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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์ คื อ  ๑ . เพ่ื อศึกษาคุณ ลักษณ ะที่ พึ งประสงค์ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ  ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยจำแนก
ตามปัจจัยตามส่วนบุคคล และ ๓. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ  

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙83 กลุ่มตัวอย่างคือ 
ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 397 คน  โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 
53,563 คน จากสูตรของ (Taro Yamane)  ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการพรรณนาแจกแจงความถี่ประกอบตาราง และวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 7 รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
  
 ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขต
เลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.36) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านวิสัยทัศน์ (=4.43) รองลงมาด้าน
ความรู้ความสามารถ  (=4.37) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  (=4.34)  และด้านบุคลิกภาพ  
(=4.30) ตามลำดับ 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่การศึกษา และรายได้ ต่างกัน มีความคาดหวัง
ต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวม แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่ มี เพศ อายุ 
อาชีพ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ที่ประชาชนต้องการและให้
ความสำคัญในแต่ละด้าน มีดังนี้คือ ด้านความรู้ความสามารถ คือ ผู้แทนราษฎร ต้องเก่ง มีความรู้ มี
ความสามารถ ผู้แทนต้องเก่ง ดี ฉลาด มีไหวพริบ ผู้แทนต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม คือ ต้องการผู้แทนที่มีความประพฤติดีไม่ด่างพร้อย ไม่เห็นแก่ประโยชน์พรรคพวก
ญาติพ่ีน้อง ต้องการผู้แทนที่มีความจริงใจ มารยาทงาม อ่อนน้อมถ่อมตนแบบคนพุทธ เห็นใจคนแก่ 
เอาใจใส่เด็ก สามารถควบคุมตนเองได้ ด้านวิสัยทัศน์ คือ ผู้แทนต้องมองการณ์ไกล มองกว้าง ทันกาล 
สร้างอาชีพให้กับคนในพ้ืนที่ ผู้แทนต้องมองไกลไปข้างหน้า ผู้แทนต้องเป็นนักวางนโยบายที่ดี ด้าน
บุคลิกภาพ คือ ผู้แทนต้องอ่อนน้อมทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง ให้เป็นนิสัย ผู้แทนมีบุคลิกภาพที่มีความ
จริงใจ และผู้แทนรู้จักการใช้อำนาจ ไม่เบ่งเม่ือมีโอกาส  
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Abstract 
 

Objectives of this research were: 1. To study Desirable Characteristics of 
Members of the Parliament Election Area 1, Chaiyapum Province, 2. To compare 
people’s opinions on Desirable Characteristics of Members of the Parliament Election 
Area 1, Chaiyapum Province , classified by personal data, and 3. To propose 
recommendations for Desirable Characteristics of Members of the Parliament Election 
Area 1, Chaiyapum Province   

Methodology was the mixed methods: The quantitative research 
collected data with questionnaires that had total reliability value at 0.983 from 397 
samples, derived from 53,563 people from the first election precinct of the members 
of the parliament in Chaiyapum Province. using Taro Yamane’s formula with 
significance level set at 0.05. Statistics used to analyze data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, SD, hypothesis tested by t-test and F-test. The 
open-ended questionnaires were analyzed by frequency. The qualitative research 
collected data from 7 key informants by in-depth-interviewing, analyzed data by 
descriptive interpretation. 

Findings of the research were as follows: 
1. People’s expectations of Desirable Characteristics of Members of the 

Parliament Election Area 1, Chaiyapum Province, by overall, was at high level           
(x̅=4.36). Also all aspects were at high levels, from high to low as follows:  Aspect of 
vision was at  x̅=4.43 Aspect of knowledge and capacity was at  x̅=4.37 , Aspect of 
ethical virtues was at  x̅=4 .34, knowledge and capacity were at x̅=4.17 and the 
aspect of personality was at x̅=4.30 respectively. 
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2.  Results of opinions comparison were that people with different educational 
level and incomes had different expectation of Desirable Characteristics of Members of 
the Parliament Election Area 1, Chaiyapum Province at the statistically significant 
difference at 0.05, accepting the set hypothesis. The people with different gender, 
ages and occupations did not have different expectation of Desirable Characteristics of 
Members of the Parliament Election Area 1, Chaiyapum Province, rejecting the set 
hypothesis. 

3. Recommendations for desirable characteristics of Members of the 
Parliament Election Area 1 the people wanted to see and emphasized were as: 
Knowledge and Capacity; members of the parliament must be  smart with 
knowledge and wisdom to be good leaders, Ethical virtues; members of the 
parliament must have good conduct without blames, not self and clients interest 
centered. Members of the parliament must be sincere, have good behaviors, polite 
and humble as the general Buddhists, be kind to old persons and children and able 
to control oneself, Vision; members of the parliament must have far and wide eye 
sight and timely. Members of the parliament have create careers for people in the  
precinct with long plan and good vision. Personality; members of the parliament 
must be polite and humble before and after election as the habit. Members of the 
parliament must have sincere personality and know how to use authority and not to 
abuse their power, even the opportunities arise. 
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อนึ่ง คุณค่าอันเป็นประโยชน์พึงเกิดขึ้นจากสารนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอยกคุณความดีนี้บูชา
พระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจน บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ รวมทั้ง 
พุทธบริษัทสี่ และผู้มีพระคุณทุกท่าน  

 
 

พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี (เจริญพล) 
15 กุมภาพันธ์ 2563 



ฉ 
 

สารบัญ  
 

    เร่ือง   หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ญ 
สารบัญแผนภาพ ฎ 
สารบัญคำย่อ ฐ 
  
บทที่ 1 บทนำ 1 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1 
 ๑.๒ คำถามการวิจัย 5 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 5 
 1.4 สมมติฐานการวิจัย 6 
 ๑.5 ขอบเขตการวิจัย 6 
 ๑.6 นิยามศัพท์เฉพาะศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 6 
 ๑.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 7 
   
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 23 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 
 ๒.๔ คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนคาดหวัง 27 
 ๒.๕ จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕60 34 
 ๒.๖ อุดมคติของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 35 
 ๒.๗ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 42 
 ๒.๘ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 53 
 ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 55 
 ๒.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย 62 
   
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย 63 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 63 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 63 



ช 

สารบัญ (ต่อ) 
 เรื่อง หน้า 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 65 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 68 
 ๓.๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 68 
   
บทที่ ๔ ผลการวิจัย 71 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 71 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
 

74 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อ

คุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 
 

80 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
 

98 
 4.5 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 
 

101 
 ๔.๖ องค์ความรู้ 110 
 4.6.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 110 
 4.3.2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 112 
   
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ 114 
 5.1 สรุป 115 
 5.2 อภิปรายผล 120 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 124 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 124 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 124 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 125 
บรรณานุกรม 126 
ภาคผนวก 131 

ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 132 
ภาคผนวก ข ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม IOC 138 
ภาคผนวก ค ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 142 

 



ซ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง หน้า 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ 144 
ภาคผนวก จ ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 162 

ประวัติผู้วิจัย 169 



ฌ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางท่ี  หน้า 
2.1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 22 
2.2 สรุปแนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 24 
2.3 สรุปแนวคิดเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 26 
2.4 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชน

คาดหวัง 
 

33 
2.5 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ 

พ.ศ.๒๕6๐ 
 

35 
2.6 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับอุดมคติของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 41 
2.7  สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทน 60 
3.1 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๗ ตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 64 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 69 
4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวม 
 

71 
4.3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ด้านความรู้
ความสามารถ 

 
 

72 
4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  เขตเลือกตั้งที่  ๑ จังหวัดชัยภูมิ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

73 
4.5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตเลือกตั้ งที่  ๑ จังหวัดชัยภูมิ  ด้าน
วิสัยทัศน์ 

 
 

74 
4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตเลือกตั้ งที่  ๑ จังหวัดชัยภูมิ  ด้าน
บุคลิกภาพ 

 
 

76 
4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของประชาชนต่อ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
จำแนกตามเพศ โดยรวม 

 
 

78 
4.8 แสดงการเปรียบเที ยบระดับมี ความคาดหวั งต่ อคุณ ลักษณ ะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามเพศ 
โดยรวม 

 
 

79 



ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 
   
4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตาม
อาย ุโดยรวม 

 
 

82 
4.10 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามอายุ 
 
 

83 
4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตาม
การศึกษา โดยรวม 

 
 

84 
4.12 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตาม
การศึกษา 

 
 

85 
4.13 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่
ด้ วยวิธีการหาผลต่ างนั ยสำคัญ น้ อยที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามการศึกษา โดยรวม 

 
 
 

86 
4.14 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามการศึกษา ด้านความรู้ความสามารถ 

 
 
 

87 
4.15 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่
ด้ วยวิธีการหาผลต่ างนั ยสำคัญ น้ อยที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามการศึกษา ด้านบุคลิกภาพ 

 
 
 

88 
4.16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตาม
อาชีพ โดยรวม 

 
 

89 
4.17 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามอาชีพ 
 

90 
4.18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตาม
รายได้ โดยรวม 

 
 

91 



ฎ 

 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 
4.19 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตาม
รายได้ 

 
 

92 
4.20 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่
ด้ วยวิธีการหาผลต่ างนั ยสำคัญ น้ อยที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามรายได้ โดยรวม 

 
 
 

93 
4.21 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่
ด้ วยวิธีการหาผลต่ างนั ยสำคัญ น้ อยที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามรายได้ ด้านความรู้ความสามารถ 

 
 
 

94 
4.22 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่
ด้ วยวิธีการหาผลต่ างนั ยสำคัญ น้ อยที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามรายได้ ด้านวิสัยทัศน์ 

 
 
 

95 
4.23 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่
ด้ วยวิธีการหาผลต่ างนั ยสำคัญ น้ อยที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามรายได้ ด้านบุคลิกภาพ 

 
 
 

96 
4.24 สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
โดยจำแนกปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

97 
4.25 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  เขต

เลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ด้านความรู้ความสามารถ 
 

98 
4.26 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  เขต

เลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

99 
4.27 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  เขต

เลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ด้านวิสัยทัศน์ 
 

99 
4.28 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  เขต

เลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ด้านบุคลิกภาพ 
 

100 



ฏ 

สารบัญแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  หน้า 
2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 62 
4.1 แสดงความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถของ สส. 103 
4.2 แสดงความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของ สส. 105 
4.3 แสดงความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์ของ สส. 107 
4.4 แสดงความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของ สส. 109 
4.5 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 110 
4.6 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 112 



ฐ 

สารบัญคำย่อ 
 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ฉลองราชสมบัติ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พุทธศักราช 
๒๕๓๙  และอรรถกถาภาษาไทย ใช้ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเรียงตามลำดับคัมภีร์ 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 
 ขุ.ชา.จตฺตารสี. สุตฺตนฺตปิฎก  ขุทฺทกนิกาย จัตารีสนิบาต 
 ม.มู. สุตฺตนฺตปิฎก  มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ 

คำชี้แจงในการใช้หมายเลขในคัมภีร์พระไตรปิฎก 

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

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



ฐ  
 

สารบัญคำย่อ 
 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ฉลองราชสมบัติ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พุทธศักราช 
๒๕๓๙  และอรรถกถาภาษาไทย ใช้ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเรียงตามลำดับคัมภีร์   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 
 ขุ.ชา.จตฺตารสี. สุตฺตนฺตปิฎก  ขุทฺทกนิกาย จัตารีสนิบาต 
 ม.มู. สุตฺตนฺตปิฎก  มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ 

คำชี้แจงในการใช้หมายเลขในคัมภีร์พระไตรปิฎก 

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

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



 
 

 
บทท่ี ๑ 

 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ประเทศต่างๆ ในโลกที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ยอมรับกันทั่วไปว่าการพัฒนา

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเมืองนับว่าเป็นเรื่อง
สำคัญที่ควรได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาในลำดับแรกเพราะการปกครองในระบอบนี้ถือว่าเป็นการ
ปกครองโดยประชาชนเพ่ือบรรลุถึงจุดมุ่งหมายปลายทางเพ่ือประชาชนในสังคมสำหรับสังคม
ประชาธิปไตยนั้นความสำคัญของการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไปถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะ
ไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสังคมประชาธิปไตยแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่บ่งบอกจิตสำนึกความตระหนัก 
และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นพลเมืองดีเพราะการเลือกตั้งเป็นวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งผู้แทนของ
ประชาชนเข้าไปทำหน้าที่นิติบัญญัติและบริหารแทนประชาชนและเพ่ือให้เป็นผู้แทนของประชาชนที่
แท้จริงก็จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งที่สะอาดบริสุทธิ์และยุติธรรมโดยทั่วไปแล้วในระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนจะเลือกผู้แทนราษฎรของตนเองเพ่ือให้ไปใช้สิทธิใช้เสียงในสภาผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งจะ
ได้รับความคาดหวังจากประชาชนว่าจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน 
รวมทั้งการดูแลจัดการบริหารประเทศเพ่ือให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าตามที่ควรจะเป็นด้วย
ความซื่อสัตย์ สะอาด บริสุทธิ์ ยุติธรรม๑  

ประเทศไทยเริ่มมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ถูกต้องเหมาะสมควรจะเป็นตามหลัก
สากลนิยมของประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ในปัจจุบันการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พบว่าในการไปทำหน้าที่เลือกตั้งของประชาชนยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการไปทำหน้าที่
เลือกตั้งของประชาชน โดยเห็นแก่อามิสสินจ้างหรือเห็นแก่พวกพ้อง เช่นมีการซื้อเสียงในทุกรูปแบบ
ให้สิ่งของเครื่องใช้ สิ่งที่ถูกใช้นำมาแลกกับคะแนน การสัญญาว่าจะให้เมื่อได้รับการเลือกตั้ง จะเห็นได้
ว่ากลวิธีที่ผู้สมัครนำมาใช้ล้วนเป็นการชักจูงให้ประชาชนหลงเชื่อและเข้าไปลงคะแนนเสียงให้กับ

 
๑ฐิติกร สังข์แก้ว, “ตัวแบบ ‘ความเป็นตัวแทน’ ในพื้นที่การเมืองสมัยใหม่: บทนำเสนอเบื้องต้น ว่า

ด้วยบทบาทและนัยยะเชิงทฤษฎี” (การประชุม เค รือข่ ายวิชาการบัณฑิตศึกษาแห่ งชาติค ร้ังที่  1, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 18 ธันวาคม 2555). เบื้องต้นว่าด้วยบทบาทและนัยยะเชิงทฤษฎี”, (การประชุม 
เครือข่ายวิชาการบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 18 ธันวาคม 2555). 
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ตนเอง โดยมีความเชื่อว่าใครสมองใสกว่ากันคนนั้นคือผู้ชนะ ถึงจะชนะเพราะใช้วิชาการโกงทาง
การเมืองก็เป็นที่น่าพอใจ๒  

อย่างไรก็ตามหลายครั้งจะพบว่าพฤติกรรมของผู้สมัครรับการเลือกตั้งไม่สัมพันธ์สอดคล้อง
กับความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง เช่น พบว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนใช้
บุคคลที่ชื่นชอบมาเป็นจุดหาเสียง เช่น ดารา นักแสดงที่กำลังเป็นที่ชื่นชอบมาหาเสียง หรือให้อามิส
สินจ้าง แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดี เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถเป็นผู้นำในการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุมชน ช่วยเหลือชุมชนด้านแนวคิด 
แนวปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จนได้รับเลือกมาติดต่อกัน ๓ สมัย เป็นต้น 

โดยทั่วไปแล้วประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญมักจะกำหนดให้ 
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเป็นสถาบันหรือองค์กรทางการเมืองที่มีความสำคัญเหนือกว่าสถาบันทาง 
การเมืองอ่ืนๆ เนื่องจากประชาชนเป็นผู้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยตรงเพ่ือเข้ามาเป็น 
ตัวแทนในการทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติจึงทำให้สถาบันดังกล่าวอยู่ในสถานะที่มีความชอบธรรมในการ 
ใช้อำนาจมากกว่าสถาบันอ่ืน และด้วยเหตุที่สถาบันนิติบัญญัติดำรงอยู่ในสถานะสถาบันที่ใช้อำนาจ
แทนประชาชนนี้เองจึงมักถูกตั้งคำถามอยู่บ่อยครั้งว่าสถาบันดังกล่าวสามารถทำหน้าที่ในการเป็น
ตัวแทน ของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามที่ประชาชนคาดหวังหรือไม่ ซึ่งหาก
สังเกต ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศทั่วโลกในปัจจุบันจะพบว่าประชาชนเริ่มที่จะออกมา
รวมตัวกันเพ่ือเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองตามที่สาธารณะมากยิ่งขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญประการ
หนึ่งมาจากประชาธิปไตยในกระบวนการรัฐสภาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นการปกครองของประเทศเสรีประชาธิปไตยในโลกตะวันตกจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อน
ตัวจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) ไปสู่ประชาธิปไตยทางตรง 
(Direct Democracy) ผ่านการเดินขบวนเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือชุมนุมประท้วงเพ่ือเรียกร้องใน 
เรื่องต่างๆ มากขึ้น สำหรับประเทศไทยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จากในช่วงทศวรรษที่ผ่าน
มาได้เกิดเหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองภายนอกรัฐสภาบ่อยครั้งโดยเฉพาะการชุมนุมและการ 
เดินขบวนประท้วงเพ่ือเรียกร้องในเรื่องต่าง ๆ โดยสาเหตุสำคัญมาจากความไม่เชื่อมั่นในกลไกการ
ควบคุมและการตรวจสอบของระบบในการทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และถ่วงดุลรัฐบาล จึงทำให้ 
การเมืองนอกระบบหรือการเมืองนอกสภากลายเป็นทางเลือกที่ถูกนำมาใช้เพ่ือต่อสู้กับอำนาจรวม
ศูนย์ ดังกล่าว สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาก็คือ 
“ผู้แทน” ได้ทำหน้าที่ในการเป็น “ตัวแทน” ได้ตามที่ประชาชนคาดหวัง ซึ่งตามหลักการของการ
ปกครอง ระบอบผู้แทนนั้น กำหนดให้ “ผู้แทน” เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ใช้อำนาจแทนประชาชน มีอำนาจใน
การตรา กฎหมาย รวมถึงมีอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และมีหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง

 
๒สิริรตัน์ เรืองวงษ์วาร, ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ต้ังแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

จนถึงปจัจุบนั, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539), หน้า 111. 
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คือการ พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชน แต่เมื่อผู้แทนไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามที่ประชาชนคาดหวังจึงนำไปสู่ปัญหาเรื่องการทำหน้าที่ของ “ตัวแทน” ที่ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างเหมาะสมหรือเกิดเป็นวิกฤติที่เรียกว่า “ตัวแทนที่แทนไม่ได้” นั่นเอง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้สมาชิกรัฐสภามีสถานะ เป็น
ผู้แทนของปวงชนชาวไทย ดังนี้ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชน
ชาวไทย โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงำใดๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของ ปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์”๓ จะเห็นได้ว่านอกจากรัฐธรรมนูญจะกำหนด ให้สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้แทนของปวงชน
ชาวไทยแล้ว ยังรับเอาหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  ของสมาชิกรัฐสภาบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งภายใต้หลักการนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ สมาชิกวุฒิสภาย่อมสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมายหรือความครอบงำใดๆ 
ทั้งสิ้น  

ด้วยเหตุนี้จึงตีความได้ว่า การเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย  ที่รัฐธรรมนูญบัญญัตินั้น
หมายถึงการเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติหรือการเป็นตัวแทนชาติ มิใช่ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเฉพาะ
ประชาชนในเขตเลือกตั้งหรือเป็นตัวแทนเฉพาะประชาชนที่ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งให้ตนหรือพรรค
การเมืองที่ตนสังกัดเท่านั้น และในการทำหน้าที่ของผู้แทนต้องเป็นไปโดย อิสระ ปราศจากการ
ครอบงำใดๆ ไม่ว่าจากพรรคการเมือง ประชาชนในเขตเลือกตั้ง หรืออำนาจ อิทธิพลในรูปแบบต่างๆ 
แต่ปัญหาประการสำคัญที่เกิดขึ้นกับประชาธิปไตยแบบตัวแทนก็คือ ผู้แทน เป็นจำนวนมากไม่เข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนดังจะเห็นได้จากการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้  มองว่าตนเป็นตัวแทน
ปวงชนหรือตัวแทนชาติ หากแต่มองว่าตนเป็นตัวแทนของคนในพ้ืนที่ ยิ่งไปกว่านั้น การที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง กลับยิ่งส่งผลให้ผู้แทน ต้องผูกพันกับมติ
ของพรรคและทำหน้าที่เปรียบเสมือนตัวแทนของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดไปโดย  ปริยาย เมื่อเป็น
เช่นนี้จึงทำให้ผู้แทนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระและไม่สามารถทำหน้าที่ในการ เป็น “ตัวแทน
ชาติ” ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน  ได้อย่าง
แท้จริง 

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประชาธิปไตยแบบตัวแทนกำลังเกิดวิกฤติในเรื่องความเข้าใจ ใน
การทำหน้าที่ของตัวแทน ซึ่งความเข้าใจในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนที่แตกต่างกันเช่นนี้ 
ย่อมส่งผลต่อกรอบแนวคิดในการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนแต่ละรายในรัฐสภาอย่าง  
หลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทัศนคติทางการเมืองของผู้แทนสามารถส่งผลกระทบเป็นอย่าง
มาก ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศรวมถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ประเทศ อีกทั้งส่งผลต่อการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผล

 
๓ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, (สำนักงานเลขาธิการ
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โดยตรงต่อการผลักดันและการกระจายทรัพยากร ทั้งนี้เพราะหากผู้แทนมองว่าตนเองเป็นตัวแทนของ
ท้องถิ่นหรือประชาชนในเขตเลือกตั้ง ผู้แทนก็จะทำหน้าที่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชน
เฉพาะในเขตเลือกตั้งของตน โดยจะกระทำแต่สิ่งที่เป็นความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนเป็นหลักเพ่ือให้ได้รับความไว้วางใจเพ่ือที่จะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้า
มาทำหน้าที่ผู้แทนอีกครั้งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้การตัดสินใจในการกระทำการใดๆ ของผู้แทน
ประเภทนี้จึง ไม่เป็นไปตามดุลยพินิจของตนเองโดยอิสระ ในขณะที่ผู้แทนที่มองว่าตนเป็นตัวแทนของ
ปวงชนทั้งชาตินั้น การตัดสินใจหรือพิจารณาในเรื่องใดๆ จะมุ่งที่ผลประโยชน์และความต้องการของ
ส่วนรวมมิใช่กระทำไปเพ่ือผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือประชาชนในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็น
การเฉพาะ ซึ่งการยึดถือกรอบของการทำหน้าที่เป็นตัวแทนปวงชนทั้งชาตินี้ส่งผลให้การดำรงสถานะ
ของผู้แทนประเภทนี้ มีความเป็นกลางและกระทำการอันเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของปวงชนทั้งชาติ
อย่างแท้จริงมากกว่า แต่สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจในประเด็นการทำหน้าที่ตัวแทนคือ เราไม่สามารถ
ที่จะจำแนกหรือจัดประเภทของผู้แทนได้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละรายนั้นท ำหน้าที่ 
เป็นตัวแทนของใครหรือในการแสดงออกเชิงพฤติกรรมนั้นๆ กระทำลงไปในนามของสิ่งใดได้อย่างแน่ชัด 
ทั้งนี้ เนื่องจากในการทำหน้าที่ตัวแทนในทุกระดับจะมีความคาบเกี่ยวกันไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือชาติ 
อาทิ การตัดสินใจของผู้แทนในระดับท้องถิ่นอาจจะมีมิติของการเมืองในระดับชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง  
ซึ่งในบางกรณีผู้แทนกระทำไปในนามของท้องถิ่นแต่การตัดสินใจหรือการทำหน้าที่อาจจะไปคาบเกี่ยว
หรือทับซ้อนกับการทำหน้าที่ของผู้แทนในระดับชาติหรือต้องมีความสัมพันธ์กับมติของพรรคการเมือง 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นต้น เพราะฉะนั้นการที่ผู้แทนดำรงอยู่ในสภาวะทางสังคมและการเมืองที่ 
หลากหลายมิติเช่นนี้จึงทำให้ไม่อาจตีความจำแนกแยกแยะ หรือจัดประเภทของผู้แทนได้อย่างชัดเจน 
ว่าผู้แทนแต่ละรายนั้นทำหน้าที่ในนามของตัวแทนประเภทใด และเป็นการยากที่จะพิสูจน์ความรู้สึก 
ที่แท้จริงในการทำหน้าที่ของผู้แทนแต่ละราย เนื่องจากดังที่กล่าวข้างต้นว่าการทำหน้าที่ของผู้แทนนั้น 
มีความทับซ้อนกันทั้งในมิติของการเมือง พรรคการเมือง สังคม ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตจำนงของ 
ผู้แทนเอง รวมถึงความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนที่คาดหวังว่าผู้แทนควรจะเป็นเช่นไร  
ก็ส่งผลต่อการทำหน้าที่หรือการแสดงออกของผู้แทนได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นในการตัดสินใจที่จะ 
ดำเนินการในเรื่องใดๆ ของผู้แทนจึงมักเกิดจากการประสานความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ให้ลงตัวเพ่ือ
ประโยชน์และความพึงพอใจของทุกฝ่าย  

จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้จะมีหลักการประกันความเป็นอิสระของผู้แทน แต่ในความเป็นจริง
เป็นการยากท่ีผู้แทนจะสามารถตัดสินใจได้ตามเจตจำนงของตนอย่างอิสระ การศึกษาครั้งนี้ทำได้เพียง
การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของผู้แทนในรัฐสภา ผ่านบทบาทและอำนาจ
หน้าที่ตามที่ รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ เท่านั้น  และเนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของผู้แทนเท่าใดนัก การศึกษาส่วนใหญ่มุ่งประเด็นไปที่การศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของรัฐสภา ซึ่งครอบคลุมในหลายมิติ และล้วนแล้วแต่เป็นการศึกษาในเชิงโครงสร้าง
ทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้ มีความน่าสนใจและแตกต่างจากการศึกษาท่ีผ่านมา  
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ผู้ศึกษาจึงได้กำหนดกรอบความเป็นตัวแทนขึ้น เพ่ือทำการประเมินว่าสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไทยทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกรอบแนวคิดความเป็นตัวแทนหรือไม่  
โดยประเมินจากการทำหน้าที่ของผู้แทนในรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีภูมิหลังทางการเมือง
ที่แตกต่างกัน ภูมิหลังทางการเมืองของผู้แทนนั้นส่งผลต่อความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำ
หน้าที่ตัวแทน 

ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้นำอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาเป็นกรอบในการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดความ
เป็นตัวแทนขึ้น โดยหวังว่าตัวชี้วัดความเป็นตัวแทนที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในการนำตัวชี้วัดดังกล่าวไปประเมิน การทำหน้าที่ของผู้แทนแต่ละรายว่าทำหน้าที่ในการ
เป็นตัวแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และเพ่ือให้ผู้แทนนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับบทบาทของตนเองให้สอดคล้องกับการทำหน้าที่เป็นตัวแทนปวงชนหรือตัวแทนชาติเพ่ือให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ท่ีรัฐธรรมนูญกำหนดต่อไป 

๑.๒  คำถามการวิจัย 
๑.๒.๑ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ อย่างไร 
๑.๒.๒ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยจำแนกตามปัจจัยตามส่วนบุคคล แตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร 

๑.๒.๓ ประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ อะไรบ้างและควรเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

จังหวัดชัยภูมิ 
๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยจำแนกตามปัจจัยตามส่วนบุคคล 
๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขต

เลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

๑.๔  ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้ง

ที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๔ ด้าน ดังนี้ ๑)  คุณลักษณะด้านความรู้



๖ 
 

ความสามารถ ๒)  คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม  ๓)  คุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์  และ ๔)  
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
ได้แก่ ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๘๓,๙๗๖ 

คน๔  

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่    
ได้แก่ พ้ืนที่เขตเลือกตั้ง ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 

ผู้วิจัยกำหนดช่วงเวลาในการทำวิจัยผู้วิจัยกำหนดช่วงเวลาในการทำวิจัยระหว่าง  เดือน
ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๖2 – กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 รวมระยะเวลา 6 เดือน 

 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
 ๑.๕.๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๓ ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 

๑.๖ คำนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะที่ประชาชนต้องการให้สมาชิกสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ประกอบไปด้วย ๔  ด้าน  ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
ความรูค้วามสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และด้านวิสัยทัศน์ 

คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถ หมายถึง คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ หมายถึง 
ลักษณะท่าทีพึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ปรากฏแก่สายตาของบุคคลทั่วไป เช่น 
บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ มีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในด้านต่าง ๆ เช่นผลงาน การปฏิบัติงาน 
การมีความฉลาดในการคิดอ่าน การรู้ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติหน้าที่ รู้จักและเข้าใจบทบาท

 
๔สำนักงานคณะกรรมการการเลือก ต้ังประจำจั งหวัดชัยภูมิ , [ออนไลน์ ], แหล่ งข้อมู ล : 

https://www.ect.go.th/chaiyaphum/main.php?filename=index. [19 ตุลาคม 2562]. 

https://www.ect.go.th/chaiyaphum/main.php?filename=index


๗ 
 

หน้าที่ของตนเองและของผู้ อ่ืน  เป็นผู้ที่นำความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีไปปฏิบัติต่อ
ประชาชนด้วยความเข้าใจ เมตตา และเอาใจใส่ 

คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การมีความซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพหรือต่อ
หน้าที่ รู้จักให้อภัย มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและ
ยึดมั่นในพระศาสนา มีจิตสำนึกในความถูกต้องและชอบธรรมอยู่เสมอ  เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

คุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มในการทำงาน มุ่งมั่นในการ
แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เป็นผู้ที่มีเป้าหมายมีนโยบายในการทำงาน และยึดมั่นใน
อุดมการณ์ สนใจความสำเร็จของท้องถิ่น การวิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ในสภาพปัจจุบัน รู้จุดอ่อน จุดแข็ง พร้อมทั้งโอกาสและความสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ใน
อนาคตได้ 

คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ หมายถึง เป็นผู้ที่มีบุคลิกสง่างาม น่านับถือ และเป็นที่
ยอมรับของผู้พบเห็นหรือประชาชน ลักษณะท่าทีพึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ปรากฏ
แก่สายตาของบุคคลทั่วไป เช่น บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ยึดระเบียบมาก
ในการปฏิบัติงาน ขอให้งานสำเร็จ ประชาชนยอมรับ 

 
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ทำให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

๑.๗.๒ ทำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยจำแนกตามปัจจัยตามส่วนบุคคล         

๑.๗.๓ ทำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พ่ึงที่พึงประสงค์ของสมาชิกของ
สภาผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

๑.๗.๔  สามารถนำผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลเพ่ือเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคต่์อสมาชิกของสภาผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 



 
บทท่ี  ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทนที่พึงประสงค์ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอ
เมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ” เฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้และผู้วิจัยได้นำมาเรียบเ รียง
ตามลำดับดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๒.๔ คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนคาดหวัง 
๒.๕ จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕60 
๒.๖ อุดมคติของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๒.๗ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
๒.๘ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑๐ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒.๑.๑ ความหมายของคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
คุณลักษณะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในตัว เป็นเครื่องหมายหรือสิ่งชี้ให้เห็นคิดหรือ

ลักษณะประจำทั้งด้วยร่างกายและการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกให้ผู้อื่น อาทิ 
คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางวิชาการ และคุณลักษณะทางด้านความรู้ความสามารถ
เป็นต้น การที่บุคคลจะเป็นผู้บริหาร๑ 

 

๑วรานนท์ วิเศษศิริ , “คุณลักษณะบุคคลจะเป็นผู ้บร ิหาร”, วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต, (คณะนิติศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖), หน้าท่ี ๒๔. 



๙ 

คุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้นำ การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้นำจะต้อง
มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำทั้งในด้านความรู้สำนึกคิดและการกระที่สามารถสร้างมนุษย์สมพันธ์ 
คุณลักษณะของผู้นำที่ดีนั้นต้องประกอบด้วย๒ 

๑.  เราต้องพึ่งผู้อื่น ความสำเร็จของผู้นำนั้น ไม่ได้เกิดจากผู้นำแต่เพียงอย่างเดียวแต่เกิด
จากการทำงานร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ดังนั้นผู้นำต้องตระหนักอยู่เสมอว่า สมรรถภาพและ
ความสามารถในการเข้ากับผู้อ่ืน การยอมรับในความสามารถของผู้อื่นเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

๒.  พยายามคิดถึงคนอื่นอย่าคิดถึงตัวเอง เป็นการสร้างจิตสำนึกให้นึกถึงคนอื่นอย่าเห็น
แก่ตัวหรือเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่า จงคิดเห็นคนอื่นและช่วยเหลือส่วนรวมให้มาก ซึ่งจะเป็นการ
สร้างความไว้ใจให้เกิดแก่ผู้อ่ืน ทำให้ผู้อ่ืนอยากคบหาและเป็นมิตร 

๓.  การวางตัวให้เหมาะสมกับวัย ฐานะตำแหน่ง หน้าที่ทางสังคมกล่าวคือ ผู้นำจะต้อง
วางตัวให้เหมาะสมกับวัยฐานะทางสังคม ซึ่งในการวางตัวให้เหมาะสมนั้นต้องพิจารณาและรู้ถึงเหตุ
และผล รู้คน รู้ประมาณ รู้เวลา รู้บุคคล รู้ชุมชน ที่เราจะได้เข้าไปในสัมพันธ์ด้วย พิจารณาไตร่ตรองถึง
ผลกระทบจากความเลื่อมใสศรัทธาความสัมพันธ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้น 

๔.  ความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายมีความสำคัญ ถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเจ็บป่วย 
อ่อนแอทั้งทางกายและจิตใจก็ปราศจากความสดชื่อแจ่มใส ก่อให้เกิดผลเสียต่างๆ ตามมาทั้งทางด้าน
อารมณ์ สภาพร่างกาย อันจะนำมาซึ่งผลเสียทางมนุษย์สมพันธ์ 

๕.  พยายามพบปะกันเสมอในการทำงานควรที ่จะออกไปพบปะพูดคุยเยี ่ยมเยือน 
สังสรรค์เพื่อนสนิทมิตรสหาย ไม่ควรที่จะปลีกตัวหรือหมกตัวอยู่แต่ที่ทำงานเพียงอย่างเดียว 

๖.  มีความว่องไวต่อการติดต่อสื่อสาร ควรที่จะให้ความสนใจต่อข่าวสารวิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของสังคมบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป ตลอดจนถึงการเยี่ยม
เยือน เช่น การสงเคราะห์ช่วยเหลือยามต่อทุกข์ได้ยาก 

๗.  อย่าเป็นคนเรื่อยเปื่อยลอยไปลอยมา เป็นการปล่อยเวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ ทำให้ไม่
มีแผนการในการทำงาน หลักลอยไม่รักษาเวลา ทำให้ขาดความเชื่อถือและศรัทธา 

๘.  จงต้อนรับความทุกข์และชะตากรรมด้วยจิตใจที่ผ่องแผ้ว พยายามทำจิตใจให้เข้มแข็ง
ไม่หวั่นไหว สร้างความไหว สร้างความพยามยามอย่างเต็มความสามารถที่จะเอาชนะความทุกข์และ
ชะตากรรม ฉะนั้น อย่ากังวนหวาดกลัว ต่อความทุกข์และชะตากรรม จงทำใจให้สดชื่อและเข้มแข็ง
บึกบนึเข้าไว้ อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด อย่าหวั่นไหวเกรงกลัว ท่านจะพ้นทุกข์ได้เร็วกว่าและดีกว่า 

คุณสมบัติของผู้นำทางการเมืองที่ดีในอดีตเคยมีความเชื่อกันว่า คนที่จะเป็นผู้นำได้นั้น
จะต้องเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อ เป็นผู้นำอย่างแท้จริงเท่านั้น (Barn to be a leader) ซึ่งก็ได้แก่ ผู้ที่เกิดมา
มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ หรือ เป็นผู้มีบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำเท่านั้น แต่ปัจจุบันความเชื่อเช่นนี้ได้
เปลี่ยนแปลงไป โดยนักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าความเป็นผู้นำไม่ได้เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด ทว่าสามารถ

 

๒เกศรา สุขสว่าง, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะพฤติกรรมการบริหารของคณบดีกับความผูกพัน
ต่อองค์การของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน” , ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์, ๒๕๕๔), หน้าท่ี ๑๐๓. 



๑๐ 

สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายหลังได้เพราะสิ่งที่ผู้นำส่วนใหญ่มีและช่วยให้พวกเขาสามารุทำหน้าที่ในการ
เป็นผู้นำคือ การเรียนรู้ นั้นเอง หรือพูดอย่างใด เราสามารถอธิบายภารกิจของผู้ดำเนินชีวิตของตนโดย
ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองน้อยมากอันที่จริงพลังสติปัญญาและหลังของมนุษย์ ที่ยังไม่ถูกนำมาใช้
ประโยชน์มีอยู่มากมาย การเรียนรู้ที่จะนำพลังงานเหล่านั้นมาใช้อย่างมีประสิทธิผล เป็นหนึ่งในภารกิจ
ท ี ่น ่ าต ื ่น เต ้นของมน ุษย ์ชาต ิ ในบรรดาความสามารถท ี ่ย ั ง ไม ่ค ้นพบหร ือถ ูกนำมาใช ้นั้ น  
มีพรสวรรค์แห่งความเป็นผู้นำรวมอยู่ด้วย 

๒.๑.๑  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ความหมายของคุณลักษณะ คุณลักษณะ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Characteristics มี

ความหมายประมวลศัพท์บัญญัติของกรมวิชาการว่า หมายถึง “ลักษณะ” 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ได้ให้ความหมายว่า คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องมือ

หรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ๓  
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ พบว่ามีการกล่าวถึง

คำว่า  คุณลักษณะในหลายแนวทางดังต่อไปนี้  คือ คุณลักษณะ  หมายถึง  แบบอย่างแห่งพฤติกรรม
หรือสิ ่งปรากฏให้เห็นและชี ้หรือแสดงถึงความดี  หรือลักษณะประจำของบุคคล ๔ คุณลักษณะ 
ประกอบด้วย ๓ ประการใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ คุณสมบัติส่วนตัว บุคลิกภาพ และความสามารถ๕  

ความหมายของคุณลักษณะผู้นำ 
คุณลักษณะของผู ้นำ หมายถึง ความสามารถในการนำและดำเนินกิจกรรมในกลุ่ม

บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย๖ ผู้นำเป็นแบบอย่างแห่งพฤติกรรมหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและชี้หรือ
แสดงถึงความดีหรือลักษณะประจำของบุคคลในส่วนที ่เกี ่ยวกับลักษณะ การใช้อิทธิพล หรือ
ความสามารถในการจูงใจให้ผู้ร่วมมือร่วมใจกับปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์

การมีลักษณะผู้นำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในอันที ่จะนำมาซึ่งความสำเร็จของการ
บริหารงาน ลักษณะของการเป็นผู้นำจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ตามสถานภาพ  
ที่เหมาะสมและทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของตนในลักษณะที่เอื ้ออำนวยต่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่และอำนาจบารมีเป็นเครื่องมือทั้งลักษณะที่เป็น
พิธีการและไม่เป็นพิธีการทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดพลังร่วมของกลุ่ม มุ่งสู่การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้๗  

 

๓พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,  (กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔ ), หน้า ๑๘๙.  
๔พรพรรณ  สุทธานนท์, “คุณลักษณะและวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลเมืองใน

เขตการศึกษา ๑๒”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๓), 
หน้า ๑๓๔. 

๕วินิจ  มะลิสุวรรณ, “คุณลักษณะผู้บริหารโรงเรยีนประถมศึกษาที่พึงปรารถนาในทัศนะของชุมชนไทย
พุทธและไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๖), หน้า ๑๖๕. 

๖กวี  วงศ์พุฒ,  ภาวะผู้นำ, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๕๘), หน้า ๑๐๒. 
๗เสรี  เหลือสุขฤกษ์, “พฤติกรรมผู้นำของผู้จัดการและบรรยากาศองค์การของธนาคารกสิกรไทยใน

ภาคตะวันออก”, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๖๐), หน้า ๒๓. 



๑๑ 

ความหมายของคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ความหมายของคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายถึง ความสามารถใน

การปฏิบัติหน้าที่และดำเนินกิจการทางการเมืองบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายถึง “แบบอย่างแห่งพฤติกรรม หรือสิ่งที่

ปรากฏให้เห็นและชี้หรือแสดงถึงความดี หรือลักษณะประจำของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะการ
ใช้สิทธิผล หรือความสามารถในการให้ผู้ร่วมงานมีความร่วมใจในการทำงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์”  

ได้กล่าวว่า “การมีลักษณะของผู ้นำเป็นองค์ประกอบที ่สำคัญในอันที ่จะนำมาซึ่ง
ความสำเร็จของการบริหารงาน ลักษณะของการเป็นผู้นำจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเพื่อนำไปใช้
ตามสถานภาพที่เหมาะสม” และทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของคนในลักษณะที่
เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่และอำนาจบารมีเป็นเครื่องมือ
ทั้งลักษณะที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดพลังร่วมของกลุ่มมุ่งสู่การดำเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๘ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะที่ชี ้ให้เห็นความดีหรือลักษณะ
ประจำตัวของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร จำแนกเป็น ๔ ด้าน คือ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 
คุณลักษณะด้านภาวะผู้นำ คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงาน คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ดังนี้  

๑. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ หมายถึง คุณสมบัติด้านที่แสดงออก เป็นพฤติกรรมทาง
ร่างกายหรือทางวาจาเช่น ลักษณะท่าทางทวงที่วาจา การแต่งกาย กิริยามารยาทการรู้จักวางตนอย่าง
เหมาะสม การรู ้จักปรับตัว ความกระตือรือร้น ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ความเชื ่อมั ่นในตนเอง 
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการเข้าใจสิทธิและความคิดเห็นของคนอ่ืนเป็นต้น 

๒. คุณลักษณะด้านภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติงาน เข้าใจสภาพ
และความแตกของมนุษย์ สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี ความสามารถตัดสินใจสั่งการ ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร และความสามารถในการแสดงพฤติกรรมทางการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับงาน 

๓. คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น ความรู้ทางด้าน
วิชาการ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองการบริหารรัฐกิจ 
ศิลปวัฒนธรรมด้านศาสนาและกฎมณเฑียรบาล รวมถึงการใช้วิชาชีพประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
ประสบความสำเร ็จท ี ่ผ ่านมาในอด ีต นำมาประย ุกต ์ใช ้ ในการปฏ ิบ ัต ิหน ้า ท ี ่ ในฐานะเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔. 



๑๒ 

๔. คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่สอดคล้องกับความเชื่อ
และค่านิยมของสังคม มีเมตตากรุณา มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีเหตุผล มีความกล้าหาญ มีหลักธรรมศีลธรรมเป็นแนวนำทางในการประพฤติปฏิบัติตน๙ 

โดยสรุปแล้ว คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ แบบอย่างแห่งพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการกระทำ หรือลักษณะประจำของบุคคล ซึ่งมีคุณลักษณะหลายอย่างด้วยกันที่จะทำให้
เกิดการยอมรับและกลายมาเป็นแบบอย่างที่ติดตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน ทำให้
ประชาชนสามารถจำคุณลักษณะเด่นของแต่ละท่านได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะที่แสดงออกทาง
บุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านภาวะผู้นำ  การปฏิบัติงาน หรือคุณธรรมจริยธรรมของผู้แทนราษฎรเอง๑๐ 

ลักษณะของผู้นำทางการเมืองไทย 
ได้แสดงข้อคิดบางประการเกี่ยวกับผู้นำสังคมไทยในบทนำพิเศษ หนังสือประมุขศิลป์ของ 

John W. Gardner ดังนี้  
๑. เมื่อพูดถึงผู้นำ หลายคนคิดถึงผู้มีอำนาจไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งการเมืองหรือไม่ก็ตาม 

อำนาจและผู้นำสัมพันธ์กันง่าย ๆ คือ คนมีตำแหน่ง มีอำนาจก็เป็นผู้นำได้อย่ างนั้นหรือในความเป็น
จริงแล้ว ผู้นำที่แท้จริง ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งที่มีอำนาจ แต่ตัวของผู้นำที่แท้จริงมีอำนาจซ่อนเร้นที่
คนเชื่อถือ เกรงใจอยู่ในตัวของผู้นำเอง 

๒. ผู้นำ เกิดจาก กลุ่มคนที่มีปัญหาร่วม ผู้นำจึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ต้องมีใครแต่งตั้ง 
ไม่ต้องมีตำแหน่งก็เป็นผู้นำได้ มีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า องค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ผู้นำ กลุ่มคน และ
ปัญหาร่วม มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยถ้าเกิดสองสิ่งจากสามสิ่งข้างต้นย่อมเกิดสิ่งที่เหลือ เช่น 
ถ้าเกิดกลุ่มคนและปัญหาร่วม จะเกิดผู้นำ หรือถ้าเกิดผู้นำและกลุ่มคน จะเกิดการคิดค้นปัญหา  

๓. อาจเป็นเพราะสังคมไทยนิยมอำนาจ จึงมีคนคิดว่าลักษณะผู้นำคือลักษณะเด็ดขาด มี
ความเป็นเผด็จการอยู่ในที จึงมีคนนิยม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ และเผด็จการทหารบางคน แต่ความ
จริงผู้นำที่แท้จริง คือ ผู้ที่พยายามสร้างสภาวะการเป็นผู้นำให้กับคนอื่น สังคมจะได้มีผู้นำ หลายคน 
หลายประเภท ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำตามสภาพปัญหาและสถานการณ์แต่เหตุการณ์ปัจจุบันใน
ประเทศไทยดูเหมือนขาดแคลนผู้นำที ่จะเป็นผู้นำในอนาคต ศึกษาจากหลายพรรคการเมืองเมื่อ
หัวหน้าพรรคสิ้นสภาพลง ก็แทบจะหาผู้นำที่จะเป็นผู้นำคนใหม่ได้ยากลำบาก  

๔. ระบบการทำงานของคนในสังคมระบบอุปถัมภ์ เช่น สังคมไทย ลูกน้องจะคอยเอาใจ
นายว่าต้องการอะไร ชอบอะไร คิดว่าอะไรดี ผู้เป็นนายก็ไม่คุ้นต่อการให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการคิดถึง
ปัญหาและแก้ปัญหา จึงไม่เอ้ืออำนวยให้เกิดการสร้างผู้นำ ดังนั้นจะพบว่าผู้นำที่เน้นการทำงานเป็นทีม 
ฟังความเห็นระดับต่าง ๆ เป็นขั้นตอน ก็จะถูกมองว่าไม่เด็ดขาด เชื่องช้า ไม่กล้าตัดสินใจ   

 

๙จักรพรรดิ วะทา, “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศึกษาธิการจังหวัดในทศวรรษหน้า ค.ศ. ๑๙๙๕ – 
๒๐๐๕”, ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 
๒๕๓๘), หน้า ๒๒-๒๓. 

๑๐เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, บทบาทผู้นำประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: เออาร์เอสแอนพับลิชชั่น, ๒๕๔๑), 

หน้า ๔๕. 



๑๓ 

๕. คนไทยจำนวนมากนิยมและชมชอบคนมีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีลูกเล่น หัก
เหลี่ยมหักมุม เหมือนอย่างศรีธนญชัย เมื่อผู้ตามนิยมชมชอบเช่นนี้ ผู้นำที่ครองอำนาจก็ไม่จำเป็นต้อง
มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนัก  

๖. ผู้นำทางความคิดของสังคมไทย มักจะไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในอำนาจ อาจจะเป็นเพราะผู้นำที่อยู่
ในอำนาจ เมื่ออยู่ในระบบอุปถัมภ์ ผู้ตามจะเกรงกลัว ผู้ตามจะเอาใจใส่ แต่ไม่ค่อยไว้วางใจ คน ทั่วไป
จะระแวงในอำนาจและผลประโยชน์ของผู้นำ สังคมไทยจึงมีผู้ นำความคิดจำนวนมากที่ไม่ได้เป็น
นักการเมือง 

๗. สังคมไทยให้ความสำคัญของผู้นำ จึงมีคนพยายามจัดหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นผู้นำ 
ตั้งโรงเรียนผู้นำก่อให้เกิดคำถามว่า ผู้นำที่แท้จริง สร้างได้จริงหรือ โรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร โรงเรียน ผู้นำ
ต่าง ๆ เขามุ่งสร้างผู้นำอย่างไหน๑๑ 

คุณลักษณะท่ัวไปของความเป็นผู้นำ 
คุณลักษณะที่ดีของผู้นำ  ๖  ประการ  ได้แก่ 
๑. ผู้นำต้องเป็นผู้มีความสามารถ  (Capacity) ประกอบด้วย ความมีปัญญา ไหวพริบ   

มีการตื่นตัวอยู่เสมอ ทันต่อเหตุการณ์  ใช้เวลาและภาษาที่ถูก เป็นผู้มีความคิดริ เริ่ม สร้างสรรค์ เป็น
ตัวของตัวเอง  และเป็นผู้ตัดสินปัญหาได้ดี 

๒. ผู้นำจะต้องเป็นผู้มีความสำเร็จ  (Achievement)  ความสำเร็จทางด้านวิชาการและ
แสวงหาความรู้ความสำเร็จทางการศึกษา 

๓. ผู้นำจะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ  (Responsibility)  จะต้องเป็นผู้ที่บุคคลอื่น ๆ 
พ่ึงพาได้  มีความคิดริเริ่ม  มีความสม่ำเสมอ  มั่นคง  อดทน  กล้าพูดกล้าทำ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

๔. ผู้นำจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม  (Participation)  ในด้านกิจกรรมทางสังคมให้ความ
ร่วมมือ  รู้จักปรับตัวและมีอารมณ์ขัน 

๕. ผู้นำต้องเป็นผู้มีฐานะทางสังคม  (Status)  ผู้นำควรจะมีตำแหน่งทางสังคมเป็นที่รู้จัก
กันทั่วไป 

๖. รู ้สถานการณ์  (Situation)  ผู้นำจะต้องรู้ภาวะทางจิตของคนระดับต่าง ๆ รู้ฐานะ 
ทักษะ  ความต้องการ  และความสนใจของผู้ใต้บังคับบัญชา  รู้ในวัตถุประสงค์ขององค์การที่จะต้อง
ทำให้สำเร็จ  ดังมีผู้กล่าวว่า  ผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักการเป็นผู้ตามท่ีดีด้วย๑๒  

ลักษณะที่ดีของผู้นำจะหาบุคคลคนเดียวที่เพียบพร้อมคุณลักษณะของผู้นำที่ดีทั้งหมดนั้น
เป็นการหายากเพราะลักษณะอุปนิสัยใจคอและวิธีการทำงานแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันและยัง
แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่บริหารด้วยแต่พอสรุปได้ว่า ผู้นำควรมีคุณสมบัติ  ๓ ประการ ซึ่ง
เรียกว่า “ไตรภูมิ”  คือ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน  และนอกจากนี้แล้ว ผู้นำความเป็นผู้เฉลียวฉลาด 

 

๑๑เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, บทบาทผู้นำประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: เออาร์เอสแอนพับลิชช่ัน, ๒๕๔๑), หน้า 
๔๕. 
 



๑๔ 

มีไหวพริบ มีความสามารถรอบด้าน มีความเชื่อมั่นในตนเอง ทะเยอทะยาน และกระตือรือร้น ที่จะ
ก้าวหน้า มีความสุภาพอ่อนน้อม จริงใจต่อคนทั่วไป มีศีลสัตย์และศรัทธาต่อผู้ร่วมงาน 

สรุปว่าผู้นำที่ดีควรจะประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญดังนี้ 
๑. ความรู้  (Knowledge)  การเป็นผู้นำความรู้เป็นสิ่งจำเป็นมากท่ีสุดด้วยความรู้ จะเป็น

เครื่องมือช่วยรักษาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  ผู้นำหรือผู้บริหารจะต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้
มาก  ฐานะแห่งการเป็นผู้นำยิ่งมีความมั่นคงมากขึ้น 

๒. ความคิดริเริ่ม  (Initiative) หมายถึง  ความต้องการที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใด  โดยไม่
ต้องมีคำสั่งและแสดงข้อความคิดเห็นที่จะแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้นหรื อเจริญขึ้นเป็นลักษณะอย่าง
หนึ่งที่ผู้นำจะต้องมีและในการริเริ่มควรจะต้องคิดก่อนเสมอ 

๓. ความกล้าหาญ  (Courage) หมายถึง  ลักษณะที่ไม่กลัวต่ออันตราย  ความลำบากหรือ
ความเจ็บปวดใด ๆ สามารถควบคุมความกลัวได้  ความกล้าหาญจะต้องมีทั้งทางกาย  วาจา  และ
จิตใจ  จึงจะเป็นผู้นำที่ดีได้๑๓ 

๔.  ความเด็ดขาด  (Decisiveness)  ความเด็ดขาดหรือความสามารถท่ีจะตัดสินใจ ตกลง
ใจได้ทันที เมื่อตกลงสั่งการใด ๆ แล้วจะสั่งได้อย่างเด็ดขาด สั้นและชัดเจน ความเด็ดขาดขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจทันทีและทันเวลา๑๔ 

๕.  ความแนบเนียน  (Tact)  คือ ความสามารถที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยกิริยา
อาการและวาจาที่ถูกต้องเหมาะสม  โดยไม่ทำให้ผู้อ่ืนให้เกิดความไม่พอใจ  ความแนบเนียนนี้สามารถ
ศึกษาเองได้จากการศึกษาถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาทในสังคม 

๖.  ความยุติธรรม  (Justice)  คือ การปฏิบัติให้ถูกต้องตามความยุติธรรมและศีลธรรม  
วางตนเป็นกลางไม่เอนเอียงในการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นโทษต่อผู้หนึ่งผู้ใด  ความยุติธรรมก็
คือความเที่ยงธรรมและไม่เกี่ยวกับความยุติธรรมในทางกฎหมาย  ดังนั้นผู้นำหรือผู้บริหารควรยึดหลัก
แห่งความยุติธรรมไว้เพื่อความมั่นคงของหน่วยงาน 

๗.  ท่าทาง  (Bearing)  คือ การแสดงออกทางรูปร่างลักษณะของร่างกายที่พึงประสงค์  
มีกิริยาอาการและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม  นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำจะต้องระวังผู้ที่จะเป็นผู้นำที่
ดีนั้นจำเป็นต้องมีลักษณะท่าทางดีจึงจะทำให้ผู้อ่ืนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 

๘. ความอดทน  (Endurance)  คือ ความสามารถของร่างกายและจิตใจที่จะทนต่อการ
ปฏิบัติกิจการหรือหน้าที่ให้ต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จความอดทนนี้เป็นพลังอันหนึ่งที่จะผลักดัน
งานของเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริง๑๕ 

๙.  ความกระตือรือร้น  (Enthusiasm)  คือการมีใจจดจ่อที่ดีและมีความเอาใจใส่ต่อ
หน้าที่หรือกิจการที่จะต้องปฏิบัติอยู่เสมอ  ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะช่วยให้กิจการของหน่วยงานสำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 

 

๑๓ อนุภรณ์  สุวรรณทิศกร,  หลักการมีส่วนร่วม,  (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๕๕), หน้า ๓๔. 
๑๔ คณิน  บุญสุวรรณ,  รัฐมนตรีเมืองไทย,  (กรุงเทพมหานคร: นพรัตน์, ๒๕๕๘), หน้า ๔๕.  
๑๕ ใหม่  รักหมู่,  บันทึก ๒๕ นักการเมือง วิเคราะห์การเลือกตั้งของไทย ,  (กรุงเทพมหานคร: 

นพรัตน์, ๒๕๕๙), หน้า ๑๖๕. 



๑๕ 

๑๐. ความไม่เห็นแก่ตัว  (Unselfishness)  คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว 

๑๑.  ความตื่นตัว  (Alertness)  คือ ความระมัดระวัง  ความสุขุมรอบคอบ  ความไม่
ประมาท  ไม่ยืดยาด  จะทำอะไรทำทันทีทันควัน  และมีความว่องไวปราดเปรียวอยู่เสมอ 

๑๒.  ดุลยพินิจ  (Judgment)  คืออำนาจที่จะคิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ หรือเหตุต่าง ๆ อย่าง   
ถูกต้องโดยการชั่งน้ำหนักและเหตุผล  สรุปเป็นข้อความเห็นหรือตกลงใจที่เฉียบแหลมและถูกต้อง  ใน
การเป็นผู้นำหรือผู้บริหารจะต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากมายเพื่อที่จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความ
มั่นใจในดุลยพินิจของเราและมีความเชื่อถือในที่สุด 

๑๓.  ความสงบเสงี่ยม (Humility) คือความไม่หยิ่งยโส ไม่จองหองและไม่มีความภูมิใจใน
สิ่งที่ไร้เหตุผล เป็นลักษณะที่เหมาะสมกับผู้นำโดยตรงและเป็นลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งที่คอย
บังคับไม่ให้ผู้นำเห็นแก่ตัว  และคอยควบคุมบุคลิกภาพอ่ืน ๆ ให้อยู่ในขอบเขตอันดีงาม๑๖ 

๑๔. ความเห็นอกเห็นใจ (Humanity) คือความมีเมตตาปรานี ความกรุณา ความสงสาร  
และความเห็นใจ 

๑๕. ความจงรักภักดี  (Loyalty)  คือสภาพคุณสมบัติของการเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริต
ต่อผู้อื่นต่อหน้าที่และต่อองค์การ๑๗ 

๑๖. การเข้าสังคมดี  (Sociability)  คือการมีบุคลิกภาพที่จะเข้าสังคมได้อย่างถูกต้องคือ
การที่จะเป็นผู้นำที่ดีจะต้องปรับตัวเองให้เข้าสังคม  มีการคบค้าสมาคมกับเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑๗. การบังคับใจตนเอง  (Self – Control)  คือการบังคับจิตใจที่ผ่านทางอารมณ์  ซึ่ง
รับมาจากประสาทสัมผัสทั้งห้า  เพื่อมิให้แสดงออกซ่ึงกิริยาอาการต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้อ่ืนได้๑๘  

นักวิจัย ได้กล่าวว่า  คุณสมบัติที่มุ่งสู่ผู้นำที่ดีมีดังนี้ 
๑. ไว้วางใจไม่หวงอำนาจ 
๒. หยั่งรู้และเตรียมพร้อม 
๓. รู้จักตัวเอง 
๔. จินตนาการและจูงใจ 
๕. ประพฤติสิ่งที่น่านับถือ 
๖. เชื่อมั่นและรับฟัง 
๗. รู้จักปรับตัวและยืดหยุ่น 
    ผู้นำควรมีสมบัติ  ๕  ประการ  คือ  
๑. เป็นผู้ที่มีการปรับตัวดีกว่าคนทั่วไป 

 

๑๖ อุทัย  พิมพ์ใจชน,  สัมมนาทางวิชาการในเรื่องระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ไทย,  (กรุงเทพมหานคร: นพรัตน์, 2559), หน้า 165. 

๑๗ วิส ุทธิ  โพธิแท่น ,  ประชาธิปไตย แนวความคิด และตัวแบบประชาธิปไตยในอุดมคติ ,
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), หน้า 50.   

๑๘ อรุณ  รักธรรม,  ภาวะผู้นำ,  (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์), หน้า ๒๐๐ – ๒๐๔. 



๑๖ 

๒. เป็นผู้มีลักษณะดีเด่นกว่าคนทั่วไป๑๙ 
๓. เป็นผู้ชอบแสดงตัว 
๔. เป็นผู้ที่รักความก้าวหน้า 
๕. เป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบดี  
 กล่าวถึงคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดีไว้  ดังนี้ 
๑. มีความเฉลียวฉลาด 
๒. มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่โลเล 
๓. มีความเด็ดเดี่ยวในการบริหารงาน 
๔. มีกำลังใจสูง 
๕. มีความสามารถท่ีจะศึกษาและเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้โดยรวดเร็ว 
๖. มีความรู้และความสามารถในการบริหาร 
๗. มีความกระตือรือร้น 
๘. มีความสุภาพ เป็นมิตร เมตตากรุณา และเห็นอกเห็นใจ 
๙. มีศีล มีสัตย์ และเท่ียงธรรม 
๑๐. มีความสามารถท่ีจะนำและสอนคนได้ 
๑๑. มีศรัทธาต่องานและผู้ร่วมงาน  
จากแนวคิดคุณลักษณะผู้นำของนักบริหารและนักการศึกษาที่นำเสนอข้างต้น  สามารถ

สรุปได้  
๑. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒. เป็นผู้มีคุณธรรม มีศีลธรรม 
๓. เป็นผู้ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 
๔. เป็นผู้มีความโปร่งใส 
๕. เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีคุณลักษณะผู้นำสำหรับสังคมไทย 
สังคมไทยเราอาจจะต้องมีสิ่งที่นอกเหนือไปกว่าผู้นำโดยทั่วไป จึงต้องเพ่ิมเติมคุณลักษณะ

ผู้นำดังนี้ 
๑. ระบบอาวุโส  เพราะสังคมไทยนิยมยกย่องผู ้มีอาวุโสว่าการเป็นผู ้รอบรู ้เป็นผู ้มี

ประสบการณ ์
๒. ตำแหน่ง การที่ข้าราชการได้รับยศ หรือตำแหน่งการงานในฐานะผู้นำย่อมเป็นที่

ยอมรับตามมารวมไปถึงภาคเอกชน 
๓. ระบบอุปถัมภ์  ซึ่งยังมีอำนาจของผู้ใหญ่แอบแฝงอยู่ในการแต่งตั้งผู้นำระดับต่าง ๆ  
๔. วุฒิการศึกษา ในประเทศไทยถือว่าใบปริญญาบัตรเป็นสิ่งที่กำหนดว่าควรจะเป็นผู้นำที่

ดี ยิ่งสำเร็จปริญญาเอกก็คือสามารถเป็นผู้นำได้ทันที 

 

๑๙เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, อนาคตผู้นําทางการเมืองไทยในสองศตวรรษหน้า,  (กรุงเทพมหานคร:  
เอช.เอ็น.กรุ๊ป, ๒๕๕๗), หน้า ๒๕๕๖ 



๑๗ 

๕. การเป็นผู้ทรงความรู้ ผู้ทรงคุณความรู้หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ถือว่าเป็นสิ่งที่
เรายกย่องกันได้ทันท่วงทีมีความสามารถในการคิดค้นสิ่งต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้เร็วแนวคิด
คุณลักษณะด้านการเป็นผู้นำและแนวคิดคุณลักษณะผู้นำในสังคมไทย 

นักวิจัย ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ หลาย ๆ ด้าน ดังนี้ 
๑.  บุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้นำต้องมีคุณสมบัติเหนือกว่าสมาชิกของกลุ่มในเรื่องเกี่ยวกับ

สติปัญญา ผลการศึกษาเล่าเรียน ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการกิจกรรมและสังคม สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

๒.  บุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้นำที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากกว่าส่วนเฉลี่ยของสมาชิกของ
กลุ่ม คือ การรู้จักเข้าสมาคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเพียรพยายาม รู้จักวิธีที่จะทำงานให้
สำเร็จ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตื่นตัวและหยั่งรู้ในสถานการณ์ มีความร่วมมือเป็นที่นิยมของปวงชน มี
ความสามารถในการปรับตัว มีความสามารถในการพูด 

๓.  คุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์สูงกับการเป็นผู้นำ คือ ความคิดริเริ่ม การเป็นที่นิยมของ
ปวงชน ความสามารถในการเข้าสังคม การตัดสินใจ ความปรารถนาที่จะทำให้ดีที่สุด การมีอารมณ์ขัด 
การมีความร่วมมือกับผู้อ่ืน ความสามารถทางการกีฬา 

๔.  องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นผู้นำแยกออกได้เป็น  ๖  ด้าน  คือ 
 ๔.๑  ด้านสมรรถนะ  ประกอบด้วย มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขเหตุการณ์

เฉพาะหน้าได้ทันที มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงาน มีความสามารถในการสื่อความหมาย  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการตัดสินใจและมีความสุขุมรอบคอบ 

 ๔.๒ ด้านความสำเร็จ  ประกอบด้วย  จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี มีความรู้
ความสามารถด้านการเมืองการปกครอง เป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคม ชีวิตครอบครัวปกติสุข และ
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก่อนดำรงตำแหน่ง 

 ๔.๓  ด้านความรับผิดชอบ  ประกอบด้วย มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการ
ตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการของตนหรือคณะรัฐมนตรี เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน ยึดถือหลักการมากกว่าตัวบุคคลและยึดมั่นในความถูกต้องตามหลักกฎหมายและศีลธรรม 

 ๔.๔  ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย  มีส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม  ให้ความร่วมมือกับข้าราชการประจำและมีความ สามารถ
ในการปรับตัว 

 ๔.๕  ด้านสถานภาพ ประกอบด้วย  มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง  เป็นแบบอย่างที่ดี
ในสังคม มีตำแหน่งสำคัญทางสังคมและเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลในสังคม 

 ๔.๖ ด้านสถานการณ์  ประกอบด้วย  มีสภาพจิตใจมั ่นคงควบคุมอารมณ์ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเข้าใจถึงความต้องการของ
ประชาชน  

 นักวิจัย ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผู้นำ ไว้ว่า  ผู้นำควรมีลักษณะดังนี้ 
 ๑. มีเชาว์ปัญญา และวิจารณญาณดี 
 ๒. มีความยุติธรรม 



๑๘ 

 ๓. มีความรับผิดชอบ 
 ๔. มีความคิดคำนึง 
 ๕. มีอารมณ์คงเส้นคงวา 
 ๖. มีอารมณ์ขันเสมอ  
 ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผู้นำ ดังนี้ 
 ๑. มีความพร้อมทั้งกาย  ใจ  สมอง 
 ๒. มีความชำนาญพิเศษ 
 ๓. มีอำนาจในตัวเอง 
 ๔. รอบรู้ทุกอย่างที่สามารถทำได้ 
 ๕. แสวงหาสิ่งที่ดี 
 ๖. ตรงต่อระเบียบ 
 ๗. รู้จักที่ต่ำท่ีสูง 
 ๘. การแสดงท่าทางไม่ขัดตา  
 ได้กล่าวถึงหน้าที่ที่สำคัญของผู้นำไว้ประการหนึ่ง คือ ผู้นำควรมีหน้าที่ทำให้การ

ติดต่อสื่อสารภายในองค์การมีความเข้าใจกันอย่างดี ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที ่ของผู้นำ ต้อง
ประกอบด้วยคุณลักษณะ  ดังนี้ 

 ๑. เป็นผู้วางนโยบาย 
 ๒. เป็นผู้วางแผน 
 ๓. เป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๔. เป็นผู้ยอมรับผิดในการปฏิบัติงานขององค์การ 
ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิภาพว่า ควรมีลักษณะดังนี้ 
 ๑. เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นผู้นำและเป็นครูของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ด้วย 
 ๒. รับฟังความเห็นและปรึกษาหารือกันอยู่เสมอในหน่วยงาน 
 ๓. สามารถวินิจฉัยสั่งการอย่างมีเหตุผล  
  ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะ สรุปแล้วจำแนกได้  ๒  ประการ  คือ 
 ๑. คุณลักษณะส่วนตัว ได้แก่ คุณลักษณะของบุคคลที่ปรากฏแก่สายตาบุคคลทั่วไป 

เช่น  บุคลิกภาพ  เชาว์ปัญญา  ความรู้และพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานมนุษย
สัมพันธ์และคุณธรรม 

 ๒. คุณลักษณะทางอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่จำเป็นในการบริหารงานของกลุ่ม  
เช่น  ความสามารถทางวิชาการ  ความสามารถในการทำงาน  และความสามารถท่ัวไป  

 ได้ให้แนวคิดคุณลักษณะของผู้นำในสังคมไทย คือ 
 ๑. เป็นผู้ที่รู้บทบาทของตนเอง 
 ๒. เป็นผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของวิทยาการอยู่ตลอดเวลา 
 ๓. ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
 ๔. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 



๑๙ 

 ๕. มีลักษณะการสืบสายพวกพ้อง 
 ๖. ตัดสินใจถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว 
 ๗. กระทำเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ๘. เข้าถึงลักษณะของสุขวิทยา จิตวิทยาสังคม  จิตวิทยามวลชน  และจิตวิทยา 

พัฒนาการ 
 ๙. เป็นผู้ที่มีความอะลุ้มอล่วยต่อกันได้ให้แนวคิดสรุปว่า  ผู้นำที่ดีในสังคมไทย ควรมี  

ลักษณะดังนี้คือ 
 ๑. เป็นผู้อาวุโสที่สุด  
 ๒. เป็นผู้ที่ยึดหลักการมากกว่าเหตุผล 
 ๓. เป็นผู้มีความสามารถในการประนีประนอม 
 ๔. เป็นผู้ที่ทำงานอย่างมีแบบแผนที่ดี  
 คุณสมบัติของรัฐบุรุษท่ีสำคัญ  ประกอบด้วย  มีสติปัญญาดีเยี่ยม มีความคิด ความรู้ 

ความสุขุม และมองเห็นการณ์ไกลกว่าคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป วินิจฉัยเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มี
ศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ ไม่มีเล่ห์กล มีอุดมคติสูง ไม่มีพรรคพวก แต่เอาคนทั้งหมดมาเป็นพวกของตน                  
มีความเป็นอยู่แบบคนธรรมดา และมีความรักชาติอย่างรุนแรง 

นักวิจัย ได้นำคำว่า  Leadership  มาให้คำจำกัดความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้บริหารที่ควรจะเป็นไว้เพื่อง่ายแก่การจดจำ ดังนี้ 

 l   =  love  หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความรักในหน้าที่การงาน รักผู้ใต้บังคับบญัชา 
รักความยุติธรรม และรักความก้าวหน้า 

 e  =  education  หมายถึง มีการศึกษาและประสบการด ี
 a  =  adaptability  หมายถึง มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

และ สิ่งแวดล้อม 
 d  =  decisiveness  หมายถึง มีความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง 
 e  =  enthusiasm หมายถึง มีความกระตือรือร้น มีความตั ้งอกตั ้งใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และสนับสนุนชักนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างจริงจังด้วย 
 r  =  responsibility  หมายถึง มีความรับผิดชอบทั้งในส่วนที่เป็นภาระหน้าที่ของ

ตนเองและในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ 
 s  =  sacrifice and sincere  หมายถึง ต้องรู้จักเสียสละ และอุทิศผลประโยชน์ของ

ตนให้กับส่วนรวมด้วยความจริงใจ 
 h  =  harmonize  หมายถึง มีความนุ่มนวล ผ่อนปรน พูดจาน่าฟัง 
 i  =  intellectual capacity  หมายถึง มีความเฉลียวฉลาด และมีไหวพริบทันคน 

ทัน   เหตุการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรอบรู้ 
 p =  persuasiveness  หมายถึง มีความสามารถในการจูงใจคน  



๒๐ 

คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารดังกล่าว เป็นการชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ทุกอย่างได้ โดยยึดสถานการณ์และสิ ่งแวดล้อมเป็นหลักในการกระทำ  เพราะ       
คุณลักษณะของผู้บริหารจะยึดตายตัวไม่ได้  ลักษณะที่ควรจะเป็นของผู้บริหารในที่หนึ่ง อาจจะ
นำไปใช้กับอีกที่หนึ่งไม่ประสบผลสำเร็จ ฉะนั้นผู้บริหารที่ดีจะต้องปรับตัวให้คล้อยตามเหตุการณ์โดย
ไม่ขัดต่อหลักการและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ 

 
แนวคิดคุณลักษณะด้านการเป็นผู้นำ 
คุณลักษณะของผู้นำที่ดี ควรประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 
๑. ความรู ้ (Knowledge) การเป็นผู ้นำความรู ้เป็นสิ ่งที ่จำเป็นมากที่สุด เพราะเป็น

เครื่องมือช่วยรักษาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้นำหรือผู้บริหารจะต้องรอบรู้ ยิ่งรอบรู้มาก
ฐานะแห่งความเป็นผู้นำยิ่งมัน่คงยิ่งข้ึน 

๒. ความริเริ่ม (Initiatve) ความริเริ่ม คือ ความต้องการที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยไม่
ต้องมีคำสั่งและแสดงข้อคิดเห็นที่จะแก้ไข สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดี 

๓. ความกล้าหาญ (Courage) ความกล้าหาญ คือ ลักษณะอาการที่ไม่กลัวต่ออันตราย 
ความลำบาก หรือความเจ็บปวด 

๔. ความเด็ดขาด (Decisiveness) ความเด็ดขาด คือ ความสามารถที่จะตัดสินใจได้ทันที
เมื่อตกลงสั่งการใด ๆ แล้วจะสั่งได้อย่างเด็ดขาด สั้น และชัดเจน 

๕. ความยุติธรรม (Justice) ความยุติธรรม คือ การปฏิบัติให้ถูกต้องตามความยุติธรรม
และศีลธรรม วางตนเป็นกลางไม่เอนเอียงในการท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเป็นโทษต่อผู้หนึ่งผู้ใด 

๖. ความอดทน (Endurance) คือ ความสามารถของร่างกายและความคิดจิตใจที่จะทน
ต่อการปฏิบัติกิจการ หรือหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลให้ต่อเนื่องและสำเร็จได้ 

๗. ความกระตือรืนร้น (Enthusiasm) คือ การมีใจจดจ่อที่ดีและมีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่
หรือกิจการที่จะต้องปฏิบัติอยู่เสมอ 

๘. ความไม่เห็นแก่ตัว (Unselfishness) คือ ขจัดเสียซึ่งความสุขหรือผลประโยชน์แห่งตน 
๙. ความเห็นอกเห็นใจ (Humanity) คือ คุณสมบัติประจำตัวอันเป็นแบบอย่างของ

มนุษยชาติซึ่งต้องประกอบด้วยความเมตตาปราณี ความกรุณา ความสงสาร และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๑๐. ความจงรักภักดี (Loyalty) คือ สภาพหรือคุณสมบัติประจำตัวของการเป็นบุคคลที่

ซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้อ่ืน ต่อหน้าที่ ต่อรัฐ การเป็นผู้นำหรือผู้บริหาร 
๑๑. การบังคับใจตนเอง (Self-Control) คือ การบังคับจิตใจเพ่ือมิให้แสดงซึ่งกิริยาต่าง ๆ 

ที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้อ่ืน การบังคับตนเองนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้บริหารเป็นต้น๒๐ 
คุณสมบัติของผู้นำที่ดี มีอยู่ ๒ อย่าง คือ 
๑. คุณสมบัติภายในตัวของผู้นำ ได้แก่ 

 

๒๐อรุณ รักธรรม, การพัฒนาองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลง , (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๒๒), หน้า ๒๐๐-๒๐๔.  



๒๑ 

 ๑.๑ รู้หลักของสัปปุริสธรรม มีการรู้หลักการเหตุผล เป็นต้น 
 ๑.๒ มีสติปัญญาไม่ประมาท 
 ๑.๓ ตื่นตัว ทันต่อเหตุการณ์ 
 ๑.๔  มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
 ๑.๕ เป็นคนเข้มแข็ง 
 ๒. คุณสมบัติภายนอก ในการที่จะประสานคนและงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ 
 ๒.๑ มีความรู้ ความสามารถ 
๒.๒ มีพรมวิหารธรรม 

๒.๓ หวังประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม 
๒.๔ น่ารัก น่าเคารพ 
๒.๕ เป็นธรรมาธิปไตย 
๒.๖ ฉลาดในการพูด 
๒.๗ ไม่ลำเอียง๒๑ 

 คุณลักษณะของผู้นำที่ดี ต้องมีคุณลักษณะพอสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. มีสุขภาพแข็งแรงดี 
 ๒. มีความรู้ดี 
 ๓. มีบุคลิกดี 
 ๔. มีความคิดริเริ่ม 
 ๕. มีการตัดสินใจกับการใช้ดุลพินิจดี 
 ๖. มีความกล้าหาญ 
 ๗. มีความแนบเนียน 
 ๘. มีความอดทน 
 ๙. มีการสื่อความหมายที่ดี 
 ๑๐. มีความเห็นอกเห็นใจ 
 ๑๑. ไม่เห็นแก่ตัว เสียสละ และไม่ใช้อภิสิทธิ์ในทางที่ผิด 
 ๑๒. มีความสงบเสงี่ยม 
 ๑๓. มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
 ๑๔. มีการสังคมดี๒๒ 

โดยสรุปแล้ว คุณลักษณะผู้นำที่ดี จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
พร้อมกันนั้นยังจะต้องมีธรรมไม่เข้าข้างใคร สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที การเป็น
ผู้นำที่ดีนั้นมีผู้ให้แนวคิดและสรุปไว้แล้วซึ่งจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะหลายประการ คุณลักษณะ

 

๒๑พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต), ภาวะผู้นำ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๖), 
หน้า ๑๐-๓๐. 

 ๒๒กิติ ตยัคคานนท์, เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: เปลวอักษร, 
๒๕๔๓), หน้า ๒๒. 



๒๒ 

เหล่านี้มีความสำคัญมากในการปกครองหรือบริหารงาน เพ่ือให้ประสบผลสำเร็จ การที่มีผู้นำที่ดีจะทำ
ให้เกิดความมั่นใจในการทำงาน เพราะผู้นำเปรียบเสมือนหัวเรือที่จะนำสิ่งต่าง ๆ ให้ไปสู่ยังที่หมายได้ 
ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงจำเป็นที่จะต้องมีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำที่ประชาชนให้กา ร
ต้อนรับ และยังจะต้องประพฤติตัวให้ประชาชนได้เห็นเป็นแบบอย่างอีกด้วย  

 
ตารางท่ี 2.1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เกศรา สุขสว่าง 
(๒๕๕๔, หน้าที่ ๑๐๓) 

คุณลักษณะและคุณสมบัติของผู ้นำ ต้องพึ ่งผู ้ อ่ืน 
พยายามคิดถึงคนอื ่นอย่าคิดถึงตัวเอง การวางตัวให้
เหมาะสมกับวัย ฐานะตำแหน่ง หน้าที่ทางสังคม ความ
แข็งแรงของสุขภาพร่างกายมีความสำคัญ  พยายาม
พบปะกันเสมอในการทำงาน  มีความว่องไวต่อการ
ติดต่อสื่อสาร ทำจิตใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหว 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
(๒๕๕๔, หน้า ๑๘๙)  

คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องมือหรือสิ่งที่ชี ้ให้เห็น
ความดีหรือลักษณะประจำ 

กวี  วงศ์พุฒ 
(๒๕๕๘, หน้า ๑๐๒) 

คุณลักษณะของผู้นำ หมายถึง ความสามารถในการ
นำและดำเน ินกิจกรรมในกลุ ่มบรรลุผลสำเร ็จตาม
เป้าหมาย 

เสรี  เหลือสุขฤกษ์ 
(๒๕๖๐, หน้า ๒๓) 

การมีลักษณะผู้นำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในอันที่
จะนำมาซึ่งความสำเร็จของการบริหารงาน ลักษณะของ
การเป็นผู้นำจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง เพื่อนำไปใช้
ต ามสถานภาพท ี ่ เ หมาะสมและทำ ให ้ เ ก ิ ดกา ร
เปล ี ่ ยนแปลงต ่อพฤต ิกรรมของตนในล ักษณะที่
เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

คณิน  บุญสุวรรณ 
(๒๕๕๘, หน้า ๔๕) 

ผู้นำที่ดีควรจะประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญดังนี้ 
๑. ความรู้  (Knowledge) 
๒. ความคิดริเริ่ม  (Initiative) 
๓. ความกล้าหาญ  (Courage) 
๔. ความเด็ดขาด  (Decisiveness)   
๕. ความแนบเนียน  (Tact)   
๖. ความยุติธรรม  (Justice)   
๗. ท่าทาง  (Bearing)   
๘. ความอดทน  (Endurance)   

 



๒๓ 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
๒.๒.๑  ความหมายของความคิดเห็น 
ความคิดเห็น (Opinion) ตามพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

(๒๕๒๔) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
 ๑)  ข้อพิจารณาเห็นว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญาความคิดประกอบ ถึงแม้จะไม่ได้อาศัย

หลักฐานพิสูจน์ได้เสมอไปก็ตาม 
 ๒)  ทัศนะหรือประมาณการที่เกี่ยวกับปัญหาหรือประเด็นหนึ่ง เช่น ทัศนะเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของนโยบาย 
    ๓)  คำแถลงของผู้ที่ยอมรับนับถือกันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อปัญหาที่มีผู้นำมาขอ

ปรึกษา 
ความคิดเห็น คือการพิจารณาตัดสินใจ ความเชื่อ หรือความเชื่อจากบุคคลอื่นในบาง

ประเด็นความคิดเห็นอาจแสดงออกทางค่านิยมหรือชนิดของเหตุผล หรือหลักฐานที ่มีอยู ่ซึ่ง
ความสำคัญของความคิดเห็นอาจจะมากน้อยต่างกันแล้วแต่บุคคล ความคิดเห็นมีหลายลักษณะจึง
แบ่งเป็นระดับของความคิดเห็น ระดับของความสำคัญ และความเที่ยงตรงกับตนเอง ดังนั้นอาจมี
แนวโน้มที่จะมีความเห็นทั้งทางบวกและลบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะไม่พบว่าการแสดงความคิดเห็นอาจ
แยกจากทัศนคติหรือลักษณะของตนเอง เคยมีการแบ่งความคิดเห็นจากทัศนคติ และระบบค่านิยม๒๓ 

ซึ่งคนมีพื้นฐานอยู่ ความคิดเห็นเป็นกรแสดงออกอย่างแคบและตรงจุด สามารถทำให้
ทราบถึงความในใจของบุคคลมากกว่าทัศนคติ ดังนั้น เมื่อความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกและมีความจำกัด มีรากฐานมาจากระบบทัศนคติซึ่งมีความคงทนกว่า เปลี่ยนแปลง
ได้น้อย มีขอบเขตกว้างกว่า และมีความเกี่ยวพันกับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเป็นอย่างมาก ความ
คิดเห็น หมายถึงการแสดงออกทางด้านความรู้สึกของบุคคลที่มีลักษณะเป็นการลงมติหรือการตีความ 
โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นลักษณะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ชอบ ไม่
ชอบ ไม่แน่ใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะของ ส.ส. ซึ่งความคิดเห็นของบุคคลอาจได้รับการยอมรับ หรือไม่
ยอมรับจากบุคคลอ่ืนก็ได้๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 

๒๓นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์,  หลักการบริหารการศึกษา,  พิมพ์ครั้งท่ี ๒,  (กรุงเทพมหานคร: เอส.เอ็ม.
เอ็ม, ๒๕๖๐), หน้า ๒๙๗-๓๒๑. 

๒๔สมาน  รังสิโยกฤษฏ์,  การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ,  (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ 
๒๕๕๗), หน้า ๒๗๕.  



๒๔ 

ตารางท่ี 2.2 สรุปแนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
นพพงษ์  บุญจิตราดุล 
(๒๕๖๐, หน้า ๒๙๗-๓๒๑) 

ความคิดเห็น เป็นข้อพิจารณาเห็นว่าเป็นจริงจาก
การใช้ปัญญาความคิดประกอบ ถึงแม้จะไม่ได้อาศัย
หลักฐานพิสูจน์ได้  หรือประมาณการที่เกี่ยวกับปัญหา
หรือประเด็นหนึ่ง ความคิดเห็น คือการพิจารณาตัดสินใจ 
ความเชื่อ หรือความเชื่อจากบุคคลอื่นในบางประเด็น
ความคิดเห็นอาจแสดงออกทางค่านิยมหรือชนิดของ
เหตุผล หรือหลักฐานที่มีอยู่ 

สมาน  รังสิโยกฤษฏ์ 
(๒๕๕๗, หน้า ๒๗๕) 

ความคิดเห ็น หมายถึงการแสดงออกทางด ้าน
ความรู้สึกของบุคคลที่มีลักษณะเป็นการลงมติหรือการ
ต ี ค ว าม  โ ดยอาศ ั ยคว ามร ู ้  ป ระสบการณ ์ แล ะ
สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นลักษณะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
ชอบ ไม่ชอบ ไม่แน่ใจ 

 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๒.๓.๑ ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๑)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง ๒ รูปแบบตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ใน หมวด ๑ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑) การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ ่งเป็นการให้มีการลงคะแนนเลือกตั ้งผู ้ส มัครรับ
เลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามการแบ่งเขตเลือกตั้งที่กำหนดเขตละไม่เกิน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ เขต 
จำนวน ๔๐๐ คน 

๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ซึ่งเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งที่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้นโดยเลือกจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียว และใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม ๘ กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดละ ๑๐ คน รวม 
๘๐ คน 

๒.๓.๒ ความหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสาธารณชนเป็นสาระสำคัญของประชาธิปไตยแล้ว กล่าว

ได้ว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าไปสู่ประชาธิปไตยเป็นลำดับ นอกจากนี้สัดส่วนของประชาชนที่
ออกไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั ้งเป็นเครื ่องบ่งชี ้ต ัวหนึ ่งของธรรมาภิบาล กล่าวได้ว่าการ
ดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทยอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตะวันตกที่มี
อุดมการณ์ทางการเมืองที่สูงและอยู่ในแถวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย 



๒๕ 

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งนับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งใน
กระบวนการทางการเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเป็นสิทธิสำคัญทาง
การเมืองอย่างหนึ่ง เป็นการให้เสรีภาพแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองโดยการพิจารณา
เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งไปทำหน้าที่แทนตนในรัฐสภาเพ่ือมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน ซึ่งเรียกว่า กระบวนการนิติบัญญัติ รวมทั้งการทำหน้าที่รัฐบาล
ในการบริหารประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน โดยนัยแห่งกระบวนการนี้คุณภาพหรือ
ความสำเร็จของการเลือกตั ้ง ย่อมขึ ้นอยู ่กับประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการที่จะเลือกบุคคลให้เป็นตัวแทนของตน๒๕ 

นักวิจัย อธิบายว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการที่ประชาชนได้เลือกบุคคลจาก
หลายๆ บุคคล หรือจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง บัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชี เพื่อให้เข้าไปมีส่วน
มีเสียงในคณะบริหารราชการแผ่นดิน”๒๖ 

สรุปได้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือตัวแทนของประชาชนซึ่งจะไปทำหน้าที่ในรัฐสภา
แทนประชาชน ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

๒.๓.๓  หน้าที่และบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หน้าที่และบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภา ถือเป็นบทบาท

หน้าที่โดยตรงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะเดียวกัน เสียงของประชาชนอาจจะพลิกผันได้ใน
กรณีที่พักการเมืองใดก็ตามมีนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งนับได้ว่าเป็น
องค ์กรทางการเม ืองที่ ม ีความสำค ัญย ิ ่ งต ่อการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตย เพราะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เพื่อให้เข้าไปทำ
หน้าที่ในสภา อันเป็นหน้าที่หลักตามแนวทางที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคชาติพัฒนา  ได้
รวบรวมไว้ ๓ ประการดังนี้  

๑)  อำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย 
 อำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมายหรือการออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับ เป็นอำนาจ

หน้าที่หลักของรัฐสภา ซึ่งเป็นบทบาทที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติเสมอมา ทั้งนี้ด้วยเหตุที่
กฎหมายเป็นสิ่งที่ความจำเป็นที่ต้องใช้ในการบริหารและการปกครองประเทศ เพ่ือเป็นการจัดระเบียบ
เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นการตรากฎหมาย
เพ่ือใช้บังคับจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

๒)  การพิจารณาศึกษาปัญหาสำคัญของชาติ ในฐานะกรรมาธิการสามัญประจำสภา
ผู้แทนราษฎร 

สภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งเป็นคณะ กรรมาธิการสามัญ
และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ

 

๒๕จรูญ  สุภาพ และคณะ, พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการบริหารการเลือกต้ังและการ
บริหารการเลือกต้ัง, (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, 2537), หน้า 15. 

๒๖ธานินทร์  กรัยวิเชียร, ระบอบประชาธิปไตย, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, ๒๕๕๙), หน้า ๔๕.  



๒๖ 

ศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการดังกล่าวจะมี
อำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคล หรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน
กิจการที่กระทำหรือในเรื่องท่ีพิจารณาสอบสวนศึกษาอยู่ก็ได้๒๗ 

คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งสิ้นจำนวน ๓๑ คณะแต่ละคณะ
ประกอบด้วยกรรมาธิการ มีจำนวน ๑๗ คน ทั้งนี้สมาชิกคนหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญ
ประจำสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน ๒ คณะ 

๓) การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ถือได้ว่าเป็นหลักการที่สำคัญอย่างยิ่งในระบบรัฐสภา ซึ่งรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่จะกำหนดสัมพันธภาพ
ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารไว้ แต่ละอำนาจต่างก็มีความเชื่อมโยง และมีการถ่วงดุล
แห่งอำนาจซึ่งกันและกันโดยฝ่ายบริหารมีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้มีการเลือกตั้งทั่วไป
ขึ้นใหม่ และในขณะเดียวกันฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน๒๘   

สรุปแล้ว บทบาทหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร ก็คือ มีอำนาจหน้าทางกฎหมาย พิจารณา
ศึกษาปัญหาสำค ัญของชาติในฐานะกรรมาธ ิการสาม ัญประจำสภาผ ู ้แทนราษฎรและการ            
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
ตารางท่ี 2.3 สรุปแนวคิดเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จรูญ  สุภาพ และคณะ 
(2537, หน้า 15) 

การเลือกตั้งเป็นกิจกรรม กระบวนการทางการเมือง 
เป็นการให้เสรีภาพแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ปกครอง โดยการพิจารณาเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งไปทำ
หน้าที ่แทนตนในรัฐสภาเพื ่อมีส ่วนร ่วมในการออก
กฎหมายคุ ้มครองส ิทธ ิเสร ีภาพและประโยชน ์ของ
ประชาชน  

ธานินทร์  กรัยวิเชียร 
(๒๕๕๙, หน้า ๔๕.) 

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจากการที ่ประชาชนได้
เลือกบุคคลจากหลายๆ บุคคล หรือจากบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง บัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชี เพื่อให้เข้า
ไปมีส่วนมีเสียงในคณะบริหารราชการแผ่นดิน 

 

๒๗มนตรี รูปสุวรรณ, “แนวทางในการเพิ่มพูนสมรรถนะของสภาผู้แทนราษฎรไทย. ศึกษาเฉพาะกรณี
คณะทำงานของคณะกรรมาธิการ ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภา”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยา
การพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๗๖. 

๒๘สำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง, ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วย
การเล ือกต ั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร พระราชบัญญัต ิประกอบรัฐธรรมนูญ ว ่าด ้วยการเล ือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง, 2559), หน้า ๖๕.  



๒๗ 

๒.๔ คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนคาดหวัง 
๒.๔.๑ คุณลักษณะด้านลักษณะส่วนตัว 
เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม จึงต้องมีการติดต่อสื่อสารมีการกระทำ

กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน พบปะพูดคุย ติดต่อ พึ่งพาอาศัยเพื่อการอยู่รอดของตนเองมนุษย์ สัมพันธ์มี
ประโยชน์ในการสร้างความผูกพัน การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นของสังคมเราแต่โบราณ นับตั้งแต่
สังคมย่อยที่สุดคือครอบครัว  ไปจนถึงชุมชนที่กว้างขวางยิ่งขึ้น มนุษย์สัมพันธ์นำมาซึ่งความสุขทาง
กาย ความรัก ความอบอุ่น การยอมรับ เกียรติยศ ฯลฯ อันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และ
เมื่อสังคมสลับซับซ้อนยิ่งขึ ้น มนุษย์สัมพันธ์ก็ยังนำมาซึ่งการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด
วิทยาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มนุษย์สัมพันธ์นำมาซึ่งความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วม
ความคิดอันทำให้สังคม และโลกมนุษย์เจริญก้าวหน้าขึ้น มนุษย์เราทุกคนทุกยุคทุกสมัยได้เรียนรู้ที่จะ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์มาโดยตลอด เพราะมนุษย์สัมพันธ์เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความเจริญ และความ
มั่งคงของสังคม มนุษย์สัมพันธ์จึงมีความจำเป็นต่อมนุษย์โดยตรง ทั้งที่เป็นเรื่องการดำชีวิตและเรื่อง
ของการงาน พฤติกรรมของแต่ละบุคคลมีสาเหตุหลายอย่างต่างๆ กัน และมีความสลับซับซ้อน การทำ
ให้ตนเองมีความสุข ผู้อื่นมีความสุขและสังคมมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยหลักคุณธรร มเป็น
แนวทางในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ดังนี้ 

๑) มีเมตตา มีความรักแก่ผู้อ่ืนอย่างจริงใจ 
๒) เข้าอกเข้าใจผู้อื่น เอาใจใส่เขามาใส่ใจเรา รู้จักเกรงใจ 
๓) รู้จักให้อภัย 
๔) รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
๕) รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
๖) สุภาพอ่อนโยน 
๗) ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ด้วยการกระทำหรือ คำพูด เช่น ไม่

วางอำนาจ ไม่โยนความรับผิดชอบของตนไปให้ผู้อ่ืน ไม่ประชดประชัน นินทาว่าร้าย 
๘) ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นและต่อตนเอง 
๙) สงเคราะห์ผู้อื่น หรือให้ความร่วมมือในกิจการงานของผู้อื่น และส่วนรวมตามโอกาส

อันควร 
๑๐) รักษาคำพูดของตน รับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญา 
๑๑) มีเหตุผลในการพูดและการกระทำ ไม่เอาอารมณ์ของตนเป็นใหญ่ 
๑๒) มีมารยาทในการคบหาสมาคม 
๑๓) ไม่เอาเปรียบผู้อื่น หรือนึกถึงประโยชน์ตนแต่ฝ่ายเดียว 
๑๔) มีความยุติธรรมต่อบุคคลรอบข้าง 
๑๕) ดูแลรักษาสุขภาพและบุคลิกภาพภายนอก เช่น การแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย 

เหมาะสมแก่กาลเทศะ 
 
 



๒๘ 

๒.๔.๒ คุณลักษณะ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความหมายของจริยธรรม จริยธรรม ( Morality )  เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง เป็น

ระเบียบปฏิบัติซึ่งมุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกในสังคม จริยธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นแต่งขึ้นตาม
เหตุผลของมนุษย์เอง หรือตามความต้องการของมนุษย์ จริยธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติ ผู้
ประพฤติจะต้องรู้โอกาส เวลา และสถานการณ์ จริยธรรมของชนแต่ละชาติ หรือแต่ละสังคมจะขึ้นอยู่
กับระบบศีลธรรมของศาสนาที่ชนเหล่านั้น นับถือเป็นส่วนใหญ่ 

จริยธรรมเป็นหลักที ่ช่วยให้บุคคลมีความรู ้สึกผิดชอบชั ่วดี และเป็นแนวทางในกา ร
ตัดสินใจของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการ เหตุผล และสิ่งที่ควรประพฤติสิ่งใดควรละเว้นไม่ประพฤต
ปฏิบัติ และจริยธรรมมักมีรากฐานมาจากกฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติในสังคม โดยสังคม
เป็นผู้ตัดสินผลการกระทำนั้นๆ ว่าเป็นการกระทำที่ถูกหรือผิดในทุกสังคม กฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ดังกล่าว จะมาจากหลักศาสนาที่สังคมนั้นๆ ยึดมั่นนับถือ 

นักจิตวิทยาค้นพบว่าลักษณะและพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลที่เกี่ยวกับจริยธรรมสามารถ
จำแนกได้เป็น ๔ ด้านดังต่อไปนี้  

๑)  ความรู้เชิงจริยธรรม บุคคลที่อยู่ในสังคมใดจะมีความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้ที่
เกี ่ยวกับสิ ่งที ่เขาจะเลือกยึดถือเป็นหลักหรือแนวทางในการดำรงชีวิตรวมทั้งมีความรู้เกี ่ยวกับ
กฎระเบียบ ข้อควรกระทำ หรือข้อควรละเว้นซึ่งเป็นหลักศาสนาที่สังคมนั้นยึดถือได้กำหนดไว้ 

๒)  ทัศนคติเชิงจริยธรรม บุคคลทุกคนย่อมมีความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกกระทำและไม่
กระทำพฤติกรรมใด ความรู้สึกชอบและไม่ชอบลักษณะพฤติกรรมต่าง ๆ หรือทัศนคติเชิงจริยธรรมนี้
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความรู้เชิงจริยธรรมที่บุคคลมีอยู่ 

๓)  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม พฤติกรรมของบุคคลจะแสดงออกถึงลักษณะจริยธรรมของ
บุคคลนั้น เช่น การช่วยเหลือผู้อื่น การให้ทาน การพูดเท็จ การไม่ซื่อสัตย์หรือการลักขโมย พฤติกรรม
เชิงจริยธรรม เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่กระทำในสิ่งที่สังคมนิยมชมเชยว่าดี และยกเว้นไม่แสดง
พฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือข้อห้ามของสังคมนั้น ดังนั้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจึงเป็น
การกระทำซึ่งสังคมเห็นชอบและสนับสนุน 

๔)  เหตุผลเชิงจริยธรรม ในการตัดสินใจเลือกกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่ละบุคคลมักจะพยายามค้นหาเหตุผลมาอ้างประกอบการเลือกของตน เหตุผลดังกล่าว
เป็นเหตุผลเชิงจริยธรรมซึ่งช่วยให้ทราบถึงเหตุจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของบุคคล พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมอย่างเดียวกันอาจมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่างกันได้๒๙ 

คุณธรรมที่ทุกคนควรมี มีดังต่อไปนี้ 
๑) ความมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักผิดชอบชั่วดี  
๒) มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสามารถควบคุมบังคับตนเองได้ 
๓) ความกล้าหาญและความเชื่อม่ันในตนเอง 

 

๒๙ประทาน  คงฤทธิ์ศึกษาการ, การปกครองท้องถิ่น,  พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส
โตร์ม 2556), หน้า ๑๕. 



๒๙ 

๔)  ความพากเพียร อดทนและรับผิดชอบ 
๕)  ความกตัญญูกตเวที๓๐ 
๖)  ความมีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ำใจและให้อภัย 
๗)  ความเสียสละ และบำเพ็ญตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๘)  ความสามัคคีและให้ความร่วมมือกับบุคคลอ่ืน  
๙)  ความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น 
๑๐)  การมีแนวคิดกว้าง มีความพร้อมที่จะรับฟังและยอมรับฟังความคิดเห็น 
การที่จะเป็นผู้แทนของประชาชนจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมประจำใจ มีความยุติธรรม  

ไม่เป็นคนลำเอียง มีความซื่อสัตย์ จริงใจต่อประเทศชาติและประชาชน เป็นผู้ที่รักษาคำพูดและเป็นผู้
มีสติในการพิจารณาพิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ เป็น
ผู้ที ่มีอุดมการณ์ มีหลักการในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและในการทำหน้าที่แทนประชาชนโดยรวม 
คุณธรรมและจริยธรรมของผู ้นำทางการเมืองนับเป็นคุณสมบัติที ่เด่นและเป็นคุณประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติมากที่สุด หาก ส.ส.ขาดคุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว แม้เก่งกาจ มีการศึกษา
สูงก็ไม่สามารถนำพาประเทศสู่ความสำเร็จได ้

๒.๔.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ความสามารถ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรมีการพัฒนาตนเอง และ เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่าน

มา คือการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตการปรับตัวและการอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่น ประสบการณ์ทั้ง
ทางบวกและทางลบที่บุคคลได้รับนั้น จะช่วยทำให้บุคคลรู้วิธีที่จะต้อสู้ แบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองควรยึดหลักดังนี้ ๓๑ 

๑) ต้องสร้าง หรือแก้ หรือทำให้ตัวเองมีอารมณ์เป็นผู้ใหญ่ สุขุมหนักแน่นพอไม่เป็นทาส
ของความกลัว ความระแวง รู้จักเป็นตัวของตัวเอง อารมณ์ที่ดีนั้นความสมบูรณ์ควรอยู่ได้ ขึ้นอยู่กับ
การฝึกฝน 

๒) รู้จักปรับปรุงหรือดัดแปลงตนเองให้เข้ากับบุคคล เหตุการณ์และสถานที่บุคคลที่ ไม่
สามารถปรับปรุงตัวให้เข้ากับบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ได้ ย่อมเป็นที่มาของพฤติกรรมที่มีแนวโน้มของ
พฤติกรรมแปรปรวน 

๓) ต้องรู้จักสังเกตจดจำ เพราะช่วยให้เราเข้าใจกับคนทุกคน ทุกชั้น ทุกเพศ ได้ดี 
๔) รู้จักตนเอง รู้จักประมาณตน รู้จักสถานการณ์ของตน แต่ในสิ่งที่ตนทำได้ และทำสิ่ง

ต่างๆ โดยคำนึงความรู้สึกของคนอื่น  การยึดตนเองเป็นสำคัญ โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนอ่ืน 
ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งและทำให้เกิดความเชิงชังกันได้ 

๕)  การประนีประนอม ซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้แก้ไขความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลได ้เป็นการรู้จักเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน 

 

๓๐อุทัย  หิรัญโต,  การปกครองท้องถิ่น,  (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๘), หน้า ๕๓. 
 



๓๐ 

๖)  ความเชื ่อมั ่นในตนเองและรู้จักเป็นตัวของตัวเอง เพราะทำให้เป็นคนหนักแน่น 
รอบคอบ 

๗)  การรู้จักหาสาเหตุและใช้เหตุผล เพราะเป็นการบอกถึงการใช้ปัญญา 
นอกจากนี้สมาชิก สส. ควรพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑)  การพัฒนาศักยภาพของตน ได้แก่ การศึกษาพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้ดีที่สุดทั้ง

ทางกาย จิตใจและบุคลิกภาพ เพื่อให้ตนเป็นให้ตนเป็นสมาชิก สส. ที่มีประสิทธิภาพของสังคม และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมโดยส่วนรวม และ เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขของตนเอง 

๒)  การเรียนรู้ความรับผิดชอบ ได้แก่ การเรียนรู้ความรับผิดชอบตามหน้าที่ที ่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงาน ในการทำงานร่วมกัน เพ่ือให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างดีท่ีสุด 

๓) การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การศึกษาวิธีการถ่ายทอดข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกท่ี
จะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มให้กลุ่มได้มีความเห็นสอดคล้องกันและมีความเข้าใจกัน 

๔)  การจูงใจ ได้แก่การศึกษาการจูงใจตนเองและการจูงใจผู้อื่นให้มีทัศนคติตรงกัน มี
จุดหมายรวมกัน เพื่อจุดประสงค์ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการจูงใน
ตนเองให้มีระเบียบและความรับผิดชอบ 

๕)  การเข้าใจผู้อื่น ได้แก่ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราศึกษาความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล ตระหนักถึงปัญหาของแต่ละคน ซึ่งไม่เหมือนกันและยังรวมถึงความสามารถให้เขาเข้าถึงใจ
ผู้อื่น เหมือนกับอยู่ในสภาพผู้อื่น แล้วแสดงออกถึงความเข้าใจนั้นได้เหล่านี้เป็นบ่อเกิดของสัมพันธ์
สภาพที่ดีงาม 

สรุปก็คือผู้นำที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพสูง ความสามารถ 
ฉลาดรอบรู้ ที่สำคัญจะต้องเป็นนักบริหารที่มีความสามารถ สามารถบริหารจัดการอย่างดีเลิศ ใน ๓ 
ด้าน คือ บริหารงาน บริหารคน บริหารเศรษฐกิจ คือสามารถบริหารได้อย่างรวดเร็วแล ะมี
ประสิทธิภาพ และจะต้องเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ ไม่ปฏิเสธสิ่งใหม่ ๆ เปิดใจพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทัน
โลกตลอดเวลา รวมทั้งเป็นผู้ที ่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วเป็นอย่างดี มีทีมงานที่มีความรู้
ความสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔.๔ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านวิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์  ในภาษาไทย มีผู้เรียกไว้มากมาย เช่น การมองการณ์ไกล  การสร้างภาพใน

อนาคต ทัศยภาพ มโนภาพ  จินตภาพ การมองอนาคต ทัศนวิสัย  และมโนทัศน์  คือการสร้างภาพ
ของสมองที่มุ ่งมองอนาคต โดยเป็นภาพที่สมจริง น่าเชื่อถือ และน่าสนใจ  โดยลักษณะของผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ที่ดีนั้น ควรมีลักษณะดังนี้  

๑) มีความสามารถของสมองที่จะคิดคาดคะเน จิตกรรม และ เรียนรู้จากประสบการณ์ได้
ดี มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ มุ่งอนาคตมากกว่าจะอนุรักษ์นิยมสังเคราะห์ข้อมูลได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์จำเป็น 

๒)  การวางแผนเชิงกลยุทธได้ดี ไม่เป็นคนสายตาสั้นเมื่ออยู่ในภาวการณ์ปัจจุบัน และ
สามารถเห็นอนาคตได้โดยไม่ต้องใช้แว่นสายตายาว 



๓๑ 

๓)  มองภาพกว้างแล้วมุ่งสู่สภาพเล็ก คิดแบบนิรมัยรู้และเข้าใจเป้าหมายขององค์กร 
จำแนกเป้าหมายออกจากวิธีการ ยืดหยุ่นในแนวทางท่ีจะมุ่งสู่เป้าหมาย 

๔)  ท้าทายกระบวนการ ไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ กระตุ้นริเริ่มวัตถกรรมอยู่เสมอ ไวต่อ
สิ่งใหม่ๆ อย่างพินิจพิเคราะห์ 

๕)  ไม่ยึดถือมั่นในอัตตา สนับสนุนผู้ปฎิบัติงานที่มีแววให้พัฒนาศักยภาพให้บังเกิดผล
อย่างสูงสุด ใจเปิดกว้างกับประสบการณ์ใหม่ 

๖)  มีแรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ ทะเยอทะยาน เน้นผลกระทบเชิงสร้างสรรค์มุ่งหาความสำเร็จ
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา๓๒ 

คนในประเทศหรือประชาชนที่เลือกตั้งจะมีความสุขยิ่งขึ้น หากได้ ส.ส. ที่มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลและมีความตื่นตระหนกน้อยลงเมื่อต้องเผชิญ สถานการณ์เฉพาะหน้า ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างจะเป็นที่น่าเชื่อถือของคนที่ติดตาม และคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย ประชาชนจะอยากฟังความ
คิดเห็นและมุมมองของเขาเพื่อจะได้ทิศทางที่เป็นประโยชน์ เป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม เปิดใจกว้างรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นคนที่มีเหตุผลมีลักษณะของความเป็นสากลพร้อมๆ กับลักษณะของ
ความเป็นไทย 

๒.๔.๕ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 
ของบุคลิกภาพ กล่าวว่าบุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล ในด้านต่างๆ ทั้งส่วน

ภายนอกและส่วนภายใน ส่วนภายนอก คือ ส่วนที่มองเห็นชัดเจน เช่น รูปร่าง หน้าตา กิริยามารยาท 
การแต่งตัว วิธีการพูดจา การนั่ง การยืน ฯลฯ ส่วนภายใน คือ ส่วนที่มองเห็น ได้ยาก แต่อาจทราบได้
โดยการอนุมาน เช่น สติปัญญา ความถนัด ลักษณะอารมณ์ประจำตัว ความใฝ่ฝันปรารถนา ปรัชญา
ชีวิต ค่านิยม ความสนใจ ฯลฯ ลักษณะของบุคลิกภาพของมนุษย์ถูก หล่อหลอมและประสมประสาน
ด้วยพันธุกรรม วัฒนธรรม การเรียนรู้ วิธีการปรับตัวของบุคคล และสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นนามธรรม 
วัตถุธรรม และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆ ออกจากกันโดยเด็ดขาดทุกๆ 
ลักษณะของบุคลิกภาพต่างมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน และมีผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่๓๓ นพมาศ 
อุ้งพระ (ธีรเวคิน) (๒๕๕๑) กล่าวว่า แม้คำนิยามจะมีหลากหลาย แต่นักวิชาการ โดยทั่วไปก็เห็นพ้อง
กันว่าบุคลิกภาพคือ โครงสร้างทางจิตวิทยา (psychological construct) เป็น มโนคติที่สลับซับซ้อน
ซึ่งได้รวมถึงภูมิหลังพิเศษทางยีนส์ของบุคคล (ยกเว้นแฝดเหมือน) และประวัติ การเรียนรู้รวมทั้งวิธีที่
ความซับซ้อนเหล่านี้ และประสานกันทำให้เกิดพฤติกรรมสนองต่อสิ่งเหล่านี้ เฉพาะในสิ่งแวดล้อม 
Eyesenck อ้างใน นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน) (๒๕๕๑) กล่าวว่าบุคลิกภาพ คือ องค์ประกอบของ
คุณลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะมั่นคงและถาวร เป็นคุณลักษณะ นิสัย  ความฉลาด และร่างกายที่
กำหนดการปรับตัวของเขาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล  Larsen and Buss (๒๐๐๘) กล่าว

 

๓๒เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, อนาคตผู้นำการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
เอช.เอ็น กรุ๊ป จำกัด ๒๕๕๘),หน้า ๔๙. 

๓๓ศรีเรือน แก้วกังวาน, ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ : รู้เรา รู้เขา, (กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน, 
2551), หน้า 59.  

http://lib.neu.ac.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%C8%C3%D5%E0%C3%D7%CD%B9%20%E1%A1%E9%C7%A1%D1%A7%C7%D2%C5.


๓๒ 

ว่าบุคลิกภาพ คือ คุณลักษณะทางจิต และกลไก ภายในที่ถาวรของแต่ละบุคคล ซึ่งได้รับการจัดการ 
และมีอิทธิพลต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การปรับตัวในสภาพแวดล้อมและสังคม Jerry M. Burger 
(๒๐๐๐) กล่าวว่าบุคลิกภาพ คือ รูปแบบพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน  และเป็นกระบวนการทางจิต
ลักษณะที่เกิดขึ้นภายในของแต่ละบุคคล Jess Feist and Gregory J. Feist (๒๐๐๙) กล่าวว่า แม้ว่า
ความหมายของ บุคลิกภาพ จะไม่ตายตัวที่เป็นที่ยอมรับของนักทฤษฎีบุคลิกภาพ แต่เราสามารถสรุป
ได้ว่าบุคลิกภาพเป็นรูปแบบ ของลักษณะที่ค่อนข้างถาวร และไม่ซ้ำกัน แตกต่างไปตามพฤติกรรมของ
แต่ละบุคคล จากความหมายที่กล่าวไปข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะ ของ
แต่ละบุคคล มีลักษณะถาวรและค่อนข้างคงที่ ประกอบไปด้วยส่วนภายนอกที่สังเกตได้ เช่น  รูปร่าง 
การพูดจา การเดิน เป็นต้น และส่วนภายในที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ความคิด ความถนัด  ทัศนคติ 
เป็นต้น โดยบุคคลจะหลอมรวมบุคลิกภาพจากประสบการณ์ สังคม พันธุกรรม วัฒนธรรม  และการ
ปรับตัวของบุคคลในแต่ละสถานการณ์๓๔ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน 
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่

พรรคการเมืองจัดทำขึ้น โดยให้เลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขต
ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง  พรรคการเมืองจะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคละ๑ บัญชีไม่
เกินบัญชีละ ๑๐๐ คน คะแนนเสียงที่บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองให้ถือว่า
บุคคลซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของแต่ละพรรคได้รับเลือกตั้งเรียงตามลำดับจากหมายเลขต้นบัญชีลงไป
ตามจำนวนสัดส่วนที่คำนวณได้  

การเลือกตั ้งนั ้นเริ ่มมีมาแต่ครั ้งอดีตกาล ประเทศไทยเริ ่มมีการเลือกตั ้งในสมัยสม
บูรณาญาสิทธิราชในระดับหมู่บ้าน และสมัยที่มีการทดลองนำระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในนครสมมุติ
คือ “ดุสิตธานี” แล้ว แต่การเลือกตั้งดังกล่าวหาได้มีความหมายดังที่เข้าใจในปัจจุบันไม่ หากแต่เป็น
การเลือกตั้งที่ทางราชการใช้ในการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมโดยให้ประชาชนเป็นผู้เลือก จากนั้นผู้ที่ได้รับ
การเลือกตั้งจะต้องไดรับหมายแต่งตั้งด้วย ต่อมาในสมัยประชาธิปไตย คณะราษฎรได้กระทำการยึด
อำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๔๗๕ ทำให้การปกครองระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชสิ้นสุดลง คณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย และในวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ซึ่งมีการกำหนดให้อำนาจสูงสุดใน
การปกครองประเทศเป็นของราษฎรให้มีบุคคลและคณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรทำให้เกิด
ระบบผู้แทนราษฎรและสถาบันสำคัญคือสภาผู้แทนราษฎรเกิดข้ึนเป็นครั้งแรก  

 

 

 

 

 

๓๔กนก วงษ์ตระหง่าน, ด้านบุคลิกภาพ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕4๐), หน้า ๑๕. 



๓๓ 

ตารางท่ี 2.4 สรุปแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนคาดหวัง 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ประทาน  คงฤทธิ์ศึกษาการ 
(2556, หน้า ๑๕) 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ลักษณะและพฤติกรรมต่างๆ 
ของบุคคลที่เกี่ยวกับจริยธรรมสามารถจำแนกได้เป็น ๔ 
ด้าน 

๑) ความรู้เชิงจริยธรรม 
๒) ทัศนคติเชิงจริยธรรม 
๓) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
๔) เหตุผลเชิงจริยธรรม 

อุทัย  หิรัญโต 
(๒๕๕๘, หน้า ๕๓) 

คุณธรรมที่ทุกคนควรมี  
๑) ความมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักผิดชอบชั่วดี  
๒) มีว ิน ัยในตนเอง ร ับผ ิดชอบต ่อตนเองและ

สามารถควบคุมบังคับตนเองได้ 
๓) ความกล้าหาญและความเชื่อม่ันในตนเอง 
๔) พากเพียร อดทนและรับผิดชอบ 
๕) เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ำใจและให้อภัย 
๖) เสียสละ และบำเพ็ญตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๗) ให้ความร่วมมือกับบุคคลอ่ืน 
๘) ระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
๙) พร้อมที่จะรับฟังและยอมรับฟังความคิดเห็น 

ศรีเรือน แก้วกังวาน 
(2551, หน้า 59) 

การมองการณ์ไกล  การสร้างภาพในอนาคต ทัศย
ภาพ มโนภาพ  จินตภาพ การมองอนาคต ทัศนวิสัย  
และมโนทัศน์  คือการสร้างภาพของสมองที ่มุ ่งมอง
อนาคต โดยเป็นภาพที่สมจริง น่าเชื่อถือ และน่าสนใจ   

กนก วงษ์ตระหง่าน 
(๒๕4๐, หน้า ๑๕) 

บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะ ของแต่ละบุคคล มี
ลักษณะถาวรและค่อนข้างคงที ่ ประกอบไปด้วยส่วน
ภายนอกที่สังเกตได้ เช่น รูปร่าง การพูดจา การเดิน เป็น
ต้น และส่วนภายในที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ความคิด 
ความถนัด ทัศนคติ เป็นต้น โดยบุคคลจะหลอมรวม
บ ุคล ิกภาพจากประสบการณ ์  ส ั งคม พ ันธ ุกรรม 
ว ัฒนธรรม  และการปร ับต ัวของบ ุคคลในแต ่ละ
สถานการณ ์

 

 



๓๔ 

๒.๕ จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕6๐ 
สภาผู้แทนราษฎร ได้ออกข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้ แทน

ราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาผู้แทนราษฎรจึงตราข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป 

 ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ คำว่า 
  “สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  “กรรมาธิการ”   หมายถึง กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซึ่ง

สภาผู้แทนราษฎรตั้งขึ้น 
 ข้อ ๔  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอำนาจวาง

ระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ทัศนเกี่ยวกับ จริยธรรมของนักการเมือง ไว้ว่า  นักการเมือง ควร

มีพฤติกรรมตามที่บัญญัติไว้  ๑๐  ประการ ดังนี้ 
๑. นักการเมืองต้อง ร ่วมกัน ร ับใช้ประชาชน รับใช้ประเทศชาติ โดยต้องยึดถือ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน๓๕ 
๒. นักการเมืองต้องเตือนกันอย่างสม่ำเสมอ โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ชีวิต 

เพ่ือป้องกันไม่ให้ฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดสำคัญตนเองผิด ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 
๓. นักการเมืองต้องมีทัศนะคติที่ดีต่อประชาชนและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือ

รักษาไว้ซึ่งกระบวนการประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔. นักการเมืองต้องมีความชอบธรรมทางการเมือง ทำในสิ ่งที ่ เป ็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติโดย ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงามของประชาชน๓๖  
๕. นักการเมือง ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทัน และ แยกแยะความแตกต่าง 

ระหว่างนักการเมือง กับ นักเลือกตั้ง ได้  
๖. นักการเมือง ต้องพูดความจริง พูดอย่างมีเหตุผล ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และ 

กล้าพูดเพ่ือความถูกต้องชอบธรรม 

 

๓๕ไพรัตน์  เตชะรินทร์, กระบวนการมีส่วนร่วม,  (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๕), หน้า 
๒๑. 

๓๖อคิน  รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๖), หน้า ๗๒. 



๓๕ 

๗. นักการเมือง ต้องไม่ลุ่มหลง ใน ลาภ ยศ สรรเสริญ และ เชื่อในกฎแห่งกรรมที่ว่า “ทำ
ดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”  

๘. นักการเมืองต้อง แสดงตนเป็นแบบอย่าง ของความกตัญญูกตเวทีอย่างสม่ำเสมอ และ
สำนึก ในวิชาชีพที่อาศัยเลี้ยงชีวิตตัวเองเลี้ยงครอบครัว ด้วยความซื่อสัตย์ ความเพียร ความอดทน 
และความเสียสละ 

๙. นักการเมือง ต้องกล้าพูดคำว่า “ไม่” ทุจริต ไม่ซื้อเสียง และ ไม่ทอดทิ้งอุดมการณ์ทาง
การเมือง 

๑๐. นักการเมือง ต้องไม่กล่าวโทษใคร เพ่ือชิงความได้เปรียบ ควร มีส่วนร่วมในการเมือง
อย่างโปร่งใส เพ่ือให้การเลือกตั้งมีความสุจริต เที่ยงธรรม 

สรุปแล้ว  จริยธรรมของนักการเมืองเป็นเร ื ่องของความรู ้ส ึกสำนึกของคนผู ้เป็น
นักการเมืองของแต่ละคน ว่าจะมีความจริงใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการที่ได้รับการ
เลือกตั้งให้เป็นตัวแทนของประชาชนในการปกครองประเทศ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงได้นำหลัก
จริยธรรมของนักการเมือง เพ่ือใช้ในการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ด้วย 

 
ตารางที่ 2.5 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.๒๕6๐ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ไพรัตน์  เตชะรินทร์ 
(๒๕๕๕, หน้า ๒๑) 
 

นักการเมืองต้อง ร่วมกัน รับใช้ประชาชน รับใช้
ประเทศชาติ โดยต้องยึดถือ ผลประโยชน์ส ่วนรวม 
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

อคิน  รพีพัฒน์ 
(๒๕๕๖, หน้า ๗๒) 

นักการเม ืองต ้องเต ือนกันอย่างสม่ำเสมอ โดย
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ชีวิต นักการเมืองต้องมี
ท ัศนะคต ิท ี ่ด ีต ่อประชาชน และศร ัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
๒.๖ อุดมคติของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่รักษาการตามข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีอำนาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
ข้อบังคับนี ้

หมวดที่ ๑ ส่วนที่ ๑ อุดมคติของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ 
ข้อ ๕   สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการจงรักภักดีและพิทักษ์

รักษาไว้ซึ ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ข้อ ๖   สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 



๓๖ 

ข้อ ๗   สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

ข้อ ๘   สมาชิกและกรรมาธิการ จักต้องกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ยึดมั่น
หลักการในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามอิทธิพลใดๆ  

ข้อ ๙   สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามข้อบังคับการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๐   สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 

ข้อ ๑๑  สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและ
ศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 

ส่วนที่ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ 
ข้อ ๑๒   สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของรัฐสภาและไม่กระทำการ

ใดๆ  อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและรัฐสภา 
ข้อ ๑๓   สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น โดยสุจริต

เที่ยงธรรมและมีความเป็นอิสระ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 
ข้อ ๑๔   สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องยึดถือและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ

และประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด โดยปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ข้อ ๑๕   สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาความลับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือ

กรรมาธิการที่กระทำเป็นการลับโดยไม่นำไปเปิดเผยแก่ผู้ใดหรือในทางใด เว้นแต่ในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อ ๑๖   สมาชิกและกรรมาธิการต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม โดยไม่ขาดประชุมสภา
ผ ู ้แทนราษฎรเก ินจำนวนหนึ ่งในสี่ ของจำนวนว ันประช ุมในสม ัยประช ุม หร ือขาดประชุม
คณะกรรมาธิการติดต่อกันเกินสามครั้ง เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วย หรือเหตุสุดวิสัย 

ข้อ ๑๗   สมาชิกและกรรมาธิการต้องพิจารณากฎหมาย ญัตติ กระทู้หรือเรื่องร้องทุกข์ ที่
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว 

ข้อ ๑๘   สมาชิกและกรรมาธิการต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิด
กฎหมาย 

ข้อ ๑๙   สมาชิกและกรรมาธิการพึงพบปะเยี่ยมเยียน และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

ข้อ ๒๐   สมาชิกและกรรมาธิการต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่อง หรือผิดพลาดอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๒๑   สมาชิกและกรรมาธิการต้องไม่ใช้และบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เพ่ือให้ผู้อื่น หรือประชาชนเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวก 



๓๗ 

ข้อ ๒๒   สมาชิกและกรรมาธิการต้องไม่ร่วมมือกับบุคคลอื่นหรือองค์กรใดกระทำการ 
หรือแสวงหาผลประโยชน์ที่ขัดต่อการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 

ข้อ ๒๓   สมาธิการและกรรมาธิการต้องเปิดเผยข้อมูล หรือการกระทำที่ทำให้ราชการ
เสียหาย การฉ้อฉลหลอกลวง การใช้อำนาจในทางที่ผิด และการทุจริต และประพฤติมิชอบในวง
ราชการต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน 
ก.พ., ๒๕๕๗ ) 

ส่วนที่  ๓   ความเกี่ยวพันของตน ครอบครัว และบุคคลอ่ืน 
ข้อ ๒๔   สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัว หรือผู้อื่นใช้

ตำแหน่งหน้าที่ของตนมิชอบ 
ข้อ ๒๕  สมาชิกและกรรมาธิการต้องไม่นำความลับของราชการไปเพื่อใช้ประโยชน์แก่

ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาต
ให้กระทำได้ 

ข้อ ๒๖   สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกำนันหรือประโยชน์
อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนและจะต้องดูแลให้คู่
สมรสและบุคคลในครอบครัวปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

หมวด ๒ การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม 
ข้อ ๒๗   ให้มีคณะกรรมาธิการคณะหนึ ่งเรียกว่า “คณะกรรมการจริยธรรมสภา

ผู้แทนราษฎร” จำนวนยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกรรมการโดย
ตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกยี่สิบคน ซึ่งเลือกจากผู้ซึ ่งเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรของพรรค
การเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน จำนวนกรรมการที่เหลือให้พิจารณาตามสัดส่วน
ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรจนครบ 

ข้อ ๒๘  กรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
 (๑)   อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒)   ขาดจากสมาช ิกภาพของการเป ็นสมาช ิกภาพของการเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๓)   ตาย 
 (๔)   ลาออก 
 (๕)  ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันควร และมิได้แจ้ง

เป็นหนังสือให้ประธานกรรมการทราบ 
 (๖)  สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ออก 
 (๗)  พรรคการเมืองที่กรรมการเป็นสมาชิกถูกยุบ 

ข้อ ๒๙  คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับให้มี
การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด 



๓๘ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระเบียบข้อบังคับในการนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและวิธี
พิจารณาของคณะกรรมาการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดซึ่ง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อ ๓๐ วิธีพิจารณาของคณะกรรมาการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร อย่างน้อยต้องมี
หลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาโดยเปิดเผย การให้โอกาสคู่กรณีแสดงพยานหลักฐานและ
ความเห็นของตนก่อนการวินิจฉัย การให้สิทธิคู่กรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปิดโอกาสให้
มีการคัดค้านกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ การให้เหตุผลประกอบคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของคณะกรรมการอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยความเป็นมา หรือคำกล่าว สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา และบทบัญญัติ
ของข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๓๑ สมาชิกและกรรมาธิการที่วางตนอยู่ในกรอบข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมนี้
อย่างเคร่งครัดจนเป็นแบบอย่างท่ีดี ควรได้รับการยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรมีคำวินิจฉัยว่า สมาชิกหรือ
กรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้อใด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะลงโทษ
สมาชิกหรือกรรมาธิการผู้นั ้น โดยการตำหนิหรือประณามให้เป็นที่ประจักษ์และรายงานต่อสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อทราบ 

เนื่องจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคข่าวสารข้อมูลจากการติดต่อไปมาหาสู่กัน
ของผู้คนในภูมิภาคต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากสภาพปัจจุบัน ประเทศไทยครั้งนี้มีการ
ตั้งเป้าหมายสภาพที่พึงประสงค์ของผู้นำทางการเมืองในอุดมคติ ในสองทศวรรษหน้าไว้ ดังที่ เกรียง
ศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  อธิบายไว้ดังนี้  

คุณสมบัติประการที่ ๑  ผู้นำทางการเมืองที่มีการศึกษาดี ผู้นำทางการเมืองไทยจะต้องมี
การศึกษาดีเพราะโลกซับซ้อนขึ ้น ประเทศมีการสัมพันธ์กับนานาชาติ เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น 
ประชาชนโดยเฉลี่ยมีการศึกษาดีข้ึน 

คุณสมบัติประการที ่ ๒  ผู ้นำทางการเมืองที ่ฝันใฝ่โดยขาดรากฐานรูปธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติประการที่ ๓  ผู้นำทางการเมืองที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ 
คุณสมบัติประการที่ ๔  ผู้นำทางการเมืองที่มีความสามารถและพิสูจน์ตัวแล้วว่าประสบ

ความสำเร็จ 
คุณสมบัติประการที่ ๕  ผู้นำทางการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยและมาจากฐาน

มวลชนในอนาคตมี ๒ ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยได้ผู้นำทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย
เต็มรูปแบบ อันได้แก่ 

๑)  คนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาดีข้ึน 
๒)  กระแสโลกที่เรียกร้องให้คนไทยรักประชาธิปไตย 



๓๙ 

คุณสมบัติประการที่ ๖  ผู้นำทางการเมืองที่มีความเป็นสากลไม่ใช่ผู ้นำที่มีความเป็น
ท้องถิ่นเท่านั้น จากการที่ผู้นำต้องมีภาระในการสร้างบรรยากาศการลงทุน การค้าขายกับต่างประเทศ
ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้จากการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสะพานเพ่ือสร้างการยอมรับจาก
นานาประเทศ 

คุณสมบัติประการที่ ๗  ผู้นำทางการเมืองที่สามารถสื่อสารผ่านสื่อมวลชนได้ ในยุค
สารสนเทศข้อมูลข่าวสารสามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีด้านการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีให้ปรากฏต่อสายตาของประชาชนและสื่อมวลชน 

คุณสมบัติประการที่ ๘  ผู้นำทางการเมืองที่เป็นคนรักษาคำพูด หรือสัญญาที่ให้ไว้กับ
ประชาชน และปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ให้เป็นรูปธรรม 

คุณสมบัติประการที่ ๙  ผู้นำทางการเมืองที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
คุณสมบัติประการที่ ๑๐  ผู้นำทางการเมืองที่ต้องคำนึงถึงอิทธิพลของกลุ่มมหาอำนาจใน

โลก 
คุณสมบัติประการที่ ๑๑  ผู้นำทางการเมืองทีไ่ม่ปิดกั้นตัวเอง ซึ่งการเปิดรับสื่อสารจากทุก

มุมโลก จะทำให้ประชาชนได้รับความรู้ใหม่ ทันต่อเหตุการณ์ในทางตรงกันข้ามผลกระทบทางสังคม
จากการรับข้อมูลที ่ไม่ผ่านการกลั่นกรองการรับวัฒนธรรม จึงอาจเกิดปัญหาสังคมตามมาอย่าง
มากมาย   

ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ (trait theories) ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ คือ 
ทฤษฎีที่เน้นการหาคุณลักษณะทั่วไปของผู้นำเพื่อเปรียบเทียบกับบุคลที่ไม่ใช่ผู้นำในการศึกษาภาวะ
ผู้นำระยะแรกๆ นักวิชาการให้ความสำคัญกับคุณลักษณะส่วนตัว (personal traits) ของผู้นำโดย
พยายามแยกแยะว่าคุณลักษณะใดบ้างที่ดำรงอยู่ในตัวผู้นำตัวอย่างคุณลักษณะที่มีการระบุกันมากกว่า
เป็นตัวชี้วัดความเป็นผู้นำคือ ความเฉลียว ฉลาด (intelligence) ความซื่อสัตย์ (honesty) และความ
เชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) งานวิจัยในยุคแรกๆ ของแนวทางนี้ จะศึกษาผู้นำที ่ประสบ
ความสำเร็จ ดังนั้น แนวทางนี้จึงรู้จักกันอีกนานประหนึ่งว่าแนวทาง“บุรุษผู้ยิ่งใหญ่” (the great man 
approach) และมีความเชื่อว่ามีคนบางคนเท่านั้นที่เกิดมาเพ่ือเป็นผู้นำกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ บุคคลคน
ใดจะเป็นผู้นำในอนาคตได้หรือไม่ได้ถูกกำหนดล่วงหน้าโดยธรรมชาติแล้ว การวิเคราะห์คุณลักษณะ
ผู้นำจากผลงานวิจัยเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๔๘ ได้มีการค้นพบจุด ร่วมสำคัญ ๗ ประการ ของคุณลักษณะเชิง
บุคลิกภาพกับการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ คือ ความเฉลียวฉลาด การริเริ่ม สร้างสรรค์ ทักษะ
ด้านสังคม ความเชื่อมั่นในตนเอง พลังแห่งความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหลักการ๓๗  

อย่างไรก็ตามยังมีการพบว่า คุณลักษณะดังกล่าวมีความสำคัญแตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์ เช่น ริเริ ่มสร้างสรรค์มีส่วนให้ผู ้นำประสบความสำเร็จในสถานการณ์หนึ่งแต่อาจไม่
เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของผู้นำที่อยู่ในสถานการณ์ซึ่ง แตกต่างออกไปโดยศึกษาทฤษฎีคุณลักษณะ
ทฤษฎีที ่เชื ่อว่าคนบางคนเกิดมาเพื ่อการเป็นผู ้นำโดยเฉพาะผู ้นำที่ ยิ ่งใหญ่ในอดีตไม่ว่าจะเป็น 

 

๓๗พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเกต็, องคการและการบริหารจัดการ, (นนทบุรี: ธิงคบียอนดบุคส, 2552), 
หน้า 172. 



๔๐ 

Napoleon, Alexander the Great, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, 
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela และ 
Margaret Thatcher ดูภาวะผู้นำ เหมือนว่าพวกเขาแตกต่างจากคนธรรมดาในหลายด้านซึ่งภายใต้
พื ้นฐานความเชื ่อนี ้น ักวิจัยได้สร้างมุมมองที ่เร ียกว่า “ทฤษฎีบุคคลยิ ่งใหญ่ ( the great man 
theories) ขึ้นมาซ่ึงเชื่อว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะมีคุณลักษณะที่สำคัญที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากบุคคลอ่ืน
เช่นเดียวกับ Bass (๑๙๙๐, pp. ๗๙-๘๑) ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับผู้นำมากกว่า ๑๖๓ เรื่อง ตั้งแต่
ปี ค.ศ. ๑๙๔๘-๑๙๗๐ จนทำให้เขาสามารถระบุคุณลักษณะของผู้นำที่ดีว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ ๖ 
ประการ คือ คุณลักษณะทางร่างกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เกี่ยวกับ
งานและคุณลักษณะทางสังคมซึ่งในแต่ละคุณลักษณะสามารถอธิบายได้ดังนี้  

๑. คุณลักษณะทางร่างกาย (physical characteristics) ประกอบด้วยความแข็งแรง 
(activity, energy) รูปร่าง (appearance grooming) ความสูง (height) น้ำหนัก (weight) ซึ่งกล่าว
ได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกับคุณลักษณะทาง
ร่างกายให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันเช่นการมีส่วนสูงและน้ำหนักมากกว่าไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าความเป็นผู้นำ
จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่แต่ก็มีองค์กรจำนวนมากเชื่อว่าบุคคลที่มีรูปร่างส่วนใหญ่จะ
จำเป็นต่อการเชื่อฟังของผู้ตามซึ่งก็สามารถอธิบายได้อยู่บนพื้นฐานของอำนาจการบังคับหรือความ
กล ัวแต ่ ในขณะเด ียวก ัน Mahatma Gandhi, Napoleon, Stalin และ Deng Xiaoping ก ็ เป็น
ตัวอย่างของบุคคลรูปร่างเล็กแต่ก็เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้  

๒. คุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม (social background) ประกอบด้วย การศึกษา 
(education) สถานภาพทางสังคม (social status) และการเปลี ่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม 
(mobility) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจที่ดีจะเป็นข้อได้เปรียบต่อการ
เข้าสู่สถานภาพทางของความเป็นผู้นำบุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำแต่สามารถก้าวสู่
สถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าได้จะไปสู่ตำแหน่งผู้นำระดับสูงได้มากกว่าและในปัจจุบันผู ้นำที ่มี
การศึกษาดีจะมีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำได้ดีกว่า  

๓. คุณลักษณะด้านสติปัญญาและความสามารถ ( intelligence and ability) ซึ่ง Bass 
(๑๙๙๐) สรุปไว้ว่า ผู้นำที่มีความรู้ (knowledge) มีดุลพินิจ (judgment) มีทักษะในการพูดได้อย่าง
คล่องแคล่วปฏิภาณไหวพริบดี สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ได้ในระดับหนึ่งว่าผู้น ำที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ถึงแม้ว่าจะต้องศึกษาปัจจัยอื่นๆ มาประกอบก็ตาม  

๔. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (personality) พบว่า Bass and Avolio (๑๙๙๐) แสดง
ความคิดเห็นว่า บุคลิกภาพ ประกอบด้วยการมีความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) มีความ
ซ ื ่อส ัตย ์ ( integrity) อดทนต ่อความเคร ียด ( tolerance of stress) การควบค ุมอารมณ์ได ้ดี  
(emotional control) มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) ความตื่นตัว (alertness) มีความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ (original, originality) มีความสามารถในการปรับตัว (adaptability) เป็นคนเปิดเผยไม่
เก็บตัว (extroversion) เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ จะต้องนำมาศึกษาใน
เรื่องของความเป็นผู้นำ  



๔๑ 

๕. คุณลักษณะที ่เก ี ่ยวกับงาน ( task-related characteristic) ประกอบด้วย ความ
ขยันหมั่นเพียร (drive to achieve) ความรับผิดชอบ (responsibility) การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
(persistence against obstacle) จะต้องมีความมุ่งงานสูงริเริ่มงาน ใหม่ๆผู้ที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้จะต้อง
มีคุณสมบัติเหล่านี้  

๖. คุณลักษณะทางสังคม (social characteristics) ประกอบด้วย ความนิยมแพร่หลาย 
(popularity) ม ีท ักษะ  ความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ างบ ุคคล ( interpersonal skills) ม ี เสน ่ห ์ด ึ งดูด 
(attractiveness) ความร่วมมือ (cooperativeness) ชอบสังคม (social participation) นักการทูต 
(diplomacy) จากการระบุคุณลักษณะเหล่านี้ของ Bass (๑๙๙๐) มีส่วนในการสร้างความสามัคคี
ความไว้วางใจซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของกลุ่มได้ Bass (๑๙๙๐, p. ๘๗) ได้แสดงแนวความคิดที่ได้จาก
การศึกษางานวิจัยเก่า ๑๖๗ เรื่อง ว่า “การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำในระยะ เริ่มแรกนั้น เป็นการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้นำกับบุคคลที่เป็นผู้ตามและทฤษฎีกลุ่มนี้มีสมมติฐานว่า 
ผู้นำเป็นโดยกำเนิดไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นมา (born not mode) Mosley (๑๙๙๖, p. ๓๙๗) ได้กล่าวแย้ง
กับคุณสมบัติของผู้นำทั้ง ๖ ประการ ดังกล่าวข้างต้นโดยได้กล่าวถึงข้อจำกัดทฤษฎีภาวะผู้นำเชิง
คุณลักษณะว่านักวิจัยไม่สามารถระบุคุณลักษณะที่แน่นอนชัดเจนในการจำแนกว่าบุคคลที่มีภาวะผู้นำ
และไม่มีภาวะผู้นำมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรซึ่งในบางครั้งคุณลักษณะอย่างหนึ่งก็เหมาะสม
กับสถานการณ์แบบหนึ่งแต่ก็ไม่เหมาะสมกับ สถานการณ์อีกแบบหนึ่งโดยสังเกตได้จาก Bass พบว่า 
รายการของคุณลักษณะที่สำคัญของความเป็นผู ้นำมีเพิ ่มมากขึ ้นทุกที แต่ก็ยังไม่สามารถระบุ
คุณลักษณะเด่นๆ ได้ว่าคุณลักษณะแบบใดจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อสถานการณ์ใดทฤษฎี
คุณลักษณะนี้จึงยังมีข้อบกพร่อง กล่าวคือ Mosley (๑๙๙๖, p. ๓๙๗) ได้สรุปว่าไม่มีคุณลักษณะของ
ผู้นำที่ถูกค้นพบว่าเกี่ยวพันกันอย่างสม่ำเสมอกับความสำเร็จของการนำแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำเชิง
คุณลักษณะของ Bass (๑๙๙๐) และ Mosley (๑๙๙๖)  

สรุปได้ว่า การมีคุณลักษณะที่เหมาะสมและสอดคล้องจะช่วยให้ผู้นำมีแนวโน้มที่จะเกิด
ประสิทธิผลมากข้ึน แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้แน่นอนว่าจะต้องมีประสิทธิผล ผู้นำที่ม ีคุณลักษณะแบบ
หนึ่งเฉพาะตนอาจมีประสิทธิผลได้ในสถานการณ์หนึ่ง แต่ในอีกสถานการณ์หนึ่งอาจไร้ประสิทธิผลก็ได้ 
ยิ่งกว่านั้น ผู้นำที่มีแบบแผนของคุณลักษณะของตนนี้แตกต่างกัน แต่สามารถที่จะมีประสิทธิผลได้ใน
สถานการณ์เดียวกัน 

 
ตารางที่ 2.6 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับอุดมคติของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
(2552, หน้า 172) 

คุณลักษณะของผู้นำที่ดีว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ ๖ 
ประการ คือ คุณลักษณะทางร่างกาย แข็งแรง ภูมิหลัง
ทางสังคม การศึกษา สถานภาพทางสังคม  สติปัญญา 
บุคลิกภาพ มีความเชื ่อมั ่นในตนเอง คุณลักษณะที่
เกี่ยวกับงาน ประกอบด้วย ความขยันหมั่นเพียร  



๔๒ 

๒.๗ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ผู้วิจัยสนใจหลักสัปปุริสธรรม เพ่ือการบริหารโครงการ การรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จัก

ประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน นี้เป็นหลักธรรมสำหรับการบริหารโครงการ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งใน
สังคมปัจจุบัน ที่จะต้องรู้เขารู้เรา ในการแก้ปัญหาสังคม ตามกำลังความสามารถของพระสงฆ์ ที่มี
ข้อจำกัดทั้งในเรื่องงบประมาณ การวางตนต่าง ๆ ในสัปปุริสสูตร อุปริปัญญาสก์ มัชฌิมนิกาย ปรากฏ
พุทธโอวาทเรื่องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่ง ถือว่าเป็น
สมาชิกที่ดี มีคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ชาติ มีธรรมะหรือคุณสมบัติที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ประการ  

หลักสัปปุร ิสธรรม (Virtues of a Gentleman) เป็นหลักธรรมที ่ท ุกคนสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้และถือปฏิบัติ เพราะศาสนามุ่งที่จะสอนให้ทุกคนเป็นคนดี หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
มีลักษณะเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ประกอบด้วย
หลักธรรมที่กำหนดคุณสมบัติของคนดี คือ สัปปุริสธรรม ๗ ประการ จึงสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
หลักธรรม ดังมีนักวิชาการได้ให้ความหมายเพิ่มเติมคือ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้กล่าวถึง 
คุณสมบัติของผู้นำในความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานที่ไปด้วยกันนั้น  คือคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้นำ 
บุคคลที่เป็นผู้นำจะต้องมีธรรมะ หรือคุณสมบัติในตัวของผู้นำม ี๗ ประการ ได้แก ่รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จัก
ตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชนและรู้จักบุคคล๓๘ สัตบุรุษ คือ เป็นคุณธรรม หรือคุณสมบัติของคน
ดี เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดี เป็นผู้ควรแก่การยกย่องนับถือ เป็นคนที่สามารถให้การแนะนำในการ
ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องความปรารถนาดีมี ๗ ประการ ได้แก่ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จัก
กาล รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล๓๙ สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ตรัสว่า สัปปุริสธรรม เป็น
หลักธรรมที่สำคัญของมนุษย์ เป็นสมบัติเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ มีปัญญารู้ได้ ทำได้ เข้าใจว่า ความ
กตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ดี ที่ประเสริฐ มนุษย์มีสติปัญญารักษาความดีงามของตนให้สมบูรณ์ ด้วย
หลักธรรมนี้เพ่ือให้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คงอยู่ สัปปุริสธรรม เป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือทำให้การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนประสบความสำเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เป็นคนตระหนักใน เหตุผลรู้จักการวางตัวพอเหมาะพอดีทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความเป็นตัวของตัวเอง๔๐ เป็นคุณธรรมพื้นฐานในการ
พัฒนาตนเอง องค์กร สังคม ชุมชน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นคุณธรรมที่เน้นการแสดงออก ๗ 
ประการ คือ การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จักประมาณ การรู้จักกาล การรู้จักชุมชน และ
การรู้จักบุคคล 

 
 

 

๓๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , ภาวะผู ้นำความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ , 
(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐.  

๓๙พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๘), 
หน้า ๑๗๐.  

๔๐สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๔๙), 
หน้า ๑๕. 



๔๓ 

๒.7.๑ องค์ประกอบหลักสัปปุริสธรรม 
สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ คำว่า “สัตบุรุษ” คือ 

คนดี นักปราชญ์ หรือบัณฑิตสัปปุริสธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นคนดี มี ๗ ประการ๔๑ คือ 
๑. ธัมมัญญุตา คือ การรู ้จ ักเหตุ (Dhammannuta : knowing the law and the 

cause) 
๒. อัตถัญญุตา คือ การรู้จักผล (Attannuta : knowing the meaning, the purpose 

and the consequence) 
๓. อัตตัญญุตา คือ การรู้จักตน (Attannuta : knowing oneself) 
๔. มัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณ (Mattannuta : moderation, be temperate 

and sense of proportion) 
๕. กาลัญญุตา คือ การรู้จักกาล (Kalannuta : knowing the proper time, choose 

and keep time) 
๖. ปริสัญญุตา คือ การรู้จักชุมชน (Parisannuta : knowing the assembly and 

the society) 
๗. ปุคคลัญญุตา คือ การรู ้จ ักบุคคล (Puggalannuta : knowing the individual 

and different individual) 
ธัมมัญญุตา คือ การรู้จักเหตุ  
ธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) คือ การรู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความเป็นไปของ

ชีวิต หรือรู้จักหลักความจริง จะคิด จะทำอะไรก็มีหลัก รู้ว่าเมื่อกระทำสิ่งนี้จะได้ผลตอบแทนเป็น
ความสุข แต่ถ้ากระทำอีกอย่างหนึ่งจะได้ผลเป็นความทุกข์ เช่น ถ้าหมั่นขยันศึกษาเล่าเรียนก็จะไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจวิชาการต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาสอบก็จะสามารถสอบได้คะแนนดีเป็นต้น๔๒ ธัมมัญญุตา 
หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจการงานต่าง ๆ รู้และเข้าใจในสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติ
ปฏิบัติตามเหตุผล เช่น รู้ว่าตำแหน่งฐานะ อาชีพการงานของตน มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร 
มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องทำอะไรอย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสำเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบนั้น ๆ ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนชั้นสูงสุด คือ รู้เท่าทันกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริง
ของธรรมชาติเพื่อปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ  ไม่ตกเป็นทาสของโลกและ
ชีวิตนั้น๔๓ ธัมมัญญุตา คือ รู้จักเหตุ รู้หลักการ รู้วิธีการ ในการดำเนินงาน ผู้นำนั้น จะต้องรู้จักเหตุ     

 

๔๑องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๕/๒๓๖.  
๔๒องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๕/๒๓๗-๒๓๘. 
๔๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๐-๒๑๙.  



๔๔ 

รู้หลักการ รู้วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า ธัมมัญญุตา หมายถึง การรู้นวังคสัตถุศาสน์ ดังที่ปรากฏ ใน
พระไตรปิฎกว่า พระภิกษุที่เป็นผู้รู้ รู ้เรื ่อง นวังคสัตถุศาสน์ คือคำสั่งสอนของพระศาสดาอันเป็น
ศาสนาธรรม มีองค์ประกอบอยู่ ๙ ประการ หรือที่เรียกว่ารู้ธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก คือ หลัก
ปริยัติธรรมอันได้แก่การรู้เรื่องของสูตรพระวินัยและพระธรรมอภิธรรมเป็นต้น อันเป็นเหตุแห่งความ
เจริญในการปฏิบัติ เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของการศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา ภิกษุรูปใด มี
ความรอบรู้ในหลักธรรมคำสอนดังกล่าวมาแล้ว ภิกษุนั้น ชื่อว่าเป็นผู้รู้ธรรม หรือเหตุแห่งความเจริญ  จะ
เห็นได้ว่า ผู้นำนั้นมีความสำคัญมากต่อการวางแผนงานหรือนโยบายอันเป็นเหตุแห่งความเจริญต่อ
สังคมและตนเอง เมื่อบุคคลระดับผู้นำทำตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว จึงไดช้ื่อว่าเป็นการ
ทำเหตุทำตามหลักการที่ดีตามหลักธัมมัญญุตา 

ดังนั้น การศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำหน้าที่ของ
ตนให้สมบูรณ์เต็มความสามารถไม่ประมาทในการทำหน้าที่เพื่อให้เป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในส่วนตนหรือส่วนรวม ต้องอาศัยการรู้จักเหตุคือ รู้หน้าที่ การรู้จักเหตุของ
ผู้นำนั้น ยังรวมไปถึงการรู้จักกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม เช่น ผู้นำหรือผู้ปกครองประเทศชาติก็ต้องรู้
หลักรัฐศาสตร์ และรู้กฎกติกาของรัฐ คือ กฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมา  แล้วก็ยืนอยู่ในหลักการ   
ตั้งตนอยู่ในหลักการให้ได้  ชุมชน สังคม องค์กรหรือกิจการอะไรก็ตามต้องมีหลักการมีกฎกติกา       
ที่ผู้นำจะต้องรู้ชัดแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในหลักการนั้น 

อัตถัญญุตา คือ การรู้จักผล  
อัตถัญญุตา หมายถึง รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือ รู้ความหมาย และความมุ่งหมาย

ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระทำ รู้ว่าที่ตนทำอยู่อย่างนั้น  ดำเนิน
ชีวิตอย่างนั้น เพื่อประสงค์ ได้ประโยชน์อะไร หรือควรจะได้บรรลุถึงผลหรือเป้าหมายอย่างไร ที่ให้มี
หน้าที่ ตำแหน่งหน้าที่ ฐานะการงานอย่างนั้น เขากำหนดความมุ่งหมายอะไร กิจการงานที่ตนกระทำ
อยู่ในขณะนี้ เมื่อทำไปแล้วจะบังเกิดผลอย่างไรบ้าง เป็นผลดี หรือผลเสีย เป็นต้น ตลอดจนชั้นสูงสุด คือ     
รู้ความหมายของคติธรรม และประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแท้จริงของชีวิต๔๔ อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้
จักผล หมายถึง ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย รู้ความหมาย  รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่เกิด
สืบเนื่องจากการกระทำหรือความเป็นไปตามหลักการ รู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ ทุกข์เป็นผลแห่ง
เหตุอันนี้ เมื่อเห็นเหตุแล้วรู้ว่าจะเกิดผลอย่างไร เช่น เห็นคนขยันขันแข็งในการทำงานก็รู้ว่าเขาจะตั้ง
ตัวได้ เห็นคนติดการพนันก็รู้ว่าเขาจะยากจนเอาตัวไม่รอด เป็นต้น การรู้จักผล ตามหลักสัปปุริสธรรม 
หรือหลักธรรมเพ่ือความเป็นผู้นำในข้อนี้ คือ รู้จักผล หมายถึง รู้จักผลที่เกิดมาจากเหตุ เพราะเหตุกับ
ผลนั้น จะเป็นปัจจัยที่เนื่องถึงกันและกัน เมื่อเหตุเป็นอย่างไร ผลก็เป็นเช่นนั้น แต่เพื่อความเข้าใจ

 

๔๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 



๔๕ 

กระจ่างชัดยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจะได้อธิบายโดยนำเรื่องในชาดกและพระสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องมาประกอบ
ดังนี้ 

พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้อรรถ รู้จักจุดหมาย รู้ประโยชน์
ดังพุทธพจน์ที่ว่า ภิกษุเป็นผู้รู้จักผล ภิกษุในพระพุทธศาสนานี้เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องเนื้อความใจความ 
ความมุ่งหมายและประประโยชน์  ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงภิกษุที่เป็นผู้รู้จักผลว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้รู้ความหมายแห่งภาษิต คือ ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์นั้นเป็นความหมายแห่งภาษิตนี้ หากภิกษุไม่รู้
เนื้อความแห่งภาษิตนั้นเลยว่านี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้ ไม่พึงเรียกเธอเป็นอัตถัญญู แต่เพราะ
ภิกษุรู้ความหมายแห่งภาษิตนี้  ฉะนั้น ควรเรียกภิกษุนั้นว่าเป็น อัตถัญญุตา การรู้จักผลหรือเป้าหมาย
นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากอีกประการหนึ่งสำหรับบุคคลที่เป็นผู้นำหากไม่เข้าใจในผล หรือความมุ่งหมาย
ของถ้อยคำ หรือการกระทำแล้ว หากผู้นำไม่รู ้จุดหมาย ไม่รู ้ว่าจะนำคนและกิจการไปทิศทางใด 
นอกจากผู้นำจะต้องรู้จุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแล้วจะต้องมีความแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง
จุดหมาย  ด้วยข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมาก เมื่อใจมีมุ่งจุดหมาย แม้มีอะไรมากระทบกระทั่งก็จะไม่
หวั่นไหว อะไรไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าเป้าไม่เข้าแนวทางก็ไม่มัววุ่นวาย ใครจะพูดว่ากล่าวอย่างไรก็ตาม เมื่อ
ไม่ตรงเรื่องก็ไม่ควรใส่ใจ ไม่เก็บเป็นอารมณ์ ไม่ยุ่งกับเรื่องที่ไม่มีสาระ ใส่ใจแต่ในเรื่องที่เป็นแนวทางสู่จุดหมาย
อย่างชัดเจน๔๕ เมื่อผู้นำมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ในการทำงาน และเชื่อว่าจุดหมายที่ดีย่อมมาจาก
หลักการหรือเหตุที่ดีดังกล่าวแล้วเมื่อประสบกับผลหรือสิ่งที่กำลังได้รับอยู่ในปัจจุบันก็สามารถ
เชื่อมโยงกลับไปหาเหตุได้ว่าผลที่เกิดนี้มาจากสาเหตุอะไร แม้ในบางครั้งผลปรากฏขึ้น แต่เหตุไม่
ปรากฏบุคคลที่เป็นผู้นำที่เข้าใจในหลักสัปปุริสธรรมข้อนี้ สามารถเข้าใจได้ว่ามากจากเหตุนั้นเอง๔๖ 

อัตตัญญุตา คือ การรู้จักตน 
อัตตัญญุตา หมายถึง รู้จักตน คือ รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น  ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ 

กำลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น เป็นอย่างไร มีลักษณะแบบไหน และ
นำมาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับตน และกระทำให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของตนก็จะทำให้
สัมฤทธิ์ผลตลอดจนรู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เจริญก้าวหน้าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป๔๗  อัตตัญญุตา คือ 
การรู้จักตัวเอง ได้แก่ รู้เรื่องที่ตัวเองเป็นและรู้เรื่องที่ตัวเองมี การรู้เรื่องที่ตัวเองเป็นหมายความว่า     
รู ้ภาวะของตัว รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร เพราะแต่ละคนเป็นอะไร ๆ อยู่หลายอย่าง เช่น เป็นลูก เป็น
นักเรียน เป็นเพื่อนเป็นพ่ี เป็นน้อง เป็นประชาชน เป็นพุทธศาสนิกชน เป็นต้น  การรู้เรื่องที่ตัวเองมี 
หมายความว่า รู้ฐานะของตัวเอง เช่น รู้ว่าเรามีความรู้เพียงใด มีกำลังกายเพียงใด มีรายได้เพียงใด     

 

๔๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), ภาวะผู้นำ, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: เอมี่เทรดดิ้ง, ๒๕๔๖), 
หน้า ๒๔.  

๔๖พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), นิเทศธรรม, (กรุงเทพมหานคร: เอมี่เทรดดิ้ง, ๒๕๔๖), 
หน้า ๒๓๓.  

๔๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 



๔๖ 

มีศีลธรรมเพียงใด มีอำนาจหน้าที่เพียงใด เป็นต้นคนที่ไม่รู้จักภาวะและฐานะของตนมักจะทำตัวไม่
เหมาะสม ได้รับตำหนิติเตียน ส่วนคนที่รู้ภาวะและฐานะของตนจะประพฤติตนเหมาะสมกับภาวะและ
ฐานะนั้น ๆ การรู ้จักตนนั้นเป็นปัจจัยที ่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู ้ดำเนินกิจการหรือ
ผู้บริหารบุคลากรในหน่วยงานนั้นได้บรรลุเป้าหมาย เพราะหากผู้นำไม่รู้จักวุฒิภาวะของตนแล้วก็ยาก
ต่อการที่จะรู้จักผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืนได้ ดังนั้น คุณสมบัติที่ดีของผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม ได้มีนักปราชญ์
หลายท่านอธิบายไว้ดังนี้  

พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า อัตตัญญุตา หมายถึง การรู้จักตนเกี่ยวกับศรัทธา ศีล จาคะ 
สติ ปัญญา เป็นต้น ดังพุทธพจน์ว่าพระภิกษุในศาสนานี้รู้จักตนว่าตนเองนั้นมีศรัทธามีความเชื่อมีศีล   
มีระเบียบวินัย มีสุตตะคือการศึกษาเหล่าเรียน ได้ยินได้ฟัง มีจาคะ การสละแบ่งปัน การปล่อยวาง    
มีสติปัญญาความรู้ความสามารถอยู่ประมาณเท่าใดบ้าง และวางตนให้เหมาะสมกับฐานะ ภาวะ 
ความรู้ความสามารถของตนเอง ไม่ทำให้เกินความรู้ความสามารถของตนเอง ดังนี้ เรียกว่าผู้รู้จักตน๔๘ 

การรู้จักตนเอง พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญในการศึกษาเรื่องการรู้จักตนเองมาก    
จึงกล่าวได้ว่า จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่การรู้จักตนเองอย่างแจ่มแจ้งจนสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจของตัวเองได้แน่นอนนั่นเอง ทั้งนี้เพราะปัญหาที่
สำคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือ ปัญหาที่เกิดจากตัวมนุษย์นั่นเอง ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์เป็นภัย
ที่น่ากลัวที่กำลังคุกคามมนุษย์ การไม่รู้จักตนเองย่อมเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา๔๙ การไม่
รู้จักตนเองว่าอยู่ในฐานะตำแหน่งหน้าที่อย่างไร มีความรู้ความสามารถหรือไม่ คือ ผู้นำที่ไม่มีการ
ประเมินตนเองให้ดีก่อนแล้วกระทำลงไป ย่อมจะนำตนและผู้อื่นให้ได้รับความลำบาก เพราะเหตุที่
ผู้นำไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้ภาวะของตน การรู้จักตนนั้นจะต้องรู้ว่าตนคือใคร อยู่ในฐานะตำแหน่งหน้าที่
อย่างไรเป็นผู้มีคุณธรรมต่าง ๆ เช่น มีศีล ศรัทธา จาคะ สติปัญญามากน้อยเพียงใด  รู้ว่าตนเองมี
ความรู้ความสามารถความถนัดเท่าใด และประเมินว่าตนเองมีคุณธรรมของผู้นำหรือไม่ แล้วไม่ควรลืม
ตน และจะพาองค์กรที่ตนรับผิดชอบไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีใด๕๐ สิ่งที่กล่าวมานี้ ผู้บริหารจะต้องสำรวจ
โครงการของตนเอง พัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ย่อมสามารถนำโครงการ สังคม ไปสู่ความเจริญได้  

มัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณ 
มัตตัญญุตา หมายถึง รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภค

อาหาร รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์รู้จักความพอเหมาะพอดีในการพูด ในการปฏิบัติกิจการงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนรู้จักประมาณในการพักผ่อนหลับนอนและการสนุกสนานรื่นเริงต่าง ๆ  ทำกิจการ    

 

๔๘องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๕/๒๓๗. 
๔๙ทองย้อย แสงสินชัย, สัปปุริสธรรม ๗ ประการ, หน้า ๒๑. 
๕๐องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๕/๒๓๗. 



๔๗ 

ทุกอย่างด้วยความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เพื ่อผลที่ดีอย่างแท้จริง  มิใช่เพื ่อเห็นแก่ความพอใจ 
ความชอบใจ หรือเอาแต่ใจตนเองเพียงอย่างเดียว๕๑ 

มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณตน มัตตะ แปลว่า ประมาณ หมายถึง ความพอดี  
ความเหมาะสม ความสมควร มัตตัญญุตา จึงหมายถึง ความรู้จักพอดีในกิจที่ทำและเรื่องที่พูดลักษณะ 
ของความพอดี คือ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป แต่ความพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากัน เช่น การบริโภคอาหาร 
การใช้ความพยายาม การยกของหนัก เป็นต้น แต่ละคนจึงต้องรู้จักประมาณ คือ ความพอดีของตนเอง ส่วน
การพูดพอจะกำหนดความพอดีได้ด้วยเรื่องที่พูดเวลาที่พูดและความสนใจของผู้ฟัง ถ้าพูดมากจนไม่มี
ใครฟังแล้วถือว่าเกินพอดี ถ้าพูดน้อยเกินไปจนไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ฟังก็ถือว่าขาดความพอดี
เช่นกัน การรู้จักประมาณ ความพอดี รู้จักประมาณในการจ่ายและคุณประโยชน์ที่มีต่อสังคมบุคคล
ได้รับความลำบากในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากความไม้รู้จักประมาณ และความรู้จักประมาณนี้
ในทางพระพุทธศาสนาได้ มุ่งให้รู้จักประมาณเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยสี่ ดังพุทธพจน์ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ในการเลี้ยงชีพ เช่น การรู้จักประมาณในการรับ หรือการใช้สอยจีวร   
การรับอาหารบิณฑบาตและการบริโภคอาหารให้พอประมาณแก่อัตตภาพของตน ไม่มากไม่น้อยเกินไป 
การใช้เสนาสนะที่อยู่อาศัย ให้พอเหมาะสมกับสมณะสารูป ยารักษาโรค และบริขารอื่น ๆ ที่ภิกษุเข้า
ไปเกี่ยวข้อง ต้องให้รู้จักความพอดีแก่ตนเอง หากภิกษุใดรู้จักประมาณในการรับปัจจัยสี่จึงเรียกว่า 
เป็นมัตตัญญ๕ู๒ 

ดังนั้น การรู้จักประมาณในความเป็นอยู่เช่นที่อาศัย รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร 
รู้จักประมาณให้เหมาะสมกับรายรับ รายจ่ายของตนเอง ไม่ทะเยอทะยานจนเกินฐานะแล้วย่อมจะ
ได้รับความสุขและนำความเจริญมาสู่สังคมที่อยู่ของตนเอง และความรู้จักประมาณอีกประการหนึ่งคือ
รู้จักประมาณในการรับและการให้รู้จักประมาณตนว่า ควรรับอะไรจากใครเพียงใด ควรให้อะไรแก่ใคร
เพียงใด ควรวางตัวอย่างไร ควรปฏิบัติอย่างไรให้พอเหมาะพอดีให้พอประมาณ และทรงตรัสถึงหลักธรรม
ที่จะทำให้บุคคลเป็นผู้ที ่รู ้จักประมาณนั่นคือ หลักสันโดษ คือ ความยินดีด้วยปัจจัยที่ตนมีตนได้ไม่
แสวงหาในสิ่งที่ไม่สมควรมี มีความขยัน ไม่เกียจคร้าน มีความสันโดษ๕๓ 

กาลัญญุตา คือ การรู้จักกาลเวลา 
กาลัญญุตา หมายถึง รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และรู้ระยะเวลาที่พึงใช้ในการ

ประกอบกิจการต่าง ๆ รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมในแต่ละกิจการที่ตนกระทำ เช่น แบ่งเวลาเรียน 
เวลาทำงาน เวลาอ่านหนังสือ เวลาเล่น เวลาพักผ่อน เป็นต้น นอกจากนั้นจะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อเวลาที่ตนกำหนดที่ตนได้วางแผนไว้ เพื่อผลสำเร็จที่มีต่อตนเองอย่างแท้จริง๕๔ การรู้จัก

 

๕๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 
๕๒องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๕/๒๓๗.  
๕๓สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฒโน), ธรรมประดับใจ, หน้า ๖๗. 
๕๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 



๔๘ 

เวลา ได้แก่ การรู้เรื่องเวลา การรู้ค่าของเวลา และการรู้จักใช้เวลา  การรู้ค่าเรื่องเวลา คือ รู้ว่าชีวิต
และการงานของตนอยู ่ภายใต้ความเปลี ่ยนแปลงของเวลา  พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ระลึกถึง
ความสำคัญของเวลาว่า กาลเวลาย่อมกินชีวิตของสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเองและคนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทำ
อะไรอยู่ ซึ่งหมายความว่า เวลาล่วงไปชีวิตของคนเราก็สั ้นลงเรื ่อย ๆ เราทำงานประสบความสำเร็จ
อะไรบ้าง ถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จ ก็เร่งมือให้ประสบความสำเร็จเสีย  การรู้จักใช้เวลามีหลักควร
คำนึงถึง ๔ ประการ คือ ทำทันเวลา ทำถูกเวลา ทำตามเวลาและทำตรงเวลา งานที่มีกำหนดเวลา เช่น 
การทำนา การสอนนักเรียน เมื่อทำตามกำหนดเรียกว่า ทำทันเวลา งานบางอย่างขึ้นอยู่กับจังหวะและ
โอกาส เช่น โอกาสควรพูดในที่ประชุมควรพูดประเด็นก่อนหลัง เมื่อทำในจังหวะที่เหมาะ เรียกว่า ทำ
ถูกเวลา  งานบางอย่างต้องทำตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทำในเวลาอ่ืนไม่ได้ เช่น ทำพิธีบูชาใน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เมื่อทำตามวันที่กำหนดนั้น เรียกว่า ทำตามเวลาเป็นต้น งานบางอย่างมีการ
นัดหมาย เช่น การประชุม การพบปะ เจรจาตกลงกัน หรืองานที่มีฤกษ์ เป็นต้น เมื่อไปตามเวลานัด
หรือเวลาทีก่ำหนด เรียกว่า ทำตรงเวลา  รวมความแล้วชาวพุทธจะต้องรู้เรื่องเวลา รู้ค่าของเวลา รู้จัก
ใช้เวลา โดยทำให้ทันเวลา ทำถูกเวลา ทำตามเวลาและทำตรงเวลา การเวลาที่ควรประกอบกิจการ
ต่าง ๆ หรือทำงานให้ทันกับเวลา เหมาะกับเวลา และรู้คุณค่าของเวลา ผู้นำที่ประสบความสำเร็จนั้น
ส่วนหนึ่ง คือ จะต้องเป็นผู ้รู ้จักการบริหารเวลาหรือการวางแผนให้เหมาะกับเวลา ดังนี้ ในทาง
พระพุทธศาสนา กล่าวว่า กาลัญญุตา เป็นการรู้จักแนวปฏิบัติอันเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังปรากฏใน
พระพุทธพจน์ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบได้ด้วยความรู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาอันควรศึกษา 
ควรถาม เวลานี้ควรเป็นเวลาทำความเพียร ควรหลีกเร้นจากหมู่คณะ คือรู้จักการปฏิบัติ  ให้สอดคล้อง
กับกาลเทศะให้เหมาะสมกับสมณะสารูป รู้คุณค่าของเวลา เมื่อภิกษุมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เวลา
ย่อมเป็นผู้ที่มีความเจริญในพระพุทธศาสนาเพราะทำให้ถูกกับกาลเวลา๕๕ ในการทำกิจการต่าง ๆ เมื่อทำ
ให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเวลาแล้วย่อมได้รับประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น แต่หากว่าการทำอะไรไม่
สอดคล้องกับความเหมาะสม สมเด็จพระญาณสังวรตรัสถึงกาลัญญุตารู้จักกาล คือ ความรู้จักเวลาว่า 
เวลาไหนควรทำอะไร เวลาไหนไม่ควรทำอะไร เวลาไหนควรพูดอย่างไร ไม่ควรพูดอย่างไร เวลาใดควร
คิดหรือไม่อย่างไร การรู้จักกาลเวลานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งแก่ทุกคน ผู้ที่ทำผิดพลาดไม่ได้รับผลสำเร็จ
เท่าท่ีควร หรือล้มเหลวจำนวนมากนั้นเกิดจากการไม่รู้กาลเวลาหรือกาลเวลาควรสามัคคีกันเพ่ือความ
มั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ แต่ก็ไม่สนใจทำ ไปสนใจทำเรื่องอื่นเสียหมด เช่นนี้ ย่อมมีโทษ
ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม การรู้จักกาลเวลาดังกล่าวนี้ที่จริงแล้วอาศัยความมีปัญญา รู้ว่ากาลใดควรทำ
อะไร กาลใดไม่ควรทำ ดีหรือชั่วอย่างไร เมื่อมีปัญญารู้แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่พูดไม่ทำให้ผิด
กาลเวลา โอกาสที่จะได้รับผลดีผลสำเร็จจึงมีมากกว่าบุคคลที่ทำไม่เลือกเวลา  ทุกคนจึงควรคำนึงถึง
เรื่องกาลเวลาให้มากจะคิดทำอะไร พูดอะไร คำนึงให้รอบคอบว่าเป็นเวลาควรคิด ควรพูดหรือไม่

 

๕๕องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๕/๒๓๗. 



๔๙ 

อย่างไร๕๖ ตามทัศนะของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวถึง กาลัญญุตา การรู้จักเวลาของผู้นำว่า 
คือ การรู้จักเวลา เช่น รู้ลำดับ ระยะ จังหวะ ประมาณความเหมาะของเวลาว่าเรื่องนี้จะลงมือตอน
ไหน เวลาไหนจะทำอะไรอย่างไรจึงจะเหมาะ ดังจะเห็นว่า แม้แต่การพูดจาก็ต้องรู ้จักกาลเวลา 
ตลอดจนรู้จักวางแผนงานในการใช้เวลา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เช่น วางแผนว่าสังคมมีแนวโน้มจะเป็น
อย่างนี ้ในเวลาข้างหน้า หรือเหตุการณ์ทำนองนี ้จะเกิดขึ ้นเราจะวางแผนรับกับสถานการณ์นั้น
อย่างไร๕๗ ตามทัศนะของพระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ) กล่าวถึง กาลัญญุตาว่า “คือ ความ
เป็นผู้รู้จักกาลเวลา ว่าเวลานี้เป็นเวลาอะไร เราอยู่ที่ไหนและควรทำอย่างไร เช่น เวลานี้เป็นเวลาเล่นก็
เล่น เรียนเป็นเรียน พักผ่อนเป็นพักผ่อน ทำงานเป็นทำงาน คือ ให้รู้จักการกระทำที่สัมพันธ์และ
สอดคล้องกับกาลเวลานั้น ๆ๕๘ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสนา) ทรงให้แนวคิดถึงความเป็นผู้รู้จัก
กาลเวลาของผู้นำว่า ควรรู้ว่าเวลาใด ควรประกอบกิจการ หรือ ควรลงมือบริหาร ทำให้เหมาะสมกับ
เวลา ทันเวลา ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ให้รู้จักคุณค่าของเวลา อย่าให้เวลาล่วงเลยไปโดยไม่เกิดประโยชน์ 
เพราะเวลาเมื่อล่วงเลยผ่านไปแล้ว ไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้อีก ดังนั้นการทำงานของผู้นำ
หรือของบุคคลทั่วไป ไม่ควรผลัดเพี้ยนว่าหนาวนัก ร้อนนัก สายนัก ผู้ใดไม่ให้ความสำคัญกับความหนาว 
ความร้อน ยิ่งกว่าหญ้า เพราะหญ้านั้นจะหนาวหรือร้อน ก็เป็นตามธรรมดาของฤดูกาล ผู้นั้นไม่ถือเป็น
ประมาณ ทำงานแข่งเวลาตามหน้าที่ของตน ย่อมไม่พลาดไปจากความสุข ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลานี้
ต้องนำเข้ามาปรับปรุงตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงจะเหมาะสมกับเป็นคุณธรรมของผู้เป็นสัตบุรุษ
กล่าวคือ พิจารณาให้เหมาะสมกับชีวิตปัจจุบัน ตามเวลาที่ผ่านมาว่าตนกำลังดำรงตนอยู่ในหน้าที่
อะไรบ้าง ควรจะตรวจว่าตนได้ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับกาลสมัยหรือไม่ เมื่อมีสำนึกในกาลเวลาวา่มี
ความสำคัญมากต้องเร่งปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมทันต่อกาลทันเวลาเสมอไป เช่น ดำรงตำแหน่งให้
สอดคล้องกับวัยทั้ง 3 ควรนำมาเพียงไร หากเห็นข้อบกพร่องก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตรงตามเวลา
ประกอบการงาน ตำแหน่งหน้าที่ เวลานัดหมาย เต็มความสามารถ ด้วยสติปัญญา 

ปริสัญญุตา คือ การรู้จักชุมชน 
ปริสัญญุตา หมายถึง รู้จักชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้จักชุมชน รู้ในสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติต่อ

ท้องถิ่นของตน มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นหรือชุมชนของตน เข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน ไม่รังเกียจหรือดูหมิ่น   เหยียด
หยามท้องถิ่นหรือชุมชนของตน ควรให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือหรือบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นหรือชุมชนของตน เป็นต้น๕๙ การรู้สังคม กลุ่มชนหรือหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง กลุ่มชนนั้น ๆ มี

 

๕๖สมเด็จพระญาณสังวร, ธรรมประดับใจ, (นครปฐม : สาละพิมพการ, 2558), หน้า ๑๑๙.  
๕๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), ภาวะผู้นำ, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๖), หน้า ๒๖. 
๕๘พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), นิเทศธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย , 

2539). หน้า ๒๓๕.  
๕๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 



๕๐ 

ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีแตกต่างกัน เช่น พวกนักศึกษา พวกทหาร พวกตำรวจ พวก
ชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น พวกพระภิกษุเป็นต้น ผู้ฉลาดจะเข้าสู่สังคมใดต้องศึกษาขนบธรรมเนียมของ
สังคมนั้นก่อนแล้วปรับตัวเข้ากับเขาแต่พอดีงามในทำนองเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตามพอใจ ไม่เก้อ 
ไม่เปิ่นไม่เป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของคนในสังคมนั้น ๆ แต่ไม่จำเป็นต้องยอมรับขนบธรรมเนียมของ
เขามาเป็นของตน การรู้จักสังคมแต่ละสังคม ย่อมมีความแตกต่างกันโดย ทางด้านศาสนา กฎ กติกา 
ระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม ความเชื่อถือ และค่านิยมต่าง ๆ ตลอดทั้งความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในสังคม เมื่อผู้นำทราบชัดเจนในเรื่องดังกล่าวและวางตนให้เหมาะสมแล้ว ย่อมได้รับ
ความเชื่อถือ ดังนั้น ผู้นำจึงควรรู้และเข้าใจในเรื่องชุมชนหรือสังคมเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตนเองและสังคมให้เจริญต่อไป การรู้จักชุมชนและหลักการบริหารตามหลักปริสัญญุตาความเป็นอยู่
ของประชาชน สาเหตุของการเกิดปัญหา และแนวทางแก้ไขที่จะทำให้ปัญหานั้นหมดไป การศึกษาถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น จะต้องทำความเข้าใจในชุมชนทำให้สมาชิกในสังคมมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม เช่น 
ชาวนาจะต้องได้สิ่งที่จำเป็นแก่การทำนา พ่อค้าจะต้องมีทุน ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานมีงานทำ มีเงินได้พอเลี้ยง
ชีพ บุคคลผู้เดือดร้อนควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ ในกูฎทันตสูตรได้กล่าวถึงผู้นำที่รู้จักชุมชน ซึ่งมีข้อ
ธรรม๖๐ การรู้จักชุมชน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับบุคคลในระดับผู้นำจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม
หลักทิศทางทั้ง ๖ หรือหลักมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของสังคมนี้แล้ว ย่อมจะก่อให้เกิดความสามัคคีต่อกัน   
นั่นก็หมายถึงเป็นผู้บริหาร ผู้นำที่รู้จักชุมชนตามหลักปริสัญญุตา สามารถดูแลควบคุมจัดแบ่งการ
ทำงานให้เป็นระบบเป็นขั้นตอนในการทำงาน รู้จักเลือกดำเนินการในชุมชนที่เหมาะสม๖๑ ไม่ว่าจะ
เป็นการทำกิจการต่าง ๆ หากทำไม่ถูกต้องกับชุมชนแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายได้  

ปุคคลัญญุตปรัญญุตา คือ การรู้จักบุคคล 
ปุคคลัญญุต หมายถึง การรู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล   

ว่าแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะอุปนิสัย ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่าง  กัน ควรจะรู้จัก
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างไร เช่นไร บุคคลไหนควรคบไม่ควรคบ บุคคลไหนที่เราควรให้ความเคารพ
เชื่อฟังคำสั่งสอน บุคคลไหนที่เราควรให้คำแนะนำสั่งสอนช่วยเหลือ เป็นต้น หากต้องการเป็นคนดีของ
สังคม ให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น ควรปฏิบัติตนตามหลักของสัปปุริสธรรม 7 ประการนี้ จึง
จะได้   ชื่อว่า “มีคุณสมบัติของความเป็นคนดีที่สมบูรณ์”๖๒ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู ้จัก
บุคคลแต่ละคน ปุคคลปโรปรัญญุตา เรียกสั้น ๆ ว่า ปุคคลัญญุตา ก็ได้หมายความว่า รู้จักบุคคลแต่ละ
คน เพื่อเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นคุณธรรมมุ่งที่จะให้ผู้นำรู้จักบุคคลที่ดี ย่อมมีความสำคัญมาก
ในเลือกบุคคลที่ควรคบหรือไม่ควรคบ เพราะเมื่อคบคนเช่นใดส่วนมากจะเป็นตามลักษณะของบุคคล
ที่เราคบ เมื่อคบกับบุคคลที่ดีมีศีลธรรมแล้วย่อมจะนำความเจริญมาสู่ตนเองและหน่วยงานของตน 

 

๖๐ที.ปา. ๑๒/๑๙๙-๒๓๗/๔๐-๖๗.  
๖๑ที.ปา. ๑๖/๑๙๘-๒๐๔/๙๑. 
๖๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 



๕๑ 

หากว่าผู้นำไม่พิจารณาในการเลือกคบบุคคลแล้วย่อมทำให้เกิดความเสียหาย ในการรู้จักบุคคลหรือ
การเลือกคบคน  

การรู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่ร่วมงานร่วมการปฏิบัติร่วมดำเนินกิจการไป
ด้วยกันและคนที่ผู้นำไปให้บริการตามความแตกต่างเฉพาะตัว เพื่อปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้องเหมาะสม
และได้ผล จนสามารถทำบริการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ รู้ว่าจะใช้วิธีสัมพันธ์ให้
คำแนะนำติชมหรือจะให้เขายอมรับได้อย่างไร โดยเฉพาะในการใช้คน ซึ่งต้องรู้ว่าคนไหนเป็นอย่างไร 
มีความถนัดอัธยาศัยมีความสามารถอย่างไรเพ่ือใช้คนให้เหมาะกับงาน นอกจากนั้นก็รู้ประโยชน์ที่เขา
พึงได้เพราะว่าในการทำงานนั้นไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็นเพียงเครื่องมือทำงานให้อย่างเดียว แต่จะต้อง
ให้คนที่ทำงานทุกคนได้ประโยชน์ได้พัฒนาตัวเอง ผู้นำควรรู้ว่าเขาควรได้รับประโยชน์อะไร เพ่ือความ
เจริญงอกงามแห่งชีวิตที่แท้จริงของเขาด้วย๖๓ ตามทัศนะของพระธรรมนิเทศ (ระแบบ  ฐตญาโณ) 
เกี่ยวกับปุคคลปโรปรัญญุตาของผู้นำว่า “จะต้องรู้ว่าบุคคลที่จะคบนั้นเป็นใคร มาจากไหน มีตระกูล
อย่างไร เป็นคนดีหรือไม่ดี ควรคบหรือไม่ควรคบ จะคบกันระดับใด ควรต้อนรับหรือไม่ควรต้อนรับ
อย่างไร”๖๔ 

คุณค่าและประโยชน์ของหลักสัปปุริสธรรม 
หลักสัปปุริสธรรม เป็นหลักธรรมพุทธปรัชญา คือ ธรรมสำหรับการเป็นสัตบุรุษอันมี

คุณลักษณะ ๗ ประการ สำหรับผู้บริหาร ผู้นำ หรือผู้นำ หลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ๖๕ ซึ่งมีคุณค่า
และคุณประโยชน์ คือ 

๑. ผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ทำให้สามารถรู้วิธีการ
หรือหลักการที่จะดำเนินงานให้บรรลุถึงจุดประสงค์ 

๒. ผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ทำให้สามารถมีความมุ่ง
หมาย มีจุดหมาย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และกลุ่มคนในสังคมที่ตนดูแลอยู่ ทำให้เกิดผล
สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ทำให้สามารถ รู้จัก
ตนเองและประเมินตนตามความเหมาะสมกับหน้าที่ เกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ทำให้สามารถ ที่รู้จัก
ประมาณในการบริหารต่าง ๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงาน และองค์กร เกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ทำให้สามารถรู้จักเวลา
จังหวะความเหมาะสมในการดำเนินงาน ก่อให้เกิดความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

๖๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), ภาวะผู้นำ, หน้า ๒๖-๒๗.  
๖๔พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), นิเทศธรรม, (กรุงเทพมหานคร: พรศิวการพิมพ์, 2534), 

หน้า ๒๓๕. 
๖๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้นำความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, หน้า ๑๑.  



๕๒ 

๖. ผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ทำให้สามารถรู้จักชุมชน
และการจัดระบบของสังคมให้ดี  

๗. ผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ทำให้สามารถที่จะเข้าใจ
และรู้จักบุคคลที่ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งบุคคลทั่วไปที่ผู้นำเข้าไปเกี่ยวข้อง เมื่อผู้นำรู้จัก
บุคคล รู้จริตนิสัยต่าง ๆ และรู้จักเลือกคบคน ซึ่ง นำไปพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับ
ความเจริญไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๘. ผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ทำให้สามารถ รู้จักหลัก
แห่งการดำรงชีวิตอยู่ในองค์กรและสังคม ได้อย่างมีความสุข 

๙. ผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ทำให้สามารถเป็นผู้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนโดยไม่คิดว่าตนเองวิเศษ หรือ ฉลาดกว่าคนอ่ืน 

๑๐. ผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ทำให้เป็นผู้ปลอดภัย
จากโรคภัยไข้เจ็บเพราะไม่ทำอะไรหักโหมเกินกำลังของตน 

๑๑. ผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ทำให้สามารถปรับตัว
เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ได้ด ี

๑๒. ผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ นำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ทำให้สามารถยังดำรง
ชีพอยู่ได้ด้วยความไม่ประมาทเพราะรู้จักคบเพ่ือนดี๖๖ 

กล่าวได้ว่า หลักสัปปุริสธรรม คือคุณธรรมของคนดี หรือสัตบุรุษอันเป็นสิ่งที่ส ังคม
ปรารถนา เพราะการเป็นบุคคลที่ดีในสังคมย่อมต้องอาศัย ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ อยู่ใน
ความเหมาะสม ผู้ที่นำหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ๖๗ อันได้แก่ หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) ทำให้
สามารถรู้วิธีการหรือหลักการที่จะดำเนินงานให้บรรลุถึงจุดประสงค์ หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) มี
ความมุ่งหมาย มีจุดหมาย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และกลุ่มคนในสังคมที่ตนดูแลอยู่ ทำ
ให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) รู้จักตนเองและประเมินตนตาม
ความเหมาะสมกับหน้าที่ เกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักมัตตัญญุตา หลัก(การรู ้จัก
ประมาณ) ที่รู้จักประมาณในการบริหารต่าง ๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงาน และองค์กรเกิดผลสำเร็จได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) รู้จักเวลาจังหวะความเหมาะสมในการดำเนินงาน  
ก่อให้เกิดความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) รู้จักชุมชนและการ
จัดระบบของสังคมให้ดี และหลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล)ทำให้สามารถ ที่เข้าใจและรู้จักบุคคล

 

๖๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักพิมพ์มูลนิธิโคมคีมทอง, ๒๕๓๒), หน้า ๓๓. 

๖๗องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๕/๒๓๖. 



๕๓ 

ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา๖๘ ตลอดทั้งบุคคลทั่วไปที่ผู้นำเข้าไปเกี่ยวข้องมาใช้ในการดำเนินงาน ทำให้
เกิดคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานของตนเอง ขององค์กร สังคม และประเทศชาติ 
ตลอดจนการดำรงชีวิตของตน สามารถอยู่ในครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างมี
ความสุขจากคุณค่าและคุณประโยชน์ของหลักสัปปุริสธรรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการบริหาร
โครงการ ทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการบริหาร ด้านการให้ความรู้ประชาชน 
และด้านจริยธรรม เพราะให้การบริหารโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่ต้องการของโรงเรียนต่าง ๆ 
และพระวิทยากร หลักสัปปุริสธรรมจึงสอดคล้องกับการบริหารโครงการโดยให้พระเป็นผู้นำในการ
สอนศีลธรรมจริยธรรมแก่เเยาวชน เกิดประโยชน์สุขและความเจริญได้ 

การยึดหลักในการปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ประการเหมือน ๆ กัน ความรักสมัคร
สมานสามัคคีปรองดองกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการดำเนินงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านใดก็
แล้วแต่ ย่อมประสบความสุข ย่อมประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั ้งเป้าหมายไว้โดยแท้จริง เพราะ
หลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้นเป็นหลักที่ว่าด้วยของหลักธัมมัญญุตา การรู้จักเหตุ หลักอัตถัญญุตา การรู้จักผล 
หลักอัตตัญญุตา การรู้จักตน หลักมัตตัญญุตา การรู้จักประมาณ หลักปริสัญญุตา การรู้จักชุมชน และ
หลักปุคคลัญญุตา การรู้จักบุคคลตามความเหมาะสม ตามสถานภาพสถานการณ์ ตามความต้องการที่
แท้จริงที่เกิดขึ้น จึงกล่าวได้ว่าสามารถแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นงานก็ดีตัวบุคคลก็ดี ตรงตามความต้องการ 
จึงสามารถลดปัญหา ลดการแก้ไขปัญหา เพิ ่มศักยภาพขององค์กรนั้น ๆ ให้มีการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างความเจริญและความประทับใจให้แก่ผู ้ให้บริการและผู้รับบริการ ดังนั้น
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ จึงเป็นธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำมาปรับใช้ในการดำเนินงาน
ขององค์กรนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลความสำเร็จตรงตามเป้าหมายนโยบายของรัฐและ
ประชาชนทั้งหลายตลอดไป 
 
๒.๘ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

๒.๘.๑ ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมืองชัยภูมิ 
แต่เดิมเมืองชัยภูมิก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยสันนิษฐานว่ามีประวัติศาสตร์

ยาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยเมืองชัยภูมินั้นถือเป็นเส้นทางการเผยแพร่วัฒนธรรมทวารวดีจากภาค
กลางเข้าสู่ภาคอีสาน ปรากฏหลักฐานจากใบเสมาบ้านกุดโง้งในอำเภอเมือง และใบเสมานครกาหลงที่
อำเภอคอนสวรรค์ และมีกลุ่มประชาชนชาวญัฮกุร ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นชนเผ่าเดียวกับชาวมอญ
โบราณสมัยทวารวดีอาศัยอยู่ทางขอบสันเขาตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ในเวลาต่อมาเมื่ออิทธิพล
ทวารวดีเสื่อมลง อิทธิพลของขอมก็เข้ามาแทน ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับจังหวัดอื่น ๆ ของอีสานใต้ใน
เวลานั้น ดังปรากฏหลักฐาการสร้างปราสาทขอม เช่น ปรางค์กู่ในเขตอำเภอเมือง ปรางค์กู่บ้านแท่น

 

๖๘พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, หน้า ๑๗๐. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


๕๔ 

ในเขตอำเภอบ้านแท่น กู่แดงในอำเภอบ้านเขว้า เป็นต้น ส่วนในสมัยสุโขทัยนั้นสันนิษฐานว่าชัยภูมิ
น่าจะเป็นเมืองหนึ่งที่สุโขทัยครอบครองอีกด้วย 

ที่ตั้งอาณาเขตที่ตั้ง 
อำเภอเมืองชัยภูมิมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอหนองบัวแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอแก้งคร้อ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์ 
ทิศใต ้ ติดต่อกับอำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบ้านเหลื่อม (จังหวัดนครราชสีมา) อำเภอเนิน

สง่า และอำเภอจัตุรัส 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอบ้านเขว้า 

การแบ่งเขตการปกครอง อำเภอเมืองชัยภูมิ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๙ เขต๖๙

ได้แก่ 
 

ลำดับ เทศบาล 

๑ ในเมือง 
๒ รอบเมือง 
๓ โพนทอง 
๔ นาฝาย 
๕ บ้านค่าย 
๖ กุดตุ้ม 
๗ ชีลอง 
๘ บ้านเล่า 
๙ นาเสียว 

๑๐ หนองนาแซง 
๑๑ ลาดใหญ่ 
๑๒ หนองไผ่ 
๑๓ ท่าหินโงม 
๑๔ ห้วยต้อน 
๑๕ ห้วยบง 
๑๖ โนนสำราญ 
๑๗ โคกสูง 
๑๘ บุ่งคล้า 
๑๙ ซับสีทอง 

 

๖๙ข้อมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ, ประวัติอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ , [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา: 
https://th.wikipedia.org/wiki/ พ.ศ ๒๕๖๒, [25 กันยายน 2562]. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%20พ.ศ


๕๕ 

๒.๘.๒ ข้อมูลพื้นที่ศึกษา 
ผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ( Convenience Sampling ) ที่จะเก็บ

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เลือกตั้ง ๑ จังหวัดชัยภูมิ รวมเป็น ๗ ตำบล๗๐ 
ดังนี้ 
 

ลำดับ ตำบล ประชากร 

๑ ตำบลรอบเมือง ๓,๙๑๑ 

๒ ตำบลบ้านเล่า ๘,๗๐๗ 

๓ ตำบลโพนทอง ๙,๐๕๗ 

๔ ตำบลหนองนาแซง ๘,๒๑๕ 

๕ ตำบลท่าหินโงม ๖,๑๑๒ 

๖ ตำบลกุดตุ้ม ๑๐,๕๓๖ 

๗ ตำบลนาเสียว ๗,๓๕๕ 

 รวม ๕๓,๕๖๒ 

 
๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งที ่ผ่านมาพบว่าผู ้ที่ มีสถานะทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ต่างกันมีแนวโน้มที่จะไปลงคะแนนเสียงต่างกัน เพศ อายุ  อาชีพ การศึกษา 
หรือปัจจัยการรับรู้ข่าวสารก็มีส่วนในการตัดสินใจของประชาชน ดังที่มีผู้วิจัยหลายท่านได้ทำการวิจัย
ดังนี้ 

บุญมา  กัมปนาทพงษ์   งานวิจัยเรื ่อง “การศึกษาคุณลักษณะผู ้บร ิหารโรงเร ียน
มัธยมศึกษาของรัฐ” คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สามารถจำแนกได้เป็น ๔ 
ด้าน  คือ 

๑. คุณลักษณะด้านการเป็นผู้นำ พฤติกรรมบ่งชี้ที่สำคัญของคุณลักษณะด้านนี้ ได้แก่  
มีความรับผิดชอบสูง มีคุณธรรมอันเป็นตัวอย่างได้ เป็นผู้มีความเสียสละ ทำประโยชน์ ให้แก่ส่วนรวม  
เชื่อมั่นในตนเอง กล้าเผชิญปัญหาต่างๆ ด้วยความมั่นใจ 

๒. คุณลักษณะด้านวิชาการ พฤติกรรมบ่งชี้ที่สำคัญในคุณลักษณะด้านนี้ ได้แก่ มีความรู้  
ความสามารถในการบริหารงานบุคคล รู้หลักการบริหารและมีประสบการณ์ในการบริหาร มีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร รู้นโยบายการจัดการศึกษา 

 

๗๐รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลอำเภอเมืองชัยภูมิ, ระบบ
สถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา http://stat.bora.dopa.go.th [๒๕ กันยายน 
๒๕๖๒]. 

http://stat.bora.dopa.go.th/


๕๖ 

๓. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ที่สำคัญในคุณลักษณะด้านนี้  ได้แก่ มี
มนุษยสัมพันธ์ มีน้ำใจไมตรี เข้าสังคมได้ มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
แสดงบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  มีความแนบเนียน  และมีสุขภาพจิตดี 

๔. คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร พฤติกรรมบ่งชี้ที่สำคัญในคุณลักษณะด้านนี้  
ได้แก่  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน สามารถวางแผนและ
ปรับปรุงแผนงาน สามารถจัดสายการบังคับบัญชาและจัดระเบียบงาน สามารถมอบหมายงานและ
ความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนได้๗๑ 

ไพจิต ศรีวรขาน งานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา” พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครพนมตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ
ความสำคัญจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณลักษณะส่วนตัว ต้องมีสัจจะพูดจริงทำจริง มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงและมีกิริยาวาจาเรียบร้อย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใน
ตนเอง และอยู่ในกรอบขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ด้านความรู้ความสามารถ มี
ความรู้ความเข้าใจกฎหมายของบ้านเมืองเป็นอย่างดี มีความเฉลียวฉลาดรู้ทันเหตุการณ์ และมีความ
กล้าหาญ กล้าพูด กล้าตัดสินใจ ด้านภูมิหลัง ต้องมีสัญชาติไทย มีการประกอบอาชีพสุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ และดำเนินชีวิตที่โปร่งใสทั้งชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนมี
ความเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม โดยรวมทุกด้าน
และรายด้านมากกว่าครู-อาจารย์๗๒ 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้รวบรวมมา โดยสรุปแล้ว จะเห็นว่างานวิจัยที่กล่าวมา
ข้างต้น ล้วนมีเป้าหมายไปในทางเดียวกัน คือ มีความต้องการให้ผู้ปกครองหรือนักการเมือง ดำเนิน
ตามหลักการบริหารปกครองที่ดีหรือให้นักการเมืองมีจริยธรรม มุ่งการสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ให้เป็น
สังคมที่ดี มีระเบียบวินัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้สิ ่งทั้งหลายจะเกิดขึ ้นได้ 
นักการเมืองจะต้องตระหนักและสร้างให้เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจ การขยายอำนาจ 
และการรักษาไว้ซึ่งอำนาจ จะต้องกระทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมโดยรวมมาก
ที่สุด นอกจากนั้นแล้วจะเป็นว่างานวิจัยที่กล่าวมายังได้ให้ความสำคัญถึงตัวบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทน
ประชาชนว่าจะต้องเป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ซึ่งจะทำ
ให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการเป็นตัวแทน อีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมันได้ก็
คือ การประพฤติตัวสุจริตและการนำหลักธรรมในทางศาสนามาใช้ในการปกครองบ้านเมือง สิ่ง
ทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นตัวที่ทำให้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยประสบความสำเร็จได้ 

ธีระพงษ์ คำรอด  งานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของนักการเมืองที่พึงประสงค์ในทัศนะของ
ประชาชนอำเภอเมืองจันทบุรี”  ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมของประชาชนให้ความสำคัญกับ

 

๗๑บุญมา  กัมปนาทพงษ์,  “การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ”,  ปริญญา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ๒๕๕๗). 

๗๒ไพจิต ศรีวรขาน, “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม”, 
การศึกษาค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๗). 



๕๗ 

คุณลักษณะของนักการเมืองที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านบุคลิกภาพ 
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านความรู ้ ความสามารถ ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ โดยด้านคุณธรรม
ประชาชนต้องการให้นักการเมืองที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมด้านประชาชนต้องการให้นักการเมือง
ที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมเป็นอันดับแรกรองลงมาคือด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้าน
ความรู้ ด้านสามารถ ด้านสังคมและเศรษฐกิจโดยด้านคุณธรรมประชาชนต้องการให้นักการเมืองความ
ท่อสัตย์สุจริตน้ำใจด้านบุคลิกภาพประชาชนต้องการให้นักการมีความกระตือรือร้นในการทำงาน มี
สุขภาพแข็งแรง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น ด้านมนุษย์สัมพันธ์ประชาชน ต้องการให้
นักการเมืองมีกิริยาวาจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส๗๓ 

ปัญญา  วงษ์กันหา งานวิจัยเรื ่อง “ความรู้ความเข้าใจและความคาดหวังของผู ้นำ
ท้องถิ่นบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เฉพาะกรณีอำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ความรู้ความเข้าใจและความคาดหวังของผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรวมอยู่ในระดับสูง 

๒. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพภูมิหลังของผู้นำท้องถิ่น กับระดับความรู้ความ
เข้าใจที่มีต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำแนกตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แนะในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชน พบว่า สภาพภูมิหลังของผู้นำท้องถิ่นที่แตกต่าง
กัน มีระดับความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่แตกต่างกัน 

๓. ความแตกต่างระหว่างสภาพภูมิหลังของผู้นำท้องถิ่นกับระดับความคาดหวังที่มีต่อ
บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจำแนกด้านการมีวิสัยทัศน์  ความรู้และความ
จริงใจในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ด้านการให้การศึกษาและความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน
และด้านความซื่อสัตย์สุจริตในตำแหน่งหน้าที่ พบว่า สภาพภูมิหลังที่แตกต่างกัน มีระดั บความ
คาดหวังต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่แตกต่างกัน๗๔ 

ชัยวัฒน์  กุลศักดิ์วิมล งานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบล ในจังหวัดนครพนมตามทัศนะของราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา ข้าราชการครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และผู้นำท้องถิ่น”  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวม คือ ข้าราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา และผู ้นำท้องถิ ่นเห็นว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ในจังหวัดนครพนม ควรมี
คุณลักษณะต่างๆ โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับมาก  ส่วนข้าราชการครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ในจังหวัดนครพนม ควรมีลักษณะต่างๆ โดยภาพรวม
และเป็นรายด้าน ๓ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และด้านความเป็นผู้นำ และเห็นว่าควรมีคุณลักษณะด้านลักษณะส่วนตัว อยู่ในระดับมาก  เมื่อ

 

๗๓ธีระพงษ์ คำรอด,  “คุณลักษณะของนักการเมืองที่พึงประสงค์ในทัศนะของประชาชนอำเภอเมือง
จันทบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บันฑิตวทิยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558). 

๗๔ปัญญา  วงษ์กันหา, “ความรู้ความเข้าใจและความคาดหวังของผู้นำท้องถิ่นต่อบทบาทอำนาจหน้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น”,  วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๕๘).   



๕๘ 

พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก ในแต่ละด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ควรมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม และปฏิบัติตนตามกฎหมายบ้านเมือง ด้านความเป็นผู้นำ 
ควรมีความกล้าหาญ กล้าพูด กล้าตัดสินใจ สามารถทำให้ผู้ร่วมงาน ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา และ
รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น  ด้านคุณลักษณะส่วนตัว ควรมีการประกอบอาชีพสุจริต ที่สามารถ
ตรวจสอบได้  มีความประพฤติตนเป็นที่น่าเชื่อถือ  และสนใจเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
อย่างสม่ำเสมอ  และด้านความรู้ความสามารถ ควรรู้จักใช้อำนาจหน้าที่อย่างชอบธรรม มีวิจารณญาณ 
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และมีความเฉลียวฉลาดรู้ทันเหตุการณ์๗๕ 

๑. คุณลักษณะด้านคุณลักษณะส่วนตัว บุคลิกภาพควรมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยไม่
ก้าวร้าว มีสัจจะพูดจริง ทำจริง มีความละเอียด สุขุมรอบคอบ มีความรวดเร็วในการตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง มีความเปิดเผย ตรงไปตรงมา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีอารมณ์เยือกเย็น มีความเข้มแข็งเด็ด
เดี่ยว มีความอดทนอดกลั้นสูง เชื่อมั่นในอุดมการณ์และมีความเป็นสุภาพบุรุษ มนุษยสัมพันธ์ ควรมี
การวางตัวเป็นกันเองกับประชาชน สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนในสังคมได้เป็นอย่างดี มีท่าทีเป็น
มิตร สนใจเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ มีความประพฤติเป็นที่น่าเชื่อถือ รู้จัก
ประมาณตนและสำรวจตนเองอยู่เสมอ 

๒.  คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ควรมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความยุติธรรมรู้จักให้
อภัย เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รักษาคำพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน 
ไม่ดำเนินการเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 

๓.  คุณลักษณะด้านภูมิหลัง ควรมีอายุ ๒๕ ปี ขึ้นไป มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี
ขึ้นไป หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อน มีชีวิตที่เปิดเผย มีอาชีพแน่นอน เพื่อให้
ปรากฏที่มาแห่งรายได้ ไม่เป็นผู้มีอิทธิพล และมีสัญชาติไทย 

๔.  คุณลักษณะด้านความสามารถ คือควรมีผลงานด้านสาธารณ ผลงานทางการเมือง มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง กล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักใช้อำนาจหน้าที่อย่างชอบธรรม 
รับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำให้ผู้ร่วมงาน ประชาชน และ
บุคคลทั่วไปเชื่อมั่นและศรัทธา สนใจในความสำเร็จของทีมมากกว่าความสำเร็จของตนเอง มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ มีความเห็น
ในเชิงรุก มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ และด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง๗๖   

สมเก ียรต ิ  ส ่งส ัมพ ันธ์   ได ้ว ิจ ัยเร ื ่อง “ทัศนคติของประชาชนในการเล ือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เฉพาะกรณี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี” เป็นงานวิจัยที่เน้นการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยนั้นเนื่องจากมีสาเหตุใหญ่ ๆ ๒ ประการ คือ 
ประการแรกความรู้ในเรื่องการเมืองการปกครอง ประการที่สองเนื่องจากความไม่ต่อเนื่องทางการ

 

๗๕ชัยวัฒน์  กุลศักดิ ์ว ิมล, “คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ในจังหวัด
นครพนม”, วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๗).   

๗๖ศรีเพ็ญ  ช่วงไธสง,  “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในทศวรรษหน้า”,  
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๖๐).  



๕๙ 

เมืองการปกครองของไทย ซึ่งทำให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง อีกทั้งยังมีสาเหตุอื่นๆ 
อีก เช่น ประชาชนมีระดับการศึกษาต่ำ มีความเข้าใจทางการเมืองไม่มากนัก  การสร้างแรงกระตุ้น
เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีไม่มาก และระยะเวลาในการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสั้นไม่ได้สร้างความสนใจ
ให้กับประชาชนเท่าที่ควร๗๗ 

มัชฌิมา  ชนะหทัย  งานวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทผู้นำการเมือง
ท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่”  ผลการวิจัยพบว่า  ประชาชนมีความคาดหวังในบทบาท
ของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ค่อนข้างสูง  โดยคาดหวังว่า  เป็นผู้ที ่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  พูดจริง  ทำจริง  มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า  คุณสมบัติส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และเขตที่อยู่อาศัย  มี
ความสัมพันธ์กับความคาดหวัง๗๘ 

กานต์  กล้าตลุมบอน  งานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นในความคาดหวัง
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์”  ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน  ๓๖๕  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง  ๓๑–๔๕  ปี  จบการศึกษาระดับ ปวช./
ปวส.  ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครสวรรค์มาเป็น
ระยะเวลามากกว่า  ๑๐  ปีขึ้นไป  ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นใน
ความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  พบว่า  คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่น
ในความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  ในภาพรวมทั้ง  ๖  ด้าน  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านสมรรถนะ  
ด้านความรับผิดชอบ  ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านสถานการณ์  ด้านความสำเร็จ  และด้านสถานภาพ  
ตามลำดับ  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นในความคาดหวัง
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  จำแนกตามเพศ  อายุ การศึกษา  อาชีพ  และระยะเวลาที่
อาศัยอยู ่ในเขตเทศบาลนครสวรรค์  พบว่า  ประชาชนที่มีเพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  และ
ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครสวรรค์ต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่
คาดหวังของนักการเมืองไม่แตกต่างกัน๗๙ 

 
 
 

 

๗๗สมเกียรติ  ส่งสัมพันธ์, “ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศึกษากรณี
อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี”,วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕๖๑). 

๗๘มัชฌิมา  ชนะหทัย, “ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทผู้นำการเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลนครเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, ๒๕๔9). 

๗๙กานต์  กล้าตลุมบอน,  “คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นในความคาดหวังของประชาชนในเขต
เทศบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามคำแหง, ๒๕๕๗). 



๖๐ 

ตารางท่ี 2.7 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทน 
 

นักวิจัย ผลงาน 
บุญมา  กัมปนาทพงษ์  
(วิทยานิพนธ์, 2557) 

“การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐ” ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะด้านการเป็นผู้นำ 
ความรับผิดชอบสูง มีคุณธรรม ด้านวิชาการ  มีความรู้ 
ความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีน้ำใจไมตรี 
เข้าสังคมได้ มีความเป็นประชาธิปไตย ด้านความสามารถใน
การบริหาร ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย 

ไพจิต ศรีวรขาน 
(วิทยานิพนธ์, 2557) 

“คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎร จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านคุณลักษณะส่วนตัว ต้องมีสัจจะพูดจริงทำ
จริง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต งาม 
ด้านความรู้ความสามารถ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายของ
บ้านเมืองเป็นอย่างดี มีความเฉลียวฉลาดรู้ทันเหตุการณ์ 
ด้านภูมิหลัง ต้องมีสัญชาติไทย มีการประกอบอาชีพสุจริต 
สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินชีว ิตที ่โปร่งใสทั ้งชีวิต
ส่วนตัวและหน้าที่การงาน 

ธีระพงษ์ คำรอด  
(วิทยานิพนธ์, 2558) 

“คุณลักษณะของนักการเมืองที่พึงประสงค์ในทัศนะ
ของประชาชนอำเภอเมืองจันทบุรี”  ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
คุณธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านความรู้ 
ความสามารถ ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ  

ชัยวัฒน์  กุลศักดิ์วิมล 
(วิทยานิพนธ์, 2557) 

“คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบล ในจังหวัดนครพนมตามทัศนะของราชการครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และผู ้นำท้องถิ ่น” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู ่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความเป็นผู้นำ ด้านลักษณะส่วนตัว อยู่ใน
ระดับมาก  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความเป็นผู้นำ ควร
มีความกล้าหาญ กล้าพูด ด้านคุณลักษณะส่วนตัว ประกอบ
อาชีพสุจริต ด้านความรู้ความสามารถ ควรรู้จักใช้อำนาจ 
ด้านคุณลักษณะส่วนตัว บุคลิกภาพควรมีกิริยาวาจาสุภาพ
เรียบร้อย มีสัจจะพูดจริง ทำจริง ด้านคุณธรรมจริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ด้านภูมิหลัง ควรมีอายุ ๒๕ ปี 
ขึ้นไป ด้านความสามารถ มีผลงานด้านสา 



๖๑ 

ตารางท่ี 2.7 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทน (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลงาน 
มัชฌิมา  ชนะหทัย   
(วิทยานิพนธ์, 2557) 

“ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทผู้นำการเมือง
ท้องถิ ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่” ผลการวิจัย
พบว ่ า   ประชาชนม ีความคาดหว ั ง ในบทบาทของ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ค่อนข้างสูง  โดย
คาดหวังว่า  เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พูดจริง  ทำ
จริง  มีผลงานเป็นที่ยอมรับ   

กานต์  กล้าตลุมบอน   
(วิทยานิพนธ์, 2557) 

“คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นในความคาดหวังของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์”  
ผลการวิจัยพบว่า  ในภาพรวมทั้ง  ๖  ด้าน  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก  เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านสมรรถนะ  ด้านความ
รับผิดชอบ  ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านสถานการณ์  ด้าน
ความสำเร็จ  และด้านสถานภาพ  ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

๒.๑๐ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทนที่พึง

ประสงค์ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด ความคิดเห็นของประชาชนตามความต้องการที่จะ
เลือกสมาชิกผู้แทนราษฎร ในเชิงคุณลักษณะที่พึ ่งประสงค์ของสามาชิกสภาผู้แทนราษฎรในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านบุคลิกภาพ จากงานวิจัยของ สุข
ลักษณ์ จินดราอินทร์ มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 

 
 ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)                 (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๒.๓ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   ปัจจัยส่วนบุคคล 
-    เพศ 
-    อายุ 

    -    การศึกษา 
    -    อาชีพ 

 

      -     รายได ้

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งท่ี ๑ 

จังหวัดชัยภูมิ  
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
๒. ด้านความรู้ความสามารถ 
๓. ด้านวิสัยทัศน์  
๔. ด้านบุคลิกภาพ  

 

หลกัธรรมตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ 

ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ 

อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล 

อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน 

มัตตัญญุตา เปน็ผู้รู้จักประมาณ 

กาลัญญุตา เปน็ผู้รู้จักกาล 

ปริสัญญุตา เปน็ผู้รู้จักบริษทั 

ปุคคลัญญุตา เปน็ผู้รู้จักบุคคล 

 

 
 



 
 

 
บทท่ี ๓ 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้ “คุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทนที่พึงประสงค์ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัด
ชัยภูมิ” โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
๓.๒  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทนที่พึงประสงค์ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัด

ชัยภูมิ” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview)  

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทนที่พึงประสงค์ในเขต

เลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ๗ ตำบล รวมจำนวนประชากร ๕๓,๕๖๒ คน ผู้วิจัย ได้ใช้หลักการของ ทา
โร ยามาเน่ ๑ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังนี้  
 

n        =       N 
                 1   +   Ne2 

n     คือ   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N    คือ  ขนาดของประชากรทั้งหมด       
e    คือ  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม 0.05 
 
 
 

 
๑บุญชม  ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น,  (มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 

๒๕๓๙), หน้า  ๑๔๐. 
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=         53,563 
     1 +  53,562(0.05 )2 

    53,563 
      1+ 133.905 

=   53,563 
134.905 

= 397.04 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครั้งนี้  จำนวน  397  คน  
จากสูตรจะได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละตำบล จากประชาชนเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

จำนวน 397 คน ดังตารางที่ ๓.๑ 
 
ตางรางที่ ๓.๑ จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๗ ตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

  
ที ่ ตำบล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
๑ ตำบลรอบเมือง ๓,๙๑๑ ๒๙ 
๒ ตำบลบ้านเล่า ๘,๗๐๗ ๖๔ 
๓ ตำบลโพนทอง ๙,๐๕๗ ๖๗ 
๔ ตำบลหนองนาแซง ๘,๒๑๕ ๕๙ 
๕ ตำบลท่าหินโงม ๖,๑๑๒ ๔๕ 
๖ ตำบลกุดตุ้ม ๑๐,๕๓๖ ๗๘ 
๗ ตำบลนาเสียว ๗,๓๕๕ ๕๕ 
 รวม ๕๓,๕๖๒ ๓๙๗ 

๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key Informant) ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (ln-depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 7 รูปหรือคน  ดังนี้ 

   ๑. พระศรีสัจญาณมุนี (สุมินทร์  ยติกโร) รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ(อาจารย์ประจำหลักสูตร) 

   ๒. พระครูศรีปริยัติพิมล (ทองปาน ปญฺญาภรโณ) รองเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ 
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

   ๓. นายโสโชค สู้โนนตาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส เขต ๑ พรรค อนาคตใหม่)  
   ๔. นายสมุทร  สงวนสิน  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
   ๕. พลตรี ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รตัน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
   ๖. พันตำรวจโท ชุมพล  เพ็งศิร,ิ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย

สงฆ์ชัยภูมิ 
๗. นางสาวสุกานดา ตั้งใจ ผู้นำชุมชนบ้านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
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๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3.1 แบบสอบถาม 
การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ ใช้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งถาม

เกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้  
ตอนที่ 2 สอบถามความคาดหวังต่อคุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทนที่พึงประสงค์ในเขต

เลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้กำหนดให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ทำเครื่องหมาย (√) ลงในช่อง
ปริมาณความคิดเห็นที่ผู้ตอบเห็นว่าตรงกับตนเองเพียงระดับเดียวจาก 5 ระดับ (Rating Scale) ทั้ง 4 ด้าน 
จำนวน 35 ข้อ คือ 

1) ด้านความรู้ความสามารถ จำนวน 7 ข้อ  
2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 7 ข้อ  
3) ด้านวิสัยทัศน์ จำนวน 7 ข้อ 
4) ด้านบุคลิกภาพ จำนวน 7 ข้อ 

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทนที่พึงประสงค์ในเขตเลือกตั้ง 
ที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะคำถามปลายเปิด 

โดยคำถามในตอนที่ ๒ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Likert 
Scale) ระดับ ดังนี้ 

มากท่ีสุด   ให้คะแนน    ๕  คะแนน 
มาก       ให้คะแนน    ๔  คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน    ๓  คะแนน 
น้อย        ให้คะแนน    ๒  คะแนน 
น้อยที่สุด  ให้คะแนน     ๑  คะแนน 

การแปลผล 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐ แปลผลว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙ แปลผลว่า อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙ แปลผลว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙ แปลผลว่า อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙ แปลผลว่า อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
๑. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือ 

ที่สร้างไว้  
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๒. หาความเที่ยงตรง (Validity)  โดยการนำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธาน
และกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทัง้ ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2. ผศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

   ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3. รศ.ดร.พรรษา   พฤฒยางกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
   ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

4. รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
   ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5. อาจารย์ ดร.กาญจนา  ดำจุติ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
เพ่ือพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของคำถาม รูปแบบของแบบสอบถาม  

ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)๒ และ
ข้อที่มีการใช้ภาษาไม่เหมาะสมในบางข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.0  และมีการใช้
ภาษาไม่เหมาะสมในบางข้อ จึงต้องปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)  
นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่า
ความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๓  ได้
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.983 

๔. นำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัย 

 
 

 
๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๓-๒๔๔. 
๓Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York: Harper & 

Row, 1971), p. 67. 



๖๗ 

3.3.2 แบบสัมภาษณ์  
๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตำราและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนดไว้ 
๓) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) เพ่ือนำมาวิเคราะห ์

 ๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือ ที่

สร้างไว้ เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของคำถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับหรือตั้งแต่ ๐.๕ โดยใช้
สูตร ตามสูตร๔ 

    
N
X

IOC 
=  

    IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้อง 
            X  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    N   แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ๕ 
 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมอื ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี ้ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) มีข้ันตอนในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
๑. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา สารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ

เครื่องมือที่สร้างไว้  
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอประธาน

และกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และนำมา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จำนวน 5 ท่าน  
    

เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและ โครงสร้างของคำถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความ สอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index : IOC) ได้ค่า ระหว่าง ๐.๘๐-๑.๐๐  หาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ได้ ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) แก่

 
๔บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, การทดสอบแบบอิงเกณฑ์ แนวคิดและวิธีการ, (กรุงเทพมหานคร:  

โอเดียนสโตร์, ๒๕๒7), หน้า 95. 
๕ประคอง กรรณสูต, สถิติเพ่ือการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๓๗. 



๖๘ 

ประชาชนนอกเขต ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา  (à-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach’s 
Alphacoefficient)๖ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.982  

๓. นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
๔. นำแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ให้คณะกรรมการควบคุม 

สารนิพนธ์ตรวจสอบ  
๕. นำแบบสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) มาปรับแก้ไขเพ่ือนำไป

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ต่อไป 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
๑. การรวบรวมเอกสาร ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วรรณกรรม บทความ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บข้อมูลจากสำนักงานบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลถึงนายอำเภอ
เมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

๒. ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามและขอหนั งสืออนุญาตต่อ ผู้ อำนวยการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือ และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓. ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย คือผู้
ศึกษาพัฒนาขึ้นตามกรอบของ ความคิดเห็นของของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓97 คน วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างกำหนดจากสูตรการคำนวณของ  Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ ซึ่งในการแจกแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้นำ
แบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 

 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.๕.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่างผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency),  
ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สำหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคาดหวังต่อคุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทนที่พึงประสงค์ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดย
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และ
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใน

 
๖สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชซิ่ง จำกัด, 

๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๖๙ 

กรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทำการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบการนำเสนอเป็นความเรียงประกอบ
ตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบคำถามปลายเปิด ตามลำดับความสำคัญ 

3.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  
๑) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒) นำข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจำแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓) วิเคราะห์คำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิค

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนำเสนอต่อไป 

 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิจัย 

  
การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

จังหวัดชัยภูมิ” มีว ัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี ้ ๑) เพื ่อศึกษาคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ  ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ จังหวัดชัยภูมิ โดยจำแนก
ตามปัจจัยตามส่วนบุคคล และ ๓. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

ผู ้ว ิจ ัยนำแบบสอบถามที ่รวบรวมได้ จากกลุ ่มต ัวอย ่าง  ได ้แก่ ผู ้ม ีส ิทธ ิ ์ เล ือกตั้ง
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เขตเลือกตั ้งที ่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 397 คน มาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร 

เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
๔.๖ องค์ความรู้ 

4.6.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
4.6.2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
 
 
 



๗๑ 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 397 คน จำแนกตาม 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 (n=397) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 188 47.4 
หญิง 209 52.6 

รวม 397 100.0 
2. อาย ุ   

๑8 -๒7 ปี 44 11.1 
๒8 – ๓7 ปี 92 23.2 
๓8 – ๔7 ปี 120 30.2 
48 - 57 ปี  96 24.2 
57 ปี ขึ้นไป 45 11.3 

รวม 397 100.0 
3. การศึกษา   

ประถมศึกษา 23 5.8 
มัธยมศึกษาตอนต้น 68 17.1 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. 121 30.5 
อนุปริญญา ปวส. 95 23.9 
ปริญญาตรี 65 16.4 
สูงกว่าปริญญาตรี 25 6.3 

รวม 397 100.0 
 
 
 
 



๗๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   
 (n=397) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
4. อาชีพ   

ค้าขาย 43 10.8 
รับราชการ/รัฐว ิสาหกิจ/พนักงาน
บริษัท 

85 21.4 

เกษตรกรรม 112 28.2 
รับจ้าง 81 20.4 
ธุรกิจส่วนตัว 46 11.6 
นักเรียน นักศึกษา 30 7.6 

รวม 397 100.0 
5. รายได้   

ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท 66 16.6 
๕,๐๐๑ – 10,๐๐๐ บาท 92 23.2 
10,๐๐๑ – 15,000 บาท 140 35.3 
15,001 บาท ขึ้นไป 99 24.9 

รวม 397 100.0 

 
จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่อง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑    จังหวัดชัยภูมิ จำแนกได้
ดังนี้ 

เพศ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จำนวน 209 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.6 รองลงมาคือ เพศชาย จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 ตามลำดับ 

อายุ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 38–47 ปี จำนวน 120 คน 
เป็นร้อยละ 30.2 รองลงมาคือ อายุ 48 - 57 ปี จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2, อายุ ๒8 – 
๓7  ปี จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2, อายุ 57 ปี ขึ ้นไป จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.3 และน้อยที่สุดอายุ 18-27 ปี จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามลำดับ 
 การศึกษา พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญวุ่ฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปวช. จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาอนุปริญญา ปวส.
จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9, มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 



๗๓ 
 

ปริญญาตรี จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.3 และน้อยที่สุดคือ ประถมศึกษา จำนวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามลำดับ 

อาชีพ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกร จำนวน 112 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.4, 
รับจ้าง จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4, ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 
ค้าขาย จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และน้อยที่สุดคือ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.6 ตามลำดับ 

รายได้ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้ ๑๕,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท 
จำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมาคือ รายได้ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน 98 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.5 และน้อยที่สุดคือ ๒๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 
ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เขต
เลือกตั้งที่ ๑    จังหวัดชัยภูมิ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกตั้งที่ ๑    จังหวัดชัยภูมิ โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ๑)  ด้านความรู้ความสามารถ ๒)  ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ๓)  ด้านวิสัยทัศน์ และ ๔)  ด้านบุคลิกภาพ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิก

สภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ โดยรวม 
  (n=397) 

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เขตเลือกตั้งท่ี ๑   จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับความคาดหวัง 

x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านความรู้ความสามารถ 4.37 0.30 มาก 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.34 0.29 มาก 
ด้านวิสัยทัศน์ 4.43 0.26 มาก 
ด้านบุคลิกภาพ 4.30 0.43 มาก 

โดยรวม 4.36 0.24 มาก 

  
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 

ผ ู ้ แ ท น ร า ษ ฎ ร  เ ข ต เ ล ื อ ก ต ั ้ ง ท ี ่  ๑    จ ั ง ห ว ั ด ช ั ย ภ ู มิ  โ ด ย ร ว ม อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ม า ก  
(=4.36, S.D.=0.24) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านวิสัยทัศน์ (=4.43, S.D.=0.26) รองลงมาด้านความรู้ความสามารถ  
(=4.37, S.D.=0.30) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (=4.34, S.D.=0.29)  และด้านบุคลิกภาพ  
(=4.30, S.D.=0.43) ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิก
สภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ด้านความรู้ความสามารถ 

(n=397) 

ด้านความรู้ความสามารถ 
ระดับความคาดหวัง 

  S.D. แปลผล 
๑. มีผลงานทางด้านสาธารณะ การศึกษา และการ

พัฒนาท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม 
 

4.35 
 

0.66 
 

มาก 
๒. มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ผลตามนโยบาย

และเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

4.34 
 

0.63 
 

มาก 
๓. มีความรู้ กล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่

เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น 
4.37 0.66 

มาก 

๔. ยินดีรับฟังความคิดเห็น และใส่ใจข้อเรียกร้องของ
ประชาชน 

 
4.53 

 
0.58 

 
มากที่สุด 

๕. รู้จักใช้อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายอย่างเป็นธรรมและ
มีความชอบธรรม 

 
4.36 

 
0.65 

 
มาก 

๖. มีการนำความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีไป
ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเข้าใจ เมตตา และเอา
ใจใส่ 

 
 

4.30 

 
 

0.69 

 
 
 

มาก 

๗. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

 
 

4.35 

 
 

0.65 

 
 

มาก 

โดยรวม 4.37 0.30 มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ด้านความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับมาก (=4.37, 
S.D.=0.30) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด โดยเรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ยินดีรับฟังความคิดเห็น และใส่ใจข้อเรียกร้องของ
ประชาชน” (=๔.53, S.D.=๐.58) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “มีความรู้ กล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้า
ตัดสินใจ ในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น” (=4.37, S.D.=๐.66) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “การนำความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีไปปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเขา้ใจ 
เมตตา และเอาใจใส่” (=4.30, S.D.=0.69) ตามลำดับ 

 



๗๖ 
 

ตารางท่ี ๔.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิก
สภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(n=397) 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ระดับความคาดหวัง 

  S.D. แปลผล 
๑. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม 4.43 0.56 มาก 
๒. เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 4.27 0.74 มาก 
๓. อยู่ในกรอบศีลธรรม ยึดมั่นและสนับสนุนกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
 

4.21 
 

0.66 
 

มาก 
๔. มีความเมตตาและอนุเคราะห์ต่อประชาชนด้อยโอกาส 4.34 0.62 มาก 
๕. ไม่ดำเนินการเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 4.20 0.73 มาก 
๖. รักษาคำพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน 4.45 0.62 มาก 

๗. มีความประพฤติที่ดีงาม เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมให้
ทำความด ียึดมั่นความถูกต้อง  

 
4.48 

 
0.61 

 

มาก 

โดยรวม 4.34 0.29 มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.4 พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (
=4.34, S.D.=๐.29)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “มีความประพฤติที่ดีงาม เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมให้
ทำความดี ยึดมั่นความถูกต้อง” (=๔.48, S.D.=๐.61) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “รักษาคำพูดและ
สัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน” (=4.45, S.D.=๐.62) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า  
“ไม่ดำเนินการเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง” (=4.20, S.D.=0.73) ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

ตารางท่ี ๔.5 ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ด้านวิสัยทัศน์ 

(n=344) 

ด้านวิสัยทัศน์ 
ระดับความคาดหวัง 

  S.D. แปลผล 
๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มใน

การทำงาน มุ่งม่ันในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

 
 

4.40 

 
 

0.55 

 
 
 

มาก 
๒. สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ทำงานเป็นทีมร่วมกับ

ประชาชน มองการณ์ไกลต่อผลประโยชน ์ของ
ท้องถิ่น 

 
 

4.44 

 
 

0.59 

 
 
 

มาก 

๓. สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เป็นผู ้ที่ม ีเป ้าหมายมี
นโยบายในการทำงาน และยึดมั ่นในอุดมการณ์ 
สนใจความสำเร็จของท้องถิ่น 

 
 

4.46 

 
 

0.59 

 
 

มาก 

๔. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่มีความทันสมัยทาง
ความคิด มีล ักษณะความเป็นสากลพร้อมๆ กับ
ลักษณะของความเป็นไทย 

 
 

4.41 

 
 

0.60 

 
 
 

มาก 
๕. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่มีความคิดเชิงรุก 

หาหนทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า 
 

4.41 
 

0.59 
 
 

มาก 

๖. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความคิดสร้างสรรค์ มอง
กาลไกล ทันสถานการณ์ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
และจังหวัด และทำงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

4.48 

 
 

0.62 

 
 
 

มาก 
๗. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามาแสดงวิสัยทัศน์  กำหนดทิศทางการทำงาน 
 

4.41 
 

0.63 
 

มาก 

โดยรวม 4.43 0.26 มาก 

  
จากตารางท ี ่  ๔.5  พบว ่า ความคาดหว ังของประชาชนต ่อค ุณล ักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ด้านวิสัยทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=
4.43, S.D.=๐.26)  

เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากและมากที่สุด โดยเรียง
ตามลำดับค่าเฉลี่ย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที ่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความคิด
สร้างสรรค์ มองกาลไกล ทันสถานการณ์ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด และทำงานอย่างเป็น
รูปธรรม” (=๔.48, S.D.=๐.62) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที ่มี



๗๘ 
 

เป้าหมายมีนโยบายในการทำงาน และยึดมั ่นในอุดมการณ์ สนใจความสำเร ็จของท้องถิ ่น”  
(=4.46, S.D.=๐.59) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น
ผู ้ที่ม ีความคิดริเร ิ ่มในการทำงาน มุ ่งมั ่นในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ”  
(=4.40, S.D.=0.59) ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี ๔.6 ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ด้านบุคลิกภาพ 
(n=344) 

ด้านบุคลิกภาพ 
ระดับความคาดหวัง 

  S.D. แปลผล 
๑. สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เป็นผู ้ที่มีบุคลิกสง่างาม     

น ่าน ับถ ือ และเป ็นท ี ่ยอมร ับของผ ู ้พบเห ็นหรือ
ประชาชน 

 
 

4.40 

 
 

0.61 

 
 

มาก 
๒. สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร มีความเชื ่อมั ่นในตนเอง      

ไม่ยึดระเบียบมากในการปฏิบัติงาน ขอให้งานสำเร็จ 
ประชาชนยอมรับ 

 
 

4.46 

 
 

0.61 

 

 

มาก 

๓. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความกล้าหาญ กล้าต่อสู้ 
กล้าตัดสินใจ 

 
4.50 

 
0.61 

 

มาก 

๔. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่มีความทันสมัยทาง
ความคิด มีลักษณะความเป็นสากลพร้อมๆ กับลักษณะ
ของความเป็นไทย 

 
 

4.02 

 
 

1.11 

 
 

มาก 
๕. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีการปฏิบัติต่อประชาชน

ด้วยความเข้าใจ มีเมตตา และเอาใจใส่ 
 

4.04 
 

0.95 
 

มาก 

๖. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสียสละประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 

 
4.32 

 
.63 

 
มาก 

๗. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความเป็นผู้นำ มีเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ชัดเจน แน่นอน 

 
4.33 

 
.61 

 

มาก 

โดยรวม 4.30 .43 มาก 

  



๗๙ 
 

จากตารางท ี ่  ๔.6  พบว ่า ความคาดหว ังของประชาชนต ่อค ุณล ักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ด้านบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (
=4.30, S.D.=๐.43)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความกล้าหาญ กล้าต่อสู้ 
กล้าตัดสินใจ” (=๔.50, S.D.=๐.61) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความ
เชื่อมั่นในตนเองไม่ยึดระเบียบมากในการปฏิบัติงาน ขอให้งานสำเร็จ ประชาชนยอมรับ” (=4.46, 
S.D.=๐.61) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่มีความ
ทันสมัยทางความคิด มีลักษณะความเป็นสากลพร้อมๆ กับลักษณะของความเป็นไทย” (=4.02, 
S.D.=1.11) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิก
สภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได ้ต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 
กลุ่ม ในเรื่อง เพศ และการทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ในเรื่อง อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้ ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) ดังนี้ 

 
สมมติฐานที ่ ๑ ประชาชนที ่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ๑   จังหวัดชัยภูม ิแตกต่างกัน 
 
การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ใช้สถิติ t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 
0.05 และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.7 ค่าเฉลี ่ย ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหว ังของประชาชนต่อ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิจำแนกตาม
เพศ โดยรวม 

(n=397) 
 

เพศ 
 ระดับความคาดหวัง 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ชาย 188 4.35 0.25 มาก 
หญิง 209 4.37 0.23 มาก 

โดยรวม 397 4.36 0.24 มาก 

  
จากตารางท่ี ๔.7 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร  เขตเล ือกต ั ้ งท ี ่  ๑   จ ั งหว ัดช ัยภ ูมิ  โดยรวม จำแนกตามเพศ อย ู ่ ในระด ับมาก  
(=๔.36, S.D.=๐.24)  

 
 
 



๘๑ 
 

ตารางท่ี ๔.8 แสดงการเปรียบเทียบระดับมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามเพศ โดยรวม 

 (n = 397) 

ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

n   SD. t Sig. 

๑. ด้านความรู้
ความสามารถ 

ชาย 188 4.36 0.32 -0.445 0.656 
หญิง 209 4.38 0.28   

๒. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ชาย 188 4.34 0.30 -0.248 0.804 
หญิง 209 4.34 0.28   

๓. ด้านวิสัยทัศน์ ชาย 188 4.42 0.26 -0.751 0.453 
หญิง 209 4.44 0.25   

๓. ด้านบุคลิกภาพ ชาย 188 4.27 0.45 -1.294 0.196 
หญิง 209 4.32 0.42   

โดยรวม 
ชาย 188 4.35 0.25 -0.996 0.320 
หญิง 209 4.37 0.23   
รวม 397 4.36 0.24   

      
จากตารางที่ ๔.8 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาช ิกสภาผ ู ้ แทนราษฎร  เขต เล ือกต ั ้ งท ี ่  ๑  จ ั งหว ัดช ั ยภ ูมิ  โดยรวมไม่แตกต ่ า งกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

 
สมมติฐานที ่ 2 ประชาชนที ่มีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ๑   จังหวัดชัยภูม ิแตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
 
 



๘๒ 
 

ตารางท่ี ๔.9 ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามอาย ุโดยรวม 

(n=397) 
 

อายุ 
 ระดับความคาดหวัง 
n x̅ S.D. การแปลผล 

๑8 -๒7 ปี 44 4.34 0.25 มาก 
๒8 – ๓7 ปี 92 4.38 0.24 มาก 
๓8 – ๔7 ปี 120 4.35 0.23 มาก 
48 - 57 ปี  96 4.36 0.25 มาก 
57 ปี ขึ้นไป 45 4.34 0.24 มาก 

โดยรวม 397 4.36 0.24 มาก 

  
จากตารางท่ี ๔.9 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมจำแนกตามอายุ อยู่ในระดับมาก (=4.36, S.D.=๐.24)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 
 

ตารางท่ี ๔.10 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามอาย ุ

 (n = 397) 

ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านความรู้
ความสามารถ 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.076 4 0.019 0.209 0.934 
ภายในกลุ่ม 35.766 392 .091   
รวม 35.842 396    

๒. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 0.750 4 0.188 2.298 0.058 
ภายในกลุ่ม 31.981 392 0.082   
รวม 32.731 396    

๓. ด้านวิสัยทัศน์ 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.024 4 0.006 0.092 0.985 
ภายในกลุ่ม 25.791 392 0.066   
รวม 25.815 396    

4. ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 0.267 4 0.067 0.357 0.839 
ภายในกลุ่ม 73.186 392 0.187   
รวม 73.452 396    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.069 4 0.017 0.298 0.879 
ภายในกลุ่ม 22.654 392 0.058   
รวม 22.723 396    

       
จากตารางท่ี ๔.10 พบว่า ประชาชนที่มอีายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย  

 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 3 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.11 ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามการศึกษา 
โดยรวม 

(n=397) 
 

การศึกษา 
 ระดับความคาดหวัง 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ประถมศึกษา 23 4.46 .12 มาก 
มัธยมศึกษาตอนต้น 68 4.34 .24 มาก 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. 121 4.30 .27 มาก 
อนุปริญญา ปวส. 95 4.36 .25 มาก 
ปริญญาตรี 65 4.41 .20 มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี 25 4.47 .11 มาก 

โดยรวม 397 4.36 .24 มาก 

  
จากตารางท ี ่  ๔ .11  พบว ่า  ประชาชนมีความคาดหว ั งต ่ อค ุณล ักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมจำแนกตามการศึกษา อยู่ในระดับ
มาก (=4.36, S.D.=๐.24)  

 

 

 

 



๘๕ 
 

ตารางท่ี ๔.12 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามการศึกษา 

 (n = 397) 

ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านความรู้
ความสามารถ 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.178 5 0.236 2.656 0.022* 
ภายในกลุ่ม 34.664 391 0.089   
รวม 35.842 396    

๒. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 0.776 5 0.155 1.899 0.093 
ภายในกลุ่ม 31.955 391 0.082   
รวม 32.731 396    

๓. ด้านวิสัยทัศน์ 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.483 5 0.097 1.491 0.192 
ภายในกลุ่ม 25.332 391 0.065   
รวม 25.815 396    

4. ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 3.746 5 0.749 4.203 0.001* 
ภายในกลุ่ม 69.706 391 0.178   
รวม 73.452 396    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.169 5 0.234 4.242 0.001* 
ภายในกลุ่ม 21.554 391 0.055   
รวม 22.723 396    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
       

จากตารางที ่ ๔.12 พบว่า ประชาชนที ่มีการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้ความสามารถ และด้านบุคลิกภาพ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านวิสัยทัศน์ ไม่แตกต่างกัน 

ดังนั้น จึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามมีความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ด้านความรู้ความสามารถ 
และด้านบุคลิกภาพ ด้วยวิธ ีผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่ส ุด (Least Significant Difference : LSD.) 
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 



๘๖ 
 

ตารางท่ี ๔.13 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหา
ผลต่างน ัยสำคัญน้อยที ่ส ุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
การศึกษา โดยรวม 

(n = 397) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที ่ ๔.13 พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน ความความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 3 คู่ ดังนี้  

ประชาชนที ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.  ม ีความคาดหว ังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5   

ประชาชนที่สูงกว่าปริญญาตรี มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5  นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 

 

การศึกษา 

 ประถม 
ศึกษา 

 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 

ปริญญา
ตรี 
 

สูงกว่า
ปริญญา

ตรี 

  4.46 4.34 4.30 4.36 4.41 4.47 
ประถมศึกษา 4.46 - -0.12 -0.16* -0.10 -0.05 0.01 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

4.34  - -0.04 0.02 0.07 0.13* 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปวช. 

4.30   - 0.06 0.11 0.17* 

อนุปริญญา ปวส. 4.36    - 0.05 0.11 
ปริญญาตร ี 4.41     - 0.06 
สูงกว่าปริญญาตร ี 4.47      - 



๘๗ 
 

ตารางท่ี ๔.14 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหา
ผลต่างน ัยสำคัญน้อยที ่ส ุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
การศึกษา ด้านความรู้ความสามารถ 

(n = 397) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.14 พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ด้านความรู้ความสามารถ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 4 คู่ ดังนี้  

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มกีารศึกษาระดับประถมศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.  ม ีความคาดหว ังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5  

ประชาชนที่สูงกว่าปริญญาตรี มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู ่
 

 

การศึกษา 

 ประถม 
ศึกษา 

 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวช. 

อนุปริญญา 
ปวส. 

 

ปริญญา
ตรี 
 

สูงกว่า
ปริญญา

ตรี 

  4.49 4.33 4.32 4.39 4.40 4.47 
ประถมศึกษา 4.49 - -0.16* -0.17* -0.10 -0.09 -0.02 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

4.33  - -0.01 0.06 0.07 0.14* 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปวช. 

4.32   - 0.04 0.08 0.15* 

อนุปริญญา ปวส. 4.39    - 0.01 0.08 
ปริญญาตร ี 4.40     - 0.07 
สูงกว่าปริญญาตร ี 4.47      - 



๘๘ 
 

ตารางท่ี ๔.15 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหา
ผลต่างน ัยสำคัญน้อยที ่ส ุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
การศึกษา ด้านบุคลิกภาพ 

(n = 397) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.15 พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ด้านบุคลิกภาพ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 6 คู่ ดังนี้  

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มกีารศึกษาระดับประถมศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐5   

ประชาชนที ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.  มีความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5   

ประชาชนที ่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐5   

 

การศึกษา 

 ประถม 
ศึกษา 

 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวช. 

อนุปริญญา 
ปวส. 

 

ปริญญา
ตรี 
 

สูงกว่า
ปริญญา

ตรี 

  4.47 4.29 4.20 4.27 4.38 4.53 
ประถมศึกษา 4.47 - -0.18* -0.27* -0.20* -0.09 0.05 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

4.29  - -0.09 -0.02 0.10 0.24* 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปวช. 

4.20   - 0.07 0.18* 0.32* 

อนุปริญญา ปวส. 4.27    - 0.11 0.26* 
ปริญญาตร ี 4.38     - 0.15 
สูงกว่าปริญญาตร ี 4.53      - 



๘๙ 
 

ประชาชนที่สูงกว่าปริญญาตรี มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. และอนุปริญญา ปวส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5  นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่าง
รายคู่ 
 

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ๑   จังหวัดชัยภูม ิแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 4 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.16 ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เขตเลือกตั ้งที ่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามอาชีพ 
โดยรวม 

(n=397) 
 

อาชีพ 
 ระดับความคาดหวัง 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ค้าขาย 43 4.46 0.12 มาก 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท 85 4.34 0.24 มาก 
เกษตรกรรม 112 4.30 0.27 มาก 
รับจ้าง 81 4.36 0.25 มาก 
ธุรกิจส่วนตัว 46 4.41 0.20 มาก 
นักเรียน นักศึกษา 30 4.47 0.11 มาก 

โดยรวม 397 4.36 0.24 มาก 

  
จากตารางท ี ่  ๔ .16  พบว ่า  ประชาชนมีความคาดหว ั งต ่ อค ุณล ักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมจำแนกตามอาชีพ อยู่ในระดับมาก 
(=4.36, S.D.=๐.24)  

 
 



๙๐ 
 

ตารางท่ี ๔.17 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามอาชีพ 

 (n=397) 

ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านความรู้
ความสามารถ 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.975 5 0.195 2.188 0.055 
ภายในกลุ่ม 34.867 391 0.089   
รวม 35.842 396    

๒. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม .569 5 0.114 1.383 0.230 
ภายในกลุ่ม 32.162 391 0.082   
รวม 32.731 396    

๓. ด้านวิสัยทัศน์ 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.410 5 0.082 1.261 0.280 
ภายในกลุ่ม 25.405 391 0.065   
รวม 25.815 396    

4. ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 1.687 5 0.337 1.838 0.104 
ภายในกลุ่ม 71.765 391 0.184   
รวม 73.452 396    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.689 5 0.138 2.444 0.053 
ภายในกลุ่ม 22.035 391 0.056   
รวม 22.723 396    

       
จากตารางที่ ๔.17 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

 
สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ๑   จังหวัดชัยภูม ิแตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 5 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 



๙๑ 
 

 
ตารางท่ี ๔.18  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เขตเลือกตั ้งที ่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามรายได้ 
โดยรวม 

(n=397) 
 

รายได้ 
 ระดับความคาดหวัง 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท 66 4.41 0.19 มาก 
๕,๐๐๑ – 10,๐๐๐ บาท 92 4.29 0.25 มาก 
10,๐๐๑ – 15,000 บาท 140 4.34 0.25 มาก 
15,001 บาท ขึ้นไป 99 4.42 0.23 มาก 

โดยรวม 397 4.36 0.24 มาก 

  
จากตารางท ี ่  ๔ .18  พบว ่า  ประชาชนมีความคาดหว ั งต ่ อค ุณล ักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมจำแนกตามรายได้ อยู่ในระดับมาก  
(=4.36, S.D.=๐.24)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ตารางท่ี ๔.19 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามรายได้ 

 (n=397) 

ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านความรู้
ความสามารถ 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.771 3 0.257 2.880 0.036* 
ภายในกลุ่ม 35.071 393 0.089   
รวม 35.842 396    

๒. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 0.266 3 0.089 1.073 0.360 
ภายในกลุ่ม 32.465 393 0.083   
รวม 32.731 396    

๓. ด้านวิสัยทัศน์ 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.740 3 0.247 3.869 0.010* 
ภายในกลุ่ม 25.075 393 0.064   
รวม 25.815 396    

4. ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 3.614 3 1.205 6.778 0.000* 
ภายในกลุ่ม 69.839 393 0.178   
รวม 73.452 396    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.968 3 0.323 5.832 0.001* 
ภายในกลุ่ม 21.755 393 0.055   
รวม 22.723 396    

       
จากตารางที่ ๔.19 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้ความสามารถ ด้านวิสัยทัศน์ และด้าน
บุคลิกภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่แตกต่างกัน 

ดังนั้น จึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามมีความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ด้านความรู้ความสามารถ 
ด้านวิสัยทัศน์ และด้านบุคลิกภาพ ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference 
: LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 



๙๓ 
 

ตารางท่ี ๔.20 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหา
ผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามรายได้ 
โดยรวม 

(n = 397) 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที ่ ๔.20 พบว่า ประชาชนที ่ม ีรายได้ต ่างกัน ความความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 3 คู่ ดังนี้  

ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๑ – 10,๐๐๐ บาท มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐5  

ประชาชนที ่มีรายได้ 15,001 บาท ขึ ้นไป มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๑ – 10,๐๐๐ บาท และรายได้  
10,๐๐๑ – 15,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5  นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่าง
รายคู่ 
 
 
 
 
 

รายได้ 
 ต่ำกว่า 

๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๑ – 10,
๐๐๐ บาท 

10,๐๐๑–
15,000 บาท 

15,001 
บาท ขึ้นไป 

  4.41 4.29 4.34 4.42 

ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท 4.41 - -0.12* -0.07 0.01 

๕,๐๐๑ – 10,๐๐๐ 
บาท 

4.29  - 0.05 0.13* 

10,๐๐๑ – 15,000 
บาท 

4.34   - 0.08* 

15,001 บาท ขึ้นไป 4.42    - 



๙๔ 
 

ตารางท่ี ๔.21 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหา
ผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามรายได้ 
ด้านความรู้ความสามารถ 

(n=397) 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที ่ ๔.21 พบว่า ประชาชนที ่ม ีรายได้ต ่างกัน ความความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ด้านความรู้ความสามารถ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 2 คู่ ดังนี้  

ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๑ – 10,๐๐๐ บาท มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐5  

ประชาชนที ่มีรายได้ 15,001 บาท ขึ ้นไป มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๑–10,๐๐๐ บาท และรายได้  
10,๐๐๑ – 15,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 
 
 

รายได้ 
 ต่ำกว่า 

๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๑ – 10,
๐๐๐ บาท 

10,๐๐๑–
15,000 บาท 

15,001 
บาท ขึ้นไป 

  4.43 4.30 4.36 4.40 

ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท 4.43 - -0.13* -0.07 0.03 

๕,๐๐๑ – 10,๐๐๐ 
บาท 

4.30  - 0.06 0.10* 

10,๐๐๑ – 15,000 
บาท 

4.36   - 0.04 

15,001 บาท ขึ้นไป 4.40    - 



๙๕ 
 

ตารางท่ี ๔.22 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหา
ผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามรายได้ 
ด้านวิสัยทัศน์ 

(n = 397) 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที ่ ๔.22 พบว่า ประชาชนที ่ม ีรายได้ต ่างกัน ความความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ด้านวิสัยทัศน์ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 2 คู่ ดังนี้  

ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๑ – 10,๐๐๐ บาท มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐5  

ประชาชนที ่มีรายได้ 15,001 บาท ขึ ้นไป มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๑ – 10,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5  นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู ่
 
 
 
 
 
 

รายได้ 
 ต่ำกว่า 

๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๑ – 10,
๐๐๐ บาท 

10,๐๐๑–
15,000 บาท 

15,001 
บาท ขึ้นไป 

  4.43 4.36 4.43 4.49 

ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท 4.43 - -0.07* 0.00 0.06 

๕,๐๐๑ – 10,๐๐๐ 
บาท 

4.36  - 0.06 0.13* 

10,๐๐๑ – 15,000 
บาท 

4.43   - 0.06 

15,001 บาท ขึ้นไป 4.49    - 



๙๖ 
 

 
 
 
ตารางท่ี ๔.23 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหา
ผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามรายได้ 
ด้านบุคลิกภาพ 

(n = 397) 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที ่ ๔.23 พบว่า ประชาชนที ่มีรายได้ต่างกัน มีความความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ด้านบุคลิกภาพ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 4 คู่ ดังนี้  

ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๑ – 10,๐๐๐ บาท มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐5  

ประชาชนที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐5  

ประชาชนที ่มีรายได้ 15,001 บาท ขึ ้นไป มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๑ – 10,๐๐๐ บาท และรายได้ 

รายได้ 
 ต่ำกว่า 

๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๑ –  
10,๐๐๐ บาท 

10,๐๐๑–
15,000 บาท 

15,001 
บาท ขึ้นไป 

  4.40 4.20 4.23 4.41 

ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท 4.40 - -0.20* -0.17* 0.01 

๕,๐๐๑ – 10,๐๐๐ 
บาท 

4.20  - 0.03 0.21* 

10,๐๐๑ – 15,000 
บาท 

4.23   - 0.17* 

15,001 บาท ขึ้นไป 4.41    - 



๙๗ 
 

10,001-15,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5  นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่าง
รายคู่ 
 
 
ตารางที่ ๔.24  สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยจำแนกปัจจัยส่วน
บุคคล  

 

สมมติฐาน
ที ่

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
t-test/ 
F-test 

ค่า Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑ เพศ 
ความความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  

 
-.996 

 
.320 - / 

2 อายุ 
ความความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  

 
.298 

 
.879 - / 

3 การศึกษา 
ความความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  

 
4.242 

 
.001* / - 

4 อาชีพ 
ความความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  

 
2.444 

 
.053 - / 

5 รายได้ 
ความความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร 

 
5.832 

 
.001* / - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.24 พบว่า ประชาชนทีก่ารศึกษา และรายได้ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ 
ต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 



๙๘ 
 

 
 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  เขต

เลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ 
 

ตารางท่ี 4.25 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   
จังหวัดชัยภูมิ ด้านความรู้ความสามารถ 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ผู้แทนราษฎร ต้องเก่ง มีความรู้ มีความสามารถ 18 
2. ผู้แทนต้องเก่ง ดี ฉลาด มีไหวพริบ 15 
3. ผู้แทนต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำ 12 

 
จากตารางที่ 4.25  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการผู้แทนราษฎร เขต

เลือกตั ้งที ่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ที่มีคุณลักษณะ ด้านความรู ้ความสามารถ ดังนี้เรียงลำดับตาม
ความสำคัญดังนี้คือ 1) ผู้แทนราษฎร ต้องเก่ง มีความรู้ มีความสามารถ จำนวน 18 คน 2) ผู้แทน
ต้องเก่ง ดี ฉลาด มีไหวพริบ จำนวน 15 คน 3) ผู้แทนต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำ จำนวน 
12 คน 

 
ตารางท่ี 4.26 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   

จังหวัดชัยภูมิ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ต้องการผู้แทนที่มีความประพฤติดีไม่ด่างพร้อย ไม่เห็นแก่ประโยชน์

พรรคพวกญาติพ่ีน้อง  
20 

2. ต้องการผู้แทนที่มีความจริงใจ มารยาทงาม อ่อนน้อมถ่อมตนแบบ
คนพุทธ เห็นใจคนแก่ เอาใจใส่เด็ก 

16 

3. สามารถควบคุมตนเองได้ 8 



๙๙ 
 

 
 

จากตารางที่ 4.26  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการผู้แทนราษฎร เขต
เลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ที่มีคุณลักษณะ ด้านคุณธรรมจริยธรรม เรียงลำดับตามความสำคัญ
ดังนี้คือ 1) ต้องการผู้แทนที่มีความประพฤติดีไม่ด่างพร้อย ไม่เห็นแก่ประโยชน์พรรคพวกญาติพี่นอ้ง  
จำนวน 20 คน 2) ต้องการผู้แทนที่มีความจริงใจ มารยาทงาม อ่อนน้อมถ่อมตนแบบคนพุทธ เห็นใจ
คนแก่ เอาใจใส่เด็ก จำนวน 16 คน 3) สามารถควบคุมตนเองได้ จำนวน 8 คน 
 
ตารางท่ี 4.27 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   

จังหวัดชัยภูมิ ด้านวิสัยทัศน์ 
 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ผู้แทนต้องมองการณ์ไกล มองกว้าง ทันกาล สร้างอาชีพให้กับคน

ในพ้ืนที ่
 

12 
2. ผู้แทนต้องมองไกลไปข้างหน้า  8 
3. ผู้แทนต้องเป็นนักวางนโยบายที่ดี 7 

 
จากตารางที่ 4.27  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการผู้แทนราษฎร เขต

เลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ที่มีคุณลักษณะ ด้านวิสัยทัศน์ เรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้คือ 1) 
ผู้แทนต้องมองการณ์ไกล มองกว้าง ทันกาล สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ จำนวน 12 คน 2) ผู้แทน
ต้องมองไกลไปข้างหน้า จำนวน 8 คน 3) ผู้แทนต้องเป็นนักวางนโยบายที่ดี จำนวน 7 คน 

 
ตารางท่ี 4.28 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑   

จังหวัดชัยภูมิ ด้านบุคลิกภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ผู้แทนต้องอ่อนน้อมท้ังก่อนและหลังเลือกตั้ง ให้เป็นนิสัย 17 
2. ผู้แทนมีบุคลิกภาพท่ีมีความจริงใจ  12 
3. ผู้แทนรู้จกัการใช้อำนาจ ไม่เบ่งเม่ือมีโอกาส 12 

 
จากตารางที่ 4.28  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการผู้แทนราษฎร เขต

เลือกตั้งที่ ๑   จังหวัดชัยภูมิ ที่มีคุณลักษณะ ด้านบุคลิกภาพ เรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้คือ 1) 



๑๐๐ 
 

ผู้แทนต้องอ่อนน้อมทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง ให้เป็นนิสัย จำนวน 17 คน 2) ผู้แทนมีบุคลิกภาพที่มี
ความจริงใจ จำนวน 12 คน และ 3) ผู้แทนรู้จักการใช้อำนาจ ไม่เบ่งเม่ือมีโอกาส จำนวน 12 คน 

สรุปข้อเสนอแนะดังนี้ 
ด้านความรู้ความสามารถ ดังนี้เรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้คือ 1) ผู้แทนราษฎร 

ต้องเก่ง มีความรู้ มีความสามารถ 2) ผู้แทนต้องเก่ง ดี ฉลาด มีไหวพริบ 3) ผู้แทนต้องมีความสามารถ
ในการเป็นผู้นำ  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม เรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้คือ 1) ต้องการผู้แทนที่มีความ
ประพฤติดีไม่ด่างพร้อย ไม่เห็นแก่ประโยชน์พรรคพวกญาติพี่น้อง 2) ต้องการผู้แทนที่มีความจริงใจ 
มารยาทงาม อ่อนน้อมถ่อมตนแบบคนพุทธ เห็นใจคนแก่ เอาใจใส่เด็ก 3) สามารถควบคุมตนเองได้  

ด้านวิสัยทัศน์ เรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้คือ 1) ผู้แทนต้องมองการณ์ไกล มอง
กว้าง ทันกาล สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ 2) ผู้แทนต้องมองไกลไปข้างหน้า 3) ผู้แทนต้องเป็นนัก
วางนโยบายที่ดี  

ด้านบุคลิกภาพ เรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้คือ 1) ผู้แทนต้องอ่อนน้อมทั้งก่อนและ
หลังเลือกตั้ง ให้เป็นนิสัย 2) ผู้แทนมีบุคลิกภาพที่มีความจริงใจ และ 3) ผู้แทนรู้จักการใช้อำนาจ ไม่
เบ่งเมื่อมีโอกาส  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

4.๕ ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี ่ยวกับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

  
 ผู ้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview) สำหรับเก็บข้อมูลจากผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants) จากการสุ ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 7 รูปหรือคน ผลการ
สัมภาษณ์พบ คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ที่พึงประสงค์
มีดังนี ้

4.5.1 ด้านความรู้ความสามารถ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า  
1. เป็นคนรุ่นใหม่ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเก่ง เข้าได้กับทุกคน ต้องการให้ผู้นำมีลักษณะ

มีความรอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัยมีความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการ
ตัดสินใจ มีความคิดเชิงรุกในการทำงาน๑  

2. มีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย 
สามารถประเมินได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่ อ ความรู้สึกนึกคิด ความ
ต้องการของคนกลุ่มต่างๆ ในบ้านเมืองมากน้อยเพียงใด๒ 

3. มีประวัติการทำงานหรือผลงานที่ผ่านมาดีและเป็นที่ยอมรับ สามารถนำความรู้ที่มีมา
แก้ปัญหาระดับท้องถิ่นได้จริงในทางปฏิบัติ ความคิดเชิงรุกในการทำงาน สามารถนำความรู้ที่มีมา
แก้ปัญหาระดับท้องถิ่นได้จริงในทางปฏิบัติ มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีความกล้าตัดสินใจ มี
ความรู้ การศึกษาดี รอบรู้กฎหมาย กฎกติกา๓  

4. เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาแก้ไข โดย
เสนอเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้นำต้องมีความสามารถรอบตัว มีความสามารถใน
การพัฒนาองค์การให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ คิดและทำให้เห็นถึงการ
ปรับเปลี่ยนและปรับปรุง๔ 

5. มีนโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มีความสามารถหลายด้าน เช่น 
ความสามารถในการเป็นแบบอย่าง ความสามารถในการส่งงาน ความสามารถในการปกครอง 

 
๑

 สัมภาษณ์ พระศรีสัจจญาณมุนี, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ, 19 ธันวาคม 2562. 
๒

 สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัติพิมล, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 26 ธันวาคม 
2562. 

๓
 สัมภาษณ์ นายโสโชค  สู้โนนตาด, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 พรรคอนาคตใหม่, 21 ธันวาคม 

2562. 
๔

 สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ชุมพล  เพ็งศิริ, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ วส.ชัยภูมิ, 29 ธันวาคม 
2562. 



๑๐๒ 
 

ความสามารถในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุผล และมีแนวทางปฏิบัติให้เป็นจริงได้รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน๕ 

6. คนจะเป็นผู้นำที่ดีจึงไม่เป็นต้องเก่งรอบด้าน ผู้นำคือคนที่รู้จักจุดแข็งและข้อจำกัด
ของตนเอง มีความอดทนอดกลั ้น มีคุณธรรมและจริยธรรม รู ้จักเลือกคนเข้ามาเป็นผู ้ร่วมงาน  
เพ่ือเสริมจุดแข็งและลดทอนข้อจำกัดของตนให้เหลือน้อยที่สุด๖ 

7. การรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากอคติ 
และเล ือกร ับเอาข้อต ิชมเหล่าน ั ้นมาปร ับปร ุงต ัวเองอย ู ่ เสมอ มีความสามารถในปกครอง  
มีความสามารถท้ังการบริหาร เข้าถึงประชาชน แก้ปัญหาท้องถิ่นได๗้ 

8. การดึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานร่วมกัน โดยมีนายกฯเป็นผู้สั่งการ รู้จัก
จุดเด่นและข้อจำกัดของทีมงาน สามารถใช้คนได้ถูกและเหมาะสมกับงาน เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้
ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ มีลูกล่อลูกชนในการใช้พระเดชพระคุณเพื่อควบคุมลูกน้องไม่ให้ออก
นอกลู่นอกทาง 

สรุปไดว้่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ที่ประชาชนคาดหวัง 
นักการเมืองที่มีความรู้ความสามารถจะต้องมีลักษณะ เป็นคนรุ่นใหม่ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเก่ง  
เข้าได้กับทุกคน เป็นผู้นำที่ดีจึงไม่เป็นต้องเก่งรอบด้าน ผู้นำคือคนที่รู้จักจุดแข็งและข้อจำกัดของ
ตนเอง มีความอดทนอดกลั้น มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักเลือกคนเข้ามาเป็นผู้ร่วมงาน  ฟังความ
คิดเห็นของคนอ่ืน ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕

 สมัภาษณ์ นายสมุทร  สงวนสิน, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 29 ธันวาคม 
2562. 

๖
 สัมภาษณ์ พลตรี ดร.ณรัฐ  สวาสดิ์รัตน์, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 29 

ธันวาคม 2562. 
๗

 สัมภาษณ์ นางสาวสุกานดา ตั้งใจ, ผู้นำชุมชนเมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ, 20 ธันวาคม 
2562. 



๑๐๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.1 แสดงความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถของ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
4.5.2 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ของนักการเมืองบางส่วนในสมัยนี้ คือ คน

ปลิ้นปล้อน พร้อมที่จะพูดทุกอย่าง ทำทุกอย่าง โกหกกลับคำเมื่อมีโอกาส เพื่อสร้างความชอบธรรม
ให้กับตนเอง เพื ่อหวังว่าวันหนึ่งหากเป็นใหญ่เป็นโต จะได้ใช้ตำแหน่งแสวงหาอำนาจกอบโกย
ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง๘ 

2. ประชาชนไม่ต้องการนักการเมืองที่ไม่มีคุณธรรม และจริยธรรม นักการเมืองที่เผด็จ
การไม่ให้เกียรติประชาชน ไม่โกงกิน ซื่อสัตย์ ขยันทำงาน น่าเชื่อถือ เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
ของผู้อื่น๙ 

3. เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพที่มี
ลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสี ใส่ร้ายบุคคลอื่น ดังที่นักการเมืองทุกวันนี้ปฏิบัติต่อกัน 
นักการเมืองควรรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชน ตอนหาเสียงที่มีท่าที มืออ่อน ปากหวาน พอได้รับ

 
๘

 สัมภาษณ์ พระศรีสัจจญาณมุนี, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ, 19 ธันวาคม 2562. 
๙

 สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัติพิมล, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 26 ธันวาคม 
2562. 

กล้าตัดสินใจ 
แก้ปัญหาเก่ง 

 เข้าได้กับทุกคน 

มีความรู้ ความเขา้ใจ
สถานการณ์บ้านเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม 

ประวัต ิ

ผลงานท่ีผ่านมาดี
และเป็นที่ยอมรับ 

การศึกษาด ี 
รอบรู้กฎหมาย 

 

ด้านความรู้
ความสามารถ 

 



๑๐๔ 
 

เลือกตั้งกลับจำไม่ได้ว่าได้บอกได้สัญญาอะไรกับประชาชนเอาไว้บ้าง และความรับผิดชอบที่มีต่อ
ประชาชน๑๐  

4. การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคนที่ต้องไปทำหน้าที่เพื่อมอบอำนาจ
อธิปไตยของเราโดยการเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศชาติ๑๑  

5. การเลือกผู ้แทนที ่เป็น "คนดี” มีความซื ่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชนให้เข้าไปทำงานทางการเมืองเราจะทำให้สามารถใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่มาจาก
เงินภาษีของประชาชนไปพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเต็มที่๑๒ 

6. ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  ประชาชนอยากได้คน
สุจริตไม่คดโกง พฤติกรรมคอร์รัปชั่นจึงเป็นคุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค์เป็นอันดับหนึ่ง๑๓ 

7. มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นประเทศชาติ นักการเมืองที่มี
นิสัยนักเลงอันธพาล อยู่เหนือกฎหมายทั้งในและนอกสภา ทำตัวเหนือกฎหมายและมีประวัติที ่ไม่
โปร่งใส ประชาชนไม่ชอบเหมือนกัน และเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมแบบนี้ ที่นับวันยิ่งมีให้เห็นมาก
ยิ่งขึ้น๑๔ 

สรุปได้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ประชาชนคาดหวัง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ รักษาคำพูด สุจริตไม่คดโกง ซื่อสัตย์ ขยันทำงาน น่าเชื่อถือ เคารพสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ของท้องถิ่นประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐

 สัมภาษณ์ นายโสโชค  สู ้โนนตาด, สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเขต 1 พรรคอนาคตใหม่, 21 
ธันวาคม 2562. 

๑๑
 สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ชุมพล  เพ็งศิริ, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 29 

ธันวาคม 2562. 
๑๒

 สัมภาษณ์ นายสมุทร  สงวนสิน, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 29 
ธันวาคม 2562. 

๑๓
 สัมภาษณ์ พลตรี ดร.ณรัฐ  สวาสดิ์รัตน์, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 29 

ธันวาคม 2562. 
๑๔

 สัมภาษณ์ นางสาวสุกานดา ตั้งใจ, ผู้นำชุมชนเมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ, 20 ธันวาคม 
2562. 



๑๐๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
4.5.3 ด้านวิสัยทัศน์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า  
๑. ปฏิบัติหน้าที่ แสดงออกโดยสุจริต เที่ยงธรรม และมีความอิสระ เพื่อรักษาประโยชน์

ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ วิสัยทัศน์ที่ทันต่อเหตุการณ์ ทันสังคม มีมุมมองที่ใหม่ๆ ใน
การแก้ไขปัญหา๑๕ 

๒. มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า มองการณ์ไกล ต้องการเห็นท้องถิ่นเจริญ สามารถอธิบายให้
ประชาชนเข้าใจนโยบาย มีแผนการชัดเจนว่าจะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้เมื่อไหร่และอย่างไร แล้วให้
ประชาชนเป็นคนตัดสินใจร่วมเดินทางไปด้วยกัน๑๖ 

๓. เป็นนักสื่อสารที่ดี ผู้นำที่จะประสบความสำเร็จ คือ ผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร
ด้วยถ้อยคำที่เหมาะสมกับช่วงเวลา รู้จักการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ มีลูกล่อลูกชนในการสื่อสารให้

 
๑๕

 สัมภาษณ์ พระศรีสัจจญาณมุนี, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ, 19 ธันวาคม 2562. 
๑๖

 สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัติพิมล, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 26 
ธันวาคม 2562. 

ซื่อสัตยส์ุจรติ
น่าเชื่อถือ 

เคารพสิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคลของผู้อื่น 

ปกป้อง
ผลประโยชน์และ
ดูแลทุกข์สุขของ

ประชาชน 

โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

รู้จักเสยีสละ 

 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 



๑๐๖ 
 

เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นการสื่อสารเพ่ือให้ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกัน โดยเอาประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง๑๗ 

๔. เห็นความสำคัญของการศึกษา ประชาชนอยากเห็นนักการเมืองเป็นนักพัฒนา 
สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ การลงพ้ืนที่สม่ำเสมอและเข้าถึงประชาชน เลือกตั้งแล้วนักการเมืองควร
เอาใจใส่ประชาชนให้เหมือนกับตอนก่อนที่จะได้รับเลือกตั้ง๑๘ 

๕. เปิดโอกาสให้นักการเมืองดีๆ ได้เสนอตัวเลือกตั้ง และแก้ไขปรับปรุงตัวเอง แทนที่จะ
คิดเข้ามาโกงกิน ช่วยคิดเสียใหม่ว่า ตายไปคุณก็เอาสมบัติที่คดโกงมานั้นติดตัวไปไม่ได้ มีแต่คนเขา
ประณามหยามเหยียดไปถึงลูกเมียวงศ์ตระกูล เห็นตัวอย่างกันมานักต่อนักแล้ว สู้ทำความดี ให้คนรุ่น
หลังได้ระลึกถึงมิดีกว่าหรือ๑๙ 

๖. เป็นแบบอย่างของการรู ้จักรักษาประโยชน์ของส่วนรวม ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืน
กฎหมายเลือกตั้ง เช่น แจกเงินหรือสิ่งของเพื่อให้ผู้ใดลงคะแนนให้ตนเอง หรือไม่ลงคะแนนให้กับ
ผู้สมัครอื่นหรือพรรคอื่นๆ๒๐ 

๗. มีทักษะ รู ้จักประเมินสถานการณ์ ให้รอบคอบ ก้าวไกล คิดเร็ว ทันการณ์ มีหัว
ก้าวหน้า กล้าตัดสินใจ การมองภาพที่จะเกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลัง๒๑  

สรุปได้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ที่ประชาชนคาดหวัง 
ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม และมีความอิสระ เพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นสำคัญ แสดงออกโดยสุจริต เที่ยงธรรม และมีความอิสระ เพื่อรักษาประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ เป็นนักสื่อสารที่ดี ความสามารถในการสื่อสารด้วยถ้อยคำที่
เหมาะสมกับช่วงเวลา รู้จักการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ มีลูกล่อลูกชนในการสื่อสารให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และเป็นการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกัน  ลงพื้นที่สม่ำเสมอและเข้าถึง
ประชาชน ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง 

 
 
 
 

 
๑๗สัมภาษณ์ นายโสโชค  สู้โนนตาด, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 พรรคอนาคตใหม่, 21 ธันวาคม 

2562. 
๑๘สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ชุมพล  เพ็งศิริ, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 29 

ธันวาคม 2562. 
๑๙

 สัมภาษณ์ นายสมุทร  สงวนสิน, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 29 
ธันวาคม 2562. 

๒๐
 สัมภาษณ์ พลตรี ดร.ณรัฐ  สวาสดิ์รัตน์, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 29 

ธันวาคม 2562. 
๒๑

 สัมภาษณ์ นางสาวสุกานดา ตั้งใจ, ผู้นำชุมชนเมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ, 20 ธันวาคม 
2562. 



๑๐๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.3 แสดงความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์ของ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
4.5.4 ด้านบุคลิกภาพ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า  
1. มีคารวะธรรม เคารพศักดิ์ศรีผู้อ่ืน ให้เกียรติชาวบ้าน เข้าถึงคนจน แสดงออกทางกาย 

วาจา ใจ กริยาท่าทางที่เหมาะสม นิสัยใจคอ อารมณ์ดี การแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม และพฤติส่วน
ต่างๆ มีลักษณะเฉพาะ สามารถสร้างแรงจูงใจและเป็นที่ศรัทธาของผู้อื่นได้ มีความม่ันใจในตนเอง๒๒ 

2. บุคลิกภาพยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง มีความกระตือรือร้น การแต่งกายเหมาะสมตาม
สถานการณ์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมจะรับฟังความคิดเห็น มีความอ่อนโยน เพราะเป็นจุดขาย
ของนักการเมืองสมัยใหม่๒๓  

3. บุคล ิกภาพของนักการเม ืองน ั ้นม ักจะต้องมี “รอยยิ ้ม”  ไม ่เน ้นสายสะพาย
ยศฐาบรรดาศักดิ์และชุดครุยในการหาเสียง การพบปะประชาชนก็ต้องแต่งให้ดูกลมกลืนกับท้องที่ 
เพ่ือให้ประชาชนสัมผัสได้ถึงความเข้าถึงประชาชน๒๔ 

 
๒๒สัมภาษณ์ พระศรีสัจจญาณมุนี, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ, 19 ธันวาคม 2562. 
๒๓สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัติพิมล, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ วส.ชัยภูมิ, 26 ธันวาคม 

2562. 
๒๔สัมภาษณ์ นายโสโชค  สู้โนนตาด, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 พรรคอนาคตใหม่, 21 ธันวาคม 

2562.  

ทันต่อเหตุการณ์ 
ทันสังคม มีมุมมอง

ที่ใหม่ๆ 

เป้าหมายที่ชัดเจนว่า 
มองการณ์ไกล 

เอาประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 

เห็นความสำคัญของ
การศึกษา 

 

ด้านวิสัยทัศน ์



๑๐๘ 
 

4. ต้องดูที่สติปัญญาและความสนใจ โดยดูจากคำพูดคำจาที่กล่าวออกมา  ขณะเดียวกัน 
เมื่อเรามุ่งไปที่คำพูดแล้ว ก็ต้องรู้จักแยกแยะให้ดีระหว่าง คำพูดที่สะท้อนสติปัญญาความรู้ กับคำพูดที่
เอาแต่พูดเก่งเอามัน อีกทั้งควรที่จะต้องดูย้อนหลังไปในประวัติด้วย อย่าดูแต่เฉพาะช่วงหาเสียง
เท่านั้น๒๕ 

5. บุคลิกเปิดเผย การมีทัศนคติที ่ดีและอบอุ่น มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมรับใช้พี่น้อง
ประชาชน ใครพบเห็นน่าประทับใจ มีเสน่ห์ในความอ่อนน้อมถ่อมตน๒๖ ผู้นำต้องมีบุคลิกน่าประทับใจ 
ใครเห็นอยากสนทนาด้วย สุภาพทั้งกาย วาจา และใจ๒๗  

6. มีมารยาททางการเม ือง และจ ิตใจท ี ่ เส ียสละ เป ็นน ักก ีฬา มีจ ิตว ิญญาณ
ประชาธิปไตย๒๘ 

7. นักการเมืองจะตองเปนผูที่ประสานงานกับหนวยงานอื่นไดดี เปนผูที่ประชาชนรูจัก
และใหการยอมรับนับถือ เปนผูมีจิตสาธารณะ มีมนุษสัมพันธที่ดีมีความกันเองและไมถือตัวซึ่งเปน 
คุณสมบัติที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้ 

8. ต้องไม่โกรธง่าย รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง มีกริยา
มารยาท ถึงแม้ว่าจะอยู่หรือเสวนากับคนที่ด้อยกว่าก็ตาม แต่งกายต้องเหมาะสมกับเหตุการณ์ รู้
กาลเทศะ๒๙ 

สรุปได้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ที่ประชาชนคาดหวัง 
ต้องมีบุคลิกเปิดเผย การมีทัศนคติที่ดีและอบอุ่นมีมนุษยสัมพันธ์ ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย
เลือกตั้ง ต้องไม่โกรธง่าย รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง มีจิตสาธารณะ มี
มารยาททางการเมือง บุคลิกภาพของนักการเมืองนั้นมักจะต้องมี “รอยยิ้ม” 

 
 
 
 
 
 
 

 
๒๕สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ชุมพล  เพ็งศิริ, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 29 

ธันวาคม 2562. 
๒๖สัมภาษณ์ นายณรงค์  สีสวย , ผู ้ใหญ่บ้านหมูที ่ 1 บ้านคลองแขก ตำบลสนับทึบ อ.วังน้อย  

จ.พระนครศรีอยุธยา, 14 พฤศจิกายน 2562. 
๒๗

 สัมภาษณ์ นายสมุทร  สงวนสิน, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 29 
ธันวาคม 2562. 

๒๘
 สัมภาษณ์ พลตรี ดร.ณรัฐ  สวาสดิ์รัตน์, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วส.ชัยภูมิ, 29 

ธันวาคม 2562. 
๒๙

 สัมภาษณ์ นางสาวสุกานดา ตั้งใจ, ผู้นำชุมชนเมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ, 20 ธันวาคม 
2562. 



๑๐๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.4 แสดงความคาดหวังต่อคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กริยาท่าทางที่
เหมาะสม อารมณด์ ี

ใจเย็น สุขุม 

มีความ
กระตือรือร้น  

บุคลิกเปิดเผย 

การพบปะ
ประชาชนก็ต้อง
แต่งให้ดูกลมกลืน

กับท้องที่ 

มีความเชื่อมั่น 

ในตนเอง พร้อมจะรับ
ฟังความคิดเห็น 

 

ด้านบุคลิกภาพ 



๑๑๐ 
 

 
๔.๖ องค์ความรู ้

4.6.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of knowledge) ที่ได้จากการศึกษา เรื่อง คุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้จากสอบถามและ
จากการสัมภาษณ์ สามารถนำมาสรุปเพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.5-4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4.5 แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

 

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ๑  
จังหวัดชัยภูมิ 

ด้านความรู้ความสามารถ 

- ยินดีรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 

- มีความกล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ 
- รู้จักใช้อำนาจหน้าที่อย่างชอบธรรม 
- เป็นคนรุ่นใหม่ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเก่ง 
- ผู้นำคือคนที่รู ้จักจุดแข็งและข้อจำกัดของ

ตนเอง 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

- ส่งเสริมการทำความด ี
- รักษาคำพูดและสัญญากับประชาชน 
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม 
- เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืน 
- โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

ด้านวิสัยทัศน ์
- มีแผนพัฒนา และทำงานอย่างเปน็รูปธรรม 
- มีความคิดริเริ่มในการทำงาน มุ่งมัน่ในการ

แก้ไขปัญหา 
- ทำงานร่วมกับประชาชน มองการณ์ไกลต่อ

ผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
- เป็นนักสื่อสารที่ดี  
- มีทักษะ รู้จักประเมินสถานการณ ์

ด้านบุคลิกภาพ 

- มีความกล้าหาญ กลา้ต่อสู้ กลา้ตัดสินใจ 
- มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่ยึดระเบียบ

มากในการปฏิบัตงิาน 
- บุคลิกสงา่งาม น่านับถือ และเปน็ที่

ยอมรับ 
- มีคารวะธรรม 
- บุคลิกเปิดเผย การมีทัศนคตทิี่ด ี

 



๑๑๑ 
 

จากองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้ง
ที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ อธิบายได้ดังนี้ 

ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัด
ชัยภูมิ ที่ประชาชนคาดหวังต้องเป็นผู้ที่ยินดีรับฟังความคิดเห็น และใส่ใจข้อเรียกร้องของประชาชน  
มีความรู้ กล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น นำความรู้ ความสามารถ 
และศักยภาพที่มีไปปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเข้าใจ เมตตา และเอาใจใส่  นักการเมืองที่มีความรู้
ความสามารถจะต้องมีลักษณะ เป็นคนรุ่นใหม่ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเก่ง เข้าได้กับทุกคน เป็นผู้นำที่
ดีจึงไม่เป็นต้องเก่งรอบด้าน ผู้นำคือคนที่รู้จักจุดแข็งและข้อจำกัดของตนเอง มีความอดทนอดกลั้น มี
คุณธรรมและจริยธรรม รู้จักเลือกคนเข้ามาเป็นผู้ร่วมงาน ฟังความคิดเห็นของคนอื่น ยอมรับคำ
วิพากษ์วิจารณ์  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
ที่ประชาชนคาดหวังต้องมีความประพฤติท่ีดีงาม เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมให้ทำความดี ยึดมั่นความ
ถูกต้อง รักษาคำพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ รักษาคำพูด สุจริต
ไม่คดโกง ซื่อสัตย์ ขยันทำงาน น่าเชื่อถือ เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชน มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่นประเทศชาติ 

ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เขตเลือกตั ้งที ่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ  
ที่ประชาชนคาดหวังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มองกาลไกล ทันสถานการณ์ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
และจังหวัด และทำงานอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายมีนโยบายในการทำงาน และยึดมั่นในอุดมการณ์ 
สนใจความสำเร็จของท้องถิ่น มีความคิดริเริ่มในการทำงาน มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน
ของประชาชน ปฏิบัติหน้าที ่โดยสุจริต เที ่ยงธรรม และมีความอิสระ เพื ่อรักษาประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ แสดงออกโดยสุจริต เที่ยงธรรม และมีความอิสระ เพื่อรักษา
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ เป็นนักสื่อสารที่ดี ความสามารถในการสื่อสาร
ด้วยถ้อยคำที่เหมาะสมกับช่วงเวลา รู้จักการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ มีลูกล่อลูกชนในการสื่อสารให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นการสื่อสารเพ่ือให้ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกัน ลงพื้นที่สม่ำเสมอ
และเข้าถึงประชาชน ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง 

ด้านบุคลิกภาพ พบว่า สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เขตเลือกตั ้งที ่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ   
ที่ประชาชนคาดหวังต้องมีความกล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ เชื่อมั่นในตนเองไม่ยึดระเบียบมาก
ในการปฏิบัติงาน ขอให้งานสำเร็จ ประชาชนยอมรับ เป็นผู้ที่มีความทันสมัยทางความคิด มีลักษณะ
ความเป็นสากลพร้อมๆ กับลักษณะของความเป็นไทย บุคลิกเปิดเผย การมีทัศนคติที่ดีและอบอุ่นมี
มนุษยสัมพันธ์ ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ต้องไม่โกรธง่าย รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อดทน
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ต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง มีจิตสาธารณะ มีมารยาททางการเมือง บุคลิกภาพของนักการเมืองนั้น
มักจะต้องมี “รอยยิ้ม” 

4.6.2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะหจ์ากงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of knowledge) ที่ได้จากการศึกษา เรื่อง คุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้จากสอบถามและ
จากการสัมภาษณ์ สามารถนำมาสรุปเพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.6 

 

 

แผนภาพที่ 4.6 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต
เลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ  

เป็นผู ้นำที ่มีมีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื ่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน จะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุด และเกิดประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น  

ผู้แทนที่
ต้องการ

ผู้น าที่มี
เหตุผล

ผู้น าที่
คาดการณ์
ล่วงหน้า

ผู้น าที่มี
ความมุ่งม่ัน

ผู้น าที่รู้จัก
เวลา

รู้จัก
กาลเทศะ

รู้จักบริบทท่ี
เป็นฐาน

เสียง

รู้จักการ
ประสานงาน
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เป็นผู้ที่คาดการณ์รู้ผลที่จะเกิดขึ้น สามารถประเมินความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชนคาดหวังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มองกาลไกล ทันสถานการณ์ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
และจังหวัด และทำงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายมีนโยบายในการทำงาน และยึดมั่นในอุดมการณ์ สนใจ
ความสำเร็จของท้องถิ่น มีความคิดริเริ่มในการทำงาน มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ
ประชาชน ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม และมีความอิสระ เพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเป็นสำคัญ 

เป็นผู้ที่รู้จักเวลา มีความคิดริเริ่มในการทำงาน รู้ว่าเมื่อไหร่สถานการณ์เป็นอย่างไร และ
มุ่งม่ันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม และมีความ
อิสระ เพ่ือรักษาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ แสดงออกโดยสุจริต เที่ยงธรรม 

เป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะรักษาคำพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริต
น่าเชื่อถือ รักษาคำพูด สุจริตไม่คดโกง ซื่อสัตย์ ขยันทำงาน น่าเชื่อถือ เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
ของผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่นประเทศชาติ ความประพฤติที่ดีงาม เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมให้ทำความดี ยึดมั่นความ
ถูกต้อง 

เป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ท้องถิ่น ชุมชน สังคม ทำให้การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย มีลักษณะ
ความเป็นสากลพร้อมๆ กับลักษณะของความเป็นไทย บุคลิกเปิดเผย การมีทัศนคติที่ดีและอบอุ่นมี
มนุษยสัมพันธ์ ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ต้องไม่โกรธง่าย รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อดทน
ต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง มีจิตสาธารณะ มีมารยาททางการเมือง บุคลิกภาพของนักการเมืองนั้น
มักจะต้องมี “รอยยิ้ม” 

เป็นผู้ที่รู้จักการประสานงาน เป็นนักสื่อสารที่ดี ความสามารถในการสื่อสารด้วยถ้อยคำที่
เหมาะสมกับช่วงเวลา รู้จักการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ มีลูกล่อลูกชนในการสื่อสารให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และเป็นการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกัน  ลงพื้นที่สม่ำเสมอและเข้าถึง
ประชาชน สามารถติดต่อหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ได้ดี มีความอ่อนน้อม เคารพนพ
น้อม น่าประทับใจ ไม่ก้าวร้าว  



 
บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จังหวัดชัยภูมิ” มีว ัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี ้ ๑) เพื ่อศึกษาคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ  ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยจำแนก
ตามปัจจัยตามส่วนบุคคล และ ๓. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

โดยในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) โดย
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 
จากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 397 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นทั้งปลายเปิด 
และปลายปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยหาค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยการ 
ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๕.๑ สรุป 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
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๕.๑ สรุป 
การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

จังหวัดชัยภูมิ” สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
๕.๑.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จำนวน 209 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.6 มีอายุ 38–47 ปี จำนวน 120 คน เป็นร้อยละ 30.2 วุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 อาชีพเกษตรกร จำนวน 112 
คนคิดเป็นร้อยละ 28.2 รายได้ ๑๕,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขต
เลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.36, S.D.=0.24) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านวิสัยทัศน์ (=4.43, 
S.D.=0.26) รองลงมาด้านความรู้ความสามารถ (=4.37, S.D.=0.30) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
(=4.34, S.D.=0.29) และด้านบุคลิกภาพ (=4.30, S.D.=0.43) ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบดังนี้ 
ด้านความรู ้ความสามารถ พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เขตเลือกตั ้งที ่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ด้าน อยู ่ในระดับมาก ( =4.37, 
S.D.=0.30) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก-มากที่สุด โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ยินดีรับฟังความ
คิดเห็นของคนอื่น” (=๔.53, S.D.=๐.58) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “มีความกล้าหาญ กล้าต่อสู้ 
กล้าตัดสินใจ” (=4.37, S.D.=๐.66) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “มีการปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นด้วยความเข้าใจ เมตตา และเอาใจใส่” (=4.30, S.D.=0.69) ตามลำดับ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของสมาชิก
สภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.34, S.D.=๐.29) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ห้ามปรามประชาชนจากการทำความชั่ว ส่งเสริมให้ทำความดี”  
(=๔.48, S.D.=๐.61) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “รักษาคำพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน”  
(=4.45, S.D.=๐.62) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ไม่ดำเนินการเพ่ือผลประโยชน์
ของตนเองและพวกพ้อง” (=4.20, S.D.=0.73) ตามลำดับ 
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ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตเลือกตั ้งที ่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู ่ในระดับมาก ( =4.43, S.D.=๐.26) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความคิดในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด 
และทำงานอย่างเป็นรูปธรรม” (=๔.48, S.D.=๐.62) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  เ ป ็ นผ ู ้ ท ี ่ ส น ใจคว ามสำ เ ร ็ จ ของท ้ อ งถ ิ ่ น มากกว ่ า คว ามสำ เ ร ็ จ ของตน เ อ ง ”  
(=4.46, S.D.=๐.59) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นผู้ที ่มีความคิดริเริ ่มในการทำงาน มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน”  
(=4.40, S.D.=0.59) ตามลำดับ 

ด ้ านบ ุคล ิกภาพ  พบว ่ า  ความคาดหว ั งของประชาชนต ่อ ค ุณล ักษณะของ
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เขตเลือกตั ้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู ่ในระดับมาก ( =4.30,  
S.D.=๐.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความกล้าหาญ กล้าต่อสู้ 
กล้าตัดสินใจ” (=๔.50, S.D.=๐.61) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความ
เชื ่อมั ่นในตนเองไม่ย ึดระเบียบมากในการปฏิบัต ิงาน ขอให้งานสำเร ็จ ประชาชนยอมรับ ”  
(=4.46, S.D.=๐.61) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น
ผู้ที่มีความทันสมัยทางความคิด มีลักษณะความเป็นสากลพร้อมๆ กับลักษณะของความเป็นไทย”  
(=4.02, S.D.=1.11) ตามลำดับ 

๕.๑.๓ สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

พบว่า ประชาชนที่การศึกษา และรายได้ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ ต่างกัน มีความ
คาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่ ๑ ประชาชนที ่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที ่ม ีเพศต่างกัน ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที ่ 2 ประชาชนที ่มีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี 2 จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
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พบว่า ประชาชนที ่ม ีอายุต ่างกัน ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี 2 จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี 2 จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที ่มีอาชีพต่างกัน ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี 2 จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที ่มีรายได้ต่างกัน ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

5.1.๔ สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

พบว่า ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ ดังนี้ 
ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ คือ 1) ผู้แทนราษฎร 
ต้องเก่ง มีความรู้ มีความสามารถ จำนวน 18 คน 2) ผู้แทนต้องเก่ง ดี ฉลาด มีไหวพริบ จำนวน 15 
คน 3) ผู้แทนต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำ จำนวน 12 คน 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ประชาชนผู ้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี ่ยวกับ
คุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ คือ 1) ต้องการผู้แทน
ที่มีความประพฤติดีไม่ด่างพร้อย ไม่เห็นแก่ประโยชน์พรรคพวกญาติพี่น้อง  จำนวน 20 คน 2) 
ต้องการผู้แทนที่มีความจริงใจ มารยาทงาม อ่อนน้อมถ่อมตนแบบคนพุทธ เห็นใจคนแก่ เอาใจใส่เด็ก 
จำนวน 16 คน 3) สามารถควบคุมตนเองได้ จำนวน 8 คน 

ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้คือ 1) ผู้แทนต้องมองการณ์ไกล มอง
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กว้าง ทันกาล สร้างอาชีพให้กับคนในพ้ืนที่ จำนวน 12 คน 2) ผู้แทนต้องมองไกลไปข้างหน้า จำนวน 
8 คน 3) ผู้แทนต้องเป็นนักวางนโยบายที่ดี จำนวน 7 คน 

ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้คือ 1) ผู้แทนต้องอ่อนน้อมทั้งก่อน
และหลังเลือกตั้ง ให้เป็นนิสัย จำนวน 17 คน 2) ผู้แทนมีบุคลิกภาพที่มีความจริงใจ จำนวน 12 คน 
และ 3) ผู้แทนรู้จักการใช้อำนาจ ไม่เบ่งเม่ือมีโอกาส จำนวน 12 คน 

5.1.5 สรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จังหวัดชัยภูมิ พบข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านความรู้ความสามารถ 

สรุปได้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ที่ประชาชนคาดหวัง 
นักการเมืองที่มีความรู้ความสามารถจะต้องมีลักษณะ เป็นคนรุ่นใหม่ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเก่ง เข้า
ได้กับทุกคน เป็นผู้นำที่ดีจึงไม่เป็นต้องเก่งรอบด้าน ผู้นำคือคนที่รู้จักจุดแข็งและข้อจำกัดของตนเอง มี
ความอดทนอดกลั้น มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักเลือกคนเข้ามาเป็นผู้ร่วมงาน ฟังความคิดเห็นของ
คนอื่น ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ มีความรู้ความสามารถ มีการศึกษา ทั้งรอบรู้ในเรื ่องกฎหมาย
บ้านเมืองดี กฎกติกาของสังคม ความกระตือรือร้น มีทักษะในการบริหาร มีความสามารถในการ
บริหารหรือปกครอง มีความสามารถทั้งการบริหาร การเข้าถึงประชาชน  การปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงแก้ปัญหาท้องถิ่น 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สรุปได้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ที่ประชาชนคาดหวัง 

มีความซื่อสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ รักษาคำพูด สุจริตไม่คดโกง ซื่อสัตย์ ขยันทำงาน น่าเชื่อถือ เคารพสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ของท้องถิ่นประเทศชาติ ต้องมีคุณธรรมประจำตัว มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตหิน้าที่ 
ซื่อสัตย์ต่อความคิดและองค์การ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรมต่อประชาชน เป็นต้นแบบ มี
พฤติกรรมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อองค์กรและประชาชน 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
สรุปได้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ที่ประชาชนคาดหวัง 

ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม และมีความอิสระ เพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นสำคัญ แสดงออกโดยสุจริต เที่ยงธรรม และมีความอิสระ เพื่อรักษาประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ เป็นนักสื่อสารที่ดี ความสามารถในการสื่อสารด้วยถ้อยคำที่
เหมาะสมกับช่วงเวลา รู้จักการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ มีลูกล่อลูกชนในการสื่อสารให้เหมาะสมกับ
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สถานการณ์ และเป็นการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกัน  ลงพื้นที่สม่ำเสมอและเข้าถึง
ประชาชน ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั ้งฉลาด มีไหวพริบ กล้าคิดกล้าตัดสินใจทันต่อ
เหตุการณ์ ทันสังคม มีมุมมองที่ใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นหรือนำพาองค์การไปในทิศทางที่
พัฒนาขึ้น สามารถกำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรของตนเอง และนำองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า
และความสำเร็จ 

ด้านบุคลิกภาพ 
สรุปได้ว ่า สรุปได้ว ่า สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เขตเลือกตั ้งที ่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ  

ที่ประชาชนคาดหวัง บุคลิกเปิดเผย การมีทัศนคติที่ดีและอบอุ่นมีมนุษยสัมพันธ ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืน
กฎหมายเลือกตั้ง ต้องไม่โกรธง่าย รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง มีจิต
สาธารณะ มีมารยาททางการเมือง บุคลิกภาพของนักการเมืองนั้นมักจะต้องมี “รอยยิ้ม” กริยาท่าทาง
สุภาพทั้งกาย จิตใจงาม กริยามารยาทโดเด่น น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ สร้างความศรัทธาต่อผู้พบเห็นเกิด
ความประทับใจอยากติดต่อ มีความอ่อนน้อมน่าสนทนาด้วย  

5.1.6 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

จากการวิจัยแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ประชาชนคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต
เลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิดังนี้ 

ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัด
ชัยภูมิ ที่ประชาชนคาดหวังต้องเป็นผู้ที่ยินดีรับฟังความคิดเห็น และใส่ใจข้อเรียกร้องของประชาชน มี
ความรู้ กล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น  นำความรู้ ความสามารถ 
และศักยภาพที่มีไปปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเข้าใจ เมตตา และเอาใจใส่ นักการเมืองที่มีความรู้
ความสามารถจะต้องมีลักษณะ เป็นคนรุ่นใหม่ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเก่ง เข้าได้กับทุกคน เป็นผู้นำที่
ดีจึงไม่เป็นต้องเก่งรอบด้าน ผู้นำคือคนที่รู้จักจุดแข็งและข้อจำกัดของตนเอง มีความอดทนอดกลั้น มี
คุณธรรมและจริยธรรม รู้จักเลือกคนเข้ามาเป็นผู้ร่วมงาน ฟังความคิดเห็นของคนอื่น ยอมรับคำ
วิพากษ์วิจารณ์  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
ที่ประชาชนคาดหวังต้องมีความประพฤติที่ดีงาม เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมให้ทำความดี ยึดมั่นความ
ถูกต้อง รักษาคำพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ รักษาคำพูด สุจริต
ไม่คดโกง ซื่อสัตย์ ขยันทำงาน น่าเชื่อถือ เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชน มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่นประเทศชาติ 

ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เขตเลือกตั ้งที ่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ  
ที่ประชาชนคาดหวังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มองกาลไกล ทันสถานการณ์ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น



๑๒๐ 
 

และจังหวัด และทำงานอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายมีนโยบายในการทำงาน และยึดมั่นในอุดมการณ์ 
สนใจความสำเร็จของท้องถิ่น มีความคิดริเริ่มในการทำงาน มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน
ของประชาชน ปฏิบัติหน้าที ่โดยสุจริต เที ่ยงธรรม และมีความอิสระ เพื ่อรักษาประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ แสดงออกโดยสุจริต เที่ยงธรรม และมีความอิสระ เพื่อรักษา
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ เป็นนักสื่อสารที่ดี ความสามารถในการสื่อสาร
ด้วยถ้อยคำที่เหมาะสมกับช่วงเวลา รู้จักการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ มีลูกล่อลูกชนในการสื่อสารให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นการสื่อสารเพ่ือให้ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกัน ลงพื้นที่สม่ำเสมอ
และเข้าถึงประชาชน ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง 

ด้านบุคลิกภาพ พบว่า สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เขตเลือกตั ้งที ่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ   
ที่ประชาชนคาดหวังต้องมีความกล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ เชื่อมั่นในตนเองไม่ยึดระเบียบมาก
ในการปฏิบัติงาน ขอให้งานสำเร็จ ประชาชนยอมรับ เป็นผู้ที่มีความทันสมัยทางความคิด มีลักษณะ
ความเป็นสากลพร้อมๆ กับลักษณะของความเป็นไทย บุคลิกเปิดเผย การมีทัศนคติที่ดีและอบอุ่น 
มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ต้องไม่โกรธง่าย รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
อดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง มีจิตสาธารณะ มีมารยาททางการเมือง บุคลิกภาพของนักการเมือง
นั้นมักจะต้องมี “รอยยิ้ม” 

 

๕.๒ อภิปรายผล 

5.2.1 จากผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

จากการศึกษา ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความคาดหวังว่า
ผู้แทนราษฎรจะต้องมีความรู้ความสามารถมีความรู้ กล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ รักษาคำพูด สุจริตไม่คดโกง ซื่อสัตย์ ขยันทำงาน 
น่าเชื่อถือ  ยึดมั่นความถูกต้อง รักษาคำพูด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพจิต ศรีวรขาน งานวิจัย
เรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัย พบว่า 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูอาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก๑ 

 

 
๑ไพจิต ศรีวรขาน, “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม”, 

การศึกษาค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๗). 



๑๒๑ 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
๑. ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ มีคุณลักษณะยินดีรับฟังความคิดเห็น และใส่ใจข้อเรียกร้องของ
ประชาชน มีความรู้ กล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น นำความรู้ 
ความสามารถ และศักยภาพที ่มีไปปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเข้าใจ เมตตา และเอาใจใส่ 
นักการเมืองที่มีความรู้ความสามารถจะต้องมีลักษณะกล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเก่ง เข้าได้กับทุกคน เป็น
ผู้นำที่ดีจึงไม่เป็นต้องเก่งรอบด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์  กุลศักดิ์วิมล ได้วิจัยเรื่อง 
“คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ในจังหวัดนครพนม  ตามทัศนะของราชการ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้นำท้องถิ่น”  ผลการวิจัย
พบว่า โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน ๓ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และด้านความเป็นผู้นำ และเห็นว่าควรมีคุณลักษณะด้านลักษณะส่วนตัว อยู่ใน
ระดับมาก๒ 

๒. ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ มีคุณลักษณะมีความซื่อสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ รักษาคำพูด สุจริตไม่คด
โกง ซื่อสัตย์ ขยันทำงาน น่าเชื่อถือ เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชน มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นประเทศชาติ  ต้องมีคุณธรรม
ประจำตัว มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ซื่อสัตย์ต่อความคิดและองค์การ มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความยุติธรรมต่อประชาชน เป็นต้นแบบ มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อองค์กรและ
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัย ขุมเงิน ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นายก เทศมนตรีเทศบาลตำบลนาดูน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาล
ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ใน
ระดับมาก๓   

๓. ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของสมาชิก
สภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้แทนราษฎร เขต
เลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ มีคุณลักษณะความประพฤติที่ดีงาม เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมให้ทำ
ความดี ยึดมั่นความถูกต้อง รักษาคำพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

 
๒ชัยวัฒน์  กุลศักดิ ์วิมล, “คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ในจังหวัด

นครพนม”,  วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๗).   
๓พิชัย ขุมเงิน, “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาดูนตามความคิดเห็น

ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม” , การค้นคว้าอิสระ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๓). 
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วีระ ภู่ระหงษ์ ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในทัศนะของประชาชนผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้ง : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการ วิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในดา้น
การบริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์๔ 

๔. ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู ้แทนราษฎร เขตเลือกตั ้งที ่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ  อยู ่ในระดับมาก อภิปรายได้ว ่า สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ ยินดีรับฟังความคิดเห็น และใส่ใจข้อเรียกร้องของประชาชน มีความรู้ 
กล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น มีความสุขุมรอบคอบ มีบุคลิกที่
น่าเชื่อถือ มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความเป็นผู้นำ การแสดงอารมณ์สามารถควบคุมได้อยู่ใน
ลักษณะและมีขอบเขตที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์  กล้าตลุมบอน  
ได้ว ิจ ัยเรื ่อง “คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ ่นในความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาล
นครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก๕ 

5.2.2 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

จากผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
๑. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร 

เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า  
ประชาชนทุกเพศทุกวัยต้องการผู ้แทนที่เป็นคนดี  คนเก่ง คนกล้า พระมหามานะ พุทฺธวิร ิโย  
(นามนนท์) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอหนองกี่  จังหวัด
บุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอ  หนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลในอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน๖ 

 
๔วีระ ภู่ระหงษ์, “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในทัศนะของประชาชนผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้ง : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ”, งานนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐). 

๕กานต์  กล้าตลุมบอน, “คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ ่นในความคาดหวังของประชาชนในเขต
เทศบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ๒๕๕๗). 

๖พระมหามานะ พุทฺธวิริโย (นามนนท์), “ภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๒๓ 
 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนทุกช่วงอายุ ต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นคนดี เชื่อได้ ไฟแรงกล้าคิด กล้าตัดสินใจ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหามานะ พุทฺธวิริโย (นามนนท์) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า อายุต่างกันมี
ความคาดหวัง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑๗ 

3. ประชาชนที ่มีการศึกษาต่างกัน ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความ
คาดหวังต่อผู้แทนของตนเอง เพราะเชื่อในความรู้ ความสามารถ จึงตัดสินใจเลือกให้เป็นตัวแทน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์  กล้าตลุมบอน  ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นใน
ความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังของนักการเมือง  
ไม่แตกต่างกัน๘ 

๒.  ประชาชนที ่ม ีอาช ีพต ่างก ัน ความคาดหว ังต ่อค ุณล ักษณะของสมาช ิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
อภิปรายได้ว่า ประชาชาทุกอาชีพต้องการให้ผู ้แทนของตนเอง มีความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและพวกพ้อง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์  กล้าตลุมบอน  ได้วิจัย
เรื ่อง “คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นในความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ที่คาดหวังของนักการเมืองไม่แตกต่างกัน๙ 

3. ประชาชนที ่ม ีรายได ้ต ่างก ัน มีความคาดหวังต ่อค ุณลักษณะของสมาช ิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า   นโยบายของ
นักการเมืองส่งผลต่อการประกอบอาชีพ และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน คนที่มีรายได้น้อยก็คาดหวังว่า
นโยบายของนักการเมืองช่วยได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องได้ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
มัชฌิมา  ชนะหทัย  งานวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทผู้นำการเมืองท้องถิ่น 
กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่”  ผลการวิจัยพบว่า  ประชาชนมีความคาดหวังในบทบาทของ

 
๗พระมหามานะ พุทฺธวิริโย (นามนนท์), “ภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๘กานต์  กล้าตลุมบอน,  “คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ ่นในความคาดหวังของประชาชนในเขต
เทศบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์”,  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ๒๕๕๗). 

๙กานต์  กล้าตลุมบอน, “คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ ่นในความคาดหวังของประชาชนในเขต
เทศบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ๒๕๕๗). 



๑๒๔ 
 

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ค่อนข้างสูง  โดยคาดหวังว่า  เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
พูดจริง  ทำจริง  มีผลงานเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า  ผลการเปรียบเทียบพบว่า 
เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และเขตที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับความคาดหวัง๑๐ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจัยเรื ่อง “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จังหวัดชัยภูมิ” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านความรู ้ความสามารถ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ผู ้นำควรมีความรอบรู ้และมี

ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการตัดสินใจ อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและ
ความถูกต้องในการทำงาน 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรเป็นแบบอย่างในการมีความ
ประพฤติที่ดีงามเป็นแบบอย่าง  

ด้านการมีวิสัยทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำจะต้องเป็นผู้แนะนำ เจรจาต่อรอง 
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีเป้าหมาย และคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ 

ด้านบุคลิกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำควร มีความสุขุมรอบคอบ น่าเชื่อถือ 
เชื่อมั่นในตนเอง และมีความเป็นผู้นำ  

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ด้านความรู้ความสามารถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรมีความรอบรู้และมีข้อมูลที่

ทันสมัยมีความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการตัดสินใจ  อยู่บนพื้นฐานของ
เหตุผลและความถูกต้องในการทำงาน 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรเป็นนักประสาน ความเข้าใจของ
ทุกฝ่าย สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสานประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรได้ 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร จะต้องเป็นผู ้แนะนำ เจรจาต่อรอง 
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีเป้าหมาย และคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ 

ด้านบุคลิกภาพ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ผู ้นำควรมีบุคลิกภาพที ่ดี มีความสุขุม
รอบคอบ มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีขอบเขตที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 

 
 

 
๑๐มัชฌิมา  ชนะหทัย, “ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทผู้นำการเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษา

เทศบาลนครเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, ๒๕๔9). 



๑๒๕ 
 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ของความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อการได้รับการเลือกตั้ง” 
2) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “นโยบายที่ส่งผลต่อการได้รับเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร” 
3) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ประสิทธิภาพในการสื่อสารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อ

ประชาชน” 
4) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเลือกตั้งและหลัง

เลือกตั้ง” 
 

 
 
 
 



บรรณานุกรม  
 
1. ภาษาไทย  

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ 
กรมการปกครอง กองราชการส่วนตำบล. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, ๒๕๔๓. 
กวี วงศ์พุฒ. ภาวะผู้นำ. พิมพ์ครั้งที ่๕. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๕๔.   
กิติ ตยัคคานนท์. เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ. กรุงเทพมหานคร: เปลวอักษร, ๒๕๔๓.  
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต. กรุงเทพมหานคร: บพิธ

การพิมพ์, ๒๕๔๒.  
ฉันทนิช อัศวนนท์. เทคนิคและการพัฒนาบุคลิกภาพ . กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 

2546.   
ชูวงศ์ ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๓๙. 
ณรงค์ สินสวัสดิ์. ผู้นำการเมืองแนวคิดวิเคราะห์และกรณีศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

วัชรินทร์การพิมพ์, ๒๕๓๗.  
ติน ปรัชญพฤทธิ์. “ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วม”. เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

หน่วยที่ ๑๑ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๒๗.  

ทองอินทร์ วงศ์โสธร. ประเภทและลักษณะของสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ในประมวล
สาระชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา . 
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖. 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. การเมืองในระดับท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : 
ศึกษาเปรียบเทียบการเมืองท้องถิ่นของสอบนครในเขตภาคเหนือของประเทศไทย . 
กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 

นิตย์ สัมมาพันธ์. ภาวะผู้นำพลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพมหานคร: อินโนกราฟ
ฟิกส,์ ๒๕๔๖. 

เนตร์พัณณา ยาวิราช. ภาวะผู้นำ และผู้นำเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: เซ็นทรัล เอ็กซ์เพลส, 2549.  
บุญทัน ดอกไธสง. การจัดการองค์กร. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 



๑๒๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ)  
 
บูรชัย ศิริมหาสาคร. การจัดการความรู้สู่การเป็นเลิศ. กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๔๘. 
ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร. ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๒. 
ประหยัด หงส์ทองคำ. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒพานิช, ๒๕๒๖. 
ปิ่น มุทุกันต์. มงคลชีวิต. กรุงเทพนคร: อมรการพิมพ์, ๒๕๑๖. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งที่  ๘ . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
__________. พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร: กองศาสนศึกษา กรม

ศาสนา, ๒๕๔๒. 
ยงยุทธ เกษสาคร. ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม. กรุงเทพมหานคร: เอสแอนดตีกราฟฟค, 

๒๕๔๕.  
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. ภาวะผู้นำ. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๔๔. 
__________. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บริษัท เพียรสัน, ๒๕๔๘.  
ลิขิต ธีระเวคิน. คนไทยในอุดมคติ. กรุงเทพมหานคร: แม็ค, ๒๕๓๕. 
วิจิตร อาวะกุล. เทคนิคมนุษยสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 

๒๕๔๒. 
วิญญู อังคณารักษ์. แนวความคิดในการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๓๙. 
วิทยา ด่านธํารงกูล. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชัน, ๒๕๒๕. 
วีระ ภู่ระหงษ์. “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในทัศนะของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง: 

กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ”. วิทยานิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐. 

ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์. กุญแจสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารคน . กรุงเพทมหานคร: โรงพิมพ์ซูม, 
2542. 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. วิสัยทัศน์ขุนคลัง. พิมพ์ครั้งที ่๒. กรุงเทพมหานคร: ผู้จัดการ, ๒๕๔๔ . 
สมพงษ ์เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖. 
สมยศ นาวการ และ ผุสดี สมาคม. องคการ: ทฤษฎีและพฤตกรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร, ๒๕๒๐.  
สุพาณี  สฤษฎ์วานิช. พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ แนวคิดและทฤษฎี . กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 
อุทัย หิรัญโต. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓. 
 
 
 



๑๒๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ)  
 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย : 
จตุพร ผ่องสุข. “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างอำเภอ

หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด”. การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐. 

จินตนา จ่าบุญ. “ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์” . การค้นคว้าอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 
๒๕๕๓. 

จิราพร น้ำฟ้า. “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในทรรศนะของบุคลากรเทศบาลตำบล
เกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี". ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๖. 

จีรนันท์ สุวรรณห้อย. “คุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่พึงปรารถนาของประชาชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๙. 

ชุตินารถ พูลดาวทอง. “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเมืองพัทยาในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พิ เศษตามทัศนะของประชาชนเมืองพัทยา”. ปัญหาพิ เศษปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙. 

ชุตินารถ พูลดาวทอง. “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเมืองพัทยาในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่น
พิเศษตามทัศนะของประชาชนเมืองพัทยา”. ปัญหาพิ เศษรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙. 

ธวัชชัย ผงอ้วน. “ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย. การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ๒๕๕๔ .  ๑๒๑. 

ปุญญาพัฒน์ อุบล. “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเมืองพัทยาในทัศนคติของประชาชนในเขต
เมืองพัทยา”. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙. 

พระมหามานะ พุทฺธวิริโย นามนนท์ . “ภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พิชัย ขุมเงิน.“คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาดูนตามความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม”. 
การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ๒๕๕๓. 



๑๒๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ)  
 
มัตลิกา วิลัย. “คุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่พึงประสงค์ของประชาชนตำบลบ้าน

ระกาศ  อำเภอบางบ่อ  จั งหวัดสมุทรปราการ” . รายงานการศึกษาอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐. 

ฤาชุตา เทพยากุล. “คุณลักษณะนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์ในทัศนะของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
กรณีศึกษา นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ใน สถาบันอุดมศึกษา
จังหวัดสงขลา”. รายงานการวิจัย. ทุนวิจัย. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๕๒. 

สาวิตรี คำควร. “ภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอฆ้องชัยจังหวัด
กาฬสินธุ์” . วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๕. 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

แบบสอบถาม 
เรื่อง 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑  จงัหวัดชัยภมูิ 

คำชี้แจง 

 กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง  โดยใส่เครื่องหมาย   ลงใน ()  ซึ่งข้อมูลที่ได้
จะปกปิดเป็นความลับ  แต่จะนำมาวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือนำผลงานวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนา
หน่วยงานของท่านให้ดียิ่งข้ึน   แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอนดังนี้ 

1. เพศ 
1. (    )    ชาย   2. (    )  หญิง 

2. อายุ   
1. (    )  18 - 27 ป ี  2. (    )  28 – 37 ป ี
3. (    )  38 – 47 ป ี  4. (    )  48 – 57 ป ี
5. (    )  57  ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ   
1. (    )  ค้าขาย   2. (    )  รับราชการ 
3. (    )  เกษตรกรรม  4. (    )  รับจ้าง 
5. (    )  ธุรกิจส่วนตัว  6. (    )  นักเรียน/นักศึกษา 
7. (    )  รฐัวิสาหกิจ/เอกชน 8. (    )  อื่นๆ ระบุ................................. 

4. ระดับการศึกษา 
 1. (    )  ประถมศึกษา   2. (    )  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. (    )  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 4. (    )  อนุปริญญา / ปวส. 
 5. (    )  ปริญญาตร ี   6. (    )  สูงกว่าปริญญาตรี 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1. (    )  ต่ำกว่า  5,000 บาท    2. (    )  5,001 – 10,000 บาท 

3. (    )  10,001 – 15,000  บาท 4. (    )  15,001 บาทขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

ตอนที่ ๒ คำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต
เลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ  

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องคำตอบให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง ที่
เกี่ยวข้องกับท่านมากที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ความคาดหวังของประชาชน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 
 

ด้านความรู้ความสามารถ 

1. มีผลงานทางด้านสาธารณะ การศึกษา และการ
พัฒนาท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม 

    

2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ผลตามนโยบาย
และเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

    

3. มีความรู้ กล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่
เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น 

    

4. ยินดีรับฟังความคิดเห็น และใส่ใจข้อเรียกร้องของ
ประชาชน 

    

5. รู้จักใช้อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายอย่างเป็นธรรม
และมีความชอบธรรม 

    

6. มีการนำความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีไป
ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเข้าใจ เมตตา และเอา
ใจใส่ 

    

7. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

    

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม     

2. เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน     

3. อยู่ในกรอบศีลธรรม ยึดมั่นและสนับสนุนกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

    

4. มีความเมตตาและอนุเคราะห์ต่อประชาชนด้อย
โอกาส 

    

5. ไม่ดำเนินการเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและพวก     



๑๓๕ 

 

รายการประเมิน 
ความคาดหวังของประชาชน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 
 

พ้อง 
6. รักษาคำพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน     

7. มีความประพฤติที่ดีงาม เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม
ให้ทำความดี ยึดมั่นความถูกต้อง  

    

ด้านวิสัยทัศน์  
๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มใน

การทำงาน มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

    

๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ทำงานเป็นทีมร่วมกับ
ประชาชน มองการณ์ไกลต่อผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

    

๓. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่มีเป้าหมายมีนโยบาย
ในการทำงาน  และยึดมั่ น ใน อุดมการณ์  สน ใจ
ความสำเร็จของท้องถิ่น 

    

๔. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่มีความทันสมัยทาง
ความคิด มีลักษณะความเป็นสากลพร้อมๆ กับ
ลักษณะของความเป็นไทย 

    

๕. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่มีความคิดเชิงรุก หา
หนทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า 

    

๖. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความคิดสร้างสรรค์ มอง
กาลไกล ทันสถานการณ์ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
และจังหวัด และทำงานอย่างเป็นรูปธรรม 

    

๗. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มาแสดงวิสัยทัศน์  กำหนดทิศทางการทำงาน 

    

ด้านบุคลิกภาพ 
๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้ที่มีบุคลิกสง่างาม     

น่ านั บถือ  และเป็ นที่ ยอมรับของผู้ พบ เห็ นหรือ
ประชาชน 

    

๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  มีความเชื่อมั่นในตนเอง      
ไม่ยึดระเบียบมากในการปฏิบัติงาน ขอให้งานสำเร็จ 
ประชาชนยอมรับ 

 

    



๑๓๖ 

 

รายการประเมิน 
ความคาดหวังของประชาชน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 
 

๓. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความกล้าหาญ กล้าต่อสู้ 
กล้าตัดสินใจ 

    

๔. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่มีความทันสมัยทาง
ความคิด มีลักษณะความเป็นสากลพร้อมๆ กับ
ลักษณะของความเป็นไทย 

    

๕. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีการปฏิบัติต่อประชาชน
ด้วยความเข้าใจ มีเมตตา และเอาใจใส่ 

    

๖. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสียสละประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 

    

๗. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความเป็นผู้นำ มีเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ชัดเจน แน่นอน 

    

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ  
แนะที่เก่ียวข้องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
๓.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ปัญหา......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………... 

 

๓.๒ ด้านความรู้ความสามารถ 

ปัญหา................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………... 

....................................................................................................................................................................................... 
๓.๓ ด้านวิสัยทัศน ์

ปัญหา......................................................................................................................................................... 



๑๓๗ 

 

.......................................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………... 

....................................................................................................................................................................................... 
๓.๔ ด้านบุคลิกภาพ 

ปัญหา......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………... 

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

 
*** ขอเจริญพร และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 

 

พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี (เจริญพล) 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
(Index of Congruence : IOC) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 
 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

ที ่
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปลผล 

 ๑. ด้านความรู้ความสามารถ         
๑. มีผลงานทางด้านสาธารณะ การศึกษา 

และการพัฒนาท้องถิ ่น  อย่างเป็น
รูปธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. มีความสามารถในการปฏิบ ัต ิ งาน
ได้ผลตามนโยบายและเป้าหมายได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. มีความรู ้ กล้าหาญ กล้าต่อสู ้ กล้า
ตัดสินใจ ในสิ ่งที ่เก ิดประโยชน์กับ
ท้องถิ่น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. ยินดีรับฟังความคิดเห็น และใส่ใจข้อ
เรียกร้องของประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. รู ้จ ักใช ้อำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย
อย่างเป็นธรรมและมีความชอบธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

6 มีการนำความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพที่มีไปปฏิบัติต่อประชาชน
ด้วยความเข้าใจ เมตตา และเอาใจใส่ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

7 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล 
การดำ เน ินงานของสมาช ิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๒. ด้านคุณธรรมจริยธรรม         
1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

2 เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

3 อย ู ่ ในกรอบศีลธรรม ย ึดม ั ่น และ
ส น ั บ ส น ุ น ก ิ จ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 



๑๔๐ 
 

4 มีความเมตตาและอน ุเคราะห ์ต่อ
ประชาชนด้อยโอกาส 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

5 ไม่ดำเนินการเพื ่อผลประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

6 ร ักษาคำพูดและสัญญาที ่ ให ้ไว ้กับ
ประชาชน 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

7 ม ี ค ว ามประพฤต ิ ท ี ่ ด ี ง า ม  เ ป็ น
แบบอย่าง และส่งเสริมให้ทำความดี 
ยึดมั่นความถูกต้อง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

 3. ด้านวิสัยทัศน์         
1 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เป็นผู ้ที่มี

ความร ู ้  ความสามารถในการใช้
เ ท ค โ น โ ล ย ี ส ม ั ย ใ ห ม ่ ไ ด ้  เ ช่ น 
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่างๆ ในการ
ทำงานและติดต่อกับประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำงานเป็น
ทีม มองการณ์ไกล 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

3 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  เป็นผู ้ที่สนใจ
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ข อ ง ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ม า ก ก ว่ า
ความสำเร็จของตนเอง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
 

ใช้ได้ 

4 
 

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เป็นผู ้ท ี ่มี
ความทันสมัยทางความคิด มีลักษณะ
ความเป็นสากลพร้อมๆ กับลักษณะ
ของความเป็นไทย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

5 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เป็นผูที่มี
ความคิดเชิงรุก หาหนทางแก้ไขปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

6 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความคิด
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด และ
ทำงานอย่างเป็นรูปธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 

7 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์  
กำหนดทิศทางการทำงาน 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐  
ใช้ได้ 



๑๔๑ 
 

 

 

 

 

 

 4. ด้านบุคลิกภาพ         

1 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เป็นผู ้ที ่มี
บุคลิกสง่างาม     น่านับถือ และเป็น
ที่ยอมรับของผู้พบเห็นหรือประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ 0 4 0.8๐ 
ใช้ได้ 

2 สมาช ิกสภาผู ้แทนราษฎร  มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง      ไม่ยึดระเบียบ
มากในการปฏิบัติงาน ขอให้งานสำเร็จ 
ประชาชนยอมรับ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

ใช้ได้ 

3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความกล้า
หาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
ใช้ได้ 

4 
 

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เป็นผู ้ที ่มี
ความทันสมัยทางความคิด มีลักษณะ
ความเป็นสากลพร้อมๆ กับลักษณะ
ของความเป็นไทย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

ใช้ได้ 

5 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีการปฏิบัติ
ต่อประชาชนด้วยความเข้าใจ มีเมตตา 
และเอาใจใส่ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
ใช้ได้ 

6 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เสียสละ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
ใช้ได้ 

7 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ชัดเจน แน่นอน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 
 

 
Reliability 
 

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 

.983 28 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A1 104.7000 215.252 .860 .963 

A2 104.9000 218.645 .791 .983 

A3 104.8000 217.407 .762 .984 

A4 104.9333 214.547 .733 .988 

A5 104.6667 219.333 .691 .979 

A6 104.6667 218.161 .815 .987 

A7 104.4667 219.016 .865 .970 

B1 104.5000 219.293 .795 .973 

B2 104.4667 219.775 .819 .973 

B3 104.7667 220.254 .692 .989 

B4 104.6000 217.972 .756 .974 

B5 104.5667 224.530 .748 .969 

B6 104.6667 220.989 .729 .977 

B7 104.7333 220.133 .797 .974 

C1 104.6667 220.023 .885 .971 

C2 104.9000 221.266 .897 .988 

C3 104.7333 216.961 .718 .988 



๑๔๓ 
 

C4 104.7333 215.444 .704 .979 

C5 104.8000 210.993 .824 .977 

C6 104.6000 219.352 .600 .985 

C7 104.9000 221.266 .697 .988 

D1 104.7333 216.961 .718 .977 

D2 104.7333 215.444 .704 .979 

D3 104.8000 210.993 .824 .977 

D4 104.9000 221.266 .797 .988 

D5 104.7333 216.961 .718 .988 

D6 104.7333 215.444 .704 .988 

D7 104.8000 210.993 .824 .987 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

108.6000 233.972 15.29616 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

 



๑๔๖ 
 

 



๑๔๗ 
 



๑๔๘ 
 



๑๔๙ 
 



๑๕๐ 
 



๑๕๑ 
 



๑๕๒ 
 



๑๕๓ 
 



๑๕๔ 
 



๑๕๕ 
 



๑๕๖ 
 



๑๕๗ 
 

 



๑๕๘ 
 

 



๑๕๙ 
 

 



๑๖๐ 
 

 

 



๑๖๑ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๓ 
 

ภาพประกอบการสัมภาษณ ์

ประกอบการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จังหวัดชัยภูมิ” 

 

พระศรีสัจญาณมุนี   
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

สัมภาษณ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 

 

พระครูศรีปริยัติพิมล  
รองเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

สัมภาษณ์ วันท่ี 26 ธันวาคม 2562. 



๑๖๔ 
 

 

นายโสโชค สูโ้นนตาด  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส เขต ๑ พรรค อนาคตใหม่) 

สัมภาษณ์ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 
 

 

 

นายสมุทร  สงวนสิน   
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

สัมภาษณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2562 
 
 



๑๖๕ 
 

 

พลตรี ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์  
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  

สัมภาษณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2562 
 

 

พ.ต.ท.ชุมพล  เพ็งศิริ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

สัมภาษณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2562 
 



๑๖๖ 
 

 

นางสาวสุกานดา ตั้งใจ 
ผู้นำชุมชนบ้านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

สัมภาษณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 
 

 

นายก อบต.นาเสียว 

 

 

นายก อบต. กุดตุ้ม 



๑๖๘ 
 

 

นายก อบต.บ้านเล่า 

 

 

นายก อบต.โพนทอง 

 

 



 ๑๖๙ 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)           : พระมหาวิษณุ  จิรวฑฺฒนเมธี  (เจริญพล)                 
วัน/เดือน/ปี                       : วันที่  ๒ สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๓๗   
สถานที่เกิด : ๑๔ หมู่ ๒  บ้านโนนม่วง ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ที่อยูป่ัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ : วัดกลางเมืองเก่า ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  

จังหวัด ชัยภูมิ  ๓๖๐๐๐  
การศึกษา : นักธรรมชั้น เอก เปรียญธรรม ๓  
                                       : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า 
            วิทยา อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 
                                       : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                        วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

 : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน           : เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ   
                                         ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

 


