญฺจก.    สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ปัญจกนิบาต 

 อง.ฺสตฺตก. สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย สัตตกนิบาต 
 ขุ.ชา. สุตฺตนฺตปิฎก  ขุทฺทกนิกาย มหานิบาต 
 องฺ.ติก. สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิบาต 
 ขุ.ชา.วีสติ. สุตฺตนฺตปิฎก  ขุทฺทกนิกาย วีสตินิบาต 
 ม.มู. สุตฺตนฺตปิฎก  มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ 

ค าชี้แจงในการใช้หมายเลขในคัมภีร์พระไตรปิฎก 

๑) การใช้หมายเลขอักษรย่อในคัมภีร์พระไตรปิฎก จะแจ้งเล่ม/ข้อ/หน้า ตามล าดับ เช่น           
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๐/๑๙๗. หมายถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ภาษาไทย  เล่ม ๑๑           
ข้อ ๑๘๐ หน้า ๑๙๗.  

๒) การใช้หมายเลขอักษรย่อในคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎก จะแจ้งเล่ม/หน้า ตามล าดับ 
เช่น  องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๑๓/๕๑๔-๕๑๕. หมายถึง องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ทุกนิบาตอฏฺ กถา 
ภาษาบาลี เล่ม ๑๓ หน้า ๕๑๔-๕๑๕. 

             



 
บทที่ ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญในทาง
การเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่ง
กล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่า รัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการ
ปกครองของรัฐนั้น๑ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข 
ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดท าบริการ
ให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจ ากัด
เกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ เมื่อเป็นดังนี้ การ
ลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบ
ต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชน   
นั้น ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้น 
 นับตั้งแต่การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยได้เริ่มวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ งสุขาภิบาล 
กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐๒ จนกระทั่งปัจจุบัน รัฐบาลได้มอบอ านาจให้ท้องถิ่นปกครอง
ตนเอง (Develution) ซึ่งเป็นกรรมวิธีของการกระจายอ านาจทางการปกครอง (Decentoralization) 
ดังนั้น ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยสมัยนายชวน หลีกภัย เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการบริหารการปกครอง
ท้องถิ่น ตามค าสั่งที่ ๒๖๒/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการ
ปกครองท้องถิ่นของไทยที่ด าเนินการอยู่ในทุกรูปแบบ หาแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุง
โครงสร้างอ านาจหน้าที่ การคลังและงบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล หน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กับหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกล่าวถึงองค์ประกอบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ ๑) เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง ๒) มีสภาและ
ผู้บริหารระดับท้องถิ่นมีที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๓) มีอิสระ
ในการปกครองตนเอง ๔) มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม ๕) มีงบประมาณรายได้ที่เป็นของ

                                                           

 ๑ ประทาน คงฤทธิศึกษากร, กำรปกครองท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพัฒนบริ
หารศาสตร,์ ๒๕๓๕), หน้า ๖. 
 ๒ ชูวงศ์ ฉายะบุตร, “กำรปกครองท้องถิ่นไทย”, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเณศ 
พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๓๐. 



 
 

๒ 
 

ตนเองอย่างเพียงพอ ๖) มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง ๗) มีอ านาจท้องที่ที่ เหมาะสมต่อการ
ให้บริการ ๘) มีอ านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท ๙) มี
ความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ๓  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ต่อการปกครองท้องถิ่นไทย เนื่องจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฯ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่เพ่ือใช้
เป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของการปกครองท้องถิ่น
ในรูปแบบสุขาภิบาลนั้น ถูกพิจารณาว่ามีโครงสร้างไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และไม่เหมาะสมที่จะรองรับการกระจายอ านาจที่เพ่ิมขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นเพ่ือเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิมให้เป็นเทศบาลต าบล พร้อมทั้งยกเลิก
การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒๔ 
 นักการเมืองท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน การวิจัยในเรื่อง 
“บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบล”นั้น เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้าน
พฤติกรรมของนักการเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาวิจัยที่พบ มักจะมุ่งเน้นในการศึกษา
เกี่ยวกับในด้าน ทัศนคติเป็นส่วนมาก ส่วนในด้านพฤติกรรมพบว่ามีผู้ศึกษาจ านวนไม่มากนัก ซึ่ง
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น ถือเป็น ชนชั้นน า (Elite) ในชุมชน ที่มีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะ
เทศบาลต าบล บทบาทความส าคัญเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพลในทางปฏิบัติ และจะก่อให้เกิดผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง หรือมุ่งประสงค์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนนั้น ๆ ได้อย่างไร เป็นไปใน
ทิศทางที่สอดรับกับ กระแสการกระจายอ านาจของรัฐ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน มีส่วนร่วมในท้องถิ่น
มากน้อยเพียงไรและสามารถ เข้ามาแก้ไข ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ใน
การวางแผนของกระบวนการก าหนดนโยบายของเทศบาลต าบลหรือไม่ ซึ่งผู้ที่เป็นตัวก าหนดทิศทาง
ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเกิดจากนักการเมืองท้องถิ่นทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการโดยเฉพาะ การ
แสดงบทบาทในการะบวนการก าหนดนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบล 
 ผู้วิจัยเลือกศึกษาบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น ด้วยเหตุผล ส าคัญคือ ในการพัฒนา
เทศบาลต าบลให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สิ่งส าคัญคือบทบาทของนักการเมือง ถือว่านักการเมืองท้องถิ่นได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนให้เข้ามาบริหารงานเทศบาลต าบล  
 
  
                                                           

 ๓ อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๘. 
 

๔ นันทวัฒน์ บรมานันท์, กำรปกครองส่วนท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๒๓ -๑๒๔. 



 
 

๓ 
 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้ องถิ่ น ในการพัฒ นาเทศบาล                
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” โดยมีค าถามการวิจัย ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการ
พัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๑.๒.๓ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางเสนอแนะของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ควรเป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นใน
การพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 ๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นใน
การพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางเสนอแนะของประชาชนต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 
๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนา
หนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” มีขอบเขตของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การวิจัยครั้งนี้ได้สร้างกรอบแนวคิดส าหรับการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด ใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           
๒) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย       
๔) ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้วยตัวแปร  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษาในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ  
 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือบทบาทของผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นในการ
พัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย                   
๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ๔) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
 

๔ 
 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาหนาด            
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประชากรที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจ านวน ๕,๓๑๕ คน 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตพื้นที่กำรศึกษำวิจัย เทศบาลต าบลนาหนาด ประกอบด้วยจ านวน
หมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน   
 ๑.๔.๕. ขอบเขตด้ำนเวลำ  การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษาคือช่วงเดือน
มิถุนายน – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้นระยะเวลา ๑๐ เดือน 
๑.๕. สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ๑.๕.๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการ
พัฒนาแตกต่างกัน 
 ๑.๕.๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการ
พัฒนาแตกต่างกัน 
 ๑.๕.๓ ประชาชนมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาแตกต่างกัน 
 ๑.๕.๔ ประชาชนมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาแตกต่างกัน 
 ๑.๕.๕ ประชาชนมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการ
พัฒนาแตกต่างกัน 
 
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในงำนวิจัย 
 การศึกษาการวิจัยเรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนา
หนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” มีศัพท์เฉพาะที่ใช้ศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 บทบำทของนักกำรเมืองท้องถิ่นในกำรพัฒนำเทศบำลต ำบล หมายถึง การปฏิบัติ
ตามหน้าที่และสิทธิของตนตามสถานภาพที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ในทางการเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนา
เทศบาลต าบลใน ใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องใน
การบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบกจัดให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมทั้งดูแลการไฟฟ้า
หรือแสงสว่างบ ารุงรักษาทางระบายน้ า การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้างอ่ืน 
 ๒) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการสาธารณะที่เทศบาลต าบลหรือจัดให้มีเพ่ือ
ส่งเสริมและรณรงค์เกี่ยวกับการศึกษา 
 ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย หมายถึง
บริการสาธารณะที่เทศบาลต าบลจัดท าหรือให้มีด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๔) ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง
บริการสาธารณะที่เทศบาลต าบลจัดท าหรือให้มีด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่นกิจกรรมเกี่ยวกับวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เทศบำลต ำบล หมายถึง เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 



 
 

๕ 
 

 
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 การศึกษาการวิจัยเรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล       
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้  
 ๑.๗.๑ ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 ๑.๗.๒ ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับผลการเปรียบเทียบบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นใน
การพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 ๑.๗.๓ ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและแนวทางเสนอแนะต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 ๑.๗.๔ ผลการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้นี้สามารถน าไปเสนอต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 



๗ 
 

 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเนื้อหา ลักษณะที่ส าคัญ ของบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ในเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมนั้น มีระดับความ
คิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ดังนั้นแนวคิดทฤษฎีที่จะน ามาใช้
เป็นกรอบในการวิเคราะห์มี ดังนี้ 

 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 

 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับเทศบาลต าบล 

 ๒.๔ หลักอปริหานิยธรรม ๗ 

 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
  



๘ 
 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น 
         ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล ต าบลนา
หนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” ครั้งนี้มีนักวิชาการทั้งหลายได้ให้ความหมายของบทบาท
ของนักการเมืองท้องถิ่น ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ ความหมายของบทบาท  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า บทบาท หมายถึง การท าตาม
หนา้ที่ท่ีก าหนดไว้๑ 

 บทบาท หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งซึ่งประกอบด้วยสิทธิและหน้าที่
ของต าแหน่ง เมื่อบุคคลด ารงต าแหน่งใดก็จะต้องแสดงพฤติกรรมตามที่ได้รับ ให้เป็นบทบาทของ     
ต าแหน่งนั้น ๆ และเมื่อใดที่บุคคลเปลี่ยนแปลงต าแหน่งการแสดงบทบาทก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย๒

บทบาทว่าเป็นการกระท าหรือแสดงออกของผู้ที่ปฏิบัติตามหน้าที ่ที่ได้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้๓ สถานภาพและบทบาทว่า การที่เราก าหนดเรียก
บุคคลว่าเป็นข้าราชการหรือต าแหน่งใด ๆ นั้น เป็นการเรียกตามสถานภาพของผู้นั้น สถานภาพจะ
เป็นต าแหน่งที่ได้มาจากการเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นสิทธิและหน้าที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน ๆ และ
สังคมส่วนรวม สถานภาพจะก าหนดว่าบุคคลนั้นมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร     มีหน้าที่
รับผิดชอบอย่างไรในสังคม สถานภาพเป็นสิ่งเฉพาะบุคคลท าให้บุคคลนั้นแตกต่างจากผู้อ่ืน และมี
อะไรเป็นเครื่องหมายของตนเอง๔ บทบาท คือ แบบแผนของพฤติกรรมซึ่งเป็นไปตามต าแหน่งหรือ
สถานภาพของบุคคล อันเกิดจากความคาดหวังของบุคคลในสังคมนั้น ๆ และบทบาทจะเปลี่ยนไปตาม
ต าแหน่งที่เปลี่ยนไป๕ 

 สรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง ความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ตนด ารงอยู่ในแต่ละสถานภาพ
บทบาทที่สังคมที่ได้รับมอบหมาย บทบาทที่สังคมมอบหมายนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ตนรับผิดชอบอยู่อันก าหนดไว้ 
 
  

                                                           

 ๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน้า ๖๐๒. 
 

๒ สงวนศรี วิรัชชัย, จิตวิทยาสังคมเพ่ือการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศึกษาพร, ๒๕๒๘), หน้า ๒๐. 
 

๓
 พรพิทยา แก้วสามสี, “การศึกษาบทบาทการบริหารของศึกษาธิการจังหวัดในประเทศไทย”,                

วิทยานิพนธ์.การศึกษามหาบัณฑิต, (สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๙), หน้า ๗. 
 

๔ สุพัตรา สุภาพ, ปัญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙), หน้า ๑๗. 
 

๕ พระมหาโยธิน ละมูล, “บทบาทพระสงฆ์ในฐานะทรัพยากรมนุษย์และนักพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์”,
วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
๒๕๔๕), หน้า ๒๑.  



๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของบทบาท 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สงวนศรี วิรัชชัย 
(๒๕๒๘, หน้า ๒๐) 

บทบาท หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่ง
ซึ่งประกอบด้วยสิทธิและหน้าที่ของต าแหน่ง 

พรพิทยา แก้วสามสี 
(๒๕๒๙, หน้า ๗) 

บทบาทว่าเป็นการกระท าหรือแสดงออกของผู้ที่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่  ที่ ได้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

สุพัตรา สุภาพ 
(๒๕๓๙, หน้า ๑๗) 

สถานภาพและบทบาท สถานภาพจะก าหนดว่าบุคคล
นั้นมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนอย่างไร มีหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างไรในสังคม สถานภาพเป็นสิ่งเฉพาะบุคคลท าให้บุคคลนั้น
แตกต่างจากผู้อ่ืน 

พระมหาโยธิน ละมูล 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๑) 

บทบาท คือ แบบแผนของพฤติกรรมซึ่งเป็นไปตาม
ต าแหน่งหรือสถานภาพของบุคคล และบทบาทจะเปลี่ยนไปตาม
ต าแหน่งที่เปลี่ยนไป 

 

 ๒.๑.๒ ลักษณะของบทบาท 

 ไดก้ลา่วถึงบทบาทว่ามีลักษณะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้  

 ๑ . บทบาทในการท างาน (Functional Role) มุ่งต่อบทบาทหรือพฤติกรรมอันเป็น
ลักษณะของบุคคลผู้ที่มีต าแหน่งทางสังคมภายในระบบสังคมที่มั่นคง  

 ๒. บทบาทที่เป็นปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Role) มุ่งไปที่บทบาท
ของผู้กระท าแต่ละคนวิวัฒนาการของบทบาทต่าง ๆ โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวิธีการที่
ผู้กระท าทางสังคมเขา้ใจ โดยตีความหมายของพฤติกรรมเหล่านั้น 

 ๓ . บทบาทโครงสร้าง (Structural Role) มุ่งต่อโครงสร้างทางสังคมหรือต าแหน่ง      
โครงสร้างทางสังคม ที่ได้แบ่งพฤติกรรมที่ก าหนดไว้เป็นแบบเดียวกัน ซึ่งมุ่งต่อต าแหน่งทางสังคม   
อ่ืน ๆ ในโครงสรา้ง 

 ๔ . บทบาทขององค์กร (Organization Role) มุ่งต่อบทบาทต่าง ๆ ที่มาด้วยกันกับ       
ต าแหน่งหน้าที่ทางสังคม ที่ยึดถือเป็นอันเดียวในระบบสังคมที่วางไว้ก่อนเป็นระบบที่มุ่งงานและมีการ
จัดล าดับชั้นไว้เป็นอย่างดี 

 ๕. บทบาทของความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Role) มุ่งถึงความพันธ์ระหว่าง บทบาทที่
คาดหวังกับพฤติกรรม๖ 

                                                           

 
๖
 Biddle,The Community Development Process : The Discovery of Local Initiative, 

(New York: Holt Rinehart and Winston, 1959), p. 81.  



๑๐ 
 

 บทบาทก าหนดลักษณะหน้าที่ไว้ว่า ชีวิตสังคมถูกสร้างข้ึนมาและคนแต่ละคนในสังคมล้วน
มีต าแหน่งทางสังคมทั้งสิ้น เพ่ือจะได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคมที่วางไว้โดยเฉพาะ   
อย่างยิ่งแบบที่เป็นบทบาท ผู้กระท าทุกคนสามารถจะเรียนรู้ได้โดยบทบาทท่ีเป็นตัวแบบได้ชี้ถึงวิถีทาง
เพ่ือกระท าบางสิ่งบางอย่างที่ถูกตอ้ง๗ 

 สรุปได้ว่า บทบาท คือ พฤติกรรมที่แสดงออกตามสถานะของบุคคลในสังคมบทบาท      
เป็นแบบแผน ความต้องการ เป้าประสงค์ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและการกระท าเป็นสิทธิหน้าที่ใน
การกระท าของบุคคลหนึ่งที่มีต่อบุคคลอ่ืนในสังคมตามสถานภาพของตนเอง 

ตารางท่ี ๒.๒ ลักษณะของบทบาท 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Biddle  
(1959, p. 81) 

ได้กล่าวถึงบทบาทว่ามีลักษณะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. บทบาทในการพฤติกรรมอันเป็นลักษณะของ
บุคคลผู้ที่มีต าแหน่งทางสังคมภายในระบบสังคมที่มั่นคง 

 ๒ . บทบาทที่ เป็นปฏิสัมพันธ์สัญลักษณมุ่ งไปที่
บทบาทของผู้กระท าแต่ละคนวิวัฒนาการของบทบาทต่าง ๆ  

 ๓ . บทบาทโครงสร้าง มุ่ งต่อโครงสร้างทางสังคม      
ที่ได้แบ่งพฤติกรรมที่ก าหนดไว้เป็นแบบเดียวกัน  

 ๔. บทบาทขององค์ บทบาทต่าง ๆ ที่มาด้วยกันกับ
ต าแหน่งหน้าที่ทางสังคม  

๕. บทบาทของความรู้ความเข้าใจ มุ่งถึงความพันธ์
ระหว่าง บทบาทท่ีคาดหวังกับพฤติกรรม 

ประพันธ อ าพันประสิทธิ์ 
(๒๕๒๙, หน้า ๑๑๗-๑๑๘) 

บทบาทก าหนดลักษณะหน้าที่ ชีวิตสังคมถูกสร้างขึ้นมา
และคนแต่ละคนในสังคมล้วนมีต าแหน่งทางสังคมท้ังสิ้น  

 ๒.๑.๓ ความส าคัญของบทบาท 

 บทบาท มาจากค าเต็มว่า บทบาททางสังคมซึ่งมีความส าคัญต่อแบบแผนพฤติกรรมที่
เหมือนกันของบุคคลที่ด ารงต าแหน่งเดียวกันหรืออยู่ในสังคมเดียวกันและรวมตลอดถึงแบบพฤติกรรม
ที่ผูกพันหรือขึ้นอยู่กับความหวังของสมาชิกอ่ืน ๆที่อยู่ในสังคมดว้ย๘ 

 บทบาทมีความส าคัญต่อหน้าที่ที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งได้รับการคาดหวังให้เขา
ท า จะต้องแสดงออกให้สมกับบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ควบคู่กับต าแหน่งที่บุคคลนั้นครองอยู่และ

                                                           

 
๗ ประพันธ์ อ าพันประสิทธ์ิ, สังคมวิทยาเบ้ืองต้น, (สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา, 

๒๕๒๙), หน้า ๑๑๗-๑๑๘. 
 

๘ Hoyle, The Role of the Teacher, (London: Routledge and Kegan Paul, 1969), p. 39. 



๑๑ 
 

หมายรวมถึงหน้าที่หรือเงื่อนไขที่บุคคลนั้นครองอยู่ บทบาทหน้าที่จึงมีความส าคัญต่อหน้าที่หรือ 
เงื่อนไขตอ้งกระท าและบรรดาสิทธิต่าง ๆ๙ 

 บทบาทหรือหน้าที่ คือพฤติกรรมอันพึงคาดหมายของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มหรือสังคม
หนึ่ง ๆ หน้าที่หรือพฤติกรรมดังกล่าว โดยปกติเป็นสิ่งที่กลุ่มหรือสังคมหรือวัฒนธรรมของกลุ่มนั้น
ก าหนดขึ้น ฉะนั้นบทบาทจึงมีความส าคัญต่อแบบอย่าง  แห่งความประพฤติของบุคคลในสถานะหนึ่ง
ที่พึงมีตอ่บุคคลอื่นในสังคมเดียวกัน๑๐ 

 สรุปได้ว่า บทบาทนั้นมีความส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลที่ได้รับหน้าที่ที่ตนด ารงอยู่
ตามธรรมชาติหรือในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสังคม เมื่อบุคคลที่ได้รับในต าแหน่งหน้าที่ใดแล้ว     
ย่อมเป็นที่คาดหวังของสังคมว่าจะต้องแสดงออกมาอย่างไร ถ้าพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นไปตาม
บทบาทท่ีตนครองอยู่หรือเปน็ไปตามความคาดหวังของสังคม  

ตารางท่ี ๒.๓ ความส าคัญของบทบาท 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Hoyle  
(1969, p. 39) 

บทบาททางสังคมซึ่ งมีความส าคัญต่อแบบแผน
พฤติกรรมที่เหมือนกันของบุคคลที่ด ารงต าแหน่งเดียวกัน ตลอด
ถึงแบบพฤติกรรมที่ผูกพันหรือขึ้นอยู่กับความหวังของสมาชิก   
อ่ืน ๆที่อยู่ในสังคมด้วย 

ภิญโญ สาธร 
(๒๕๒๓, หน้า ๒๕๙) 

บทบาทมีความส าคัญต่อหน้าที่ที่ผู้ด ารงต าแหน่งใด
ต าแหน่งหนึ่งจะตอ้งแสดงออกให้สมกับบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้
บทบาทจึงมีความส าคัญต่อหน้าที ่

อุทัย หิรัญโต 
(๒๕๒๖, หน้า ๑๗๙) 

บทบาทหรือหน้าที่ คือพฤติกรรมอันพึงคาดหมายของ
บุคคล บทบาทจึงมีความส าคัญต่อแบบอย่าง  แห่งความ
ประพฤติของบุคคลในสถานะหนึ่งที่พึงมีต่อบุคคลอ่ืนในสังคม
เดียวกัน 

๒.๑.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนักการเมือง 

 ความหมายของนักการเมือง 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่า นักการเมือง หมายถึง ผู้ฝักใฝ่
ในทางการเมือง ผู้ท าหน้าที่ทางการเมือง เช่นรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา๑๑ 

                                                           

 
๙

 ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๒๕๙. 

 ๑๐ อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพทท์างสังคมวิทยามานุษยวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,์ 
๒๕๒๖), หน้า ๑๗๙.   
 ๑๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน้า ๕๑๒. 



๑๒ 
 

 ค าว่า นักการเมือง (Politician) คือ บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอ านวยการปกครอง
รัฐหรือเมืองในระบอบประชาธิปไตย บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองนั้น โดยปกติแล้ว ต้องสมัครรับ
เลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนแสดงความนิยมชมชอบ และเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้ วก็อยู่ในต าแหน่งใน
ระยะเวลาอันจ ากัด เช่น ๔ ปี หรือ ๕ ปี เมื่อระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งสิ้นสุดลง วงจรทางการเมืองก็
จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ จะต้องท าการเลือกตั้งกันใหม่เพ่ือหาบุคคลที่จะไปด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง โดยเหตุที่นักการเมืองต้องต่อสู้กับคู่แข่งเพ่ือให้ประชาชนออกเสียงลงคะแนน หรือ 
แสดงความนิยม ผู้ที่เป็นนักการเมืองมักได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นคน
ฉวยโอกาสและมากไปด้วยเล่ห์กล ตลอดจนใช้อุบายต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้ประชาชนลงคะแนนเสียงแก่
ตนไม่ว่าจะผิดท านองคลองธรรมหรือไม่อย่างไรก็ดีเจตนารมณ์ ของนักการเมืองที่ประกาศต่อ  
ประชาชนขณะท าการรณรงค์หาเสียงนั้น ทุกคนต่างมีความปรารถนาจะท าประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง
และให้ประชาชนได้รับความผาสุก แต่เนื่องจากต้องมีการแข่งขันเพ่ือเอาชนะใจประชาชนจึงมักมีการ
โน้มน้าวจิตใจประชาชนด้วยวิธีการต่าง ๆ และมีการโจมตี ชี้จุดอ่อนของกันและกัน ซึ่งถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติการทางการเมืองที่หลีกเลี่ยงมิได๑้๒  

 บุคคลทางการเมืองตามลักษณะของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองมากน้อยแตกต่างกัน
ออกไป ๔ ระดับ ดังนี้ 

 ๑. ผู้ไม่สนใจทางการเมืองหรือสนใจทางการเมืองน้อย มักเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่
ก าลังพัฒนา ได้แก่ผู้ที่มีความเฉยเมยทางการเมือง ไม่สนใจที่จะเข้ าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือ
กระบวนการทางการเมือง อาทิ ไม่สนใจไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่สนใจที่จะเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองหรือลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือไม่สนใจในเรื่องราวต่าง ๆ ทางการเมืองเลย บุคคลจ านวนนี้มัก
มีสาเหตุที่ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองแตกต่างกัน ออกไปแต่ส่วนใหญ่แล้วบุคคลเหล่านี้มี
ความเชื่อว่าพวกเขาไม่มีความรู้ความเขา้ใจทางการเมืองดีพอที่จะเข้าไปยุ่งเก่ียวได้ 

 ๒. ผู้สนใจทางการเมือง เป็นบุคคลที่สนใจเรื่องราวข่าวสารทางการเมืองและอาจเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการด าเนินกิจการของรัฐ การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนี้มีอยู่หลาย
หนทางที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น บุคคลที่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางการเมืองและมีความ
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนอย่างไร บุคคลที่รู้ถึงความส าคัญของการตัดสินใจของรัฐบาลหรือ
สถาบันทางการเมืองอ่ืน ๆ บุคคลที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองระดับหนึ่ง เช่น 
สนใจไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สนใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ยังไม่ถึงระดับที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งหรือเขา้ไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจตกลงใจหรือการก าหนดนโยบายโดยตรง 

 ๓. ผู้แสวงหาอ านาจและผู้น าในสังคมการเมืองมีบุคคลบางคนพยายามแสวงหาอ านาจ
มากกว่าคนอ่ืน ๆ ซึ่งท าให้เขามีอ านาจหรืออิทธิพลทางการเมืองมากกว่าบุคคลเหล่านี้จะพยายาม
แสวงหาอิทธิพลเพ่ือผลทางด้านนโยบาย ระเบียบข้อบังคับและการตัดสินตกลงใจในการใช้ บังคับ

                                                           

 
๑๒ ธวัชชัย วงศ์สังฮะ. “คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นในอุดมคติ: กรณีศึกษาเขตต าบลบางโปร่ง 

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ, (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔), หน้า ๖๕. 



๑๓ 
 

กฎหมายของรัฐและอิทธิพลทางการเมืองนี้ ไม่มีทางที่สมาชิกในระบบการเมืองจะมีได้อย่ างเท่าเทียม
กัน การแสวงหาอ านาจก็เพ่ือประโยชน์ในการยึดครองทรัพยากรทางการเมืองโดยมีวัตถุประสงค์ใน
การคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม หรือ
อาจจะเป็นการแสวงหาอ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง เพียงกลุ่มน้อยก็ตาม 

 ๔. ผู้ทรงอ านาจ หมายถึง บุคคลที่มีทรัพยากรทางการเมืองหรือเป็นผู้ใช้ อ านาจทาง
การเมือง อันเนื่องมาจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านายให้แก่บุคคลเหล่านี้มากกว่า
บุคคลโดยทั่วไปในระบบการเมือง บุคคลเหล่านี้อาจมิได้ต้องการแสวงหาอ านาจการจ าแนกบุคคล
ออกเป็น ๔ กลุ่ม หรือ ๔ ระดับ จึงท าให้พอจะมองเห็นได้ว่านักการเมืองในความหมายโดยทั่วไป คือ 
บุคคลประเภทที่สาม หรือผู้ที่แสวงหาอ านาจและผู้น า ซึ่งเป็นความหมายที่มีความเข้าใจกันโดยทั่วไป
มากที่สุดในปัจจุบัน หรือในอีกทรรศนะหนึ่งมีความเข้าใจว่า การเมืองนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลประเภทที่ 
๓ ว่าเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ทางการเมือง๑๓ 

 ๒.๑.๕ ประเภทของนักการเมือง 

 ได้แบ่งกลุ่มนักการเมืองออกตามอาชีพเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ๑. กลุ่มนักการเมืองที่มา
จากข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ที่ปลดเกษียณแล้ว หรือก าลังจะปลดเกษียณ ๒. นักการเมืองที่มา   
จากกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจ นายธนาคารและผู้ประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ เช่น นายแพทย์ ทนายความ 
และวิศวกร เป็นต้น ๓. นักการเมืองที่มาจากทหาร นายทหารที่มาเป็นนักการเมืองจะเคยด ารง
ต าแหน่งอยู่ในระดับสูงในกองทัพหรืออยู่หน่วยคุมก าลังรบเป็นส่วนใหญ่๑๔ ประเภทของนักการเมือง
อีกประเภทหนึ่ง คือแบ่งประเภทของนักการเมืองตามการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งได้เป็น ๓ 
ประเภท  ได้แก่ ๑. ประเภทอาสาหรืออุทิศตัวเต็มที่ กลุ่มนี้จะอุทิศตัวเองจะเป็นพวกที่มีความคิดและ
ความรู้สึกที่รุนแรง เช่น ยอมรับนับถือนโยบายพรรคและหัวหน้าพรรคอย่างลึกซึ้ง จนสามารถเอา
การเมืองแทนศาสนาได้ เชื่อมั่นและหวังในระบบการเมือง พวกนักการเมืองประเภทนี้จะเป็นหัวหอก
ส าคัญที่เดินหน้า ได้แก่ นักการเมืองระดับหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค หรือเลขาธิการพรรค 
เป็นต้น๒. ประเภทแนวร่วมหรือพันธมิตร นักการเมืองประเภทนี้มีศรัทธาและมีอุดมการณ์ ทาง
การเมือง รองจากนักการเมืองประเภทแรก แต่จะมีระดับความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบการเมืองลด
ระดับลงมาบ้างเล็กน้อย ๓. ประเภทพวกมีศรัทธา ส าหรับนักการเมืองประเภทนี้มีระดับความเป็น
ศรัทธาทางการเมืองไม่รุนแรงพอ แม้ว่าโอกาสจะอ านวยให้ก็ตาม พวกนี้จะเป็นพวกเฉื่อยชา เฉยเมย
ทางการเมืองแต่มีความเชื่อมั่นและมีศรัทธาในระบบการเมืองอยู่บ้าง แต่เมื่อความรู้ สึกเฉื่อยชาเข้า

                                                           

 
๑๓

  Dahl, 1982, pp. 94-120, อางถึงใน ธวัชชัย วงศ์สังฮะ, “คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นใน
อุดมคติ: กรณีศึกษาเขตต าบลบางโปร่ง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ, (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๔), หน้า ๒๒-๒๓. 
 ๑๔ Silcock & Evers, 1965, pp. 84-104, อางถึงใน ธวัชชัย วงศ์สังฮะ, “คุณลักษณะของนักการเมือง
ท้องถิ่นในอุดมคติ: กรณีศึกษาเขตต าบลบางโปร่ง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ , (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔), หนา้ ๒๓. 



๑๔ 
 

ครอบง าพวกนี้มักจะโทษคนอ่ืนเสมอไป๑๕ ความประพฤติที่เหมาะสมของนักการเมือง ๗ ประการ 
กล่าวคือ ๑. นักการเมืองไม่ควรที่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ๒. นักการเมืองต้องมีความยึดมั่น มี
ศักดิ์ศรีและมีเกียรติยศ ค านึงถึงศักดิ์ศรี และเกียรติยศ ๓. นักการเมืองที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ดี ๔. 
นักการเมืองที่ดีต้องมีความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ๕. นักการเมืองต้องเป็นคนเปิดเผย 
โปร่งใส ไม่ใช่     ปิดบังซ่อนเร้น มีเรื่องลับลมคนในก็ไม่พูดจา ๖. นักการเมืองต้องมีความซื่อสัตย์
สุจริต ๗. นักการเมืองต้องมีความเป็นผู้น า กล้าที่จะน าในสิ่งที่ดี๑๖ 

 สรุปได้ว่า นักการเมืองคือผู้ฝักใฝ่ในทางการเมือง ผู้ท าหน้าที่ทางการเมือง เป็นบุคคลที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการปกครองรัฐหรือเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยการเข้ามาเป็นนักการเมือง
นั้นจะต้องผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนให้เข้ามาท าหน้าที่บริหารงาน โดยนักการเมืองในระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลที่เข้ามามีทบบาทในการบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตารางท่ี ๒.๔ ความหมายของนักการเมือง 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หน้า ๔๖๘) 

ผู้ฝักใฝ่ในทางการเมือง ผู้ท าหน้าที่ทางการเมือง เช่น
รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา 

ธวัชชัย วงศ์สังฮะ 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๔) 

นักการเมือง (Politician) คือ บุ คคลที่ มีหน้ าที่
รับผิดชอบในการอ านวยการปกครองรัฐหรือเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

Dahl, 1982 , pp. 94-120 ,        
อ้างถึงใน ธวัชชัย วงศ์สังฮะ 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๔) 

บุคคลทางการเมืองตามลักษณะของการเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวทางการเมืองมากน้อยแตกต่างกันออกไป ๔ ระดับ ๑. ผู้ไม่สนใจ
ทางการเมืองหรือสนใจทางการเมืองน้อย ๒. ผู้สนใจทางการเมือง   
๓. ผู้แสวงหาอ านาจและผู้น า ๔. ผู้ทรงอ านาจ 

Silcock & Evers, 1 9 6 5 , 
pp. 8 4 -1 0 4  อ้ า ง ถึ ง ใ น               
ธวัชชัย วงศ์สังฮะ 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๔) 

นักการเมืองออกตามอาชีพเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ 
๑. กลุ่มนักการเมืองที่มาจากข้าราชการพลเรือนชั้น

ผู้ใหญ่ที่ปลดเกษียณแล้ว ๒. นักการเมืองที่มาจากกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจ
๓. นักการเมืองที่มาจากทหาร นายทหารที่มาเป็นนักการเมืองจะเคย
ด ารงต าแหน่งอยู่ในระดับสูงในกองทัพ 

Noland commis, n.d,         
อ้างถึงใน อมร รักษาสัตย์ 

ความประพฤติที่ เหมาะสมของนั กการเมื อ ง           
๗ ประการ ๑. นักการเมืองไม่ควรที่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว          

                                                           

 ๑๕ ธวัชชัย วงศ์สังฮะ. “คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นในอุดมคติ: กรณีศึกษาเขตต าบลบางโปร่ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ, (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยบรูพา, ๒๕๕๔), หนา้ ๒๔. 
 ๑๖ Noland commis, n.d, อางถึงใน อมร รักษาสัตย์, “การกระจายอ านาจที่ผิดพลาดซ้ าซากของ
มหาดไทยและนักการเมือง”, วารสารสุโขทัยธรรมาธริาช, ๒๕๔๔, หนา้ ๗. 



๑๕ 
 

(วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช , 
๒๕๔๔) 

๒. นักการเมืองต้องมีความยึดมั่น  มีศักดิ์ ศรีและมี เกียรติยศ              
๓. นักการเมืองที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ดี ๔. นักการเมืองที่ดีต้องมีความ
รับผิดชอบ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ๕. นักการเมืองต้องเป็นคน
เปิดเผย โปร่งใส ไม่ใช่ปิดบังซ่อนเร้น ๖. นักการเมืองต้องมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ๗. นักการเมืองต้องมีความเป็นผู้น า กล้าที่จะน าในสิ่งที่
ดี 

 

 

 ๒.๑.๕ คุณลักษณะของนักการเมือง 

 นักการเมืองหรือผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองเป็นส่วน ประกอบส าคัญของการพัฒนาระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีความส าคัญพอ ๆ กับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ส่วนที่
ส าคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือกติกาที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญ และที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือในสังคมมีการ
พัฒนาวัฒนธรรมการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียน ในที่ท างาน 
จนถึงสังคมโดยรวมในกรณีของผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองนั้น มีค ากล่าวซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่ า
นักการเมืองแตกต่างจากรัฐบุรุษในแง่ที่ว่า นักการเมืองคือบุคคลที่ค านึงถึงผลการเมืองในการเลือกตั้ง
ครั้งต่อไป ส่วนรัฐบุรุษคือ บุคคลซึ่งคิดถึงอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตเยาวชนรุ่น
หลัง กล่าวอีกนัยหนึ่ง รัฐบุรุษนั้นถูกมองว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ และมีอุดมการณ์อย่าง
เหนียวแน่นต่อผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดิน นักการเมืองจะถูกมองว่าคือบุคคลที่ติดยึดกับ
ต าแหน่งอ านาจ แม้การด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะส่งผลในทางลบก็ตาม นักการเมืองที่ดีน่าจะเป็น
นักการเมืองที่มีคุณสมบัติ ๕ ประการดังต่อไปนี้๑๗  

 ประการแรก นักการเมืองผู้ นั้ นต้ องมีความผูกพันทางอุดมการณ์  (Ideological 
commitment) โดยในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีความเชื่อและศรัทธาใน
ระบบประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย และต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นกรรมวิธี
(Means) เพ่ือจุดมุ่งหมายบางอย่าง และขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่มีเป้าหมายบั้นปลาย (End) ที่มีคุณค่า
ในตัวของมันเอง นักการเมืองที่ดีจึงเป็นนักการเมืองที่ปฏิบัติตามกรอบกติกาเพ่ือรักษาไว้ ซึ่ง
กระบวนการประชาธิปไตย โดยไม่ละเมิด 

 ประการที่สอง นักการเมืองที่ดีจะต้องมีจริยธรรมทางการเมือง (Political ethics) 
ในขณะที่อุดมการณ์ทางการเมืองมักจะรวมจริยธรรมอยู่ด้วย แต่จริยธรรมทางการเมืองอาจจะเป็น
รายละเอียดที่อยู่นอกกรอบอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นกรอบใหญ่ ประเด็นเรื่องจริยธรรมทาง
การเมืองจะเกี่ยวข้องกับความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และความน่าเชื่อถือ
รวมทั้งศรัทธา การกระท าอันใดก็ตามถึงแม้จะถูกต้องตามกฎหมายจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิด

                                                           

 
๑๗ ลิ ขิ ต  ธี ร เวคิ น , “คุณ สมบั ติส าคัญ ของนั กการเมื อ งที่ ดี ” , [ออนไลน์ ] , แหล่ งข้ อมู ล ,            
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๑๖ 
 

ผลเสียตามมา จริยธรรมทางการเมืองจะเป็นเครื่องชี้แนวทางในการปฏิบัติ ในขณะที่อุดมการณ์ทาง
การเมืองจะท าหน้าที่เสมือนจิตวิญญาณของระบบการเมืองในภาพรวม 

 ประการที่สาม นักการเมืองที่ประสบความส าเร็จในฐานะนักการเมืองที่ท าประโยชน์ ต่อ 
ประเทศชาติและสังคม ไม่ ว่าจะในฐานะสมาชิกรัฐสภาหรือรัฐมนตรีจะต้องมีความรู้ทางการเมือง
(Political knowledge) ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้คือความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีวิชาหนึ่ง
วิชาที่เริ่มต้นในอังกฤษเป็นที่ทราบกันว่าเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาการเมือง ความรู้ เกี่ยวกับ
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ หรือที่ เรียกว่ าPPE (Philosophy, Politics and Economic) วิชา
ดังกล่าวนี้มีแนวคิดที่ว่า การบริหารประเทศนั้นจะต้องกระท าโดยบุคคลที่มีความรู้ทางการเมือง อัน
รวมถึงความรู้ทางสังคมด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจ ทั้งเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ แต่ที่ส าคัญจ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องปรัชญาทางการเมือง ซึ่ง
ปรัชญาทางการเมืองนั้นจะรวมทั้งอุดมการณ์ และจริยธรรมเพ่ือเป็นเครื่องชี้น าในการปฏิบัติ
นักการเมืองที่มีความรู้ครึ่ง ๆ กลาง ๆ จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ เกิดการตัดสินใจ
ผิดพลาดเนื่องจากขาดข้อมูลและความรู้ ที่ส าคัญขาดอุดมการณ์ที่จะเป็นเครื่องชี้น า 

 ประการที่สี่ นักการเมืองที่ดีจะต้องมีประสาทสัมผัสทางการเมือง (Political sense)
ความสามารถในการเข้าใจนัยส าคัญทางการเมืองอันเกิดจากเหตุการณ์ทางการเมือง ซึ่งจะส่งผล
ในทางลบหรือทางบวกนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการอ่านสถานการณ์ ทางการเมืองที่
ผิดพลาดอาจจะน าไปสู่ความสูญเสียอย่างมหาศาล กระบวนการทางการเมืองที่เริ่มต้นจากคนเพียงคน
เดียวที่ดูเหมือนไม่ส าคัญเนื่องจากการอ่านสถานการณ์ที่ผิดพลาด อาจจะน าไปสู่การขยายขอบข่าย
อย่างกว้างขวาง เป็นผลร้ายทางการเมืองได้ ดังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

 ประการที่ห้า นักการเมืองที่ดีคือ นักการเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ทาง
การเมือง (Political mood) ของสังคม การขาดความเข้าใจอารมณ์ทางการเมืองของสังคมจะน าไปสู่
ความเสียหายทางการเมืองอย่างหนัก อารมณ์ทางการเมืองสามารถจะกระตุ้นปลุกเร้าให้เกิดขึ้นโดย
ขบวนการทางการเมือง ความไม่เข้าใจอารมณท์างการเมืองย่อมบง่ชี้ถึงการขาดประสาทสัมผัสทางการ
เมือง เพราะทัง้สองส่วนนี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอยา่งแน่นแฟ้น 

 คุณสมบัติทั้งห้าประการดังกล่าวมานั้นเป็นคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีและประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวก็เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับรัฐบุรุษด้วย เพราะการเป็นรัฐบุรุษจะต้อง
เริ่มต้นจากการเป็นนักการเมืองที่ดี นักการเมืองที่ดีและประสบความส าเร็จไม่จ ากัดเฉพาะผู้ที่สามารถ
ชนะการเลือกตั้งและด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับสูงเท่านั้น แต่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษอันเป็นที่
ยอมรับของคนทั่วไปว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นผู้น าที่
สง่างามนา่เชื่อถือ เปี่ยมด้วยบารมี มีอุดมการณ์และจริยธรรมที่ดีจนเป็นแบบอย่างส าหรับคนทั่วไปได้ 

 ความรู้ของนักการเมืองนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุด ความรู้ในที่นี้มิได้หมายถึงเฉพาะ
ความรู้งานในหน้าที่หากแต่รวมถึงการหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยจะเห็นได้ว่ามีนักการเมืองระดับผู้น า
รัฐบาลของเราบางคนมีความรู้ไม่พอดังนั้นนักการเมืองที่ดีต้องเป็นผู้รอบรู้ยิ่งรอบรู้มากฐานะแห่งความ
เป็นผู้น าก็จะยิ่งมั่นคงและคนจะให้ความเชื่อถือและเลื่อมใสเพ่ิมขึ้นนักการเมืองที่ดีในยุคใหม่ต้องมี



๑๗ 
 

ความคิดที่ริเริ่ม มีความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้ด้วยตนเองโดย
ไม่ต้องคอยค าสั่งจากใครถ้าหากนโยบายนั้นไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมนอกจากนี้นักการเมือง
ต้องมีความกล้าหาญและความเด็ดขาดโดยต้องไม่กลัวต่ออันตราย ความยากล าบากในการท างานหาก
เห็นว่ามีผลดีต่อชาติบ้านเมืองคุณสมบัติอีกข้อของนักการเมืองที่ดีคือความมีมนุษย์สัมพันธ์ต้องรู้จัก
ประสานความคิดประสานประโยชน์สามารถท างานร่วมกับคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาได้
หมายถึงความชื่นชอบที่เขาจะได้จากประชาชนและนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนักการเมืองที่ดีต้ องมี
ความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต เขาต้องอาศัยหลักของความถูกต้องไม่ใช่หลักของความถูกใจ ต้อง
ปฏิบัติงานด้วยใจที่ปราศจากอคติ ปราศจากความล าเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวกรวมทั้งต้องมีความ
อดทนและมีความตื่นตัวแต่ก็ไม่ตื่นตูมต่อเหตุการณ์มากจนเกินสมควรนักการเมืองที่ดีต้องมีความ
ระมัดระวัง สุขุมรอบคอบไม่ประมาทและมีความฉับไวในการปฏิบัติงานทัน ต่อเหตุการณ์ที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสามารถควบคุมตัวเองและมีดุลยพินิจต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดีอีก
ประการคื อเขาต้ องมีความจงรักภั กดีต่ อสถาบัน อัน เป็ นที่ รั กยิ่ ง โดย เฉพาะชาติ  ศาสนา                  
พระมหากษัตริย์ ประการสุดท้ายที่นักการเมืองที่ดีสมควรจะพึงมีก็คือเขาต้องมีความสงบเสงี่ยมไม่ถือ
ตัวต้องไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ต้องไม่วางอ านาจต่อประชาชนทุกชนชั้นและไม่ภูมิใจในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดี
เขาตอ้งไม่เชื่อถือคนที่ไม่ดีแม้ว่าคน ๆ นั้นจะเป็นญาติพ่ีน้องหากญาติประพฤติตัวผิดท านองคลองธรรม
ก็จะไม่เข้าช่วยเหลือในสิ่งที่ญาติมิตรครอบครัวบุตรภริยาที่กระท าผิดกฎหมายเป็นเด็ดขาดรวมทั้งต้อง
ไม่มีอคติต่อฝ่ายตรงข้าม สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีที่ควรจะน าไปปฏิบัติเพ่ือเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนต่อไป ในมุมมองส่วนตัวนักการเมืองที่ดีควรท างานภายใต้หลักส าคัญ ๘ ข้อ 
ประกอบด้วย ๑. มีความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์สุจริต ๒. ท าในสิ่งที่ถูกต้องอย่างมีคุณธรรม ๓. มีสัมมาวาจา
พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่กล้าให้ร้ายบุคคลอ่ืน ๔. ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป ๕. ด ารง
อาชีพอย่างสุจริต ๖. กระตือรือร้นในการท าหน้าที่ของตน ๗. ตัดสินใจทุกอย่างภายใต้เหตุผล และ     
๘. มีความตั้งใจในการท างาน๑๘ 

 สรุปได้ว่า คุณลักษณะของนักการเมืองนั้นควรต้องมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ปฏิบัติงานที่
เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป ประกอบอาชีพอย่างสุจริต มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
มีความตั้งใจในการท างานและตัดสินใจทุกอย่างด้วยเหตุผล 

 นักการเมืองที่ดีต้องเป็นผู้รอบรู้ยิ่งรอบรู้มากฐานะแห่งความเป็นผู้น าก็จะยิ่งมั่นคงและคน
จะให้ความเชื่อถือ นักการเมืองที่ดีต้องมีความคิดที่ริเริ่ม มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ได้ด้วยตนเอง ต้องมีความกล้าหาญและความเด็ดขาดและมีมนุษย์สัมพันธ์ต้องรู้จักประสาน
ความคิดประสานประโยชน์สามารถท างานร่วมกับคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาได้  

ตารางท่ี ๒.๕ คุณลักษณะของนักการเมือง 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ลิขิต ธีรเวคิน นักการเมืองที่ดีน่าจะเป็นนักการเมืองที่มีคุณสมบัติ 
                                                           

 
๑๘ ปานเทพ กล้าณรงคราญ, การฟ้ืนฟแูละอนุรักษป่าชายเลนภายใต้การประสานงานของส านักงาน 

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ , (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร, ๒๕๔๑) หน้า  



๑๘ 
 

(ออน ไลน์ , ๘  กรกฎ าคม 
๒๕๖๓) 

๕ ประการดังต่อไปนี้  
ประการแรก นักการเมืองผู้นั้นต้องมีความผูกพันทางอุดมการณ์ โดย
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ประการที่สอง นักการเมืองที่ดีจะต้องมีจริยธรรมทางการเมือง 
ประการที่สาม นักการเมืองที่ประสบความส าเร็จในฐานะนักการเมือง
ที่ท าประโยชน์ต่อ ประเทศชาติและสังคม 
ประการที่สี่ นักการเมืองที่ดีจะต้องมีประสาทสัมผัสทางการเมือง 

ประการที่ห้า นักการเมืองที่ดีคือ นักการเมืองที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ทางการเมืองของสังคม 

ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 
(๒๕๔๑, ) 

นักการเมืองที่ดีควรท างานภายใต้หลักส าคัญ ๘ ข้อ 
๑. มีความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์สุจริต ๒. ท าในสิ่ งที่ถูกต้องอย่างมี
คุณธรรม ๓. มีสัมมาวาจาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่กล้าให้ร้าย
บุคคลอ่ืน ๔. ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป ๕. ด ารงอาชีพ
อย่างสุจริต ๖. กระตือรือร้นในการท าหน้าที่ของตน ๗. ตัดสินใจทุก
อย่างภายใต้เหตุผล และ ๘. มีความตั้งใจในการท างาน 
 
 

 

๒.๑.๖ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนักการเมืองท้องถิ่น 

 นักการเมืองท้องถิ่นถือเป็นผู้น าของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับ
นักการเมืองท้องถิ่น จึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า มาศึกษาน าเสนอเนื้อหาตามล าดับ ดังนี้ 
ผู้น า (Leader) จะเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อการท างานของผู้ตาม เป็นขวัญและก าลังใจในการ
ท างานให้กับผู้ตาม ผู้น าจึงเปรียบเสมือน ผู้รวมพลังให้สามารถท างานได้จนสัมฤทธิ์ผล ซึ่งคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้น าทุกประเด็นที่คิดและท าต้องอยู่บนแนวคิดที่ว่า มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง มองกว้าง 
คือ ไม่ใช่มองอยู่แค่องค์การของตน ไม่ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องมีผลส่งมาหรือมีอิทธิพลกระทบจากภายนอก 
จากคนพวกอ่ืน กลุ่มอ่ืน จากปัญหาของโลก จากกระแสโลกาภิวัตน์ ต้องรู้ทั่วและรู้ทัน คิดไกล คือ คิด
ในเชิงเหตุปัจจัยทั้งไปข้างหน้า และไปข้างหลัง เหตุปัจจัยที่เป็นมาจากอดีตประสานเข้ากับปัจจุบัน
แล้วเห็นอนาคต สามารถวางแผนเตรียมการเพ่ืออนาคตให้บรรลุจุดหมาย ใฝ่สูง คือ มองจุดหมายที่ดี
งาม ความดีงามของชีวิตความดีงามของสังคม ความเจริญก้าวหน้า ความมีสันติสุขของมวลมนุษย์ 
ผู้น าจะตอ้งมีความปรารถนาในสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจัง๑๙ 

                                                           

 ๑๙ เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : อิน เฮาสโนว์เลจ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๔. 



๑๙ 
 

 นักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้น าท้องถิ่น หมายถึง บุคคลที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่และ
อ านาจบารมี ในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนให้คล้อยตามความคิดเห็นของตนและจูงใจให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้๒๐  

 นักการเมืองท้องถิ่น หรือผู้น าท้องถิ่น หมายถึง บุคคลผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ และได้รับ
การแต่งตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นผู้มีและใช้อ านาจในหน่วยงาน ที่จะด าเนินการดูแล ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม 
ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
จนกระท่ังผลงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงาน๒๑ 

 สรุปได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นถือเป็นผู้น าของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ผู้น าจึง
เปรียบเสมือน บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม ท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะช่วยเหลือ จูงใจ ก ากับ ติดตาม ให้
สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ที่ต้องการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จน
บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

ตารางท่ี ๒.๖ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนักการเมืองท้องถิ่น 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ 
 (๒๕๕๔, หน้า ๒๔) 

นักการเมืองท้องถิ่นถือเป็นผู้น าของประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ผู้น าจึงเปรียบเสมือน ผู้รวมพลังให้สามารถท างานได้
จนสัมฤทธิ์ผล ซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้น าทุกประเด็นที่คิดและ
ท าตอ้งอยู่บนแนวคิดท่ีว่า มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง มองกว้าง 

กาญจนา แสงสารพันธ์ 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๔๘) 

นักการเมืองท้องถิ่นเป็นบุคคลที่สามารถใช้อ านาจ
หน้าที่และอ านาจบารมี ในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนให้คล้อยตามความ
คิดเห็นของตน และจูงใจให้เกิดการประสานความร่วมมือปฏิบัติงาน
จนบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได ้

เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ 
(ดุษฎีนิพนธ์, ๒๕๔๙) 

นักการเมืองท้องถิ่น เป็นบุคคลผู้ที่ ได้ รับความ
ไว้วางใจ และได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นผู้มีอ านาจในหน่วยงาน 
ที่จะด าเนินการดูแล ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ประสานงาน 
สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
จนกระท่ังผลงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

 

 ๒.๑.๗ องค์ประกอบของคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่น 

                                                           

 ๒๐ กาญจนา แสงสารพันธ์, “การศึกษาภาวะผู้น ากับการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย” , วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๘. 
 ๒๑ เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์, “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององคประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าของหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา”, ดุษฎีนิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒. 



๒๐ 
 

 หากจะกล่าวถึงองค์ประกอบของคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่ถือเป็นผู้น าของ
ประชาชนในชุมชน จะต้องมีคุณลักษณะองค์รวมที่ท าให้ประชาชนไว้ใจ เชื่อใจ มีความสามารถ จนท า
ให้ประชาชนให้ความไว้วางใจให้บริหารจัดการชุมชนได้ ในเรื่องขององค์ประกอบของคุณลักษณะของ
นักการเมือง  

 คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่ดีต้องประกอบด้วยคุณลักษณะทางร่างกายที่
สมบูรณ์ ต้องมีความฉลาด มีความสามารถในการตัดสินใจในบทบาทของตน มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ปรับตัวมีความยืดหยุ่นตามสมควร มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบงาน มีสมรรถนะภาพในการท างาน 
เขา้ใจผู้ร่วมงานและความต้องการของผู้ร่วมงาน มีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ การจูงใจ และมี
ความตอ้งการความส าเร็จในงาน๒๒ 

 คุณลักษณะของนักการเมืองที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
ได้แก ่การมีทัศนคติที่ดีต้องเป็นผู้น างาน ต้องมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เฉลียวฉลาด มีความพร้อมและ
เต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน มีทักษะ มีความยืดหยุ่น และมีความเชื่อมั่นในตนเอง๒๓ 

 คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อประสิทธิภาพของนักการเมืองท้องถิ่นได้แก่ ๑) คุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพ (Personality) ประกอบด้วย มีพลังสูง มีความทนทานต่อความเครียด มีความมั่นใจใน
ตนเอง มีความเชื่อมั่นอ านาจภายในตนเอง มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ยึดมั่น
ในหลักการ ๒) คุณลักษณะด้านแรงจูงใจ (Motivation)ประกอบด้วย มีแรงจูงใจด้านอ านาจสังคม มี
ความต้องการมุ่งมั่นความส าเร็จสูง มีความต้องการด้านความรักผูกพัน ๓) คุณลักษณะด้าน
ความสามารถ (Ability) ประกอบด้วย มีความสามารถทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีทักษะ
ด้านมโนทัศน์ มีทักษะด้านความคิด และมีทักษะในการเกลี้ยกล่อม๒๔ คุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
ความหมายของผู้น าในฐานะผู้ใช้ความสามารถของตน ช่วยให้ผู้อ่ืนปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย
คุณลักษณะที่ตรงตามสมมติฐานดังกล่าวได้แก่ มีความเฉลียวฉลาด มีความรู่สึกไวในการรับรู้ต่อความ
ต้องการของผู้อ่ืน ความเข้าใจในงานมีความริเริ่ม มีความอดทนต่อการแก่ปัญหาต่าง ๆ มีความมั่นคง
ของตนเอง ต้องการแสวงหางานรับผิดชอบ และต้องการอยู่ในฐานะที่มีอ านาจและการควบคุม 
อย่างไรก็ตามความจ าเป็นใช่คุณลักษณะแต่ละชนิดมากน้อยอย่างไรนั้นอยู่กับสถานการณ์ โดยผลวิจัย
เหล่านี้ไม่อาจระบุคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งว่าจ าเป็น หรือให้ความแน่ใจอย่างเพียงพอว่าจะท า
ให้ผู้น าประสบความส าเร็จได้แต่อย่างใด๒๕ ทฤษฎีความเป็นผู้น าเชิงคุณลักษณะ เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วย

                                                           

 ๒๒ John W. Gardner, On Leadership, (New York: A Divison of Macmillan, 1990), p. 46. 
 ๒๓ Clement, L. M.&Richard, S. T., Effective Leadership in Student Services.San, 
(Francisco: Jossey- Bass, 1992), p 54. 
 ๒๔ G. Yukl, Leadership in Organizations, 4thed, (Engle woof Cliffs, New Jersey:      
Prentice – Hill,1998), p. 244. 
 ๒๕  Stogdill, R. M., Handbook of leadership A Survey of literature, (New York: Free 
press, 1974)  อ้างถึงใน ปาริชาติ ทองมา, “ศึกษาสภภาพภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยนของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, 
(บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑. 



๒๑ 
 

คุณลักษณะเฉพาะประจ าตัวของการเป็นผู้น า ที่มีคุณลักษณะต่างกับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งคุณลักษณะ
เฉพาะของบุคคลที่เป็นผู้น านั้น อาจติดตัวมาแต่ก าเนิดหรือสร้างขึ้นมาในภายหลังก็ได้ คุณลักษณะที่
สร้างขึ้นมาในภายหลังนั้นได้มาจากการเรียนรู้ การฝึกฝน หรือจากประสบการณ์ทั้งโดยตรงและโดย
อ้อม เช่น บุคลิกภาพ อุปนิสัย สติปัญญา ความสามารถในการบริหารและการเป็นผู้น า วุฒิภาวะ
ทางด้านอารมณ์ ความเป็นนักปราชญ์ การเป็นผู้รู้ การมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน การ
ยอมรับความเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา คุณลักษณะของผู้น าที่ประสบความส าเร็จ ต้องประกอบไปด้วย 
๑. คุณลักษณะทางด้านสติปัญญา ได้แก่ การมีไหวพริบ ปฏิภาณดี มีความรอบคอบ มีเหตุผล มี
ความรู้ ความเด็ดขาดและความราบรื่นในการใช้ความคิดตลอดจนการตัดสินใจ ๒. คุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพ ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว มีความตื่นตัว มีคุณธรรม มีความยุติธรรม ไม่ยึดติดกับ
ระเบียบประเพณีที่ปฏิบัติกันมา ๓.คุณลักษณะด้านความสามารถ ได้แก่ ความสามารถในการร่วมมือ
กับผู้อ่ืนความสามารถท่ีได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับและการมีเคล็ดลับในการจัดการ๒๖  

 คุณลักษณะของการเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ที่ผู้ตามต้องการดังนี้ ๑. มีความซื่อสัตย์ 
ตรงไปตรงมาคือ นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ไม่เอน
เอียงมีอคติถือพรรคถือพวก ๒. เล็งเห็นการณ์ไกล มีจินตนาการ จงรักภักดีคือ นักการเมืองท้องถิ่น
จะต้องมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน สามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่องค์การได้ 
มีความคิดกว้างไกลและห่วงใยองค์การ ๓. มีแรงดลใจ กล้าหาญ เอาใจใส่คือ นักการเมืองท้องถิ่น
จะต้องมีความกระตือรือร้น มีแรงดลใจ มีความกล้าหาญและมีความเอาใจใส่อย่างดี และยังสามารถ
ช่วยกระตุ้นให้ผู้ตามมีพลัง ก าลังใจ มีความเต็มใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามด้วย            
๔. มีความสามารถ เฉลียวฉลาด มีความเป็นผู้ใหญ่ คือ ผู้น าจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถใน
การท างาน มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหา และมีความเป็นผู้ใหญ่เพียงพอต่อเหตุการณ์วิกฤต
ต่าง ๆ๒๗  

 คุณลักษณะของนักการเมืองไว้  ๗ ประการดังต่อไปนี้  ๑ . เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ซึ่งหมายถึง เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการปกครองการบริหาร เข้าใจลึกซ้ึงถึงปรัชญาการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง 
เข้าใจรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บ้านเมืองที่ส าคัญท่ีสุด คือ ต้องบริหารงานเป็น โดยใช้คนให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล ไม่คับแคบและดื้อรั้น 
ต้องเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นหลาย ๆ ฝ่าย มีประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างเฉียบขาด 
ไม่สุดโต่งไปตามสมัยนิยมหรือลูกทุ่งจนเกินเลย สามารถประสานความรู้จากที่อ่ืนกับภูมิปัญญาของ
ชาติหรือของท้องถิ่นได้ ๓. ต้องเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมและมีศีลมีสัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรม

                                                           

 ๒๖ Bass & Stogdill, 1990 อ้างถึงใน เกียรติก าจร กุศล, “รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ขององคประกอบที่ มี อิทธิพลตอภาวะความ เป็ นผู้ น าของคณ บดี  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสั งกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย”, ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา, (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๒. 
 ๒๗ เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฎ,์ ภาวะผู้น า, หนา้ ๑๓๐. 



๒๒ 
 

และจรรยาบรรณทางการเมือง รักษาหลักการของความยุติธรรมและความถูกต้อง ไม่ท าลายหลักการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ส าคัญที่สุดต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย  ๔. ต้อง
สามารถอุทิศชีวิตเพ่ือชดใช้หนี้แผ่นดิน กระท าการทุกอย่างเพ่ือประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ 
รักษาและปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนยากไร้ไม่ฉ้อราษฎรบังหลวง มุ่งกอบโกย
ผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งอ านาจที่ครองอยู่ ๕. ต้องต่อสู้ในกระบวนการทางการเมืองอย่างเที่ยง
ธรรม ไม่ใช้เงินซื้อเสียง ไม่ใช้เงินชักจูงลูกพรรคจากพรรคอ่ืนมาเข้าพรรคตน ไม่โก่งค่าตัวเพ่ือที่จะหา
เงินก้อนใหญ่เข้ากระเป๋า ๖. ต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีอารยะ ไม่สร้างกระบวนการทาง
การเมืองแบบน้ าเน้า การพูดจากต้องมีหลักฐาน ต้องมีข้อมูล มีทฤษฎี มีเหตุผล ที่ส าคัญต้องไม่สร้าง
ภาพอันอัปลักษณ์ของนักการเมืองให้ปรากฏเพราะจะท าให้ระบอบประชาธิปไตยเสื่อมความชอบธรรม
๗. ต้องผดุงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม รักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย เลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง สิ่ง
ที่ส าคัญที่สุดระบบและสังคมจะต้องผลักดันให้บุคคลที่ไม่พึงประสงค์ออกไปจากวงการเหลือเพียงแต่
บุคคลที่พึงประสงค์ไว้ท าหน้าที่แทนประชาชน พร้อม ๆ กับกลไกการควบคุมไม่ให้บุคคลเหล่านี้ออก
นอกกรอบ๒๘  

 คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่น ไว้ว่านักการเมืองท้องถิ่น ควรมีคุณสมบัติแบ่ง
ออกเป็นด้านต่าง ๆ ๕ คุณลักษณะ ดังนี้ ๑. คุณลักษณะทางกาย เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ง่ายที่สุดผู้น าจึง
ต้องเอาใจใสดูแลสุขภาพและรูปร่างให้อยู่ในลักษณะแข็งแรงและสมส่วนเพ่ือจะได้เกิดความคล่องตัว
กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้น าที่ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องมีก าลังกายและพลังประสาท
ที่เข้มแข็ง นอกจากนั้นแล้ว ผู้น ายังต้องรู้จักการวางตน การควบคุมตนเอง การพูดจาดี (สุภาพ) เข้า
สังคมเก่ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่โอ้อวดตนเอง ๒. คุณลักษณะด้านสติปัญญา ได้แก่ ความเป็นผู้มี
ความรู้ดี เฉลียวฉลาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรอบคอบและความจ าดี นอกจากนี้ยังต้อง
หมั่นศึกษาหาความรู้ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอเป็นผู้มีความคิดไกล มีโลกทัศน์กว้าง หาทางปรับปรุง
งานให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ๓. คุณลักษณะด้านจิตใจ ได้แก่ การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม คือเป็นผู้ที่มี
ความดีงามตามหลักธรรมของศาสนาประจ าใจอยู่เป็นนิจ มีความยุติธรรม มีความอดทนต่อความ
ยากล าบากในงานและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความเสียสละรวมทั้งเป็นผู้มีจิตใจเบิกบานอยู่
เสมอ ๔. คุณลักษณะด้านงาน ได้แก่การศรัทธาในองค์การและงานที่ตนรับผิดชอบ รักงาน รัก
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน มีความรับผิดชอบสูงและต้องการความส าเร็จสูง มีเป้าหมายและ
วิธีการที่แน่นอน สามารถอธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจได้ มีความกระตือรือร้นในงานให้คล้อยตามให้ได้
สามารถสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นได้ ๕. คุณลักษณะด้านสังคม เนื่องจากงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องอาศัยการประสานงานเพ่ือความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ดังนั้นผู้น า

                                                           

 ๒๘ ธวัชชัย วงศ์สังฮะ, “คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นในอุดมคติ: กรณีศึกษาเขตต าบลบางโปร่ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ, (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยบรูพา, ๒๕๕๔), หนา้ ๒๕. 



๒๓ 
 

องค์การ จึงต้องเป็นผู้ที่เปิดตัวเองชอบการติดต้อพบปะสังสรรค์กับบุคคลอ่ืน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมมือกับบุคคลอ่ืนด้วย๒๙  

 คุณลักษณะและคุณสมบัติของนักการเมืองท้องถิ่นที่ดี  ไว่ว่า จะต้องมีคุณลักษณะ
ครอบคลุม ดังนี้คือ ๑. คุณสมบัติทางด้านวิชาการ ได้แก่ การมีความรู้ในด้านวิชาชีพเป็นอย่างดี มี
ความรู้ด้านความรู้ทั่วไปดี และควรมีประสบการณ์ในการบริหารและการเป็นผู้น าแก่สมาชิกกลุ่มด้วย               
๒. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ บุคคลที่จะเป็นผู้น าต้องมีบุคลิกภาพด้านร่างกายดี เช่น มีการวางตน
เหมาะสม มีชีวิตชีวา วาจาดี และจะต้องมีบุคลิกภาพด้านจิตใจดี เช่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง ศรัทธา
ในความสามารถของผู้อ่ืน มีความอดทน กล้าหาญ มีเมตตาจิต มีวินัย มีใจเป็นธรรมและมีอารมณ์ขัน 
นอกจากนี้ควรมีบุคลิกภาพด้านสังคมดีด้วย เช่น มีความเป็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีน้ าใจช่วยเหลือสังคม 
และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ๓. คุณลักษณะทางด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จะต้องมีสติปัญญาฉลาดรู้บทบาทของตน มีความรับผิดชอบ มีความกล้า เด็ดขาด มี
ความรอบคอบ กระตือรือร้น บังคับใจตนเองได้มีความสามารถในการตัดสินใจ มีการจูงใจ การ
ประสานงาน และมีผลงานที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างสม่ าเสมอ๓๐  

 คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นที่ดีไว้ว่า คนที่เป็นผู้น ามักมีลักษณะบางอย่างที่เด่นกว่าผู้
ตาม คนที่เป็นผู้น ามักเป็นคนที่มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน ผู้อ่ืนยอมท าตามอีกทั้งผู้ตามยอมได้น าเอาความ
ประพฤติ ได้น าเอาแบบอย่างในการท างาน ผู้ตามบางคนถึงกับยอมถอดแบบผู้น า บางคน
ลอกเลียนแบบอย่างของผู้น า โดยมีคุณลักษณะผู้น าที่ดี ๘ ประการ ดังนี้ ๑. มีเป้าหมาย ผู้ที่ต้องการ
เป็นผู้น า ควรมีเป้าหมายเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิต เป้าหมายในการท างาน เป้าหมาย
ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ การมีเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญที่
จะท าให้ผู้น ามีทิศทางในการเดินทางไปสู่เป้า หมายตรงกันข้าม หากผู้น าไม่มีเป้าหมาย ผู้น าก็จะรู้สึก
สับสน เปรียบดังเรือที่ไร้หางเสือ อีกทั้งไม่รู้จะไปในทิศทางไหนเหมือนอยู่กลางมหาสมุทร ๒. มีความ
รอบรู้ ยุคปัจจุบัน เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร เป็นยุคที่จะต้องใช้ ความคิดความรู้ มาแข่งขันกัน ไม่
เหมือนยุคในสมัยอดีตมักจะใช้ก าลังในการต่อสู้หรือการท าสงคราม ผู้น าที่มีข้อมูลมากกว่า ผู้น าที่มี
ความรอบรู้กว่า ผู้น าที่มีการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ดีกว่า มักเป็นที่ยอมรับอีกทั้งเป็นที่เคารพเชื่อถือ
แก่ผู้ตาม ๓. กล้าเปลี่ยนแปลง หรือริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ยุค สมัยปัจจุบันและยุคของโลกในอนาคต ผู้น ามัก
เป็นผู้ที่กล้าเปลี่ยนแปลง ผู้น ามักกล้าทดลอง คน้คว้า สิ่งใหม่ ๆ โลกยุคใหม่จึงเป็นยุคสมัยของผู้น าแห่ง
การเปลี่ยนแปลง ๔ . กระตือรือร้น ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ มักเป็นผู้น าที่มีความกระตือรือร้น 
กระฉับกระเฉงเดินไวกว่าคนปกติ ตามจิตวิทยาหากผู้น ามีความกระตือรือร้นในการท างาน ผู้ตาม
มักจะมีความกระตือรือร้นด้วย ในทางกลับกัน หากว่าผู้น ามีความเฉยชา ผู้ตามก็มักจะท างานด้วย

                                                           

 ๒๙ บุบผา จานทอง, “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในทัศนะของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง:ศึกษาเฉพาะกรณี ต าบลหน้าพระธาตุ อ าเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี”, ปัญหาพิเศษรัฐ
ประศาสศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารงานท้องถิ่น, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐), 
หนา้ ๒๔-๒๕. 
 ๓๐ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, องค์การและการจัดการ พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เทคนิค ๑๙, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐๙-๑๐๑. 



๒๔ 
 

ความเฉยชาเช่นกัน ๕. มีความอดทน งานของผู้น ามักเป็นงานที่หนักกว่าผู้ตาม เนื่องจากต้องมีความ
รับผิดชอบต่องาน ต่อคนที่ท างาน และต่อองค์กร ยิ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เช่น บริษัท (มหาชน)
กระทรวง หรือประเทศชาติ ก็ต้องรับภาระที่หนักหนาขึ้น หากว่าเราสังเกต ผู้น าระดับประเทศบางคน
ตอนขึ้นสู่ต าแหน่ง นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมีใบหน้าที่หล่อ ดูดี มีสง่า แต่เมื่อด ารงต าแหน่งไปได้
ไม่นาน หน้าตาที่เคยสง่า ดูดี กลับกลายเป็นใบหน้าที่ดู เคร่งเครียด จริงจัง ก็สืบเนื่องมาจากผู้น า
ระดับประเทศผู้นั้นต้องแบกรับปัญหาต่าง ๆ มากมายและใช้ความคิดในการแก้ปัญหานั้นเอง ๖. มีการ
บังคับตนเองหรือการควบคุมตนเอง คนที่ต้องการเป็นผู้น าต้องมีสติในการควบคุมตนเอง ทั้งทางด้าน
จิตใจและร่างกาย เช่น บังคับตนเองไม่ให้แสดงออกต่อหน้าสาธารณะในการแสดงกิริยาอาการที่ไม่ดี 
โดยเฉพาะต่อหน้าสื่อมวลชน เนื่องจากผู้น าต้องเป็นเป้าสายตาต่อลูกน้องและคนทั่วไป ๗.การใช้
ดุลพินิจและกล้าตัดสินใจผู้น าที่ดีต้องรู้จักใช้ดุลพินิจ อีกทั้งเมื่อมีปัญหาก็ต้องกล้าตัดสินใจ ถึงแม้จ
ตัดสินใจผิดพลาดไปบ้างก็ตาม แต่หากไม่กล้าตัดสินใจก็จะท าให้สถานการณ์นั้น ๆ แย่ลงได้ผู้น าจึงต้อง
เป็นนักวิเคราะห์ นักคิดที่ดีในการรู้จักมองปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งต้องมีความเด็ดขาดเมื่อต้องตัดสินใจ 
เพ่ือที่จะน าพาองค์กร ประเทศชาติ เดินหน้าต่อไป ๘. มีมนุษย์สัมพันธ์ ผู้น าที่ดีต้องเป็นคนมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากผู้น าต้องท างานกับคน หากผู้น าสามารถครองใจคนท างานได้ ลูกน้องก็มักจะ
ท างานเต็มที่ การมีมนุษย์สัมพันธ์จะท าให้ผู้น าเป็นที่ เคารพรัก ศรัทธา เชื่อถือ ของผู้คน ท าให้มีคน
อยากช่วยเหลือ มากกว่าผู้น าที่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน๓๑ 

 สรุปได้ว่า คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นนั้น เป็นคุณลักษณะที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด
หรือสร้างขึ้นในภายหลัง ด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝน เกิดจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้น า 

ตารางท่ี ๒.๗ องคป์ระกอบของคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่น 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
John W. Gardner 
 (1990, p. 46.) 

คุณ ลั กษ ณ ะขอ งผู้ น าที่ ดี ต้ อ งป ระก อบ ด้ ว ย
คุณลักษณะทางร่างกายที่สมบูรณ์ ต้องมีความฉลาด มีความสามารถ
ในการตัดสินใจในบทบาทของตน  

Clement, L. M.& Richard  
(1992, p.) 

คุณลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมี
ทัศนคติที่ดีของผู้น าในงาน ต้องมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เฉลียว
ฉลาด มีความพร้อมและเต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน มีทักษะ มีความ
ยืดหยุ่น และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

G. Yukl  
(1998, p. 244) 

คุณ ลั ก ษ ณ ะที่ จ า เป็ น ต่ อ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขอ ง
นักการเมืองท้องถิ่น ได้แก่  ๑) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ๒) 
คุณลักษณะด้านแรงจูงใจ    ๓) คุณลักษณะด้านความสามารถ 

Bass & Stogdill, 1990 
อ้างถึงใน เกียรติก าจร กุศล 

คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่ประสบ
ความส าเร็จ ต้องประกอบไปด้วย ๑.คุณลักษณะทางด้านสติปัญญา  

                                                           

 ๓๑ สุทธิชัย ปัญญโรจน,์ “คุณลักษณะผู้น าที่ดี”. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมลู. Available URL: 
http://oknation.nationtv.tv/blog/markandtony/2011/08/10/entry, [๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓] 



๒๕ 
 

(๒๕๔๓, หน้า ๒๒) ๒. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ  ๓. คุณลักษณะด้านความสามารถ  
Stogdill, R. M อ้ า ง ถึ ง ใ น     
ปาริชาติ ทองมา 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๑) 

คุณลักษณะที่สอดคล้องกับความหมายของนักการเมืองท้องถิ่น ใน
ฐานะช่วยให้ผู้อื่นปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมายคุณลักษณะได้แก่ มี
ความเฉลียวฉลาด  

John W. Gardner 
 (1990, p. 46.) 

คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่ดีต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ
ทางร่างกายที่สมบูรณ์ ต้องมีความฉลาด มีความสามารถในการ
ตัดสินใจในบทบาทของตน  

Clement, L. M.& Richard  
(1992.) 

คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมี
ทัศนคติที่ดีของผู้น าในงาน ต้องมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เฉลียว
ฉลาด และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

G. Yukl  
(1998, p. 244) 

คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อประสิทธิภาพของนักการเมืองท้องถิ่นได้แก่ 
๑) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ๒) คุณลักษณะด้านแรงจูงใจ          
๓) คุณลักษณะด้านความสามารถ  

Stogdill, R. M อ า ง ถึ ง ใ น     
ปาริชาติ ทองมา 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๑) 

คุณ ลั กษณ ะที่ สอดคล้ องกับ ความหมายของ
นักการเมืองท้องถิ่น ในฐานะช่วยให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติภารกิจได้บรรลุ
เป้าหมายคุณลักษณะได้แก่ มีความเฉลียวฉลาด มีความรู้สึกไวในการ
รับรู้ต่อความต่องการของผู้อ่ืน ความเข้าใจในงานมีความริเริ่ม มี
ความอดทนต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ และต้องการอยู่ในฐานะที่มี
อ านาจและการควบคุม 

Bass & Stogdill, 1990 
อางถึงใน เกียรติก าจร กุศล 
(๒๕๔๓, หน้า ๒๒) 

คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่น  ที่ประสบ
ความส าเร็จ ต้องประกอบไปด้วย ๑.คุณลักษณะทางด้านสติปัญญา  
๒. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ  ๓. คุณลักษณะด้านความสามารถ  

  

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
๒.๒.๑ ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
แนวความคิดของนักวิชาการและนักปกครองที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า      

ค านิยามความหมายของการปกครองท้องถิ่น ได้มีผู้ให้ความหมายหรือค านิยามไว้ ส่วนใหญ่มีหลักการ
ที่ส าคัญคล้ายคลึงกัน จะต่างคือส านวนและรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้๓๒ 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลาง ให้อ านาจหรือกระจายอ านาจ
ไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชน ในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกัน
ทั้งหมด หรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการที่ว่า ถ้าอ านาจการปกครองมาจาก

                                                           

 ๓๒ ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศ พริ้น
ติ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด, ๒๕๓๙), หนา้ ๒๕. 



๒๖ 
 

ประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่น ก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน๓๓ 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่
ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิก
ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน๓๔ 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการ ปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด โดยเฉพาะ และหน่วยการปกครอง ดังกล่าวนี้จัดตั้งและ
อยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง๓๕ 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้ง
โดยอิสระเพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหาร การปกครองท้องถิ่น มีอ านาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบซึ่งตน
สามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจาก การควบคุมของหน่วย การบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่
ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่น ยังต้องอยู่ภายใต้ บทบังคับว่าด้วยอ านาจสู งสุดของประเทศ ไม่ได้
กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด๓๖ 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครอง ทางการเมืองที่อยู่ในระดับต่ าจากรัฐ ซึ่ง
ก่อตั้งโดยกฎหมาย และมีอ านาจอย่างเพียงพอที่จะท ากิจการ ในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง รวมทั้งอ านาจ
จัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าวอาจได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งโดย
ท้องถิ่นก็ได๓้๗  

การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็นผล สืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจ
ทางการปกครอง ของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การท าหน้าที่ ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ  
องค์การนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มี อ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง๓๘ 

การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชน ในท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนินการ บางอย่าง โดยด าเนินการกันเอง เพ่ือบ าบัดความต้องการ
ของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมีเจ้าหน้าที่ ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมา
ทั้งหมด หรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ 
                                                           

 ๓๓ Daniel Wit, A comparative survey of local goverment and administration, 
(Bangkok: Kurusapha Press, 1967), p. 18. 
 ๓๔ William V. Holloway, Stateand Local government in the United States. ( New 
York, Mc Graw-Hill, 1951), pp. 101-103. 
 ๓๕ John J. Clarke, Out Line of Local government of the United Kingdom, (London, 
Sir Isaac Pitman & Sons, 1957), pp. 87-89. 
 ๓๖ Haris G. Montagu, Comparative Local Government. (Great Britain: William Brendon 
and Son, 1984), p. 574. 
 ๓๗ Emile J. Sady อ้างใน อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์ , 
๒๕๒๓), หน้า ๔. 
 ๓๘ ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองท้องถิ่น , พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๕), หนา้ ๑๗. 
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ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุม ของรัฐหาได้ไม่เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท า
ให้เกิดข้ึน๓๙  

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้มีอ านาจ
ปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และต้องมีองค์กรที่จ าเป็นในการ
ปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่น
นั้น ๆ๔๐  

จากนิยามต่าง ๆ ข้างต้นสามารถสรุปหลักการปกครองท้องถิ่นได้ในสาระส าคัญดังนี้      
การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ จ านวน
ประชากรหรือขนาดของพ้ืนที่ เช่น หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ของไทยจัดเป็นกรุงเทพมหานคร 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร ส่วนต าบล และเมืองพัทยาตามเหตุผลดังกล่าว
หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามความ
เหมาะสม กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควร เพ่ือให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอ านาจมากเกินไปไม่มี
ขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ก็จะกลายสภาพเป็น รัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความ
มั่นคงของรัฐบาล อ านาจของท้องถิ่นนี้มีขอบเขต ที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะความเจริญและ
ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้น เป็นส าคัญ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการ
กระจายอ านาจให้หน่วยการปกครอง ท้องถิ่นระดับใด จึงจะเหมาะสม 

หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะด าเนินการ 
ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์การปกครองท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และ เพื่อใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่น
นั้น ๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับ สุขาภิบาล เป็นต้น  

สิทธิที่เป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อ านาจในการก าหนดงบประมาณ 
เพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครอง ท้องถิ่นนั้น ๆ มีองค์กรที่จ าเป็นในการ
บริหารและการปกครองตนเอง องค์กรที่จ าเป็นของท้องถิ่น จัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่าย
บริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครอง ท้องถิ่นแบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป็น
ฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือในแบบมหานคร คือกรุงเทพมหานครจะมีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร สภากรุงเทพมหานครจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น
ไว้ดังนี้ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัยเงิน
งบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัด ภารกิจที่จะต้องบริการ ให้กับชุมชนต่าง ๆ อาจไม่
เพียงพอ ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถมีรายได้ มี
เงินงบประมาณของตนเองเพียงพอ ที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการ
                                                           

 ๓๙ อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โอเดยีนสโตร,์ ๒๕๒๓), หน้า ๒. 
 ๔๐ William A. Robson, Local Government, In Encyclopedia of Social science, (New 
York: The Macmillan, 1953), p. 574. 
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แบ่งเบาภาระของ รัฐบาลได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน ตัวบุคคล 
ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง เนื่องจากประเทศมีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ ย่อมมีความ
แตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและ
ล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชน ในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้น จึงจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการนั้นได้ 

เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจ าเป็น โดยให้อ านาจ หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือ น าไปใช้ในการบริหาร
กิจการของท้องถิ่น ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล ที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ
เป็นอันมาก และแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจาก รัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
อย่างรอบคอบ 

เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย แก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
ปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ฝ่าย
บริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติ หน้าที่ที่แตกต่างกันนี้มี
ส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 
 
ตารางท่ี ๒.๘ ความหมายของการปกครองท้องถิ่น  
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร 
(๒๕๓๙, หน้า ๒๕) 

ความหมายของการปกครองท้องถิ่น  ส่ วนใหญ่ มี
หลักการที่ส าคัญคล้ายคลึงกัน จะต่างคือส านวนและรายละเอียด
ปลีกย่อย 

Daniel Wit  
(1967, p. 18) 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลาง 
ให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิด
โอกาสให้ประชาชน ในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกัน
ทั้งหมด 

William V.Holloway 
(1951, p. 101-103) 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขต
แน่นอน มีประชากรตามหลักที่ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครอง
ตนเอง  

John J. Clarke 
(1957, p.87-89) 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการ ปกครองที่มี
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่
หนึ่งพ้ืนที่ใด หน่วยการปกครองนี้จัดตั้งและอยู่ในความดูแลของ
รัฐบาลกลาง 

Haris G. Montagu 
(1984, p. 574) 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองซึ่งหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระเพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่



๒๙ 
 

บริหาร การปกครองท้องถิ่น  
ประทาน คงฤทธิศึกษากร 
(๒๕๓๕, หน้า ๑๗) 

การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็นผล สืบ
เนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครอง ของรัฐ 

อุทัย หิรัญโต 
(๒๕๒๓, หน้า ๒) 

การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจ
ให้ประชาชน ในท้องถิ่นใดท้องถิ่น 

Emile J. Sady     อ้ า ง ใน 
อุทัย หิรัญโต 
(๒๕๒๓, หน้า ๔) 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครอง ทาง
การเมืองที่อยู่ในระดับต่ าจากรัฐ ซึ่งก่อตั้งโดยกฎหมาย และมีอ านาจ
อย่างเพียงพอที่จะท ากิจการ ในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง 

 
 

๒.๒.๒ ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครอง

ของรัฐในอันที่ จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ
ปกครอง และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นจึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

การปกครองท้องถิ่นคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 
Democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน 
ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิด
ความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะน ามา ซึ่ งความ
ศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด๔๑ โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่าย
นิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝน ให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม 
ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการ ของท้องถิ่น นับได้ว่าเป็นผู้น าในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้
ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น เกิดความคุ้นเคยมีความช านิช านาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของ
พลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การมี ส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 

การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง หัวใจของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็น การปกครองอันเกิดจาก
ค าสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
นอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจาก
ประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียง ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิด
โอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ (Referendum) ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน (Recall) ซึ่ง
จะท าให้ประชาชนเกิดความส านึก ในความส าคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึง
อุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไข ปัญหาของท้องถิ่นของตน๔๒  
                                                           

 ๔๑ ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, การบริหารการปกครองท้องถิ่นของไทย , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘), หนา้ ๖-๗. 
 ๔๒ อนันต์ อนันตกูล, กรมการปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๒๑), หนา้ ๖-๗. 



๓๐ 
 

นอกจากนี้ การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือ การ
กระจายอ านาจไปในระดับ ต่ าสุดคือ รากหญ้า ซึ่งเป็นฐานเสริมส าคัญยิ่ง ของการพัฒนาระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความล้มเหลวของ ระบอบประชาธิปไตยมีหลาย
องค์ประกอบ แต่องค์ประกอบส าคัญยิ่งยวดอันหนึ่ง ก็คือการขาดรากฐานในท้องถิ่น๔๓  

การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของ การ
กระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระ ของรัฐบาล เนื่องจาก
ความจ าเป็นบางประการ ดังนี้๔๔  

ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก 
งบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง รัฐบาลมิอาจจะด าเนินการในการ
สนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหา และ
ความต้องการ ที่แตกต่างกัน การแก้ปัญหาหรือจัดบริการโครงการในท้องถิ่นโดยรูปแบบที่เหมือนกัน 
ย่อมไม่บังเกิดผลสูงสุด ท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาได้ดีกว่า ผู้ซึ่งไม่อยู่ในท้องถิ่นนั้น 
ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด 

กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้น ไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอ่ืน และไม่มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่น ด าเนินการดังกล่าว
เอง 

ดังนั้น หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลจะต้องรับภาระด าเนินการทุกอย่าง 
และไม่แน่ว่าจะสนองความต้องการของท้องถิ่นทุกจุดหรือไม่ รวมทั้งจะต้องด าเนินการ เฉพาะท้องถิ่น
นั้น ๆ ไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอ่ืน หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเองแล้ว ภาระของ
รัฐบาลก็จะผ่อนคลายไป รัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุม ดูแลเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เพ่ือให้ท้องถิ่นมี
มาตรฐานในการด าเนินงานยิ่งขึ้น 

การแบ่งเบาภาระท าให้รัฐบาลมีเวลาที่จะด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญ หรือกิจการใหญ่ ๆ 
ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ความคับคั่งของภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่รวมอยู่
ส่วนกลางจะลดน้อยลง ความคล่องตัวในการด าเนินงานของส่วนกลางจะมีมากข้ึน 

การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน 
ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็น ผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการ ของประชาชนเป็นอย่างดี 
การบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติ ไป
ยังส่วนเหนือขึ้นไป ท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลง ภายในท้องถิ่นนั่นเอง ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลา
และค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น 

                                                           

 ๔๓ ลิขิต ธีรเวคิน, การกระจายอ านาจ (decentralization) และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ชนบท, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๓. 
 ๔๔ ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศ พริ้น
ติ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด, ๒๕๓๙), หนา้ ๒๘-๒๙. 



๓๑ 
 

การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู้น าหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้ง การ
สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝน
ทักษะทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย ในประเทศไทย ผู้น าทางการเมืองที่มีชื่อเสียง เช่น นาย
ทองหยด จิตตะวีระ, นายสุรินทร์ เทพกาญจนา เป็นต้น ล้วนแต่มีผลงานจากการเป็นนายกเทศมนตรี 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อน จนสามารถประสบความส าเร็จเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงใน
ระดับชาติ๔๕  

การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพ่ึงตนเอง การ
ปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบท แบบพ่ึงตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การด าเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคส าคัญประการหนึ่ง 
คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชน ในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้น จะต้องมา
จากการริเริ่มช่วยตนเอง ของท้องถิ่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็น
อิสระ ในการปกครองตนเอง ซึ่งต้องมาจากการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง มิเช่นนั้นแล้ว การพัฒนา
ชนบทจะเป็นลักษณะ “หยิบยื่นยัดใส่ หรือก่ึงหยิบยื่นยัดใส่” เกิดความคาดหวัง ทุกปีจะมี “ลาภลอย” 
แทนที่จะเป็นผลดีต่อท้องถิ่นกลับสร้างลักษณะการพัฒนาแบบพ่ึงพา ไม่ยอมช่วยตนเอง อันเป็นผล
ทางลบต่อการพัฒนาพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตย๔๖ ดังนั้นการกระจายอ านาจจึงจะท าให้เกิด
ลักษณะการพ่ึงตนเอง ซึ่งเป็นหลักส าคัญ ของการพัฒนาชนบทอย่างยิ่ง 

การกระจายอ านาจมีข้อพึงระวังและได้กลายเป็นจุดวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งมีอยู่หลายประการ
ดังได้กล่าวไว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ของขอบเขต การกระจายอ านาจและการค านึงถึงระดับ
ความรู้ความ สามารถของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอย่างมาก และมีมานานตั้งแต่สมัย
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ กล่าวคือ ได้มีการถกเถียงถึงความพร้อมของประชาชนต่อการ
ปกครองตนเอง มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน แต่จากความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นนั้น หากจะ
มองรวม เป็นจุดใหญ่ ๆ แล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็นสองด้านคือ ด้านการเมืองการปกครอง และการ
บริหาร กล่าวคือ ในด้านการเมืองการปกครองนั้น เป็นการปูพ้ืนฐานของการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย และการเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริหารนั้น เป็นการแบ่งเบาภาระของ
รัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางตอบ สนองแก้ปัญหา ด้วยตนเอง ด้วยกลไกทางการบริหาร
ต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการจัดการ ฯลฯ องค์ประกอบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบ ๘ ประการ 
คือ๔๗  

สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่า หากประเทศใดก าหนดเรื่องการ
ปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความเข้มแข็ง

                                                           

 ๔๕ วิญญู อังคณารักษ์ และคนอื่น ๆ, กรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา, ๒๕๑๘),     
หน้า ๙๘. 
 ๔๖ ลิขิต ธีรเวคิน, การปกครองทองถิ่นกับการบริหารจัดการทองถิ่น: อีกมิติหนึ่งของอารยธรรมโลก, 
(กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพมิพค์บไฟ, ๒๕๒๘), หน้า ๑๕. 
 ๔๗ อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โอเดยีนสโตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๒๒. 



๓๒ 
 

กว่าการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการ
แสดงให้เห็นว่า ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 

พ้ืนที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพ้ืนที่และระดับ
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ และ
ความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะก าหนดพ้ืนที่และระดับของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นออกเป็น ๒ ระดับ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
ส าหรับขนาดของพ้ืนที่จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การอนามัยโลก 
(WHO) และส านักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ได้ให้ความเห็นว่าหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ ควรมีประชากรประมาณ 
๕๐,๐๐๐ คน แต่ก็ยังมีปัจจัยอ่ืนที่จะต้องพิจารณาด้วย เช่น ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได้ และ
บุคลากร เป็นต้น 

การกระจายอ านาจและหน้าที่ การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 

องค์การนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ 
มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับ ควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ 

การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน โดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 

อิสระในการปกครองตนเอง สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติ กิจการภายใน 
ขอบเขตของกฎหมาย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชา ของ
หน่วยงานทางราชการงบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีตาม
ขอบเขต ที่กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะท านุบ ารุง ท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการก ากับ ดูแลจากรัฐ เพ่ือ
ประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระ ในการด าเนินงานของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้มิได้หมายความว่ามีอิสระเต็มที่ทีเดียว คงหมายถึงเฉพาะอิสระใน
การด าเนินการเท่านั้น เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่น จะกลายเป็น รัฐอธิปไตยไป ๔๘ รัฐจึงต้องสงวน
อ านาจในการควบคุมดูแลอยู่ 

การปกครองท้องถิ่นก าหนดขึ้นบนพ้ืนฐานทฤษฎีการกระจายอ านาจและอุดมการณ์
ประชาธิปไตย ซึ่งมุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง
และกิ จกรรม  การปกครองตน เองใน ระดั บหนึ่ ง  ซึ่ งจ ะ เห็ น ได้ จ ากลั กษณ ะส าคัญ ของ                    
การปกครองท้องถิ่น ที่เน้นการมีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองมีการเลือกตั้ง มีองค์การหรือ
                                                           

 ๔๘ อนันต์ อนันตกูล, กรมการปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๒๑), หน้า ๑๐. 



๓๓ 
 

สถาบันที่จ าเป็น ในการปกครองตนเอง และที่ส าคัญก็คือ ประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง ตนเองอย่างกว้างขวาง 

การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและ
มีความส าคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย ซึ่งกล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่า รัฐบาลซึ่งเป็น
กลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น๔๙ จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุ กของ
ประชาชน ยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นสามารถสรุปได้ดังนี้๕๐ 
 ๑) การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมี
ความเกี่ยวพันมีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหน
ต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยในที่สุด๕๑ 
 ๒) การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนรู้จักท้องถิ่นการปกครองตนเอง หัวใจของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิดจาก
ค าสั่งเบื้องบน โดยเป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับ
เลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ 
(Reference) ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกใน
ความส าคัญของตนเองต่อท้องถิ่น และมีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน๕๒ 

๓) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการ
กระจายอ านาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ขณะที่แต่ละ
ท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เก่ียวกับท้องถิ่น
อ่ืน ๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่น
ด าเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้การแบ่งเบาภาระดังกล่าวท าให้รัฐบาลมีเวลาที่จะด าเนินการในเรื่องที่

                                                           

 ๔๙ Jack C. Plano and Others, Political Science Dictionary (Illinois: The Dry Press, 1973), 
p.147 อ้างใน ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนบริ
หารศาสตร์, ๒๕๓๕), หน้า ๖. 
 ๕๐ ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศ พริ้น
ติ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๒๘. 
 ๕๑ ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, การบริหารการปกครองท้องถิ่นของไทย , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘), หน้า ๖-๗. 
 ๕๒ อ้างแล้ว, หน้า ๒๙. 



๓๔ 
 

ส าคัญ ๆ หรือกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม และมีความ
คล่องตัวในการด าเนินงานของรัฐบาลจะมีมากข้ึน 

๔) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน 
ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง 

๕) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองและการบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู้น าหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การ
สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝน
ทักษะทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย 

๖) การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบ
พ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

โดยสรุป ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็นสองด้วย คือ 
ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหาร กล่าวคือในด้านการเมืองการปกครองนั้นเป็นการปูพื้นฐาน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริหารนั้น เป็นการ
แบ่งเบาภาระรัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางสนองแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกลไกการ
บริหารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการจัดการ เป็นต้น๕๓ 

สรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจในการด าเนิน
กิจกรรมที่จ าเป็นในท้องถิ่นนั้น ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครอง
ร่วมกัน รับผิดชอบทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการที่
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเลือกขึ้นมา ด าเนินการบริหารกิจการที่เป็นบริการด้านพ้ืนฐานภายในท้องถิ่น
โดยอิสระ แต่ก็ถูกก ากับดูแลจากรัฐบาลกลางในบางส่วนการปกครองท้องถิ่นปัจจุบันเป็นรากฐานที่
ส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นการกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปกครอง และบริหารงานท้องถิ่น
ของตนเอง ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง การปกครองท้องถิ่นถือเป็นกระบวนการทางการเมือง 
ดังนั้นการบริหารการปกครองท้องถิ่นเท่ากับยอมรับความต้องการของประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่นถือ
ว่าเป็นส่วนส าคัญต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องท าการจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชนใน
ท้องถิ่นให้เป็นที่น่าเชื่อถือเพราะปัญหาต่าง ๆ ในท้องถิ่นมีหลายสิ่งหลายอย่าง และสลับซับซ้อนการ
บริหารงานในปัจจุบันเป็นการบริหารงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งด้านก าลังคน ก าลัง
เงิน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการจัดการ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ และขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งผู้บริหารต้องใช้
งบประมาณให้คุ้มค่าและเรียนรู้แนวทางการท างานใหม่ ๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

 

                                                           

 
๕๓ อ้างแล้ว, หน้า ๓๒. 



๓๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๙ ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น  
นักวิชาการหรือ

แหล่งข้อมูล 
แนวคิดหลัก 

ชูศักดิ์ เที่ยงตรง 
(๒๕๑๘) 

การปกครองท้องถิ่นคือรากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (Basic Democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็น
สถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตน
มีความเก่ียวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง 

อนันต์ อนันตกูล 
(๒๕๒๑) 

การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครอง
ตนเอง คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครอง ประชาชนจะมีส่วน
รับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไข ปัญหาของท้องถิ่นของตน 

ลิขิต ธีรเวคิน 
(๒๕๒๕) 

การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง
หรือ การกระจายอ านาจ เป็นฐานเสริมส าคัญยิ่ง ของการพัฒนาระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร 
(๒๕๓๙) 

การปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระ 
ของรัฐบาล เนื่องจากความจ าเป็นบางประการ 

วิญญู  อังคณารักษ์
และคนอื่นๆ 
(๒๕๑๘) 

การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรง
เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน 

ลิขิต ธีรเวคิน 
(๒๕๑๘) 

การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนา
ชนบทแบบพ่ึงตนเอง การพัฒนาที่สัมฤทธิ์ผลนั้น จะต้องมาจากการริเริ่มช่วย
ตนเองท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระ 
ในการปกครองตนเอง 

อุทัย หิรัญโต 
(๒๕๒๓) 

ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น สามารถแบ่งออกได้เป็น
สองด้านคือ    ด้านการเมืองการปกครอง เป็นการปูพื้นฐานของการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย และการเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการ
บริหารนั้น เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
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ตารางท่ี ๒.๙ ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

อนันต์ อนันตกูล 
(๒๕๒๑, หน้า ๑๐) 

การกระจายอ านาจและหน้าที่ การก าหนดให้ท้องถิ่น
มีอ านาจหน้าที่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมือง
และการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 

Jack C. Plano and Others 
อ้างใน ประทาน คงฤทธิศึกษากร 
(๒๕๓๕, หน้า ๖) 

การปกครองท้องถิ่นก าหนดขึ้นบนพ้ืนฐานทฤษฎีการ
กระจายอ านาจและอุดมการณ์ประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร 
(๒๕๓๙, หน้า ๒๘) 

การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์
ทางการปกครองของรัฐบาล ยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย 

ชูศักดิ์ เที่ยงตรง 
(๒๕๑๘, หน้า ๖-๗) 

การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เป็นสถาบันฝึกสอนให้ประชาชนรู้สึกว่าตน
มีความเก่ียวพันในการปกครอง 

 
 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาลต าบล 

๒.๓.๑ ความหมายของเทศบาลต าบล 
เทศบาลต าบล หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแห่ง

กฎหมาย มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น เขตขององค์การบริหารส่วนต าบลได้แก่
เขตต าบล รับผิดชอบดูแลงานด้านบริการสาธารณะ หรืองานต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

๒.๓.๒ ลักษณะของเทศบาลต าบล 
ปัจจุบันจึงมีจ านวนองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนทั้งสิ้น ๖,๖๑๖ แห่ง และมีการ

เปลี่ยนแปลงการแบ่งระดับองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น ๓ ขนาด คือ 
๑) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ (ส่วนใหญ่จะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลชั้น ๑ 

เดิม) 
๒) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง (ส่วนใหญ่จะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลชั้น ๒ 

และ องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น ๓ เดิม)  
๓) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก (ส่วนใหญ่จะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลชั้น ๔ 

และ องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น ๕ เดิม)๕๔  
หลักเกณฑ์ส าคัญที่ใช้ในการแบ่งขนาดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑) เกณฑ์ระดับรายได้ 

                                                           

 ๕๔ กรมการส่งเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงมหาดไทยกับการกระจายอ านาจ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดงกรมการปกครอง, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒. 
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๑.๑) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า ๒๐ ล้านบาท เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดใหญ่ 

๑.๒) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ๖ - ๒๐ ล้านบาท เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลาง 

๑.๓) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า ๖ ล้านบาท เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเล็ก 

๒) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร 
๓) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม 

๓.๑) จ านวนพื้นที ่
๓.๒) จ านวนประชากร 
๓.๓) จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๔) จ านวนโรงฆ่าสัตว์ 
๓.๕) จ านวนตลาดสด 
๓.๖) จ านวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรม 
๓.๗) จ านวนโรงเรือน 
๓.๘) จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓.๙) จ านวนโรงแรม 
๓.๑๐) จ านวนศาสนสถาน 
๓.๑๑) จ านวนสถานพยาบาล 
๓.๑๒) จ านวนศูนย์การค้า 
๓.๑๓) การประกาศให้ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเขตควบคุมอาคาร 
๓.๑๔) การประกาศให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
๓.๑๕) จ านวนวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓.๑๖) จ านวนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือด้านก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
๓.๑๗) จ านวนโครงสร้างส่วนราชการ 
๓.๑๘) จ านวนหน่วยกิจการพาณิชย์ 

๔) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๔.๑) ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ 
๔.๒) ประสิทธิภาพด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณ 
๔.๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านงานบุคคล 
๔.๔) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการบริการ 

๕) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาล 
๕.๑) หลักนิติธรรม 
๕.๒) หลักคุณธรรม 
๕.๓) หลักความโปร่งใส 
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๕.๔) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
๕.๕) หลักความรับผิดชอบ 
๕.๖) ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
คณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณาและให้ความเห็นชอบการถ่ายโอนภารกิจทั้ง ๖ ด้าน๕๕ รวมมีการ
ถ่ายโอนทั้งสิ้น ๒๔๔ เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ ๕๐ กรม ใน ๑๑ กระทรวง ดังนี้ 
 ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีเนื้อหาของงานเก่ียวกับ 
 ๑.๑ การคมนาคมและการขนส่ง 
 ๑. ทางบก อาทิ การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน การดูแล จัดตั้ง
สถานีขนส่ง และการจัดการจราจรในเขตพ้ืนที่ 
 ๒. ทางน้ า เช่น การบ ารุงรักษาทางน้ า การก่อสร้างและดูแลสถานีขนส่งทางน้ า 
(ท่าเทียบเรือ) 
 ๑.๒ สาธารณูปโภค 
 ๑.แหล่งน้ า / ระบบประปาชนบท อาทิ การดูแล รักษา พัฒนา ซ่อมบ ารุงแหล่ง
น้ า และระบบประปาชนบท 
 ๑.๓ สาธารณูปการ 
 ๑. การจัดให้มีตลาด อาทิ การจัดให้มีและการควบคุมตลาด 
 ๒. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
 ๓. การผังเมือง อาทิ การจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด และการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม 
 ๔. การควบคุมอาคาร อาทิ การควบคุมอาคาร และการเปรียบเทียบปรับคดี
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 จากงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กรอบงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานข้างต้น พบว่างานที่จะมีการ
ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน ๘๘ เรื่อง มีส่วนราชการที่ต้องถ่ายโอนภารกิจ
จ านวน ๑๖ กรม ใน ๗ กระทรวง 
 ๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ การส่งเสริมอาชีพ อาทิ การฝึกอบรม ส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
 ๒.๒ งานสวัสดิการสังคม 
 ๑. การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส อาทิ 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ และการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น 
 ๒.๓ นันทนาการ 

                                                           
๕๕ แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒.,

ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ๒๕๕๘, หน้า ๑๘-๒๐. 
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 ๑. การส่งเสริมการกีฬา อาทิ การจัดหาอุปกรณ์กีฬา การก่อสร้าง บ ารุงรักษา
สนามกีฬา 
 ๒. การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อาทิ การบริหารจัดการ ดูแล บ ารุง 
รักษาสวนสาธารณะ 
 ๒.๔ การศึกษา 
 ๑. การจัดการศึกษาในระบบ อาทิ การจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน หรือปฐมวัย 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัดการศึกษาสงเคราะห์ 
 ๒. การศึกษานอกระบบ อาทิ การบริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับอ าเภอ
และการจัดการศึกษาระดับเขต งานห้องสมุดประชาชน เป็นต้น 
 ๒.๕ การสาธารณสุข 
 ๑. การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล อาทิ การส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก การพัฒนาอนามัยบนพื้นที่สูง 
 ๒. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อาทิ การควบคุมโรคติดต่อ งานสนับสนุน
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ค่าสังคมสงเคราะห์และค่าฌาปนกิจ 
 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและที่อยู่อาศัย อาทิ การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การ
จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย งานที่จะมีการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวน ๑๐๒ เรื่อง มีส่วนราชการที่ต้องถ่ายโอนภารกิจจ านวน ๒๗ กรม ใน ๗ กระทรวง 
 ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๑. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน อาทิ งาน
ตรวจมาตรา ชั่ง ตวง วัด และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่
ผู้บริโภค 
 ๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อาทิ การป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น 
 ๔. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ การ
ทะเบียนราษฎร และบัตรประจ าตัวประชาชน และงานจัดทะเบียนสัตว์พาหนะ 
 สรุปแล้วจะพบว่างานที่จะมีการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน ๑๘ 
เรื่อง มีส่วนราชการที่ต้องถ่ายโอนภารกิจจ านวน ๙ กรม ใน ๖ กระทรวง 
 ๖. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑. การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ อาทิ การบ ารุงรักษาโบราณสถาน 
 ๒. การจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
 สรุปแล้วจะพบว่างานที่จะมีการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน ๒ 
เรื่อง  มีส่วนราชการที่ต้องถ่ายโอนภารกิจจ านวน ๑ กรม ใน ๑ กระทรวง 
 
  



๔๐ 
 

๒.๔ หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
 ผู้วิจัยได้เลือกน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ มาเป็นหลักธรรมส าหรับประยุกต์ใช้กับบทบาทของ
ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  ซึ่งหลัก 
อปริหานิยธรรม ๗ หมายถึง “ธรรมอันเป็นเหตุแห่งความไม่เสื่อม” หรือหมายความว่า “ไม่เป็นเหตุแห่ง
ความหายนะ” ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ดังต่อไปนี้ 

๒.๔.๑ ความเป็นมาของหลักอปริหานิยธรรม 
 วัสสการพราหมณ์มหาอ ามาตย์ แคว้นมคธ ทูลถามเรื่อง พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตรมีพระ

ประสงค์จะเสด็จไปปรามแคว้นวัชชี พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพระอานนท์มาตรัสถามเรื่องอปริหานิยธรรม
ทั้ง ๗ ข้อ คือ ๑. เจ้าวัชชีหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒. เจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงกระท า ๓. เจ้าวัชชีไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ 
๔. เจ้าวัชชีเคารพนับถือผู้ใหญ่ในแคว้นวัชชี ๕. เจ้าวัชชีไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารี ๖. เจ้าวัชชีสัก
การเคารพนับถือบูชาเจดีย์ในแคว้นวัชชี ๗. เจ้าวัชชีจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายด้วย
ความชอบธรรม ตราบใดที่พวกวัชชีรักษาราชอปริยหานิยธรรมทั้ง ๗ข้อนี้ เจ้าวัชชีพึงได้แต่เจริญอย่างเดียว 
ไม่มีความเสื่อมเลย๕๖มหาปรินิพพานสูตร คัมภีร์ทีฆนิกาย มหาวรรค ได้กล่าวถึงหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการ ๕ หมวด ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุท้ังหลายในสมัยใกลจ้ะดับขันธปรินิพพาน นอกจากนี้แลว้ 
หลักอปริหานิยธรรมยังปรากฏอยู่ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ข้อความที่เป็นข้อธรรมเหมือนกันทั้ง 
๕ หมวดตรงกับข้อความที่มาในมหาปรินิพพานสูตร มีข้อแตกต่างกันตรงที่ข้อความปรารภการแสดงอปริ
หานิยธรรม ในมหาปรินิพพานสูตรเป็นข้อความต่อเนื่องจากการที่พระพุทธองค์ประทับอยู่บนภูเขาคิชฌกูฏ 
พระเจ้าอชาตศัตรูทรงส่งวัสสการพราหมณ์มหาอ ามาตย์มาเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องที่พระองค์จะยกทัพไปย่ ายี
พวกวัชชี แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงราชอปริหานิยธรรม๕๗ แก่พระอานนท์ เมื่อวัสสการพราหมณ์มหา
อ ามาตย์ทูลลากลับไป พระพุทธองค์มีรับสั่งกับพระอานนท์เพ่ือแจ้งให้ภิกษุท้ังหมดที่พักอยู่ในกรุงราชคฤห์
มาประชุมที่อุปัฏฐานศาลา แล้วท่านพระอานนท์ได้นิมนต์ภิกษุท้ังหมดมาประชุมกัน จากนั้นได้เข้ากราบทูล
ให้พระพุทธองค์ทรงทราบ พระองค์ได้เสด็จไปยังอุปัฏฐานศาลาแสดงอปริหานิยธรรม๕๘ แก่ภิกษุทั้งหลาย 
เป็นข้อความที่เป็นเหตุการณ์ติดต่อกัน ส่วนในคัมภีร์อังคุตตรนิกายสัตตกนิบาต พระสังคีติกาจารย์ท่าน
กล่าวแบบกว้างๆ ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏได้แสดงอปริหานิยธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย อปริ
หานิยธรรม ๗ ประการ ๕ หมวด พระสังคีติกาจารย์ได้แยกเป็น ๕ สูตร ตั้งชื่อสูตรว่า ๑. ปฐมสัตตกสูตร ๒. 
ทุติยสัตตกสูตร ๓. ตติยสัตตกสูตร ๔. โพชฌังคสูตร ๕. สัญญาสูตร ต่อจากวัสสการสูตร คือข้อความตอน
ที่วัสสการ พราหมณ์มหาอ ามาตย์เข้าเฝ้า ซึ่งท่านจัดเป็นสูตรหนึ่งเรียงล าดับไว้ก่อน ระบุสถานที่แสดงเฉพาะ
ปฐมสัตตกสูตร ส่วนสูตรที่ ๒ - ๕ ไม่ระบุ คล้ายกับเป็นต่างเหตุการณ์ต่างวาระกัน 

๒.๔.๒ ความหมายของหลักอปริหานิยธรรม 
จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหลักอปริหานิยธรรมมีนักวิชาการต่างๆ ได้ให้ความหมาย

ไว้ ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๕๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔-๑๓๕/๗๘.     

 ๕๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔ - ๑๓๕/๗๘ – ๘๑. 
  ๕๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๐/๘๗ – ๘๘. 



๔๑ 
 

อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค ได้ระบุความหมายของหลักอปริหานิยธรรมว่า ธรรมที่เป็นเหตุให้
เกิดความเจริญโดยส่วนเดียว ไม่มีความเสื่อม มี ๒ ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม และภิกขุอปริหานิย
ธรรม๕๙ 

เป็นธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ชื่อว่า อปริหานิย
ธรรม๖๐ 

อปริหานิยธรรม หมายถึง“เป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่าย
เดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง”๖๑ 

อปริหานิยธรรม หมายถึงเป็นหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว๖๒ 

สรุปได้ว่า หลักปริหานิยธรรม ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความเจริญโดยส่วนเดียว ไม่มีความเสื่อม 
ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง มี ๒ ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม และภิกขุอปริหานิยธรรม 

๒.๔.๓ องค์ประกอบของหลักอปริหานิยธรรม 
หากจะวิเคราะห์ “อปริหานิยธรรม ๗” ซึ่งกษัตริย์แห่งแคว้นวัชชี ซึ่งรวมกันเรียกว่า กษัตริย์ 

ลิจฉวี ใช้เป็น “ธรรมาภิบาล” ในการบริหารองค์กรแล้ว พบว่า ธรรมะทั้ง ๗ ขั้นนั้นเป็นข้อปฏิบัติซึ่งจะ
เสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างมั่นคงในองค์กรใดๆ ก็ตามทีประพฤติได้อย่างสม่ าเสมอและ
มั่นคง๖๓ 

อปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว๖๔ ดังนี้ 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน (ที่พึงรับผิดชอบตามระดับของ
ตน) โดยสม่ าเสมอ 

๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันกระท ากิจทั้งหลายที่พึง
ท าร่วมกัน 

๓. ไม่ถืออ าเภอใจใคร่ต่อความสะดวก บัญญัติวางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ อันมิได้ตกลง
บัญญัติกันไว้แล้ว และไม่เหยียบย่ าล้มล้างสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติกันไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติ
ใหญ่ที่วางไว้เป็นธรรมนูญ 

                                                           
๕๙ ที.ม. (ไทย) ๒/๑๓๔-๑๓๖/๑๑๖-๑๒๘. 
๖๐ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , สารานุกรมพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๓๑. 
๖๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๗,

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๘๙. 
๖๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : จันทร์เพ็ญ , ๒๕๕๐),        

หน้า ๒๖. 
๖๓ วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมดาการพิมพ์ 

๒๕๕๔): หน้า ๓๒-๓๕. 
๖๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๐),        

หน้า ๒๖–๒๗. 



๔๒ 
 

๔. ท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ยาวนาน ให้เกียรติเคารพนับถือ ท่านเหล่านั้นมองเห็น
ความส าคัญแห่งถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟัง 

๕. ให้เกียรติและคุ้มครองกุลสตรี มิให้มีการข่มเหงรังแก 
๖. เคารพสักการบูชาเจดีย์ ปูชียสถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติ อันเป็นเครื่องเตือนความทรงจ า 

เร้าให้ท าดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลย พิธีเคารพบูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์สถานเหล่านั้นตาม
ประเพณ ี

๗. จัดให้ความอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่ง
เป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านโดยผาสุก 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอถึงหลักอปริหานิยธรรม ๗ โดยแยกออกเป็นในแต่ละข้อเพ่ือ
ท าความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 
อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ ถือเป็นธรรมที่ปฏิบัติแล้วจักไม่น าไปสู่ความเสื่อม จักไม่เกิด

ความหายนะแห่งองค์กร คือ จะมีแต่ความเจริญ ในหัวข้อเรื่องการประชุม ในหนังสือ การคณะสงฆ์และการ
พระศาสนา ซึ่งน่าจะได้ยกมาเป็นความรู้และเพ่ือเป็นข้อสนับสนุน อปริหานิยธรรม ๗ ประการ ใน 

ข้อที่ ๑ หม่ันประชุมกันเนืองนิตย ์ไว้ดังนี้๖๕ 
การประชุมนั้น แม้จะมีมากก็ตาม แต่พอสรุปโดยลักษณะเป็น ๖ ข้อ 

๑. การประชุมปรึกษาหารือหรือพิจารณาหรือเพ่ือรับทราบ 
๒. ประชุมชี้แจง สั่งการ มอบงานหรือนโยบาย 
๓. ประชุมอบรมหรือประชุมเชิงวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ 
๔. ประชุมสัมมนา 
๕. ประชุมปฏิบัติภารกิจ 
๖. ประชุมสังสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคค ี

๑. ลักษณะที่ ๒ หมายถึง การประชุมที่จัดขึ้น 
๑. เพ่ือแนะน าชี้แจงเรื่องที่ควรแนะน าชี้แจง 
๒. เพ่ือสั่งการในเรื่องที่ควรสั่งการ 
๓. เพ่ือมอบงานใด ๆ ให้รับไปปฏิบัติ 
๔. เพ่ือให้รับทราบนโยบาย 

๒. ลักษณะที่ ๓ หมายถึง การประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มชนอ่ืน 
๑. เพ่ืออบรมให้ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการ 
๒. เพ่ือฝึกอบรมให้เกิดทักษะในการปฏิบัติการ 

๓. ลักษณะที่ ๔ หมายถึง การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้ง
ที่อยู่ในวงงานรับผิดชอบหรือเรื่องโดยทั่วไปเพ่ือหาข้อสรุป แต่ผลของการประชุมเป็นเพียงข้อเสนอแนะ 
ผู้เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ เพ่ือให้รับทราบนโยบาย 

                                                           
๖๕ พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์  คงฺคปญฺโต), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร 

: มหาเถรสมาคม, ๒๕๕๘), หน้า ๒๓. 



๔๓ 
 

๔. ลักษณะที่ ๕ หมายถึง การประชุมที่ร่วมกันกระท ากรณียกิจ ทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง
ในกรณียกิจทั่วไป 

๕. ลักษณะที่ ๖ หมายถึง การประชุมพบปะสังสรรค์ 
๑. เพ่ือให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน 

 ๒. เพ่ือให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีการประชุมทุกลักษณะ ย่อมมีวัตถุประสงค์เป็น 
๖ คือ 

๑. เพ่ือยุติหรือชี้/ขาดปัญหาใด ๆ 
๒. เพ่ือให้รับทราบนโยบาย ค าชี้แจง ค าสั่ง หรือแนวการปฏิบัติ 
๓. เพ่ือพัฒนาทางวิชาการและการปฏิบัติ 
๔. เพ่ือวิจัยข้อมูลและหาข้อสรุป 
๕. เพ่ือด าเนินภารกิจในความรับผิดชอบ 
๖. เพ่ือสร้างสรรค์ความสามัคคีแต่เมื่อย่นให้สั้นลง คงได้ ๒ คือ 
    ๑. เพ่ือป้องกันความเสื่อม 
    ๒. เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้า 

 สรุป“อปริหานิยธรรม” คือ ป้องกันความเสื่อม และเพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้า จึงนับว่าอปริ
หานิยธรรมนั้นควรค่าแก่การที่จะเป็นที่สนใจ ในการน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ยึดเป็นธรรมาภิบาลในองค์กร
ที่ทรงคุณคา่ยิ่ง 
 หลักการประชุมกันอย่างเนืองนิตย์ คือ การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ คือธรรมข้อแรกในหลัก 
อปริหานิยธรรม ๗ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้ และดูเหมือนคนท างานในยุคสมัยนี้ก็นิยมการ
ประชุมกันเป็นนิตย์เพราะเป็นการได้พูดคุยกันบ่อย ๆ งานก็จะก้าวหน้าไปด้วยดี นอกจากนี้การประชุมกัน
เนืองนิตย์ยังเป็นการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมสติปัญญาในการสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ 
หรือเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหายากๆ๖๖ 
 การประชุมกันเนืองนิตย์ คือ การประชุมรวมหมู่คณะเป็นเนืองนิตย์ ถือเป็นหัวใจส าคัญของ
การด ารงรักษาองค์กร ให้มีอุดมการณ์ร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้เพราะการรวมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา 
จะท าให้ สมาชิกขององค์กรเกิดความรู้สึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างน้อย ๓ ประการ คือ 

๑. รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าขององค์กร 
๒. รู้สึกว่าตนมีโอกาสในการสร้างสรรค์องค์กร 
๓. รู้สึกว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบองค์กร 

องค์กรใดที่สมาชิกมีความรู้สึกที่ดีทั้ง ๓ ประการนี้ ย่อมจะน าไปสู่ความมีอุดมการณ์ เป็นหนึ่ง
เดียวกัน และพร้อมที่จะพิทักษ์ปกป้องรักษาองค์กร อย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ แม้แต่ชีวิตก็อุทิศ
ให้กับองค์กรได้ นี่คืออานุภาพของการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ ของหมู่สงฆ์ ซึ่งท าให้พระพุทธศาสนา 
มีความมั่นคงอยู่ในโลกนี้ยาวนานกว่าสองพันห้าร้อยปีแล้ว๖๗ 
                                                           

๖๖ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และ ปาริชาต  สถาปิตานนท์, การประชุมอย่างสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร :
อมรินทร์ พริ้นติ้ง, ๒๕๕๗), หน้า ๔๕. 

๖๗ พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ  ทตฺตชีโว) , ความรู้ประมาณ ฐานรากของพระพุทธศาสนา , 
(กรุงเทพมหานคร : พีพี พริ้นติ้ง, ๒๕๕๘), หน้า ๑๙. 



๔๔ 
 

 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
การประชุมพร้อมเพรียงกัน คือ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และ

พร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจของหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียง และเมื่อถึง
ตอนท างานก็ต้องท างานของส่วนรวมให้ดี๖๘ 

อปริหานิยธรรมข้อที่ ๒ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียง
กันท ากิจที่จะพึงท า ความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะทั้ง ๓ วาระนี้ คือการแสดงออกถึงเอกภาพของหมู่
คณะ หรือความพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกทั้งหมู่คณะ ยินดีเต็มใจที่จะร่วมเป็นร่วมตายกันทั้งใน
ยามทุกข์และในยามสุขเพ่ือแบกรับภารกิจ ของหมู่คณะให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายและก าหนดเวลา 
ขณะเดียวกันหากในยามใด ที่มีภัยอันตรายมากล้ ากราย สมาชิกท้ังหมดต่างก็พร้อมใจกันพิทักษ์รักษา
องค์กรให้ผ่านพ้น อุปสรรคและวิกฤตอันตรายไปได้อย่างปลอดภัยและสง่างาม โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อย
ยาก ล าบากใดๆ ทั้งสิ้นนี่คืออานุภาพแห่งความเป็นเอกภาพของหมู่คณะ ซึ่งท าให้องค์กร มีความมั่นคงเป็น
ปึกแผ่นยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน๖๙ 

การพร้อมกันประชุมและพร้อมกันเลิกประชุม คือ เมื่อมีการประชุมก็ควรร่วมกันประชุม
พร้อมกัน เลิกประชุมก็เลิกพร้อมกัน ไม่หนีประชุม รับเบี้ยประชุมก็อยู่จนเลิกไม่ใช่รับเบี้ยประชุมเสร็จก็
หายไป จะได้รู้ว่าเขาประชุมกันเรื่องอะไร มอบหมายภารกิจอะไร ให้ใครบ้างจะได้ติดตามงานกันได้ถูกต้อง 
ข้อนี้ท าได้ (แต่ยาก) องค์กรไหน ๆ ก็เข้มแข็ง๗๐ 

 
๓. ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม 
การไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม คือ สิกขาบททุกข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว ใครๆ ไม่พึง

ถอน คือไม่ตัดออก ไม่ยกเลิก แม้บางข้ออาจไม่เหมาะแก่กาลสถานที่ ก็มีพระพุทธานุญาตพิเศษไว้แล้ว จึงไม่
จ าเป็นต้องถอนสิกขาบทใดๆ ทั้งสิ้นเหมือนกฎหมายทางพระราชอาณาจักร ใครๆ ไม่พึงถอน เพราะถ้าต่าง
คนต่างเลิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ ตามความต้องการของตนๆ ผลสุดก็ไม่มีอะไรเหลือเป็นหลักไว้
ควบคุมหมู่คณะ พระศาสนาก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนกฎหมาย ถ้าต่างคนต่างถอนทีละมาตรา ไม่ช้าก็หมด
ประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีกฎหมาย ก็เหมือนบ้านเรือนไม่มีขื่อไม่มีแป ก็มีแต่พินาศ๗๑ 

การไม่บัญญัติสิ่งท่ีมิได้บัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งท่ีบัญญัติ คือ ถือปฏิบัติมั่นตามสิกขาบทที่
พระองค์ทรงบัญญัติไว้ว่า ส าหรับข้อนี้ ถือเป็นความมั่นคงสูงสุดของพระพุทธศาสนา เปรียบเหมือน
ประเทศชาติ จะมั่นคงสูงสุดก็ต้องมีบทบัญญัติที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแม่บทกฎหมายสูงสุดที่ทุกคน 

                                                           
๖๘ พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต), อปริหานิยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : หจก. ดวงกมลปริ้น

ติ้ง, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐. 
๖๙ พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ  ทตฺตชีโว) , ความรู้ประมาณ ฐานรากของพระพุทธศาสนา , 

กรุงเทพมหานคร : พีพี พริ้นติ้ง, ๒๕๕๘), หน้า ๒๐. 
 ๗๐ว ศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓๒-๓๕. 
 ๗๑ พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล  นนฺทโก), อธิบายธรรมวิภาค, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘๔-๑๘๕. 



๔๕ 
 

ต้องยึดถือปฏิบัติตามนั้น ใครจะละเมิดมิได้ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามใจชอบมิได้ เพราะรัฐธรรมนูญคือ
โครงสร้างของระบอบการปกครองประเทศ การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามใจชอบ ก็คือการท าลายโครงสร้าง
ระบอบการปกครองของประเทศโดยตรง ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ไร้ระเบียบวินัยขึ้นในสังคม
และประเทศชาติ อันจะน าพาบ้านเมืองไปสู่ ความล่มสลายในที่สุด พระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทรงมอบไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ก็เปรียบได้กับรัฐธรรมนูญของพระพุทธศาสนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
พระธรรมค าสอนตามใจชอบ ย่อมเป็นการท าลายโครงสร้าง ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาโดยตรง เป็น
เหตุให้เกิดการปฏิบัติผิดๆ ขึ้นในหมู่สงฆ์ซึ่งจะยังผลให้พุทธบริษัททั้งหลาย สิ้นศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
แล้วเกิดสิ่งเลวร้ายตามมาอีกมากมายจนกระทั้งท าให้พระพุทธศาสนา ต้องสูญหายไปจากโลกนี้โดยปริยาย 
ดังนั้น หมู่สงฆ์ทั้งหมดจ าเป็นต้องตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้ครบถ้วน ทั้ง ๓ ประการ คือ 
ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ชนิดอุทิศชีวิตเป็นเดิมพัน เพ่ือให้ประจักษ์แจ้งในอริยมรรค อริยผล ระดับต่างๆ 
ในพระพุทธศาสนาด้วยตนเอง แม้เพียงระดับต้นก็ตาม ซึ่งย่อมจะสามารถค้ าจุนพระพุทธศาสนาให้ยืนยง
มั่นคงต่อไปได้โดยไม่อันตรธานหายไปจากโลกนี้คือ อานุภาพของการรักษาพระธรรมวินัยไว้ด้วยการศึกษา
และปฏิบัติของหมู่สงฆ์พร้อมกันทั้งแผ่นดิน ซึ่งจะยังผลให้พระพุทธศาสนา มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจาก
การ ท าหน้าที่เผยแผ่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ของหมู่สงฆ์ 

๔. มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา 
การให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา คือ อปริหานิยธรรมข้อที่ ๔ ให้ความเคารพภิกษุ

ที่เป็นประธานสงฆ์ และรับฟังถ้อยค าของท่านส าหรับข้อนี้ มุ่งใช้การเคารพนับถือซึ่งกันและกันเป็นหัวใจใน
การปกครองสงฆ์กล่าวคือ ในพระภิกษุสงฆ์หมู่หนึ่งๆ ที่บวชกันมานาน จะประกอบด้วยสมาชิก ๔ ประเภท 
คือ ๑. พระเถระผู้บวชมานานและมีอายุมาก ๒. พระเถระผู้มีพรรษามาก ๓. พระอุปัชฌาย์ ผู้เป็นสังฆบิดร 
๔. สังฆปริณายกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้า และมีอ านาจในการปกครองสงฆ์หมู่นั่น การที่สงฆ์ยัง
ปกครองกันอยู่ได้ ก็เพราะอาศัยความเคารพอยู่ ๒ สถานะ คือ ๑. ในด้านการปกครอง ก็อาศัยความเคารพ
นับถือเชื่อฟังตามฐานะของท่านผู้มีอ านาจที่ได้รับการ แต่งตั้งนั้น ๒. ในด้านความประพฤติ ก็อาศัยความ
เคารพเชื่อฟังท่านผู้มีอายุพรรษามากกว่า ผู้สามารถเป็นต้นแบบความประพฤติให้กับเราได้ ดังนั้น การ
ปฏิบัติด้วยความเคารพนับถือ และเชื่อฟังถ้อยค าของพระเถระผู้ใหญ่เช่นนี้ ย่อมท าให้การปกครองสงฆ์มี
ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเพราะมีพระเถระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นต้นแบบด้านความประพฤติ เป็นผู้
ชี้น า และเป็นต้นแบบด้านการปฏิบัติธรรม เพ่ือการบรรลุมรรคผลนิพพาน นี่คืออานุภาพของการปฏิบัติต่อ
กัน ด้วยความเคารพและให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน ย่อมท าให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น๗๒ 

การให้ความเคารพนับถือต่อบังคับบัญชา คือ องค์กรใด ๆ ย่อมมีผู้น าหากเราให้เกรียติผู้น า 
เชื่อฟังกัน ปฏิบัติตามความคิด (ที่ดีที่ถูกต้อง) ของผู้น า เดินไปในกรอบในทิศทางเดียวกัน ไม่หลบหลู่ผู้น า 
ความมั่นคงในองค์กรก็เกิดขึ้น๗๓ 

การให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา คือ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพ โดยอาจส่งไปอบรม สัมมนา ค้นคว้าวิจัย สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ท างานที่เหมาะสม
                                                           

 ๗๒ พระภาวนาวิริยคุณ  (เผด็จ ทตฺตชีโว), ความรู้ประมาณ ฐานรากของพระพุทธศาสนา , 
กรุงเทพมหานคร : พีพี พริ้นติ้ง, ๒๕๕๘), หน้า ๒๑. 

 ๗๓ วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓๒-๓๕. 



๔๖ 
 

แก่ตนทั้งด้านความสามารถ และบุคลิกภาพ เพื่อให้งานได้ด้วยดี และมีความสุขในงาน สื่อสารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน เมื่อต้องการให้ท างานใด หรือปฏิบัติอย่างไร และหลีกเลี่ยงการสื่อสาร ทาง
เดียวให้มากที่สุด รักษาผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ทุกคนอยู่ได้อย่างไม่ล าบาก และเป็นสุข ซึ่ง
จะเป็นแรงจูงใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียสละ และท าประโยชน์ให้ หน่วยงานเพ่ิมขึ้นยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปรากฏแก่ผู้อ่ืนเมื่อเขาท าดี แต่เมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นควรเชิญเข้าพบ พูดคุยกันเป็น การส่วนตัว ใน
บรรยากาศของความจริงใจ๗๔ 

๕. ใหค้วามเคารพต่อเพศสตรี 
การให้ความเคารพต่อเพศสตรี คือ ไม่ท าไม่พูด ไม่คิดอะไรตามอ านาจของความอยาก อันธรรมดา

ปุถุชนทุกคนยังมีตัณหา คือ ความอยากจึงจ าเป็นต้องระวังตน คอยข่มจิตตน อดทนต่อความอยาก ไม่ปล่อย
จิตให้ตกอยู่ภายใต้อ านาจความอยากนั้นเมื่อควบคุมจิตได้ ก็ไม่ท า ไม่พูด ไม่คิดด้วยอ านาจความอยาก ก็ชื่อ
ว่าไม่ลุอ านาจแก่ความอยาก ก็มีแต่ความเจริญ๗๕ 

การให้ความเคารพต่อเพศสตรี คือ ข้อนี้ส าคัญมิใช่น้อยเพราะเตือนเพราะห้ามมิให้ล่วงเกินบุตร
ภริยาของใคร เรื่องบุตรภริยาของผู้ร่วมงาน ของคนอ่ืน ควรให้เกียติกัน ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทาง
ไม่ดี เรื่องนี้ เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องส าคัญในองค์กรใดๆ ก็ตาม หากเว้น หากละ ไม่ปฏิบัติเช่นนี้เสียได้ ย่อม
มีแต่ความสงบ ย่อมมีแต่ความสามัคคี อย่าลืมว่า ลูกเมีย มีอิทธิพลต่อจิตใจของทุกคน การให้ร้าย การ
นินทาว่ากล่าว มีผลกระทบต่อผู้น า และบุคลากรในองค์กร องค์กรใดมีเรื่องเช่นนี้มากๆ ย่อมขาดความ
มั่นคง๗๖ 

๖. ให้ความเคารพต่อสถานที่ 
การให้ความเคารพต่อสถานที่ส าคัญของหน่วยงาน คือ คนไทยส่วนมากนับถือถึงความส าคัญ

ของสถานที่ที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือที่ท างาน หากใครไม่เชื่อถือใครดูถูกของที่คนอ่ืนในองค์กรเขาเชื่อถือ 
หรือเซ่นไหว้ บูชากราบไหว้อยู่ก็ต้องเกิดอาการขัดใจกันองค์กรก็อยู่ ไม่ ได้  ข้อนี้หมายรวมไปถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา ซึ่งคนในองค์กรจักต้องให้เกียรติกัน ไม่หลบหลู่ของของใคร ถือเป็น
ธรรมาภิบาลที่ต้องใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยเป็นอย่างยิ่ง๗๗ 

๗. ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน 
การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน คือ ในองค์กรแต่ละแห่งในบ้านเมืองในชาติ แต่ละ

ชาติย่อมมีคนดี คนอาวุโส มีคนส าคัญ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ ยิ่งต่อองค์กรนั้นๆ บุคคลเหล่านี้ ถือ
เป็นหลักขององค์กร ซึ่งเป็นขุมความคิด ขุมประสบการณ์เป็นสิ่งอันทรงคุณค่าขององค์กร ซึ่งถือเป็นธรรม
ปฏิบัติที่ก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคงขององค์กร๗๘ 

                                                           

 ๗๔ นันทรัตน์ จ าปาแดง, การเป็นลูกน้องที่ดี, (กรุงเทพมหานคร : วังอักษร, ๒๕๕๘), หน้า ๒๗. 
 ๗๕ พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก), อธิบายธรรมวิภาค, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘๖. 
๗๖ วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓๒-๓๕. 
๗๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒-๓๕. 
๗๘ อ้างแล้ว, หน้า ๓๒-๓๕. 



๔๗ 
 

การตอนรับและสร้างความประทับใจและค่านิยมแก่ผู้ที่มาเยือน คือ ควรจัดสถานที่ให้เหมาะสม 
ให้ความเอาใจใส่ต่อผู้มาติดต่อ การเตรียมการล่วงหน้าส าหรับผู้มาติดต่อ ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม การ
ต้อนรับผู้มาติดต่อที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า ควรเอ่ยชื่อได้อย่างถูกต้อง การสนทนากับผู้มาติดต่อ ควรสนทนา
ในเรื่องทั่ว ๆ ไป การแนะน า (Introductions) การขัดจังหวะ ควรใช้วิธีการขัดจังหวะที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์นั้น ๆ การรักษาเวลานัดหมายไม่ให้ล่วงเลยเวลาจนเกินไป การขอเข้าพบของพนักงานใน
หน่วยงาน หากผู้บังคับบัญชาไม่ว่าง ควรบอกให้เขากลับไปยังแผนกของตนเองก่อน ควรจัดท าสมุดทะเบียน
ผู้มาติดต่อให้เรียบร้อย เพ่ือเป็นหลักฐานประจ าวัน๗๙ 

 สรุปได้ว่า อปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักการร่วมรับผิดชอบ คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ไม่ถืออ าเภอใจใคร่ต่อ
ความสะดวก ให้เกียรติเคารพนับถือ ให้เกียรติและคุ้มครองกุลสตรี ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและรักษาวินัย และด้านการออกจาก
ราชการ 
ตารางท่ี ๒.๑๐ แนวคิดเก่ียวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต)  
(๒๕๕๗) 

อปริหานิยธรรม หมายถึง“เป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความ
เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหาร
บ้านเมือง 

วศิน  อินทสระ 
(๒๕๕๔) 

ธรรมะทั้ง ๗ ขั้นนั้นเป็นข้อปฏิบัติซึ่งจะเสริมสร้างความสามัคคี
กลมเกลียวกันอย่างมั่นคงในองค์กร 

พระธรรมปริยัติโสภณ 
(๒๕๕๘) 

อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ ถือเป็นธรรมที่ปฏิบัติแล้วจัก
ไม่น าไปสู่ความเสื่อม จักไม่เกิดความหายนะแห่งองค์กร คือ จะมีแต่
ความเจริญ 

ชั ย วั ฒ น์  ถิ ร ะ พั น ธุ์  แ ล ะ 
ปาริชาต  สถาปิตานนท์ 
(๒๕๕๗) 

การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ คือธรรมข้อแรกในหลัก      
อปริหานิยธรรม ๗ การประชุมกันเป็นการได้พูดคุยกันบ่อยๆ งานก็จะ
ก้าวหน้าไปด้วยด ี

พระภาวนาวิริยคุณ 
(๒๕๕๘) 

การประชุมกันเนืองนิตย์ คือ การประชุมรวมหมู่คณะถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของการด ารงรักษาองค์กรให้มีอุดมการณ์ร่วมกันในระยะยาว 

 
๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

    ๒.๕.๑ ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป 
              ประวัติความเป็นมา ต าบลนาหนาด มีราษฎรจากฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในบริเวณที่มีต้นหนาดขึ้นอยู่มามาย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านนาหนาด" เดิมขึ้นการปกครองกับ
ต าบลฝั่งแดง และได้แยกมาตั้งเป็นต าบลนาหนาดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เทศบาลต าบลนาหนาด เดิมเป็น

                                                           
๗๙ สมศรี  มงคลชัย, การบริการที่ดี, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วงัอักษร, ๒๕๕๕), หน้า ๒๒. 



๔๘ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนาด ซึ่ งได้รับการยกฐานะมาจากสภาต าบลตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

วิสัยทัศน์ เทศบาลต าบลนาหนาด 
นาหนาดต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ พัฒนาตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี มี

เศรษฐกิจเชื่อมโยงอาเซียน 
๒.๕.๒ เขตพื้นที่การปกครอง 
เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การ

ปกครองออกเป็น ๑ ต าบล ๑๐ ชุมชน ได้แก่ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๑ ตารางแสดงจ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี๘้๐ 

ต าบล ชุมชน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร รวม

ประชากร ชาย หญิง 
 
 
 
 
ต าบลนาหนาด 
 

 

ชุมชน หมู่ที่ ๑ ๑๐๗ ๒๐๒ ๒๑๐ ๔๑๒ 
ชุมชน หมู่ที่ ๒ ๑๙๒ ๒๙๑ ๒๙๘ ๕๘๙ 
ชุมชน หมู่ที่ ๓ ๒๕๔ ๔๒๘ ๓๗๔ ๘๐๒ 
ชุมชน หมู่ที่ ๔ ๑๘๙ ๓๓๗ ๒๗๖ ๖๑๓ 
ชุมชน หมู่ที่ ๕ ๑๐๖ ๑๔๕ ๑๔๒ ๒๘๗ 
ชุมชน หมู่ที่ ๖ ๑๖๐ ๓๑๘ ๓๒๔ ๖๔๒ 
ชุมชน หมู่ที่ ๗ ๘๙ ๑๗๐ ๑๖๖ ๓๓๖ 
ชุมชน หมู่ที่ ๘ ๑๘๙ ๓๐๖ ๒๘๓ ๕๘๙ 
ชุมชน หมู่ที่ ๙ ๑๕๒ ๓๑๘ ๒๗๐ ๕๘๘ 
ชุมชน หมู่ที่ ๑๐ ๑๓๐ ๒๕๕ ๒๐๒ ๔๕๗ 

รวม ๑,๕๖๘ ๒,๗๗๐ ๒,๕๔๕ ๕,๓๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๘๐ ข้อมูลตาม สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (อัดส าเนา) 



๔๙ 
 

 
๒.๕.๓ โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๒ โครงสร้างการบริหารงาน เทศบาลต าบลนาหนาด๘๑ 

 
  

                                                           

 
๘๑

 อ้างแล้ว, [ค้นเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒]. 
 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

สภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง 

รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 



๕๐ 
 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยนี้เป็นบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  นิภาพร รัตนปริยานุช  ศึกษาเรื่อง “ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี” ซึ่งสรุปได้ว่า ผลการวิจัย พบว่า ความ
ต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนา สาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และด้านการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการเมืองและการบริหาร ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาล ต าบล
เสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาชุมชน 
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี ไม่แตกต่างกัน แต่ในขณะที่ประชาชน ที่มี
เพศ รายได้ อายุ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.๐๕๘๒ 
 วุฒิกร สุวิทยพันธุ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว” ผลการวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้น าใน
การพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือ ศรัทธาและยอมรับ 
รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ข่าวสารในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น ด้านความสามารถในการประสานงาน 
ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา และ ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมาเป็นล าดับสุดท้ายคือ ด้านการมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตามล าดับ ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของ
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ประชาชนมีระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีระดับภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของ
นายกเทศมนตรีเทศบาล ต าบลวัฒนานครอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี
ระดับภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕๘๓ 

                                                           

 ๘๒ นิภาพร รัตนปริยานุช, “ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเสม็ด 
อ าเภอเมืองชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป , (วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๖). 
 ๘๓ วุฒิกร สุวิทยพันธุ์ “ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาล ต าบลวัฒนานคร         
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, (คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘). 
 



๕๑ 
 

 เกศสุดา โภคานิตย์ และ กีฬา หนูยศ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “บทบาทผู้น าในการพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและ การท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับมาก การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล นาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่น จ าแนกตามเพศมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนจ าแนกตาม
อายุ ระดับการ ศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ ๐.๐๕๘๔ 
 โรจนินทร์ ศรีปองพันธ์ จิรายุ ทรัพย์สิน  และวันชัย สุขตาม ได้ท าการศึกษาเรื่อง   
“บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ ” 
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลางมากที่สุด คือ ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ ด้านคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการบริการสาธารณะสุขและสุขภาพอนามัย ตามล าดับ     
ด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจรและด้านประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร การพัฒนาบุคลากร เท่ากัน และน้อยสุด คือ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน๘๕ 
 ชัยศักดิ์ แสวงผล ได้ศึกษาเรื่อง “บทบาทท่ีควรจะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
การพัฒนาจังหวัดกระบี่” ตามความคิดเห็นของผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคาดหวังของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน
จังหวัดกระบี่ที่มีต่อบทบาทที่ควรจะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดกระบี่           
ด้านต่าง ๆ ๕ ด้านปรากฏว่า ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการ
พัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาวัฒนธรรมและด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยมี
ความคาดหวังให้มีบทบาทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาสังคม มากที่สุด๘๖ 

                                                           

 
๘๔ เกศสุดา โภคานิตย์ และ กีฬา หนูยศ “บทบาทผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษานายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ ๕ ฉบับ
พิเศษ, ๒๕๖๐. 

 
๘๕ โรจนินทร์ ศรีปองพันธ์ จิรายุ ทรัพย์สิน และวันชัย สุขตาม “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการ ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์”, วารสาร ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 
 ๘๖ ชัยศักดิ์ แสวงผล , “บทบาทที่ควรจะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาจังหวัด 
กระบี่”, สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๙). 



๕๒ 
 

 นพจอม งามมีศรี ได้ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในอ าเภอคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม
ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รองลงมา คือ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน๘๗ 
 นุชจรี วีรพิพัฒน์ ได้ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอศรีราชา จังหวดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่าผลการส ารวจความคาดหวังของประชาชนที่มี
ต่อนักการเมืองท้องถิ่น พบว่า ความต้องการด้านสมรรถนะ ประชาชนมความคาดหวังในตัว
นักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับ จ าเป็นมาก  ความต้องการด้านความส าเร็จ ประชาชนมีความคาดหวัง
ในตัวนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับจ าเป็นมาก ความต้องการดานความรับผิดชอบ ประชาชนมีความ 
คาดหวังในตัวนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับจ าเป็นมาก  ความต้องการด้านการมีส่วน ร่วม 
ประชาชนมีความคาดหวังในตัวนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับจ าเป็นมาก ความต้องการด้าน
สถานการณ์ประชาชนมีความคาดหวังในตัวนักการเมืองท้องถิ่น อยู่ในระดับจ าเป็นมาก๘๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ตารางงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

นิภาพร รัตนปริยานุช  
(๒๕๕๖) 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
พัฒนา สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต รองลงมาคือ 
ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตามล าดับ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการเมืองและการบริหาร 

วุฒิกร สุวิทยพันธุ์ 
(๒๕๕๑) 

ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสามารถใน
การจูงใจให้เชื่อถือ ศรัทธาและยอมรับ รองลงมาคือ ด้าน
ก ารรั บ รู้ ข่ า ว ส า ร ใน เรื่ อ งก าร พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  ด้ าน
ความสามารถในการประสานงาน ด้านความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมาเป็นล าดับสุดท้ายคือ 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตามล าดับ 

                                                           

 
๘๗ นพจอม งามมีศร,ี “ความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นใน       

อ าเภอคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, 
(คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา, ๒๕๕๖). 
 

๘๘
 นุชจรี วีรพิพัฒน์ “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่นในเขตอ าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ, (คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕). 

 



๕๓ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

เกศสุดา โภคานิตย์ และ กีฬา หนูยศ 
(วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, 

๒๕๖๐) 

ทั้ง ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย์กรรมและ การท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณแีละ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก 

โรจนินทร์ ศรีปองพันธ์ จิรายุ 
ทรัพย์สิน และวันชัย สุขตาม  

(วารสารธุรกิจปริทัศน์, ๒๕๖๑) 

โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง 
ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านระบบการศึกษา
และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลางมากที่สุด คือ ด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ ด้านคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการบริการสาธารณะสุข
และสุขภาพอนามัย ตามล าดับ     ด้านระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานและการจราจรและด้าน
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร การพัฒนาบุคลากร 
เท่ากัน และน้อยสุด คือ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ชัยศักดิ์ แสวงผล 
(สารนิพนธ์, ๒๕๔๙) 

ปรากฏว่า ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนา
วัฒนธรรมและด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด โดยมีความคาดหวังให้มีบทบาทด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาสังคม มากที่สุด 

นพจอม งามมีศรี 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๕) 

โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แ ล้ ว  ด้ าน ที่ มี ค่ า เฉ ลี่ ย สู งสุ ด  คื อ ด้ าน ก ารอ นุ รั ก ษ์
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รองลงมา คือ ด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคม ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้าน
การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สินของ
ประชาชน 

 

 

  



๕๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ตารางงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

นุชจรี วีรพิพัฒน์  
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๖) 

ความต้องการด้านสมรรถนะ ประชาชนมความ
คาดหวังในตัวนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับ จ าเป็นมาก  
ความต้องการด้านความส าเร็จ ประชาชนมีความคาดหวัง
ในตัวนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับจ าเป็นมาก ความ
ต้องการดานความรับผิดชอบ ประชาชนมีความ คาดหวัง
ในตัวนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับจ าเป็นมาก  ความ
ต้องการด้านการมีส่วน ร่วม ประชาชนมีความคาดหวังใน
ตัวนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับจ าเป็นมาก ความ
ต้องการด้านสถานการณ์ประชาชนมีความคาดหวังในตัว
นักการเมืองท้องถิ่น อยู่ในระดับจ าเป็นมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๕๕ 
 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล

ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยก าหนดขอบเขต
ด้านเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น เป็น ๔ ด้าน  
ได้แก่ ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

     ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม 
  (Independent Variables)                        (Dependent Variable) 

บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นใน
การพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน 
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักธรรม
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๑) การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
๒) การพร้อมเพรียงกันประชุม  
๓) การไม่บัญญัติหรือล้มเลิก
ข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ  
๔) การเคารพเชื่อฟัง ผู้น า ปราชญ์  
๕) การให้เกียรติและเคารพสิทธิสตรี  
๖) การรักษาวัฒนธรรมประเพณี  
๗) การอารักขา คุ้มครองผู้ทรงศีล 

- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
 



 
 

  
บทท่ี ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง  “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้ระเบียบ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลและวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)  โดยใช้แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากตัวแทนประชาชน จ านวน ๗ คน เป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บข้อมูล 
 
๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ๓.๒.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ๑) ประชำกร ได้แก่ ประชาชนในต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่มี
อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์เป็นผู้มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๕,๓๑๕ คน๑  
 ๒) กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ประชาชนในต าบลนาหนาดอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่ง
มีจ านวน ๓๗๓ คน โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) และวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้  
 ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง ( Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชาชนจ านวน 
๓๗๒  คน ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane๒ ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้ 

สูตร   n          =          
N

1+N (e)
2 

   

                                                           
๑ สถิติประชากรจากทะเบยีนบ้าน ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (อัดส าเนา) 
๒ ธานินทร์  ศิลป์ จารุ , กำรวิ เครำะห์และวิจั ยข้อมูลทำงสถิ ติ ด้วย  SPSS, พิมพ์ครั้ งที่  ๙ ,

(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๑), หน้าา ๔๕. 



๖๗ 
 

   
  เมื่อ n  แทน     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N แทน ขนาดของประชากร 
   e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
   

ตามสูตรแทนค่า 

 n         =          
N

1+N(e)
2 

 n          =            
5,315

1 + 5,315(0.05)
2   

 n         =         
5,315

1 +5,315 (0.0025)
 

 n       =    372.0035 

 n       =        372 

 
เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ ๓๗๒  คน 

วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง (Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้  ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ 
ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ ตามคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง คือ มีอายุตั้งแต่ ๑๘ 
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จนครบ
ตามจ านวน ๓๗๒ คน 
 
ตำรำงที่ ๓.๑ ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ต ำบล ชุมชน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

 
 
 
 

ต าบลนาหนาด 
 

 
 

 

ชุมชน หมู่ที่ ๑ ๔๑๒ ๓๕ 
ชุมชน หมู่ที่ ๒ ๕๘๗ ๔๐ 
ชุมชน หมู่ที่ ๓ ๘๐๑ ๔๔ 
ชุมชน หมู่ที่ ๔ ๖๑๔ ๔๐ 
ชุมชน หมู่ที่ ๕ ๒๘๘ ๓๕ 
ชุมชน หมู่ที่ ๖ ๖๔๓ ๔๐ 
ชุมชน หมู่ที่ ๗ ๓๓๗ ๓๔ 
ชุมชน หมู่ที่ ๘ ๕๙๐ ๓๕ 



๖๘ 
 

ต ำบล ชุมชน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ชุมชน หมู่ที่ ๙ ๕๘๔ ๓๕ 
ชุมชน หมู่ที่ ๑๐ ๔๕๙ ๓๔ 

รวม ๕,๓๑๕ ๓๗๒ 

     
๓.๒.๒. ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ

จ านวน ๗ รูปหรือคน 
ล ำดับที่  ต ำแหน่ง 
ล ำดับที่ ๑ ปลัดเทศบาลต าบลนาหนาด 
ล ำดับที่ ๒ เจ้าคณะต าบลนาหนาด 
ล ำดับที่ ๓ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 
ล ำดับที่ ๔ นำยกเทศมนตรีต ำบลนำหนำด 
ล ำดับที่ ๕ ก านันต าบลนาหนาด 
ล ำดับที่ ๖ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ 
ล ำดับที่ ๗ ข้าราชการบ านาญ 

 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
๓.๓.๑ แบบสอบถำม  
๑. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของประชาชน

ต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด  อ าเภอธาตุพนม          
จังหวัดนครพนม จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 

๒. ก าหนดกรอบเนื้อหา ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษา 
๔. สร้างเครื่องมือในการวิจัย 
๕. น าเสนอร่างเครื่องมือที่สร้างขึ้นในการวิจัยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ

ในการสร้างเครื่องมือ  
๓.๓.๒ แบบสัมภำษณ์ 
๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้  



๖๙ 
 

๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือน ามาวิเคราะห ์
๓.๓.๓ ลักษณะของเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Test) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของ

การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลนาหนาดอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” การวิจัยครั้งนี้ที่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการสร้างสร้างแบบสอบถามตามกรอบ
ปัจจัยที่ก าหนด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ  โดยมีลักษณะ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล 
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
 ๕ หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นระดับ มากที่สุด 
 ๔ หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นระดับ มาก 
 ๓ หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นระดับ ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นระดับ น้อย 
 ๑ หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นระดับ น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล    
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 แบบสัมภำษณ์ 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบ
สัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  และอาชีพ   

ตอนที่ ๒ สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

๓.๓.๔ กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ

ที่สร้างไว้ 



๗๐ 
 

๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธาน และ
กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยก่อนน าไปใช้  เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหา
สาระ และโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ หรือหาค่า IOC (Index ofltem-Objective 
Congruence) โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 

ใช้สูตร  
N
X

IOC 
  

    IOC   คือ ดัชนีความสอดคล้อง 

         X  คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

   N   คือ   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ๓ 

 โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 +๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ การวิจัย 
 ๐   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ การวิจัย 
 -๑  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ การวิจัย 
 ๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับประชาชนในเทศบาลต าบลฝั่งแดง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์  แอลฟา 
(acoefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)๔  ซึ่งได้ค่าความเชื่อ
ทั้งฉบับ 
 ๔. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป 
 
  

                                                           
๓  ประคอง กรรณสตู, สถิติเพ่ือกำรศึกษำทำงพฤติกรรมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๓), หน้า ๓๗. 
๔ สมนึก ภัททิยธนี, กำรวัดผลกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กาฬสินธุ ์: ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า 

๒๒๐. 
 



๗๑ 
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  บัณทิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้บริหารเทศบาลต าบลนาหนาดเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
ในการตอบแบบสอบถามจากประชาชน  ในเขตเทศบาลต าบลนาหนาด  อ าเภอธาตุพนม           
จังหวัดนครพนม 
 ๒) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มมเป้าหมาย คือ 
ประชาชนในเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จ านวน ๓๗๒ คน ซึ่งในการ
แจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 
 ๓) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอสอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน       
๘ ท่าน 
 ๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 
 ๒) ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือสัมภาษณ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 
 ๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้จนครบทุกประเด็น โดย
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 
 ๔) น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำม  หลังจากที่ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
และพรรณนาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และพรรณนาสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที      
(t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD.) 
 การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับค่า
คะแนนที่ค านวณได้ตามข้ันตอนที่ระบุไว้โดยเกณฑ์๕ ดังนี้ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย 
  ๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึง  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
  ๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึง  อยู่ในระดับ มาก 
  ๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึง  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึง  อยู่ในระดับ น้อย 
  ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง  อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) ส าหรับข้อ
ค าถามปลายเปิดผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลได้ก าหนดตามกรอบของการวิจัยจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจัด
กลุ่มข้อมูล (Data Grouping) ตามกรอบที่ได้ก าหนดเอาไว้แล้วท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) 
 ๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 
 ๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
 ๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็น และเรียบเรียง
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
 ๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 

                                                           
๕ ชุติระ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 

๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



 
 

                                                                  
บทท่ี ๔  

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
การวิจัยเรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด 

อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น
ของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางเสนอแนะของประชาชนต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประชากรที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจ านวน 
๕,๓๑๕ คน มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมือง

ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ

นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท

ของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ

นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
๔.๖ องค์ความรู้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
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๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๓๗๒ คน จ าแนกตาม 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 (n=๓๗๒) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ   
ชาย ๑๙๘ ๕๓.๒ 
หญิง ๑๗๔ ๔๖.๘ 

รวม ๓๗๒ ๑๐๐.๐ 
๒. อาย ุ   

๑๘ - ๒๕ ปี ๗๒ ๑๙.๔ 
๒๖ - ๓๐ ปี ๗๑ ๑๙.๑ 
๓๑ - ๔๐ ปี ๗๙ ๒๑.๒ 
๔๑ - ๕๐ ป ี ๙๒ ๒๔.๗ 
๕๑ - ๖๐ ป ี ๔๕ ๑๒.๑ 

รวม ๓๗๒ ๑๐๐.๐ 
๓. สถานภาพ   

สมรส ๑๖๘ ๔๕.๒ 
โสด ๑๕๔ ๔๑.๔ 
หม้าย/อย่าร้าง ๕๐ ๑๓.๔ 

รวม ๓๗๒ ๑๐๐.๐ 
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ตารางท่ี ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

๓. ระดับการศึกษา   
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๑๔ ๕๗.๕ 
ปวช. / ปวส. ๑๑๙ ๓๒.๐ 
ปริญญาตรี ๓๗ ๙.๙ 
ปริญญาโทข้ึนไป ๒ .๕ 

รวม ๓๗๒ ๑๐๐.๐ 
๔. อาชีพ   

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   ๑๙ ๕.๑ 
เจ้าของกิจการ/ร้านค้า/ค้าขาย         ๙๒ ๒๔.๗ 
พนักงานบริษัท/พนักงานร้านค้า ๓๙ ๑๐.๕ 
อาชีพอิสระ/รับจ้างทั่วไป    ๗๙ ๒๑.๒ 
เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง  ๑๒๗ ๓๔.๑ 
นักเรียน/นักศึกษา ๑๖ ๔.๓ 

รวม ๓๗๒ ๑๐๐.๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  

เรื่อง บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม      
จังหวัดนครพนม จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย จ านวน ๑๙๘ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๕๓.๒ รองลงมาคือ เพศหญิง จ านวน ๑๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘ ตามล าดับ 

อายุ  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  ๔๑ - ๕๐ ปี  ขึ้นไป  
จ านวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗ รองลงมาคือ อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๒ อายุ ๑๘ - ๒๕ ปี จ านวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔ อายุ ๒๖ - ๓๐ ปี จ านวน ๗๑ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑ อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ และน้อยที่สุดมีอายุ 
๖๐ ปีขึ้นไปจ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ ตามล าดับ 

สถานภาพ พบว่า ประชาชนชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส 
จ านวน ๑๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒ รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน ๑๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔ และ
น้อยที่สุดสถานภาพ หม้าย/อย่าร้าง จ านวน ๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในวุฒิระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๒๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕, รองลงมาคือ วุฒิระดับปวช./ปวส.       
จ านวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ วุฒิระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๙.๙ และ
น้อยที่สุดคือ วุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ .๕ ตามล าดับ  



๗๖ 

อาชีพ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คืออาชีพเป็นเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/
ประมง จ านวน ๑๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑ รองลงมาคืออาชีพเจ้าของกิจการ/ร้านค้า/ค้าขาย         
จ านวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗, อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป จ านวน ๗๙ คน       
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒, พนักงานบริษัท/พนักงานร้านค้า จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕, 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ  จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๑, และน้อยที่สุดคือ 
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓  ตามล าดับ 

 

๔.๒  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน 
ประกอบด้วย ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔) ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ

นักการเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม           
จังหวัดนครพนม โดยรวม 

  (n=๓๗๒) 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล     

ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. การแปลผล 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓.๘๐ ๐.๕๐ มาก 
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓.๒๓ ๐.๓๖ ปานกลาง 
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๒๙ ๐.๔๐ ปานกลาง 

๔. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.๖๗ ๐.๕๐ มาก 

โดยรวม ๓.๕๐ ๐.๓๑ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=๓.๕๐, 
S.D.= ๐.๓๑) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน โครงสร้าง
พ้ืนฐาน (=๓.๘๐, S.D.= ๐.๕๐) อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (=๓.๖๗, S.D.= ๐.๕๐) อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดระเบียบชุมชน 



๗๗ 

สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย(=๓.๒๙, S.D.= ๐.๔๐)  อยู่ในระดับปานกลาง และด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (=๓.๒๓, S.D.= ๐.๓๖) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ

นักการเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม           
จังหวัดนครพนม  

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       
          (n=๓๗๒) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้มีโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคุก 
 

๓.๙๔ ๐.๖๙ มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลรณรงค์ให้
ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของถนน 

๓.๙๒ ๐.๖๘ มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้มีการ
ซ่อมแซมถนนหรือทางเดินเท้าเพ่ือความสะดวกแก่
ประชาชน 

๓.๖๗ ๐.๗๗ มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมการ
บ ารุงรักษาเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า หรือหลอดไฟฟ้าตาม
ถนนหรือชุมชน 

๔.๐๑ ๐.๗๘ มาก 

๕. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้มีระบบ
ประปาชุมชนทุกครัวเรือน 

๓.๔๙ ๐.๗๙ มาก 

โดยรวม ๓.๘๐ ๐.๕๐ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมาก      
(=๓.๘๐, S.D.= ๐.๕๐) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมการบ ารุงรักษา
เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า หรือหลอดไฟฟ้าตามถนนหรือชุมชน” (=๔.๐๑, S.D.= ๐.๗๘) รองลงมาได้แก่ 
ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง 
ถนนหิ นคุ ก ”  ( =๓ .๙๔ ,  S.D. =  ๐ .๖๙ )  และข้ อที่ มี ค่ า เ ฉลี่ ยน้ อยที่ สุ ด  ได้ แก่  ข้ อที่ ว่ า  
“นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้มีระบบประปาชุมชนทุ กครัวเรือน” ( =๓.๔๙,  
S.D.= ๐.๗๙) ตามล าดับ 
 



๗๘ 

ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชนต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม           
จังหวัดนครพนม 

 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(n=๓๗๒) 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลให้สถานศึกษาใน

สังกัดได้รับการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ที่มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพียงพอ ทันสมัย เด็กได้รับ
โอกาสทางการศึกษา 

๓.๔๘ ๐.๕๖ มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลสนับสนุนให้
ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุข อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

๓.๔๘ ๐.๕๘ มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๓.๓๑ ๐.๖๑ ปานกลาง 

๔. นักการ เมืองท้องถิ่นร่ วมกับ เทศบาลให้มี การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อตาม
ประจ าฤดโูรคติดต่อ 

๒.๙๔ ๐.๖๖ น้อย 

๕. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมอาชีพที่
เหมาะสมแก่ประชาชน 

๒.๙๕ ๐.๕๗ น้อย 

โดยรวม ๓.๒๓ ๐.๓๖ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับปาน
กลาง (=๓.๒๓, S.D.= ๐.๓๖) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลให้
สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ 
ทันสมัย เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา” ( =๓.๔๘, S.D.=  ๐.๕๖) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า            
“๒.นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุข อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง” (=๓.๔๘, S.D.= ๐.๕๘) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมือง
ท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตามประจ าฤดูโรคติดต่อ”  
(=๒.๙๔, S.D.= ๐.๖๖) ตามล าดับ 
 
 
 



๗๙ 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม           
จังหวัดนครพนม 

 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(n=๓๗๒) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา       
ความสงบเรียบร้อย 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

๓.๒๑ ๐.๖๖ ปานกลาง 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับ
ความเสมอภาค  และมีสิทธิเสรีภาพ 

๓.๒๔ ๐.๖๖ ปานกลาง 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลในรักษาความ
สงบ เ รี ยบร้ อยของชุ มชน  โ ดยมี อ าส าสมั ค ร            
ฝ่ายพลเรือน 

๓.๕๒ ๐.๕๗ มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดยมีศูนย์บรรเทา
สาธารณะภัย 

๓.๔๑ ๐.๗๐ มาก 

๕. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลมีการฝึกอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน
ภายในชุมชน 

๓.๐๕ ๐.๘๖ ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๒๙ ๐.๔๐ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๒๙, S.D.= ๐.๔๐) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ
ที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลในรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน โดยมีอาสาสมัคร
ฝ่ายพลเรือน” (=๓.๕๒, S.D.= ๐.๕๗) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับ
เทศบาลสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย” (=๓.๔๑, 
S.D.= ๐.๗๐) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมือง
ท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนภายใน
ชุมชน” (=๓.๐๕, S.D.= ๐.๘๖) ตามล าดับ 
 
 
 



๘๐ 

ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม           
จังหวัดนครพนม 

 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(n=๓๗๒) 

ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 

x̅  S.D. แปลผล 
๑. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมการจัด

กิจกรรมประ เพณีท้ อ งถิ่ นและวั นส า คัญทา ง
พระพุทธศาสนาเป็นประจ า 

๓.๙๓ ๐.๖๕ มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดกิจกรรม/
โครงการ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

๓.๙๖ ๐.๖๒ มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดกิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน 

๓.๘๑ ๐.๗๕ มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้มีการท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน 

๓.๗๗ ๐.๗๔ มาก 

๕. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน 

๒.๘๗ ๐.๖๘ ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๖๗ ๐.๕๐ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า ประชาชนชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนา
เทศบาลต าบล ด้านด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับมาก (=๓.๖๗, S.D.= ๐.๕๐) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับ
เทศบาลจัดกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น”(=๓.๙๖, S.D.= 

๐.๖๒) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริม
การจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจ า” (=๓.๙๓, S.D.= 

๐.๖๕) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่น
ร่วมกับเทศบาลส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน” (=๒.๘๗, S.D.= ๐.๖๘) ตามล าดับ 
 
  



๘๑ 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม     
จังหวัดนครพนม 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท
ของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ๒ กลุ่ม ในเรื่อง เพศ โดยการทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA) ใน
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า ๒ 
กลุ่ม ในเรื่อง อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) ดังนี้ 

 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๑ ใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น  
ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท

ของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม จ าแนกตามเพศ โดยรวม 

(n=๓๗๒) 
 

เพศ 
 ระดับการมีส่วนร่วม 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ชาย ๑๙๘ ๓.๕๒ ๐.๓๒ มาก 
หญิง ๑๗๔ ๓.๔๘ ๐.๒๙ มาก 

โดยรวม ๓๗๒ ๓.๕๐ ๐.๓๑ มาก 
  

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวม จ าแนกตามเพศ อยู่ในระดับมาก  
(=๓.๕๐, S.D.= ๐.๓๑)  
  



๘๒ 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
จ าแนกตามเพศ 

 (n = ๓๗๒) 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น n   SD. t Sig. 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ชาย ๑๙๘ ๓.๘๒ ๐.๕๐ .๖๒๐ .๕๓๖ 
หญิง ๑๗๔ ๓.๗๙ ๐.๕๐   

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชาย ๑๙๘ ๓.๒๖ ๐.๓๘ ๑.๖๕๗ .๐๙๘ 
หญิง ๑๗๔ ๓.๒๐ ๐.๓๔   

๓. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงเรียบร้อย 

ชาย ๑๙๘ ๓.๓๒ ๐.๔๓ ๑.๔๔๓ .๑๕๐ 
หญิง ๑๗๔ ๓.๒๖ ๐.๓๖   

๔. ด้านการศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ชาย ๑๙๘ ๓.๖๗ ๐.๕๒ -.๑๐๑ .๙๒๐ 
หญิง ๑๗๔ ๓.๖๗ ๐.๔๘   

รวม 
ชาย ๑๙๘ ๓.๕๒ ๐.๓๒ ๑.๑๖๗ .๒๔๔ 

หญิง ๑๗๔ ๓.๔๘ ๐.๒๙   
รวม ๓๗๒ ๓.๘๒ ๐.๕๐   

        
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น
ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  

 
 

 
 
 
  
  



๘๓ 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการ
พัฒนาแตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์สมมติฐานที่  ๒ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบ 
ความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับ
ความ เชื่ อมั่ น  ๙๕% ดั งนั้ น  ถ้ า เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านต่ อ เมื่ อค่ า  Sig.  น้ อยกว่ า  ๐ .๐๕  
ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบ 
การบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท

ของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม จ าแนกตามอาย ุโดยรวม 

(n=๓๗๒) 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น SS df MS F Sig. 

๑. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๗๑๓ ๕ ๑.๑๔๓ ๔.๗๙๓ .๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๘๗.๒๕๖ ๓๖๖ .๒๓๘   
รวม ๙๒.๙๖๙ ๓๗๑    

๒. ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ระหว่างกลุ่ม .๔๔๒ ๕ .๐๘๘ .๖๔๙ .๖๖๒ 
ภายในกลุ่ม ๔๙.๘๐๖ ๓๖๖ .๑๓๖   
รวม ๕๐.๒๔๘ ๓๗๑    

๓. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสง
เรียบร้อย 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๘๘๖ ๕ .๓๗๗ ๒.๓๖๘ .๐๓๙ 
ภายในกลุ่ม ๕๘.๒๙๖ ๓๖๖ .๑๕๙   
รวม ๖๐.๑๘๒ ๓๗๑    

๔. ด้านการศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๗๗๘ ๕ .๓๕๖ ๑.๔๐๑ .๒๒๓ 
ภายในกลุ่ม ๙๒.๘๙๔ ๓๖๖ .๒๕๔   
รวม ๙๔.๖๗๒ ๓๗๑    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๐๗ ๕ .๒๐๑ ๒.๑๒๒ .๐๖๒ 
ภายในกลุ่ม ๓๔.๗๔๖ ๓๖๖ .๐๙๕   
รวม ๓๕.๗๕๓ ๓๗๑    

 



๘๔ 

จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น
ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานที่  ๓ ประชาชนมีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาแตกต่างกัน 

การวิ เคราะห์ สมมติ ฐานที่  ๒ ใช้ สถิ ติ  F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบ 
ความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความเชื่อมั่น 
๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดและน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม          
จังหวัดนครพนม จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม 

 (n = ๓๗๒) 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น SS df MS F Sig. 

๑.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ระหว่างกลุ่ม .๔๐๐ ๒ .๒๐๐ .๗๙๘ .๔๕๑ 
ภายในกลุ่ม ๙๒.๕๖๙ ๓๖๙ .๒๕๑   
รวม ๙๒.๙๖๙ ๓๗๑    

๒. ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ระหว่างกลุ่ม .๒๕๔ ๒ .๑๒๗ .๙๓๖ .๓๙๓ 
ภายในกลุ่ม ๔๙.๙๙๔ ๓๖๙ .๑๓๕   
รวม ๕๐.๒๔๘ ๓๗๑    

๓. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสง
เรียบร้อย 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๐๔ ๒ .๕๐๒ ๓.๑๓๐ .๐๔๕ 
ภายในกลุ่ม ๕๙.๑๗๘ ๓๖๙ .๑๖๐   
รวม ๖๐.๑๘๒ ๓๗๑    

๔. ด้านการศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม .๔๓๑ ๒ .๒๑๕ .๘๔๓ .๔๓๑ 
ภายในกลุ่ม ๙๔.๒๔๒ ๓๖๙ .๒๕๕   
รวม ๙๔.๖๗๒ ๓๗๑    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม .๒๙๕ ๒ .๑๔๗ ๑.๕๓๒ .๒๑๗ 
ภายในกลุ่ม ๓๕.๔๕๙ ๓๖๙ .๐๙๖   
รวม ๓๕.๗๕๓ ๓๗๑    



๘๕ 

  
จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

 
สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของ

นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาแตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สมมติฐานที่  ๒ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบ 

ความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้นถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่
ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้
 ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม          
จังหวัดนครพนม จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม 

(n = ๓๗๒) 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น SS df MS F Sig. 

๑.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ระหว่างกลุ่ม .๔๙๘ ๓ .๑๖๖ .๖๖๑ .๕๗๗ 
ภายในกลุ่ม ๙๒.๔๗๑ ๓๖๘ .๒๕๑   
รวม ๙๒.๙๖๙ ๓๗๑    

๒. ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ระหว่างกลุ่ม .๗๗๙ ๓ .๒๖๐ ๑.๙๓๓ .๑๒๔ 
ภายในกลุ่ม ๔๙.๔๖๙ ๓๖๘ .๑๓๔   
รวม ๕๐.๒๔๘ ๓๗๑    

๓. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม ฯ 

ระหว่างกลุ่ม .๗๔๗ ๓ .๒๔๙ ๑.๕๔๒ .๒๐๓ 
ภายในกลุ่ม ๕๙.๔๓๕ ๓๖๘ .๑๖๒   
รวม ๖๐.๑๘๒ ๓๗๑    

๔. ด้านการศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม .๗๐๑ ๓ .๒๓๔ .๙๑๕ .๔๓๔ 
ภายในกลุ่ม ๙๓.๙๗๑ ๓๖๘ .๒๕๕   
รวม ๙๔.๖๗๒ ๓๗๑    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม .๕๒๓ ๓ .๑๗๔ ๑.๘๒๒ .๑๔๓ 
ภายในกลุ่ม ๓๕.๒๓๐ ๓๖๘ .๐๙๖   
รวม ๓๕.๗๕๓ ๓๗๑    

 



๘๖ 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

 
สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง

ท้องถิ่นในการพัฒนาแตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สมมติฐานที่  ๒ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบ 

ความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับ
ความ เชื่ อมั่ น  ๙๕% ดั งนั้ น  ถ้ า เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านต่ อ เมื่ อค่ า  Sig.  น้ อยกว่ า  ๐ .๐๕  
ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบ 
การบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม           
จังหวัดนครพนม จ าแนกตามอาชีพ โดยรวม 

 (n = ๓๗๒) 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น SS df MS F Sig. 

๑.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๖๒๗ ๕ .๓๒๕ ๑.๓๐๓ .๒๖๒ 
ภายในกลุ่ม ๙๑.๓๔๒ ๓๖๖ .๒๕๐   
รวม ๙๒.๙๖๙ ๓๗๑    

๒. ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ระหว่างกลุ่ม .๑๓๔ ๕ .๐๒๗ .๑๙๖ .๙๖๔ 
ภายในกลุ่ม ๕๐.๑๑๔ ๓๖๖ .๑๓๗   
รวม ๕๐.๒๔๘ ๓๗๑    

๓. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสง
เรียบร้อย 

ระหว่างกลุ่ม .๕๔๐ ๕ .๑๐๘ .๖๖๓ .๖๕๒ 
ภายในกลุ่ม ๕๙.๖๔๒ ๓๖๖ .๑๖๓   
รวม ๖๐.๑๘๒ ๓๗๑    

๔. ด้านการศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม .๖๗๒ ๕ .๑๓๔ .๕๒๓ .๗๕๙ 
ภายในกลุ่ม ๙๔.๐๐๐ ๓๖๖ .๒๕๗   
รวม ๙๔.๖๗๒ ๓๗๑    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม .๒๔๔ ๕ .๐๔๙ .๕๐๔ .๗๗๓ 
ภายในกลุ่ม ๓๕.๕๐๙ ๓๖๖ .๐๙๗   
รวม ๓๕.๗๕๓ ๓๗๑    

  
จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
  



๘๘ 

ตารางที่ ๔.๑๓  สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม       
จังหวัดนครพนม โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 

สมมติฐาน
ที ่

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
t-test/ 
F-test 

ค่า Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑ เพศ 
บทบาทของนั กการ 
เมืองท้องถิ่น 

๑.๑๖๗ .๒๔๔ 
- / 

๒ อายุ 
บทบาทของนักการ 
เมืองท้องถิ่น 

๒.๑๒๒ .๐๖๒ 
- / 

๓ สถานภาพ 
บทบาทของนักการ 
เมืองท้องถิ่น 

๑.๕๓๒ .๒๑๗ 
- / 

๔ การศึกษา 
บทบาทของนักการ 
เมืองท้องถิ่น 

๑.๘๒๒ .๑๔๓ 
- / 

๕ อาชีพ 
บทบาทของนักการ 
เมืองท้องถิน่ 

.๕๐๔ .๗๗๓ 
- / 

 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

  



๘๙ 

๔.๔  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม 

จากผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด (Open-Ended) ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลโดย
เขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง ดังนี้ 

๔.๔.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น

ในการพัฒนาเทศบาล ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น
ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปัญหา อุปสรรค ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
 

๑. น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการใช้ใน
ครัวเรือน 

 

๑๔ 

 

 

๑. ควรที่จะส ารวจระบบน้ าประปา 
หรือให้หน่วยงานมาตรวจสอบน้ า
บาดาลในพื้นที่ 

 
๖ 

 

๒. ในพ้ืนที่บางส่วนยังไม่มีการ
ซ่อมแซมถนนและยังไม่สะดวกใน
การเดินทางช่วงฤดูฝน 

๑๐ ๒. ควรที่จัดให้มีโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนอย่างเร่งด่วน 

๗ 
 

 

 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางต่อ
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบล ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนี้ ปัญหา คือ 
๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการใช้ในครัวเรือนจ านวน ๑๔ คน ๒) ในพ้ืนที่
บางส่วนยังไม่มีการซ่อมแซมถนนและยังไม่สะดวกในการเดินทางช่วงฤดูฝน  จ านวน ๑๐ คน          
แนวทางแก้ไข คือ ๑) ควรที่จะส ารวจระบบน้ าประปา หรือให้หน่วยงานมาตรวจสอบน้ าบาดาลใน
พ้ืนที ่จ านวน ๖ คน  ๒) ควรที่จัดให้มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนอย่างเร่งด่วน จ านวน ๗ คน  

  



๙๐ 

๔.๔.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น

ในการพัฒนาเทศบาล ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๑๕ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น
ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ปัญหา อุปสรรค ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. หน่วยงานในพื้นท่ีไม่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อตามประจ าฤดูอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

๑๒ 
 
 

 

๑. ให้มีสื่อหรือให้ผู้น าชุมชน
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อแก่ประชาชน 

 
๗ 
 

 

๒.ประชาชนไม่ได้รับส่งเสริมในการ
ประกอบอาชีพ 

๙ 
 
 

 

๒. ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพที่สามารถ
ต่อยอดได้ 

๑๐ 
 
 

 

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางต่อ
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดังนี้ ปัญหา คือ ๑) 
ไม่มีหน่วยงานในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตามประจ าฤดูอย่างสม่ าเสมอจ านวน 
๑๒ คน ๒) ประชาชนไม่ได้รับส่งเสริมในการประกอบอาชีพ จ านวน ๙ คน แนวทางแก้ไข คือ ๑) ให้
มีสื่อหรือให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อแก่ประชาชนจ านวน ๗ คน ๒) ควร
ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพที่สามารถต่อยอดได้ จ านวน ๑๐ คน  

 

 

 

 

 

 
  



๙๑ 

๔.๔.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น

ในการพัฒนาเทศบาล ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๑๖ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น
ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

ปัญหา อุปสรรค ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑.ขาดการฝึกอบรมและให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กและ
เยาวชนภายในชุมชน 

 
๑๕ 
 
 

๑.ควรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และโทษจากยาเสพติดให้แก่เด็ก
และเยาวชนภายในชุมชนทุกๆเดือน
อย่างสม่ าเสมอ 

 
๑๐ 

๒.ขาดการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชน
ได้รับความเสมอภาค  และมีสิทธิ
เสรีภาพ 
 

 
๑๒ 
 

๒.ควรปลูกฝังให้ประชาชนใช้สิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่
ถูกต้องอยู่ในกรอบอันดีงาม 
 

 
๑๐ 

 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางต่อ
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ดังนี้ ปัญหา คือ ๑) ขาดการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ให้แก่เด็กและเยาวชนภายในชุมชน จ านวน ๑๕ คน ๒) ขาดการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับความเสมอภาค  และมีสิทธิเสรีภาพ จ านวน ๑๒ คน แนวทางแก้ไข 
คือ ๑) ให้มีสื่อหรือให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อแก่ประชาชนจ านวน ๑๐ 
คน ๒) ควรส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับความเสมอภาค  และมี
สิทธิเสรีภาพ จ านวน ๑๐ คน 

๔.๔.๔ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น
ในการพัฒนาเทศบาล ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  ด้านการศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑๗ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้านการศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



๙๒ 

ปัญหา อุปสรรค ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑.ขาดการส่งเสริมสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน 

๑๔ 
 
 

๑. ควรส่งเสริมสนับสนุนภูมิปญัญา
ท้องถิ่นให้กับชุมชนพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 

๙ 

๒.ขาดการจัดกิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน 

๑๕ 
 

  ๒. ควรปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเยาวชน 
ให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เยาวชน 
 

๗ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางต่อ
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ ปัญหา คือ ๑) ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับชุมชน จ านวน ๑๔ คน ๒) ขาดการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน จ านวน 
๑๕ คน แนวทางแก้ไข คือ ๑) ควรส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน จ านวน    ๙ คน 
๒) ควรปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเยาวชน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน จ านวน ๗ คน 

  

 

 

 
  



๙๓ 

 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท
ของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม          
จังหวัดนครพนม  
 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview) ส าหรับเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants)  จากการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน ๗ รูปหรือคน ผล 
การสัมภาษณ์พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า 
๑. นักการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่ มักที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก่อนเป็นอันดับแรก 

เพราะพ้ืนที่เทศบาลในชนบทยังขาดแคลนในเรื่องของถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนหินคุก ใน
ส่วนด้านการดูแลความสะอาดของประชาชนในเขตเทศบาลก็ได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบท าให้
ประชาชนได้มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด๑ 

๒. นักการเมืองท้องถิ่น มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ คอยดุแล สนับสนุนในเรื่องของ
การอ านวยความสะดวกในเรื่องการดูแลความสะอาดของถนน การบ ารุงรักษาเสาไฟฟ้า สายไฟตาม
ถนนของชุมชน และระบบน้ าประปา๒ 

๓. นักการเมืองท้องถิ่น มีการสนับสนุนและคอยดูแล ในเรื่องของไฟฟ้า น้ าประปา ตลอด
ถึง ให้ชาวบ้านได้มีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเรื่องของการรักษาความสะอาด เช่น วัด 
และ โรงเรียน๓ 

๔. นักการเมืองท้องถิ่น รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของถนน
อย่างเป็นประจ า ตลอดถึงอ านวยความสะดวกในเรื่องไฟฟ้าและความสว่างในชุมชน มีโครงการ
ก่อสร้างถนนให้ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก๔ 

๕. โครงสร้างพ้ืนฐาน นักการเมืองท้องถิ่นควนเน้นหนักในบาทบาทหน้าที่นี้ในเรื่องของ
ถนนหนทางเพ่ือความสะดวกที่ประชาชนได้สัญจรไปมา ไม่ว่าจะเป็นถนนไปท าไร่ท าสวนการเกษตร ก็
มีการ ซ่อมและสร้าง เพ่ือการสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ๕ 

๖. นักการเมืองท้องถิ่น ควรต้องมีการรับผิดชอบในบทบาทนี้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในบาง
พ้ืนที่ยังมีถนนยังช ารุดอยู่มาก และในเรื่องของไฟส่องสว่างริมถนนยังไม่เพียงพอ๖ 

                                                           
๑สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี  ๘   ธันวาคม     ๒๕๖๓. 
๒สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี  ๙   พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี  ๒๑  ธันวาคม    ๒๕๖๓. 
๔สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๔ วันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๔. 

๕สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๕ วันท่ี  ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓. 
๖สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๖ วันท่ี   ๒   ธันวาคม  ๒๕๖๓.  



๙๔ 

๗. โครงสร้างพ้ืนฐาน บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นควรมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
นี้ให้มากยิ่งขึ้นในเรื่อการก่อสร้างถนน ตลอดถึงระบบประปา และไฟฟ้าให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุก
ชุมชน ๗ 

สรุปได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่ มักท่ีจะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก่อนเป็นอันดับ
แรก เพราะพ้ืนที่เทศบาลในชนบทยังขาดแคลนในเรื่องของถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนหิน
คุก ในบทบาทนี้นักการเมืองต้องเน้นหนักเพ่ือประชาชนในชุมชนมีการสัญจรไปมาอย่างสะดวกในเรื่อง
ของระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา ควรคอยดูแล และการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษา
ความสะอาดในชุมชนและถนนหนทางเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  

                                                           
๗สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๗ วันท่ี   ๘   ธันวาคม  ๒๕๖๓.  

ความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ความอ านวยความ
สะดวก 

 

วางแผนอย่างเป็นระบบ 
 

ประชาชน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ชุมชนสะอาดปราศจาก
ขยะ 



๙๕ 

๔.๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า  
๑. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  นักการเมืองท้องถิ่นควรให้ส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะส่วน   

ใหญ่เยาวชนในพ้ืนที่ควรได้รับการศึกษา การศึกษาในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงกับระบอบประชาธิปไตย จากความเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์โลกในด้านต่างๆ ท าให้เยาวชนสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว การศึกษาจึงควรมีการ
มาตรฐานให้มีความทันสมัยทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเพ่ือให้สามารถเข้าถึงเยาวชนได้มาก
ยิ่งขึ้น๘ 

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง๙ 

๓. นักการเมืองท้องถิ่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นอย่างดี มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน๑๐ 

๔. นักการเมืองท้องถิ่น ควรส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือที่จะพัฒนา
เยาวชนให้มีความรู้ความสามารถที่จะกลับมาพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น๑๑ 

๕. นักการเมืองท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธีป้องกันเก่ียวกับโรคติดต่อตามประจ าฤดูอย่างสม่ าเสมอ๑๒ 

๖. นักการเมืองส่วนท้องถิ่น ควรที่จะสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพของประชาชนหรือหา
เงินอุดหนุนช่วยชาวเกษตรกรให้มีรายได้ม่ันคง ๑๓ 

๗. นักการเมืองท้องถิ่น ควรเน้นหนักในบทบาทด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นอย่าง
มากเนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีชีวิตที่ดีข้ึนและอยู่ในสภาพที่กินดีอยู่ดี๑๔ 

 
สรุปได้ว่า ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  นักการเมืองท้องถิ่นควรให้ความส าคัญเป็นอย่าง

มาก เพราะส่วนใหญ่ประชาชนในพ้ืนที่ควรได้รับการศึกษา การศึกษาในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มี
ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงกับระบอบประชาธิปไตย 
จากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในด้านต่างๆ ท าให้สามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว การศึกษา
จึงควรมีการมาตรฐานให้มีความทันสมัยทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้มาก และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  

                                                           
๘สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑ วันท่ี   ๒๕   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.  
๙สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๒ วันท่ี   ๒๕   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๐สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี  ๒๓   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๑สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี  ๒๖   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๒สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี  ๒๖   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๓สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี  ๒๖   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๔สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 



๙๖ 

  



๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๔.๕.๓ ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า  
๑. ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย นักการเมืองท้องถิ่น 

ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมในด้านพัฒนาจิตใจ อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนเพ่ือสร้างความ
ปรองดองรู้รักสามัคคีให้เกิดข้ึนในสังคม ๑๕ 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นควรให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน รู้ความต้องการของประชาชน๑๖ 

                                                           
๑๕สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที ่ ๑  วันท่ี   ๒๕   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๖สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๒  วันท่ี   ๒๕   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 

พัฒนาแหล่งการเรียนให้ทันสมัย 

สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธี
ป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อ 

 

ประชาชน 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ประชาชน 

พัฒนาแหล่งการเรียนให้ทันสมัย พัฒนาแหล่งการเรียนให้ทันสมัย 

สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธี
ป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อ 

 

ประชาชน 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ประชาชน 

พัฒนาแหล่งการเรียนให้ทันสมัย 



๙๘ 

๓. ด้านสังคม นักการเมืองท้องถิ่นควรให้ความรู้ เรื่องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ให้ประชาชนได้รับความเสมอภาคและมีสิทธิเสรีภาพในการด าเนินชีวิตโดยไม่ถูกเอารัด
เอาเปรียบ๑๗ 

๔. ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดหาบุคคลเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในชุมชนอย่างเป็นประจ าเพ่ือความปลอดภัย
ในชุมชน๑๘  

๕. นักการเมืองท้องถิ่น ควรหาแนวทางป้องกันเรื่องยาเสพติดอย่างจริงจัง และให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ๑๙ 

๖. ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม ควรให้ผู้น าชุมชนมีการสอดส่องดูแลประชาชนให้
ทั่วถึง๒๐ 

๗. นักการเมืองท้องถิ่นควรฝึกอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน และ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในชุมชน๒๑ 

 
 
 
สรุปได้ว่า ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย นักการเมือง

ท้องถิ่น ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมในด้านพัฒนาจิตใจ อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนเพ่ือ
สร้างความปรองดองรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม นักการเมืองท้องถิ่นควรให้ความรู้เรื่องการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนได้รับความเสมอภาคและมีสิทธิเสรีภาพในการด าเนินชีวิตโดยไม่
ถูกเอารัดเอาเปรียบ ช่วยในการให้ข้อมูลในระบอบประชาธิปไตยในด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
แสดงออกทางการเมือง เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ รู้เรื่องประชาธิปไตย หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ ก็
สามารถจะท าให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีได้ มีผู้ชี้น าทางความคิดที่ดีสังคมในชุมชนก็ดีด้วย 
 
  

                                                           
๑๗สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๓  วันท่ี  ๒๓   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๘สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๔  วันท่ี  ๒๖   กุมภาพันธ ์๒๕๖๔. 
๑๙สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๕  วันท่ี  ๒๖   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๒๐สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๖  วันท่ี   ๒๖   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๒๑สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๗   วันท่ี  ๒๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 



๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

 
๔.๕.๔ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า  
๑. ด้านการศาสนา ถือได้ว่าเป็นสถาบันที่อยู่กับสังคมไทยมายาวนาน ศาสนาสอนให้ทุก

คนกระท าความดีละเว้นจากความชั่ว หากนักการเมืองท้องถิ่นได้น าแนวทางไปปรับใช้ในพัฒนา
เทศบาลก็จะเกิดผลดีกับประชาชน และการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น๒๒ 

๒. พระสงฆ์และนักบวช ก็สามารถชี้น าในเรื่องประชาธิปไตย ได้เป็นแบบอย่างที่ดี เพราะ
พระในปัจจุบันมีความรู้ เรื่องการเมืองเยอะ รู้เรื่องประชาธิปไตยเป็นอย่างดี เช่น  หลักธรรมส าหรับ 
นักปกครอง (หลักอปริหานิยธรรม ๗) พระมีบทบาทในทางการเมืองได้มาก เพราะ “พระ” คือ ศูนย์
รวมด้านจิตใจของคนในสังคม๒๓ 

                                                           
๒๒สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑ วันท่ี   ๒๕   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๒๓สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๒ วันท่ี    ๒๕   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 

ประชาชน 

ด้านจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

มีความสงบเรียบร้อยในสังคม 

ทัศนคติที่ดีในระบอบการปกครอง  
รู้ถึงสิทธิและเสรีภาพทางสังคม 

ชุมชนปลอดยาเสพติด 

มีความสามัคคีเกิดขึ้นในสังคม 



๑๐๐ 

๓. ศาสนาปลูกฝังให้ทุกคนเป็นคนดี มีการสอดแทรกค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจถึงเหตุและปัจจัยที่เกิดข้ึน๒๔ 

๔. นักการเมืองท้องถิ่น ควรจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนได้เข้าร่วม
เพ่ือที่รู้จัก บาป บุญ คุณโทษและสามารถน าค าสั่งสอนของพุทธองค์  แนะน าให้เยาวชนเห็นว่า
นักการเมืองควรมีหลักสังคหวัตถุ ๔ ประการคือ การให้ การพูดจาดี การสงเคราะห์กัน การเป็นผู้ให้
ปฏิบัติดีและไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข๒๕ 

๕. นักการเมืองท้องถิ่น ควรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นซึ่งเป็น
การอนุรักษ์สืบไปจนถึงคนรุ่นหลัง๒๖ 

๖. นักการเมืองท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ประชาชนได้ช่วยกันท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
ตลอดถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นประจ า๒๗ 

๗. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เห็นประโยชน์แก่พวก
พ้อง ให้เห็นความส าคัญในการท าความดี ไม่ท าเพ่ือตนเองแต่ท าเพ่ือส่วนรวมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายไม่โกงกิน ควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชาชนและเยาวชน โดยปลูกฝังให้ประชาชนใช้
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง น าหลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนมีความเป็น
ประชาธิปไตยท่ีแสดงถึงความเคารพต่อตนเองและผู้อ่ืน๒๘ 

สรุปได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เห็นประโยชน์แก่
พวกพ้อง ให้เห็นความส าคัญในการท าความดี ไม่ท าเพ่ือตนเองแต่ท าเพ่ือส่วนรวมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายไม่โกงกิน นักการเมืองต้องมีหลักธรรมส าหรับนักปกครอง เป็นกลางให้มากที่สุด อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้ช่วยกันท านุบ ารุ ง
พระพุทธศาสนาตลอดถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นประจ า 

  

                                                           
๒๔สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๓ วันท่ี   ๒๓   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๒๕สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๔ วันท่ี    ๒๖   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๒๖สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที ่ ๕ วันท่ี   ๒๖   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๒๗สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๖ วันท่ี      ๒๖   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๒๘สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๗ วันท่ี     ๒๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.  



๑๐๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 

  

ประชาชน 

ด้านการศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ประชาชนมีคุณธรรม 

มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

 
จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ให้เยาวชน 

ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่างเป็น
ประจ า 

อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



๑๐๒ 

๔.๖ องค์ความรู ้
๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of knowledge) ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง บทบาทของ

นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผู้วิจัย
สังเคราะห์ได้จากสอบถามและจากการสัมภาษณ์ สามารถน ามาสรุปเพ่ือไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

จากแผนภาพที่ ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย พบว่า บทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. วางแผนอย่างเป็นระบบ  
๒. ความอ านวยความสะดวก  
๓. ชุมชนสะอาดปราศจากขยะ 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑. มีความสงบเรยีบร้อยในสังคม 
๒.ทัศนคติที่ดีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย รู้ถึงสิทธิ
และเสรภีาพทางสังคม 

๓. ชุมชนปลอดยาเสพตดิ 
 

ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

๑. ประชาชนมีคณุธรรมมคีวามซื่อสัตย์ สุจรติ  
๒. มีการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่างเป็นประจ า  
๓. อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 

ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อบทบาท

ของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนา

เทศบาลต าบล 
 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒. สนับสนุนส่งเสรมิอาชีพ  
๓. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวธิี
ป้องกันเกี่ยวกับโรคตดิต่อ 



๑๐๓ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า นักการเมืองท้องถิ่นมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการ
ความอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก  ปลูกจิตส านึกให้รักษความสะอาดท า
ให้ชุมชนสะอาดปราศจากขยะ 

 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า นักการเมืองท้องถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธี
ป้องกันเก่ียวกับโรคติดต่อประจ าฤด ู

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  พบว่า มีความ
สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นในสังคมประชาชนทัศนคติที่ดีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รู้ถึงสิทธิและ
เสรีภาพทางสังคม ท าให้ชุมชนปลอดยาเสพติด 

ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  พบว่า 
นักการเมืองท้องถิ่นจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับประชาชนได้มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีการท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนาอย่างเป็นประจ า อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
  



๑๐๔ 

๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด 

อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 

 

 

จากแผนภาพอธิบายได้ว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สรุปได้ว่า  

นักการเมืองท้องถิ่นมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ในบทบาทนี้นักการเมือง
ต้องเน้นหนักเพ่ือประโยชน์ในชุมชน ควรคอยดูแลอ านวยความสะดวก และรณรงค์ให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการรักษาความสะอาดในชุมชนและถนนหนทางเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การศึกษาในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย ทันต่อ

มีการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบ 

 

บทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่น 

 

ประชาชนได้รับการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

 

ทัศนคติที่ดีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย รู้ถึง
สิทธิและเสรีภาพทางสังคม 

 
ประชาชนมีคุณธรรมมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต 

 



๑๐๕ 

เหตุการณ์ มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้
ข้อมูลแก่ประชาชนได้ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง กล้าแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เพื่อประโยชน์
ของประเทศชาติ รู้เรื่องประชาธิปไตย หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ ก็สามารถจะท าให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี
ได้ มีผู้ชี้น าทางความคิดที่ดีสังคมในชุมชนก็ดีด้วย นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต เห็นความส าคัญในการท าความดี ต้องมีหลักธรรมส าหรับนักปกครอง เป็นกลางให้มากที่สุด 

อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนให้ช่วยกันท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา ตลอดถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นประจ า 

ด้านหลักธรรม (อปริหานิยธรรม ๗) พบว่า นักการเมืองท้องถิ่น มีการประชุมประชาชน
ในพ้ืนที่ เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ และทุกครั้งในการประชุม จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และการออก
กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศที่มีความสุจริตยุติธรรม ไม่เอ้ือประโยชน์ให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง 
และมีความเคารพเชื่อผู้น าท้องถิ่น ได้ส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม มีกิจกรรมประเพณีดี
งาม และเทศบาลยังมีมาตรการปกป้องคุ้มครองประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติ นักการเมืองท้องถิ่น
ควรน าหลักอปริหานิยธรรมมาปรับใช้ เ พ่ือให้เทศบาลเกิดการพัฒนาประสบความส าเร็จมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การบริหารประเทศในระบบประชาธิปไตย เป็นการบริหารของประชา
ชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชนนั่นเอง และยังผลประชาชนมีความสุขทั่วหน้า และการพัฒนา
ประเทศก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน 



    
บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้  ๑)เพ่ือศึกษาบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๒)เพ่ือ
เปรียบเทียบบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ ๓)เพ่ือศึกษาอุปสรรคและแนวทางเสนอแนะ
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด  อ า เภอธาตุพนม                 
จังหวัดนครพนม 

โดยในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) โดย
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 
จากเยาวชนในพ้ืนที ่เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จ านวน ๓๗๒ คน โดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นทั้งปลายเปิด และปลายปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยหาค่าความถ่ี (Frequency), ค่าร้อย
ละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-Test) และค่าเอฟ (F-Test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิอการวิจัยครั้งต่อไป 
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๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยเรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล           

ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

๕.๑.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม พบว่า ประชาชน ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย จ านวน ๑๙๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๓.๒ มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี ขึ้นไป จ านวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗ ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพ
สมรส จ านวน ๑๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒ การศึกษาระดับอยู่ในวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน ๒๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕มีอาชีพเป็นเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง จ านวน ๑๒๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑ ตามล าดับ 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวม 

พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=๓.๕๐, S.D.=๐.๓๑) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน            
(=๓.๘๐, S.D.=๐.๕๐) ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
(=๓.๖๗, S.D.=๐.๕๐) อยู่ในระดับมาก และด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย (=๓.๒๙, S.D.=๐.๔๐) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (=๓.๒๓, S.D.=๐.๓๖) อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบดังนี้ 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก          
(=๓.๔๒, S.D.=๐.๘๔) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมการบ ารุงรักษาเสา
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หรือหลอดไฟฟ้าตามถนนหรือชุมชน” (=๔.๐๑, S.D.= ๐.๗๘) รองลงมาได้แก่ ข้อ
ที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนน
หินคุก” (=๓.๙๔, S.D.= ๐.๖๙) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่น
ร่วมกับเทศบาลจัดให้มีระบบประปาชุมชนทุกครัวเรือน” (=๓.๔๙, S.D.= ๐.๗๙) ตามล าดับ 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง 
(=๓.๒๓, S.D.= ๐.๓๖) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลให้
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สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ 
ทันสมัย เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา” ( =๓.๔๘, S.D.=  ๐.๕๖) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า            
“นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุข อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง” (=๓.๔๘, S.D.= ๐.๕๘) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมือง
ท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตามประจ าฤดูโรคติดต่อ”(
=๒.๙๔, S.D.= ๐.๖๖) ตามล าดับ 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชน
มีความคิด เห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด                
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๒๙, S.D.= ๐.๔๐) เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลในรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน โดยมี
อาสาสมัครฝ่ายพลเรือน” (=๓.๕๒, S.D.= ๐.๕๗) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่น
ร่วมกับเทศบาลสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย”         
(=๓.๔๑, S.D.= ๐.๗๐) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ข้อที่ว่า 
“นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน
ภายในชุมชน” (=๓.๐๕, S.D.= ๐.๘๖) ตามล าดับ 

ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก (=๓.๖๗, S.D.= ๐.๕๐) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น” ( =๓.๙๖, S.D.= ๐.๖๒) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่ ข้อที่ว่า 
“นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาเป็นประจ า” (=๓.๙๓, S.D.= ๐.๖๕) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับชุมชน” (=๒.๘๗, S.D.= ๐.๖๘) ตามล าดับ 

๕.๑.๓ สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

พบว่า ประชาชนที่มีอายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน       มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด               อ าเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน 
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พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการ
พัฒนาเทศบาลต าบล โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการ
พัฒนาเทศบาลต าบล โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีสถานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีสถานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นใน
การพัฒนาเทศบาลต าบล โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แตกต่าง
กัน 

พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบล โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นใน
การพัฒนาเทศบาลต าบล โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

 
 
 
๕.๑.๔ สรุปผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล            
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา
และแนวทางแก้ไขต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบล ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ดังนี้ ปัญหา คือ ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการใช้ในครัวเรือนจ านวน 
๑๔ คน ๒) ในพ้ืนที่บางส่วนยังไม่มีการซ่อมแซมถนนและยังไม่สะดวกในการเดินทางช่วงฤดูฝน 
จ านวน ๑๐ คน แนวทางแก้ไข คือ ๑) ควรที่จะส ารวจระบบน้ าประปา หรือให้หน่วยงานมาตรวจสอบ
น้ าบาดาลในพ้ืนที่ จ านวน ๖ คน  ๒) ควรที่จัดให้มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนอย่างเร่งด่วน 
จ านวน ๗ คน 



๑๑๕ 
 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ดังนี้ ปัญหา คือ ๑) ไม่มีหน่วยงานในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ
ตามประจ าฤดูอย่างสม่ าเสมอจ านวน ๑๒ คน ๒) ประชาชนไม่ได้รับส่งเสริมในการประกอบอาชีพ 
จ านวน ๙ คน แนวทางแก้ไข คือ ๑) ให้มีสื่อหรือให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อแก่ประชาชนจ านวน ๗ คน ๒) ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพที่
สามารถต่อยอดได้ จ านวน ๑๐ คน           

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นใน
การพัฒนาเทศบาล ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังนี้ ปัญหา 
คือ ๑) ขาดการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนภายในชุมชน จ านวน 
๑๕ คน ๒) ขาดการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับความเสมอภาค  
และมีสิทธิเสรีภาพ จ านวน ๑๒ คน แนวทางแก้ไข คือ ๑) ให้มีสื่อหรือให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อแก่ประชาชนจ านวน ๑๐ คน ๒) ควรส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับความเสมอภาค  และมีสิทธิเสรีภาพ จ านวน ๑๐ คน 

ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  พบว่า 
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ดังนี้ ปัญหา คือ ๑) ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน จ านวน ๑๔ คน ๒) 
ขาดการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน จ านวน ๑๕ คน แนวทางแก้ไข คือ ๑) 
ควรส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน จ านวน ๙ คน ๒) ควรปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเยาวชน 
ให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน จ านวน ๗ คน 

๕.๒ อภิปรายผล 

๕.๒.๑ จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

จากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการ
พัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้
ว่า นักการเมืองท้องถิ่นให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านโครงสร้างในเรื่องจัดให้มีโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคุก เพราะว่านักการเมืองท้องถิ่นให้ความใส่ใจแก่ประชาชนเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต นักการเมืองท้องถิ่นเห็นความส าคัญเป็นอย่าง
มาก เพราะการศึกษาในปัจจุบัน มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีความสอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย นักการเมือง
ท้องถิ่นจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมในด้านพัฒนาจิตใจ อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนเพ่ือสร้าง
ความปรองดองรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ



๑๑๖ 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เห็นประโยชน์แก่พวกพ้อง 
ให้เห็นความส าคัญในการท าความดี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง

ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่ มักที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก่อนเป็นอันดับแรก 
เพราะพ้ืนที่เทศบาลในชนบทยังขาดแคลนในเรื่องของถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนหินคุก 
อ านวยความสะดวกในเรื่องของระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา เพราะว่าโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความ
จ าเป็นในการเป็นอยู่ของประชาชนนักการเมืองท้องถิ่นจึงใส่ใจทุกข์สุขของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เกศสุดา โภคานิตย์ และ กีฬา หนูยศ “บทบาทผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่น ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก๑ 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง 
อภิปรายได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นเห็นความส าคัญในการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการ ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ทันสมัย เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา  
เพราะว่า นักการเมืองท้องถิ่นเห็นความส าคัญในการศึกษา เพราะการศึกษา มีความจ าเป็นในการ
พัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพ
จอม งามมีศรี ได้วิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นใน
อ าเภอคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว” พบว่า ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง๒ 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชน
มีความคิด เห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด              
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นให้ความรู้
เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนได้รับความเสมอภาคและมีสิทธิเสรีภาพในการ
ด าเนินชีวิตโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รู้เรื่องประชาธิปไตย รู้หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ ก็สามารถจะท าให้
ประชาชนมีทัศนคติที่ดีได้ นักการเมืองท้องมีส่วนส าคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจในการ

                                                           
๑ เกศสุดา โภคานิตย์ และ กีฬา หนูยศ “บทบาทผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษานายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีท่ี ๕ ฉบับพิเศษ, ๒๕๖๐. 
๒ นพจอม งามมีศรี , “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นใน       

อ าเภอคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, 
(คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๖). 



๑๑๗ 
 

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพจอม งามมีศรี ได้วิจัยเรื่อง “ความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในอ าเภอคลองหาด อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว” พบว่า ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง๓ 

ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจ า นักการเมืองต้องมีหลักธรรมส าหรับนักปกครอง (หลัก
อปริหานิยธรรม ๗)  และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นิภาพร รัตนปริยานุช ได้วิจัยเรื่อง “ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี ” ผลการศึกษาโดยรวม พบว่า ด้านการศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก๔ 

๕.๒.๒ จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

จากผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
๑. ประชาชนมีเพศ อายุ อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น

ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า บทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนได้รับแก้ไขปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทันต่อความต้องการของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย วุฒิกร สุวิทยพันธุ์ “ภาวะผู้น าในการพัฒนาทองถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาล ต าบล
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีเพศ อายุ อาชีพต่างกัน 
ไม่แตกต่างกัน๕ 

๒. ประชาชนมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น
ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทนักการเมืองเหมือนกันในเรื่อง
บทบาทการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โรจนินทร์  ศรีปองพันธ์ จิรายุ ทรัพย์สิน               

                                                           
๓ นพจอม งามมีศรี , “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นใน       

อ าเภอคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง , 
(คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๖). 

 ๔ นิภาพร รัตนปริยานุช, “ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเสม็ด 
อ าเภอเมืองชลบุรี , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป , (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ :
มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๕๖. 

๕ วุฒิกร สุวิทยพันธุ์ “ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาล ต าบลวัฒนานคร         
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, (คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘). 



๑๑๘ 
 

และวันชัย สุขตาม ได้ศึกษาบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ในเขตเทศบาล
เมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีสถานภาพต่างกัน ไม่แตกต่างกัน๖ 

๓. ประชาชนมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น
ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นให้ความส าคัญในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นุชจรี วีรพิพัฒน์ ได้ศึกษาศึกษาเรื่องความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอศรีราชา จังหวดชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีการศึกษาต่างกัน ไม่
แตกต่างกัน๗ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล         

ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล        
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” มีนโยบายเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. นักการเมืองควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการน าเสนอนโยบายที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
๒. ประชาชนควรมีกลุ่มหน่วยงานติดตามตรวจสอบ การด าเนินงานของนักการเมืองเพ่ือที่จะได้ทราบ
ถึงความเคลื่อนไหวและติดตามผลงานของนักการเมือง 
๓. นักการเมืองควรประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมืองแก่ประชาชนได้ได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล          

ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

๑. นักการเมืองท้องถิ่นควรมั่นประชุมปรึกษาหารือกับผู้น าชุมชนรับปัญหาน ามาแก้ไข 
๒. นักการเมืองท้องถิ่นต้องลงมือท าอย่างจริงจังให้ประชาชนได้มั่นใจถึงความรู้ความสามารถที่จะ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีการพัฒนาตามที่ให้นโยบายไว้แก่ชุมชน 

                                                           

 
๖ โรจนินทร์ ศรีปองพันธ์ จิรายุ ทรัพย์สิน และวันชัย สุขตาม “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการ ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์”, วารสาร ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 
 

๗
 นุชจรี วีรพิพัฒน์ “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่นในเขตอ าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ , (คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕). 



๑๑๙ 
 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองอย่างถูกต้อง 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
จากการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการ

พัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” พบว่าจะต้องวิจัยต่อในประเด็น
ดังนี้ 

๑) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” 

๒) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในเทศบาล” 

๓) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “บทบาทของผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นในพัฒนาเทศบาล” 



๑๒๑ 
 

บรรณานุกรม  
 

๑. ภาษาไทย  
ก. ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ 
กรมการสงเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. กระทรวงมหาดไทยกับการกระจายอำนาจ. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอาสารักษาดินแดงกรมการปกครอง, ๒๕๔๗. 
ฉลอง ภิรมยรัตน. กระบวนการกลุม. ภูเก็ต: วิทยาลัยครูภูเก็ต, ๒๕๒๑. 
ชัยวัฒน ถิระพันธุ และ ปาริชาต  สถาปตานนท. การประชุมอยางสรางสรรค. กรุงเทพมหานคร :

อมรินทร พริ้นติ้ง, ๒๕๕๗. 
ชูศักดิ์ เท่ียงตรง. การบริหารการปกครองทองถิ่นของไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, ๒๕๑๘. 
ชูวงศ ฉายะบุตร. การปกครองทองถ่ินไทย พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศ พริ้นต้ิง 

เซ็นเตอร จำกัด ๒๕๓๙. 
ธานิ นท ร  ศิ ลป จ ารุ . การวิ เค ราะห และ วิจั ยข อ มูลทางสถิ ติ ด วย  SPSS พิ มพ ครั้ ง ท่ี  ๙ . 

กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอารแอนดดี. ๒๕๕๑. 
นันทรัตน  จำปาแดง. การเปนลูกนองท่ีดี, กรุงเทพมหานคร : วังอักษร, ๒๕๕๘. 
นันทวัฒน บรมานันท. การปกครองสวนทองถิ่น. พิมพครั้งท่ี ๓, กรุงเทพมหานคร : วิญูชน ๒๕๔๗. 
ประพันธ อำพันประสิทธิ์. สังคมวิทยาเบ้ืองตน. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา, 

๒๕๒๙. 
ประทาน คงฤทธิศึกษากร. “การปกครองทองถิ่น”. พิมพครั้งท่ี ๓, กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๕. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : จันทรเพ็ญ, ๒๕๕๐. 
__________. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๒๗.กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย  คงฺคปฺโต). การคณะสงฆและการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 

มหาเถรสมาคม, ๒๕๕๘. 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 

พระเทพคุณาภรณ (โสภณ โสภณจิตฺโต). อปริหานิยธรรม. กรุงเทพมหานคร : หจก. ดวงกมลปริ้นติ้ง, 
๒๕๕๐. 



๑๒๒ 
 
พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล  นนฺทโก). อธิบายธรรมวิภาค, พิมพครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : มหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พระภาวนาวิริย คุณ (เผด็จ  ทตฺตชีโว). ความรูประมาณ ฐานรากของพระพุทธศาสนา . 

กรุงเทพมหานคร : พีพี พริ้นติ้ง, ๒๕๕๘. 
ภิญโญ สาธร. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, ๒๕๒๓. 
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖), 
เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ. ภาวะผูนำ. กรุงเทพมหานคร : อิน เฮาสโนวเลจ, ๒๕๕๔. 
ลิขิต ธีรเวคิน. การกระจายอำนาจ (decentralization) และการมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๕. 
__________. การปกครองทองถิ่นกับการบริหารจัดการทองถ่ิน: อีกมิติหนึ่งของอารยธรรมโลก. 

กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพคบไฟ, ๒๕๒๘. 
วศิน  อินทสระ. หลักธรรมอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมดาการพิมพ 

๒๕๕๔. 
ศิริพร พงศศรีโรจน. องคการและการจัดการ (พิมพครั้งท่ี ๖). กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจำกัด 

เทคนิค ๑๙, ๒๕๔๐. 
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. สารานุกรมพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
สมศรี  มงคลชัย. การบริการท่ีดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพวังอักษร, ๒๕๕๕. 
สมศักดิ์คง เท่ียงและอัญชลี โพธิ์ทอง. หลักการบริหารการศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๒. 
สงวนศรี วิรัชชัย. จิตวิทยาสังคมเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศึกษาพร, ๒๕๒๘. 
สุพัตรา สุภาพ. ปญหาสังคม. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙. 
อนันต อนันตกูล. กรมการปกครองทองถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๒๑ 
อุทัย หิรัญโต. การปกครองทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๓. 
 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 

(๒) ดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัย : 
กาญจนา แสงสารพันธ. การศึกษาภาวะผูนำกับการบริหารคุณภาพท้ังองคการของโรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘. 

เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนำ
ของหัวหนากลุ มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ี



๑๒๓ 
 

การศึกษา. ดุษฎีนิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๙. 

เกศสุดา โภคานิตย และ กีฬา หนูยศ. บทบาทผูนำในการพัฒนาทองถ่ิน กรณีศึกษานายกองคการ
บริหารสวนตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร 
ปท่ี ๕ ฉบับพิเศษ, ๒๕๖๐. 

คุณวุฒิ ออสุวรรณ. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชน: ศึกษากรณี ความคิดเห็นของ
กรรมการชุมชนยอยเทศบาลตำบลหัวหิน. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (รัฐศาสตร). บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๕. 

ชูโชค ทิพยโสตถิ. การสำรวจทัศนคติตอความพึงพอใจของผูรับบริการดานงานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจำตัวประชาชนของสำนักงานเขตบางนา. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕. 

ชัยศักดิ์ แสวงผล. บทบาทท่ีควรจะเปนขององคการบริหารสวนจังหวัดในการพัฒนาจังหวัด กระบี่. 
สารนิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
๒๕๔๙. 

ฐิติรัตน สุวรรณ. บทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ในทัศนะ ของผูนํา
ทองถ่ินในอำเภอเมืองปตตานี. รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๑. 

ณัฐพงศ นิลาทะวงศ. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี ศึกษากรณี: เทศบาลตำบลทา
ขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(การเมืองการปกครอง). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒. 

ธนันทชัย อมรไชยพัฒน. ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(การปกครองทองถิ่น). บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๑. 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

ธวัชชัย วงศสังฮะ. คุณลักษณะของนักการเมืองทองถ่ินในอุดมคติ: กรณีศึกษาเขตตำบลบางโปรง 
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ. คณะรัฐศาสตรและนิ ติศาสตร : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔. 

นงพงา กอธวัช. ศึกษาเรื่องการศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง 
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๓. 

นพจอม งามมีศรี. ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินใน อำเภอคลอง
หาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง, คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๖. 



๑๒๔ 
 
นิภาพร รัตนปริยานุช. ความตองการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสม็ด 

อำเภอเมืองชลบุรี. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ท่ัวไป. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๕๕๖. 

บุบผา จานทอง. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายกองคการบริหารสวนตำบลในทัศนะของประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง:ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลหนาพระธาตุ อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี. 
ปญหาพิเศษรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารงานทองถิ่น. วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐. 

ปาริชาติ ทองมา. ศึกษาสภภาพภาวะผูนำแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ, ๒๕๕๐. 

พระมหาโยธิน ละมูล. “บทบาทพระสงฆในฐานะทรัพยากรมนุษยและนักพัฒนา ทรัพยากรมนุษย”. 
วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม). กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๕. 

พรพิทยา แกวสามสี. “การศึกษาบทบาทการบริหารของศึกษาธิการจังหวัดในประเทศไทย”.                
วิทยานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหาร). สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๙. 
 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
พัชรา เพ็ชรจรูญ. เหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (การปกครองทองถิ่น). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๓. 

มารุต มาลารัตน. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี: 
กรณี ศึกษาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จั งหวัด เชี ยงใหม .                 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(การเมืองและการปกครอง). บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๘. 

ลักษณวรรณ พวงไมม่ิง. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของราษฎรผูพิทักษปาประจำหนวยปองกัน
รักษาปา จังหวัดแพร. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรปาไม. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๕. 

วันชัย แกวศิริโกมล. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสำนักงานเขตทุงครุ
กรุงเทพมหานคร. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐.  

วุฒิพงศ ชุมเสนา. ปจจัยท่ีสงผลตอการไดรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองทองถิ่น). บัณฑิต
วิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๑. 



๑๒๕ 
 
วุฒิกร สุวิทยพันธุ. ภาวะผูนําในการพัฒนาทองถ่ินของนายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลวัฒนานคร         

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘. 

อมร รักษาสัตย. การกระจายอำนาจท่ีผิดพลาดซ้ำซากของมหาดไทยและนักการเมือง. วารสาร 
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔. 

 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
(๓) ส่ืออีเล็คทรอนิคส 
เทศบาลตำบลนาหนาด. ขอมูลตาม สถิติประชากรจากทะเบียนบาน ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๕๖๑ . แหลงท่ีมา. http://www.nanard.go.th/index.php/home/index?fbclid 
คนเม่ือ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒. 

ลิ ขิ ต  ธี ร เว คิ น . คุ ณ ส ม บั ติ ส ำ คั ญ ข อ งนั ก ก า ร เมื อ ง ท่ี ดี . [อ อ น ไล น ] . แ ห ล ง ท่ี ม า : 
https://mgronline.com/daily/detail/9490000061572, ค น เ ม่ื อ  ๘  ก รก ฎ าค ม 
๒๕๖๓. 

สุ ท ธิ ชั ย  ป ญ ญ โ ร จ น .  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ผู น ำ ท่ี ดี ” .  [ อ อ น ไ ล น ] .  แ ห ล ง ที ม า : 
http://oknation.nationtv.tv/blog/markandtony/2011/08/10/entry-1, ค น เ ม่ื อ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

2. ภาษาอังกฤษ :  
Biddle. The Community Development Process : The Discovery of Local Initiative, 

New York: Holt Rinehart and Winston, 1959. 

Bennis, Warren. Our Definition of Leadership (Online (2002). Available : 
http://www.teal.org.uk//Leadership//definition.html), 15 April 2020. 

Clement, L. M.&Richard, S. T.. Effective leadership in student services.San. 
Francisco: Jossey- Bass, 1992. 

Daniel Wit. A comparative survey of local goverment and administration. 
Kurusapha Press, Bangkok, 1967. 

https://mgronline.com/daily/detail/9490000061572
http://oknation.nationtv.tv/blog/markandtony/2011/08/10/entry-1


๑๒๖ 
 
Drucker, Peter, Our Definition of Leadership, (Online (2002). Available : 

http://www.teal.org.uk//Leadership//definition.html), 15 April 2020. 
G. Yukl. Leadership in Organizations. 4th ed. Engle woof Cliffs, New Jersey:      

Prentice – Hill, 1998. 
Haris G. Montagu. Comparative Local Government. Great Britain: William Brendon 

and Son, 1984. 
Hoyle. The Role of the Teacher. London: Rout ledge and Kegan Paul, 1969. 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
John J. Clarke. Out Line of Local government of the United Kingdom. Sir Isaac 

Pitman & Sons, London, 1957. 
John W. Gardner. On Leadership. New York: A Divison of Macmillan, 1990. 
Morse. N. C. Satisfactions in the White Collar Job. Michigan: University of Michigan 

Press, 1953. 
Strauss. G. and Sayless. Personnel : The Human Problems of Management.        

New Jersey: Prentice – Hall, 1960. 
William V. Holloway. State and Local government in the United States. Mc Graw-

Hill,New York, 1951. 
William A. Robson. Local Government, In Encyclopedia of Social science.          

New York: The Macmillan, 1953. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ข. 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๓๒ 

 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม 
 

 
ข้อ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓  ๔ ๕ รวม ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

       ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. 
นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้
มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ถนนลาดยาง ถนนหินคุก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

 
๒. 

นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษา
ความสะอาดของถนน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

 
๓. 

นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้
มีการซ่อมแซมถนนหรือทางเดินเท้าเพ่ือ
ความสะดวกแก่ประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

 
๔. 

นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
ส่ ง เ ส ริ มก า รบ า รุ ง รั กษา เส า ไฟ ฟ้ า 
สายไฟฟ้า หรือหลอดไฟฟ้าตามถนนหรือ
ชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

 
๕. 
 

นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้
มีระบบประปาชุมชนทุกครัวเรือน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

 
 
 
 
 
 
  



๑๓๓ 

 

 
 
ข้อ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓  ๔ ๕ รวม ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

         ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๖. 

นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลให้
สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนา มี
สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ทันสมัย 
เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. 
นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุข อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
๘. 
 
 

นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๙. 
 

นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลให้มี
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
โรคติดต่อตามประจ าฤดูโรคติดต่อ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐. 
นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

      ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย     

๑๑. 
 

นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๒. 
 

นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับความ
เสมอภาค  และมีสิทธิเสรีภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
 
  



๑๓๔ 

 

 
 
ข้อ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓  ๔ ๕ รวม ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

๑๓. 
นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลใน
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน โดย
มีอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๔. 
นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
๑๕. 
 
 

นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลมี
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ให้แก่เด็กและเยาวชนภายในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น     

๑๖. 
 

นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็น
ประจ า 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๗. 
 

นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัด
กิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๘. 
นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัด
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเยาวชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๙. 
นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัด
ให้มีการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาแก่
ชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒๐. 
นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค.  
หนังสืออนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓๖ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

๑๓๘ 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.968 20 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 62.4667 245.430 .855 .965 

a2 61.8000 257.131 .686 .967 

a3 61.9667 253.206 .826 .966 

a4 62.2333 250.047 .806 .966 

a5 62.2333 250.047 .806 .966 

b1 61.8333 255.040 .791 .966 

b2 62.4667 245.430 .855 .965 

b3 61.9667 253.206 .826 .966 

b4 61.9667 253.206 .826 .966 

b5 62.2667 252.478 .740 .967 

c1 62.1667 253.247 .832 .966 

c2 62.0333 249.757 .696 .967 

c3 62.1667 254.695 .629 .968 

c4 62.2667 252.478 .740 .967 

c5 62.4667 245.430 .855 .965 

d1 61.8000 255.890 .608 .968 

d2 61.9667 253.206 .826 .966 

d3 61.7333 254.271 .660 .968 

d4 61.7000 257.321 .636 .968 

d5 62.4667 245.430 .855 .965 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 
 

        
 

        
 
          
        
 
       
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
แบบสอบถามในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 

แบบสอบถาม 
เรื่อง 

บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับโครงการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล         
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ข้อมูลแบบสอบถามจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาเท่านั้น และจะน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ทั้งนี้ผู้วิจัยขอกราบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ ได้เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ณ 
โอกาสนี้  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ค าชี้แจง:  โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงในช่อง [    ]  

๑. เพศ   [    ] ชาย   [    ] หญิง  
๒. อาย ุ   [    ] ๑๘ – ๒๕ ป ี  [    ] ๒๖ – ๓๐ ปี    
            [    ] ๓๑ – ๔๐ ปี                    [    ] ๔๑ – ๕๐ ปี     

[    ] ๕๑ – ๖๐ ปี   [    ] ๖๐ ปีขึ้นไป  
๓. สถานภาพสมรส   [    ] สมรส     [    ] โสด     [   ] หม้าย/หย่าร้าง   
๔. การศึกษา    [    ] มัธยมศึกษาตอนปลาย        [    ] ปวช./ปวส.        
                      [    ] ปริญญาตรี                      [    ] ปริญญาโทข้ึนไป  
๕. กลุ่มอาชีพ   [    ] ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ  [    ] เจ้าของกิจการ/ร้านค้า/ค้าขาย        

[    ] พนักงานบริษัท/พนักงานร้านค้า     [    ] เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง  
[    ] อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป   [    ] นักเรียน/นักศึกษา  
[    ] อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................  

 
ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 



๑๔๓ 

 

  
  ระดับ ๕ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
  ระดับ ๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มาก 
  ระดับ ๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
  ระดับ ๒ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อย 
  ระดับ ๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อยท่ีสุด 
 

ข้อ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น

ในการพัฒนาเทศบาล     
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑ นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้มีโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคุก 

     

๒ นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกัน
ดูแลรักษาความสะอาดของถนน 

     

๓ นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้มีการซ่อมแซมถนน
หรือทางเดินเท้าเพ่ือความสะดวกแก่ประชาชน 

     

๔ นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมการบ ารุงรักษา     
เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า หรือหลอดไฟฟ้าตามถนนหรือชุมชน 

     

๕ นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้มีระบบประปาชุมชน
ทุกครัวเรือน 

     

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6 นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับ

การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอ ทันสมัย เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา 

     

7 นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลสนับสนุนให้ประชาชนได้รับ
การบริการด้านสาธารณสุข อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

     

8 นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

9 นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตามประจ าฤดโูรคติดต่อ 

     

10 นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมแก่
ประชาชน 

     

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
11 นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน      



๑๔๔ 

 

ข้อ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น

ในการพัฒนาเทศบาล     
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ร่วมในการพัฒนาชุมชน 

12 นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับความเสมอภาค  และมี
สิทธิเสรีภาพ 

     

13 นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลในรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน โดยมีอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน 

     

14 นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย 

     

15 นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลมีการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนภายในชุมชน 

     

๔. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๖ นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจ า 

     

๑๗ นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดกิจกรรม/โครงการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

     

๑๘ นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเยาวชน 

     

๑๙ นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดให้มีการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาแก่ชุมชน 

     

๒๐ นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับชุมชน 

     

 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ  
แนะที่ เกี่ยวข้องกับบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด            
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 

๓.๑ ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน 

ปัญหา............................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการแก้ไข............................................................................................................................................ 



๑๔๕ 

 

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

๓.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

ปัญหา............................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการแก้ไข............................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
๓.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ 

ปัญหา............................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการแก้ไข............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
๓.๔ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปัญหา............................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการแก้ไข............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 

*** ขอเจริญพร และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 

พระศกลวัธน์ จิตฺตปญฺโญ (วงวิวงษ์) 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 
 

        
 

            
 

 



๑๔๘ 
 

        
 

       
 

 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลในการท าวิจัย (สัมภาษณ์) 



๑๔๙ 
 

 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

ล ำดับที่  ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 
ล ำดับที่ ๑ ส.ต.ต.ยุทธนา อาจวิชัย ปลัดเทศบาลต าบลนาหนาด 
ล ำดับที่ ๒ พระครูรัตนธรรมนำท เจ้าคณะต าบลนาหนาด 
ล ำดับที่ ๓ นางสาวจาสิริ มณีพงศกร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 
ล ำดับที่ ๔ นำยวีรวัฒน์ ยี่สำรพัฒน์ นำยกเทศมนตรีต ำบลนำหนำด 
ล ำดับที่ ๕ นายถวิล พรหมดี ก านันต าบลนาหนาด 
ล ำดับที่ ๖ นายสะเรี่ย ศรีวรขาน   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ 
ล ำดับที่ ๗ นายวัชระ หยาดค า   ข้าราชการบ านาญ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ. 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๕๑ 
 

 
        

 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม             

จังหวัดนครพนม 
********** 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์เจาะลึก (ln-depth interview) 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………….….........ฉายา/นามสกลุ.......................................................
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน....................................................สถานที่สัมภาษณ์.................................... ...............
วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์................................................... 
 
ตอนที่ ๒ ค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

บทบาทนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาล หมายถึง การปฏิบัติตามหน้าที่และสิทธิ
ของตนตามสถานภาพที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ในทางการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลต าบลใน ใน ๔ 
ด้าน ประกอบด้วย 

๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถึง ภารกิจที่เกี่ยวข้องในการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบกจัด
ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมทั้งดูแลการไฟฟ้าหรือแสงสว่างบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้างอ่ืน 

 ๒) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 ๔) ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
หลักอปริหานิยธรรม ๗  
๑) การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์   ๖) การรักษาวัฒนธรรมประเพณี   
๒) การพร้อมเพรียงกันประชุม              ๗) การอารักขา คุ้มครองผู้ทรงศีล 
๓) การไม่บัญญัติหรือล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ  
๔) การเคารพเชื่อฟัง ผู้น า นักปราชญ์  
๕) การให้เกียรติและเคารพสิทธิสตรี  

  



๑๕๒ 
 

ตอนที่ ๓ ข้อค าถามแบบสัมภาษณ์ 
๑. ท่านคิดว่า บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลในด้าน “โครงสร้างพ้ืนฐาน” เป็น
อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................ 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
๒. ท่านคิดว่า บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลในด้าน “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต” ควร
เป็นอย่างไร 
............................................................................................................. ................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................... ................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๓. ท่านคิดว่า บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลในด้าน “การจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย” ควรเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  
 
 
๔. ท่านคิดว่า บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลในด้าน “ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ควรเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................ 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
๕. ท่านคิดว่า บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลในหลัก “หลักอปริหานิยธรรม” เป็น
อย่างไร 
.................................................................................................................. .............................................. 
......................................................................................................................................................................



๑๕๓ 
 

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

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

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

*** ขอเจริญพร และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ *** 

พระศกลวัธน์ จิตฺตปญฺโญ (วงวิวงษ์) 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ.  

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 
 

ภาพประกอบค าสัมภาษณ์  

  

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๑ 

ส.ต.ต.ยุทธนา อาจวิชัย ปลัดเทศบาล 
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม  

จังหวัดนครพนม 
 

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๒ 

พระครูรัตนธรรมนาท เจ้าคณะต าบล 
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม  

จังหวัดนครพนม 

  

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๓ 

นางสาวจาสิริ มณีพงศกร ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านขอนกองโพนทอง 

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๓ 

นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรี
ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม  

จังหวัดนครพนม 
  



๑๕๖ 
 

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๕ 

นายถวิล พรหมดี  
ก านันต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม  

จังหวัดนครพนม 

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๖ 

นายวัชระ หยาดค า  
ข้าราชการบ านาญ 

 
 
 

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๗ 
นายสะเรี่ย ศรีวรขาน    

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ต าบลนาหนาด  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
 

 
  

 



๑๕๗ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)           : พระศกลวัธน์ จิตฺตปญฺโญ  (วงวิวงษ)์                 
วัน/เดือน/ปี                       : วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗   
ภูมิล าเนา : ๙๑ หมู่ ๑๐ บ้านขอนกอง ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม        
                                       จังหวัดนครพนม       
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ : วัดสุทธาวาส แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
การศึกษา : นักธรรมชั้น เอก  
 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร 
        : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร 
 : ปริญญาตรี พธ.บ.(รัฐศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 

 : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา 2562  
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 

เบอร์ติดต่อโทร. : ๐๖๒-๖๙๖-๔๙๕๔ 
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