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 การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคคือ 

(1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือ

เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ท่ีมีปจจัยสวนบุคคล

แตกตางกัน (3) เพ่ือเสนอแนะคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน จํานวน 1,216 คน กําหนด

กลุมตัวอยางท่ีโดยการคํานวณตามสูตรของทาโรยามาเน ไดกลุมตัวอยาง 301 คนโดยใชเครื่องมือ คือ 

แบบสอบถาม แจกโดยไมเจาะจงจนครบตามจํานวนและนํามาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) รวมถึงการทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) เม่ือพบความแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตาง

นัยสําคัญนอยท่ีสุด Scheffè 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ=4.36) เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ดานภาวะผูนําทางการเมือง 

อยูในระดับมากท่ีสุด (Χ=4.47) ดานอุดมการณทางการเมืองอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ=4.43) ดาน

คุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด (Χ=4.40) ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (Χ=4.32) และ ดานนโยบายพรรคการเมือง อยูในระดับมาก (Χ=4.20)  
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การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบวา (1) 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวม ดานภาวะผูนําทางการเมืองดานและอุดมการณทางการเมืองแตกตางกันจึง

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ยกเวน ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ดานนโยบายพรรคการเมือง 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความคิดเห็นไมแตกตาง (2) นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีชั้นปการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว (3) นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีสายการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมและรายดานท้ัง 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว (4) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีความคิดเห็นตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ยกเวน ดานคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีอาชีพของผูปกครองตางกัน 

มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน (5) นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว

และมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยมี

มิติทางการพัฒนาไว 4 ดาน คือ  (1) มิติทางรางกายท่ีเนนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสติปญญา

ควบคูกันใหมีความเจริญเติบโตอยางสมบูรณ (2) มิติทางจิตใจ คือการพัฒนาใหมีความเขาใจตนเอง และ

มีความเขาใจในความรูสึกผูอ่ืนเคารพในสิทธิตอกัน (3) มิติทางความรู คือมีความรูในแกนของสาระวิชา

ของตนอยางลึกซ้ึงและความรูในระดับสังคม (4) มิติทางดานทักษะความสามารถ คือมีพัฒนาการใน

ทักษะทางความคิด การสื่อสาร ทักษะการอยูรวมกันในสังคม ทักษะในการบริหารการจัดการ  กลาวโดย

สรุปไดวา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร คือ ดานภาวะผูนําทางการเมือง คือ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผู มีวิสัยทัศนมองการณไกลเปนผูยึดม่ันในความยุติธรรม ดาน

อุดมการณทางการเมือง คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีมีความศรัทธาและเชื่อม่ันในระบอบ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตองเปนผูท่ียึดม่ันและเทิดทูนไวใน

สถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ยึดม่ันในผลประโยชนของสถาบันชาติ และประชาชน ดาน

คุณธรรมและจริยธรรม คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูปฏิบัติตนหรือมีพฤติกรรมท่ีดีเปน

แบบอยางท่ีดีแกประชาชนในสังคมและสอดคลองกับกฎหมายสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ เปนผูท่ียึดม่ันใน

กฎหมายและมีความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและหมูคณะรวมท้ังประชาชน ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง คือ สมาชิกสภา ผูแทนราษฎรตองเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายตาม ตองเปนผูมีความรู

ความสามารถทางกฎหมาย เปนผูท่ีมีความรูในระบบบริหารราชการแผนดิน  
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The objectives of the research titled “Member of Parliament Representative 

Desirable Characteristics in Opinion on High School Students of Suksanareewittaya 

School, Bangborn, Bangkok” were; (1). to study the opinions on desirable 

characteristics of members of the House of Representatives of high school students 

at Suksanareewittaschool, Bangbon, Bangkok, (2).to compare the opinions on 

desirable characteristics of members of the House of Representatives of high school 

students at Suksanareewittaschool, Bangbon, Bangkok based on their individual 

factors, and (3) to propose desirable characteristics of members of the House of 

Representatives in the opinion of high school students at Suksanareewittaschool, 

Bangbon, Bangkok. The samples were 301 high school students obtained by the 

formula of Taro Yamane. The data were collected by questionnaires and then 

analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way 

ANOVA.  The different results were checked by the least significant difference.  

The results of the study found that: 

The opinions on desirable characteristics of members of the House of 

Representatives of high school students at Suksanareewittaschool, Bangbon, Bangkok, 

was at a high level overall (x=4.36). When considering in each aspect, the political 

leadership was at the highest level (x=4.47), followed by political ideology (x=4.43), 

morality and ethics (x=4.40), qualifications of the candidates (x=4.32), and political 

party policy (x=4.20) respectively.  
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The comparative results indicated that; (1) High school students with 

different genders had different opinions on desirable characteristics of members of 

the House of Representatives on political leadership and political ideology as the 

hypothesis set, but students had no different opinion level on qualifications of 

candidates, political party policy, and morality and ethics. (2). High school students 

with different academic backgrounds had opinions on desirable characteristics of 

members of the House of Representatives indifferently as a whole and in aspect. (3). 

High school students with different study majors had different opinions on desirable 

characteristics of members of the House of Representatives differently in 4 aspects 

with a significant statistical figure at 0.05. (4). High school students having parents in 

different careers had no different opinion on desirable characteristics of members of 

the House of Representatives overall, except in morality and ethics.  (5). High school 

students with different periods of residence had no different opinions on desirable 

characteristics of members of the House of Representatives. The development 

dimension in 4 aspects consists of; 1). Physical dimensions that focus on developing 

physical intelligence, 2). Mental dimension is the development of self-understanding 

and understanding of others’ feeling, 3). Knowledge dimension is the ddep 

knowledge of the subject essence. 4). Skills dimesion is the development in thinking 

skills, communication skills, social skills.  In conclusion, the desirable characteristics 

of members of the House of Representatives in the opinion of high school students 

at Suksanareewittaschool in Bangbon of Bangkok are; in political leadership, the 

members of the House of Representatives must have vision and justice, in political 

ideology, the members of the House of Representatives must be faithful to the 

democratic system with monarchy,  and adhere to Nation, Religion and Monarchy, in 

morality and ethics, the members of the House of Representatives must behave 

themselves with good conduct as examples to the people in society and comply 

with the highest constitutional law and in  qualifications of candidates, the members 

of the House of Representatives must be legally qualified. Must have a legal 

knowledge and have knowledge in national administration.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธเลมนี้เปนการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” 

วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลงไดตามวัตถุประสงคของการวิจัยตามกรอบแนวความคิดในการวิจัยทุก

ประการก็ดวยคุณูปการของของ อุบาสกอุบาสิกาจารย ท้ังหลายท่ีคอยชี้แนะแนวทางการศึกษา

คนควาขอมูลตลอดจนการวิเคราะหผลในประเด็นสําคัญของการวิจัย ผูวิจัยรูสึกศรัทธาและซาบซ้ึงใน

คุณความดีของการสอบปองกันวิทยานิพนธเลมนี้ ตลอดจนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกรูปทุก

คนท่ีลงความเห็นอนุมัติผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงตามขอกําหนดทุกประการขอ

กราบขอบพระคุณอาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครองทุกทานท่ีใหคําปรึกษาตองานวิจัย
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (รัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน พ.ศ.2560) มาเปนระยะเวลานานปจจุบันเปนท่ี

ตระหนักดีวาสภาพของปญหาเก่ียวกับจริยธรรมและผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) 

ของนักการเมืองโดยรวมอยูในระดับท่ีคอนขางสูง โดยสภาพปญหาท่ีเห็นไดชัดเจน เชน การทุจริตใน

การเลือกตั้ง การซ้ือสิทธิขายเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงสวนใหญจะเปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

การใชอํานาจหนาท่ีของนักการเมืองเปนไปเพ่ือผลประโยชนสวนตนและพวกพอง เปนตน ปญหา

ดังกลาวนี้ถือวาเปนปญหาท่ีเกิดมาจากการใชอํานาจหนาท่ีของนักการเมืองแทบท้ังสิ้น 

บุคคลท่ีดํารงตําแหนงทางการเมืองไมวาจะเปนระดับชาติหรือระดับทองถ่ินตางก็อยูในฐานะ

ท่ีเปนผูบริหาร ซ่ึงสามารถนําประโยชน ความสุข ความเจริญมายังประชาชนและประเทศชาติ ขณะ 

เดียวกันก็สามารถนําความทุกข ความหายนะมาสูประชาชนและประเทศชาติไดเชนกัน โดยคุณลักษณะ

ของนักการเมืองตองมีจริยธรรมและความเสียสละไมเห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชน

สวนรวม ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความรู ความสามารถ รูปญหา รูหนาท่ี และ

มีจรรยาบรรณ รูจักวางแผนการพัฒนาบานเมืองใหตรงกับความตองการและความจําเปนของประชาชน

ในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูใหประชาชนในทองถ่ินใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

การเมืองของไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดี อันเนื่องจากประชาชนไดเรียกรอง

ใหมีการปฏิรูประบบการเมือง สงผลใหประเทศไทยไดมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม คือ “รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” ท่ีมีการกําหนดถึงบทบาท โครงสราง กลไกการตรวจสอบ

รวมท้ังท่ีมาของนักการเมืองแตกตางจากของเดิม ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเห็น

ไดวานักการเมืองเปนกลุมบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากรัฐธรรมนูญใหมโดยตรง ซ่ึงประชาชนคนไทย

ไดรับการปลูกฝงความคิดใหม ๆ ในการใชสิทธิการเลือกตั้ง บุคคลท่ีเปนตัวแทนท่ีจะเขาไปทําหนาท่ีใน

รัฐสภาหรือในคณะรัฐมนตรี รวมถึงมีองคกรอิสระท่ีเขามาสอดสองดูแลใหการเลือกตั้งเปนไปดวย

ความบริสุทธิ์ยุติธรรมท้ังการทํางานใหมีประสิทธิภาพและเปนไปโดยสุจริต 

สังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเทคโนโลยีและสภาพ 

แวดลอม การหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตกซ่ึงมีความเจริญทางดานวัตถุมากข้ึน การพัฒนาประเทศ

โดยมุงความเจริญทางดานเศรษฐกิจและความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วโดยขาดความสมดุล

ทางดานการพัฒนาจิตใจ คุณธรรมและคานิยม กอใหเกิดปญหาทางดานจิตใจ ผลของความเจริญ ทาง 
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ดานวัตถุ ท่ีขาดการพัฒนาทางดานจิตใจ เปนท่ีมาของปญหาสังคมท่ีดูเหมือนจะทวีความรุนแรงข้ึน 

เรื่อย ๆ ปญหาเหลานี้ลวนสรางความไมสงบในสังคม สรางความเดือดรอนใหกับทุกฝายโดย เฉพาะ

อยางยิ่งกลุมเยาวชนผูซ่ึงเปนกําลังสําคัญในอนาคตท่ีจะพัฒนาประเทศใหเกิดความเจริญ กาวหนา 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค” เพ่ือจะไดทราบถึงแนวทางการแกไขเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนกลุมเยาวชนผูซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญในอนาคตท่ีจะพัฒนาประเทศใหเกิดความ

เจริญกาวหนาตอไป และเพ่ือเปนขอมูลสําหรับองคกรทางการเมืองในการกําหนดกฎเกณฑ ระเบียบ 

ขอบังคับ และมาตรฐานตาง ๆ ในการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาสูระบบการเมือง อันเปน

ประโยชนตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหดียิ่งข้ึนตอไป  

     

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

งานวิจัย “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคขอ’การวิจัยตาม

รายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีเพศ ระดับชั้น สายการเรียน อาชีพของผูปกครองและระยะเวลาท่ีอาศัย ท่ีแตกตางกัน 

1.2.3 เพ่ือเสนอแนะคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 

งานวิจัย “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” มีสมมติฐานของการวิจัยตาม

รายละเอียดดังนี้ 

1.3.1 นักเรียนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ี

พึงประสงคแตกตางกัน 
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1.3.2 นักเรียนท่ีมีระดับชั้นตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 

1.3.3 นักเรียนท่ีมีสายการเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 

1.3.4 นักเรียนท่ีอาชีพของผูปกครองตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 

1.3.5 นักเรียนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัย ท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย  

 

การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” มีขอบเขตของการ

ศึกษาวิจัยดังตอไปนี้ 

1.4.1 ขอบเขตดานประชากรไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนศึกษานารี

วิทยา เขตบางบอน จํานวน 1,216 คน 

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหาไดแก ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

ศึกษานารีวิทยาท่ีมีตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ในเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ดาน ดังนี ้

 1. ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับการเลือกตั้ง 

 2. ดานนโยบายของพรรคการเมือง 

 3. ดานภาวะผูนําทางการเมือง 

 4. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 5. ดานอุดมการณทางการเมือง 

1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร” มีดังนี้ 
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1.5.1 ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารี

วิทยา ท่ีมีตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

1.5.2 ทําใหทราบถึงความแตกตางของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะของสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 

1.5.3 ทําใหทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงคและแนวทางการแกไขความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

1.5.4 สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 

 

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค” มีศัพท

เฉพาะท่ีใชศึกษาดังนี้ 

คุณลักษณะ หมายถึง คุณลักษณะปรุงแตง (Individual attributes) ตาง ๆ เฉพาะ

รายบุคคล ซ่ึงประกอบดวยสิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ ภาวะดานอารมณและจิตใจ (Tempera-

ment) ความตองการ (Need) แรงขับ (Motives) และคานิยม (Values) 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ส.ส. ยอมาจาก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (Member 

of The Parliament; MP) หมายถึง ตัวแทนของประชาชน ซ่ึงไดรับการเลือกมาจากประชาชน

โดยตรง ส.ส. ทําหนาท่ีในการออกกฎหมายตาง ๆ รวมถึงควบคุมการทํางานของรัฐบาล ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหสภาผูแทนราษฎร (House of 

Representatives) ประกอบไปดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 500 คน สมาชิกซ่ึงมาจากการ

เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน 350 คน และสมาชิกซ่ึงมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง

จํานวน 150 คน (มาตรา 83 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน พ.ศ.

2560) ซ่ึงไดรับการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนเสียงท่ีพรรคท่ีตนเองสังกัดไดรับจากประชาชนท้ัง

ประเทศ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค (Desired Characteristics) หมายถึง คุณลักษณะดาน

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข สิ่งท่ี
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพึงประพฤติ ปฏิบัติในหนาท่ีของนักการเมืองไทยท่ีประชาชนปรารถนา ซ่ึง

ประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ดานประกอบดวย 

1) คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง หมายถึง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีวุฒิภาวะใน

ระดับปริญาตรีตองเปนผูมีความรูความสามารถทางกฏหมายตองเปนผูท่ีเคยผานการรับราชการใน

ระดับผูบริหารตองเปนผูท่ีมีความรูในระบบบริหารราชการแผนดินและตองเปนผูมีคุณสมบัติถูก  

ตองตามกฏหมายตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

2) คุณลักษณะดานนโยบายของพรรคการเมืองหมายถึง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปน

ผูท่ีสังกัดพรรคการเมือง ตองเปนผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศตองเปนผู

ยึดถือนโยบายการบริหารและปฏิบัติตามอยางเครงครัดตองคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนเปน

สําคัญและตองเปนผูท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศ 

3) คุณลักษณะดานภาวะผูนําทางการเมืองหมายถึง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูเปน

ผูมีวิสัยทัศน มองการณไกลพรอม เปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะและบริการใหท่ัวถึงเปนผูมีหนาท่ี

ตองกระทําหรือรับผิดชอบตามวุฒิภาวะ ความรู  ความสามารถเปนผูรักษาหรือประสานงาน 

ใหเปนท่ียอมรับของประชาชนในสังคมใหมีความสามัคคีกลมเกลียวเปนผูท่ีกลาตัดสินใจในการควบคุม

บังคับบัญชาและยึดม่ันในความถูกตองอยางเครงครัดและตองเปนผูมีความยุติธรรม คือ การปฏิบัติให

ถูกตองตามความยุติธรรมและศีลธรรมวางตนเปนกลางไมเอนเอียงในการท่ีจะกอใหเกิดประโยชนหรือ

เปนโทษตอผูหนึ่งผูใด 

4) คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูยึด

ม่ันในหลักคําสอนของศาสนาและปฏิบัติตนอยางเครงครัดตามหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาของ

ตนเปนผูปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามทํานองคลองธรรมตามปทัสฐานทางสังคมตามหลักสากลเปนผู

ปฏิบัติตนหรือมีพฤติกรรมท่ีดีเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนในสังคมและสอดคลองกับกฏหมายสูงสุด

ตามรัฐธรรมนูญเปนผูท่ีทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยจิตวิญญานและถูกตองตาม

ตัวบทกฏหมายเปนผูท่ียึดม่ันในกฏหมายและมีความซือสัตยสุจริตตอตนเองและหมูคณะรวมท้ัง

ประชาชนเปนสําคัญ 

5) คุณลักษณะดานอุดมการณทางการเมืองหมายถึง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ี

มีความศรัทธาและเชื่อม่ันในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุขตองเปนผูท่ียึดม่ันและเทิดทูนไวในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยตองเปนผูท่ียึดม่ัน

ในความเปนรัฐชาติมีอุดมการณ คือมีความเปนชาตินิยมในตัวเองตองเปนผูยึดม่ันในผล ประโยชน

ของสถบันชาติ และประชาชนโดยรวมเปนหลักตองเปนผูท่ีความเปนนักอนุรักษนิยมรักษาไวซ่ึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและมีความเปนเสรีนิยมมีพัฒนาการไปพรอมกันโดยไมใหมีความ

เสื่อมเสียใด ๆ เกิดข้ึน 
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โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนศึกษานารีวิทยา (Suksanareewittaya) เลขท่ี 1122แขวง 

บางบอน เขตบางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10150 ระดับท่ีเปดสอน มัธยม ศึกษา

ตอนตน-มัธยมศึกษาตอนปลาย ปจจุบันมีนักเรียนท่ีศึกษาอยู จํานวน 2,862 คน 

นักเรียน หมายถึง นักเรียนท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนศึกษานารีวิทยา (Suksanaree wittaya) 

เลขท่ี 1122 แขวง บางบอน เขตบางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย  10150  

ในระดับชั้นมัธยมปลายจํานวนท้ังสิ้น 1,296 คน 

เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้ แบงออกเปน 2 เพศ 

คือ 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

ระดับช้ันการศึกษา หมายถึง ระดับ สายสามัญ คือ การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ และสาระ

เพ่ิมเติม เชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว เปนตนโดยการจัดการศึกษาสายสามัญ แบง

ออกเปน 1) ระดับประถมศึกษาตอนตน 2) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถทุกดาน ตามลําดับข้ันและ

หลักสูตรของสถานศึกษา และหลักสูตรของกระทวงศึกษากําหนดไว วาแตละระดับควรพัฒนาดาน

ใดบาง และเพ่ิมเติมความรู ความสามารถในดานใด สําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้จะใชระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายเทานั้น 

สายการเรียน หมายถึง การศึกษาตอสายสามัญ (ม.4 - ม.6) การศึกษาตอของนักเรียนท่ีจบ

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 แลว มีความสําคัญอยางยิ่งตอตัวนักเรียนเพราะนั่นจะเปนตัวกําหนดอนาคตของ

เสนทางอาชีพวาจะเดินตอไปในทางใด การศึกษาตอหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 แลวการเขาศึกษา

ตอในสายสามัญคือ มัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 เปนการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในชวงชั้นท่ี 4 

เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ ใช

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรคือ 3 ปโดยแบงการศึกษาออกเปนกลุมสาระตาง ๆ ตามความถนัด

และความสนใจของนักเรียน คือ 

1) กลุมท่ีเนนการเรียนรูดาน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (วิทย-คณิต) 

2) กลุมท่ีเนนการเรียนรูดาน ศิลปศาสตร-คณิตศาสตร (ศิลป-คํานวณ) 

3) กลุมท่ีเนนการเรียนรูดาน ศิลปศาสตร-ภาษา (ศิลป-ภาษา) 

4) กลุมท่ีเนนการเรียนรูดาน ศิลปศาสตร-สังคม (ศิลป-สังคม) 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัย คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับพรรคการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและ

คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งและนโยบายพรรคการเมือง 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมือง 

2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําทางการเมือง 

2.5 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอุดมการณทางการเมือง 

2.6 บทบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสิทธิหนาท่ีเก่ียวกับการ

เลือกตั้ง 

2.7 บริบท พ้ืนท่ีการวิจัย 

2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.9 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

2.1.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความหมายแตกตางกันคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

(Desired Characteristics) คือลักษณะท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน อันเปนคุณลักษณะท่ีสังคมตอง 

การในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ท้ัง

ในฐานะพลเมืองและพลโลก คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ซ่ึงกําหนดในมาตรฐานการศึกษาชาติคือ 

คุณธรรมและจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยคนไทยตองมีการดําเนินชีวิตโดยกาย

สุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต สําหรับการวิจัยนี้ไดกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคออกเปน 3 ดาน 

ไดแก (1) คุณลักษณะดานคุณธรรม (2) คุณลักษณะดานสังคม และ (3) คุณลักษณะดานการเรียนรู 

วันเพ็ญ เนตรประไพ (2553) ไดใหแนวคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค ไวดังนี้ คือ 

พฤติกรรมท่ีคาดหวังวาจะใหเกิดข้ึนกับนักเรียนตองเปนพฤติกรรมท่ีดีงามตามท่ีสังคมยอมรับ

ประกอบดวยคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ คือ (1) มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย (2) มีความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและตอผูอ่ืน (3) ยึดม่ันในกฏระเบียบและกติกาของ
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สังคม (4) ใฝรูมีความตั้งใจในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ (5) มีวิถีชีวิตอยางพอเพียง ดําเนิน

ชีวิตอยางพอเพียง (6) มีความมุงม่ันตอการทํางานมีความเพียรพยายาม (7) มีความเปนชาตินิยม ใน

ความเปนคนไทย (8) ประกอบดวยจิตสาธารณะท่ีจะบําเพ็ญตนในการชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม การ

ปลูกฝงลักษณะดังกลาวใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนทุกคนเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในองครวมท้ังดาน

สติปญญา และคุณธรรม อันจะนําไปสูความเจริญกาวหนาและความม่ันคงสงบสุขในสังคม 

 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค หลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544 มีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาคนไทยใหเปนคน

ท่ีสมบูรณมีสติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิตและประกอบ

สัมมาอาชีพไดอยางถูกตองรวมท้ังมีความม่ันคง มีภูมิคุมกันในชีวิต ดังเชน 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543) ไดกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงคของคนไทยโดยแบงมิติทางการพัฒนาไว 4 ดานดังนี้วา (1) มิติทางรางกายท่ีเนนการ

พัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสติปญญาควบคู กันใหมีความเจริญเติบโตอยางสมบูรณตาม 

เกณฑมาตรฐานการพัฒนาแตละวัย (2) มิติทางจิตใจ คือการพัฒนาใหมีความเขาใจตนเอง และมีความ

เขาใจในความ รูสึกผูอ่ืนเคารพในสิทธิตอกัน (3) มิติทางความรูคือมีความรูในแกนของสาระวิชาของตน

อยางลึกซ้ึงและ ความรูในระดับสังคมและสามารถวิเคราะหแนวโนมของแนวทางการศึกษาของอนาคต 

(4) มิติทางดานทักษะความสามารถคือมีพัฒนาการในทักษะทางความคิด การสื่อสาร การใชภาษาท้ัง

ไทยและตาง ประเทศทักษะทางระบบสารสนเทศ ทักษะการอยูรวมกันในสังคม ทักษะในการบริหาร

การจัดการ 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2543) ไดกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของคนไทยในอนาคตไววา คนไทยนั้นจะตองมีพัฒนาการชีวิตท่ีท่ีเหมาะสมกับวัย มีสมรรถ 

ภาพทางกายสมบูรณ มีความรูทางทักษะวิชาชีพเชี่ยวชาญตอการใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสมมีความสามารถในการปรับตัวและผสมผสานแนวความคิดในการพัฒนาตามมิติตาง ๆ ท่ีมี

ความแตกตางกันและการอยูรวมกันของสังคม 

มัณฑนา สังขะกฤษณ (2535) ไดกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของคนไทยในอนาคตไววาตองเปนผูท่ีรูจักการใชเหตุผลมีความสามารถในการใชวิจารณญาน

ในการแยกแยะความผิดชอบชั่วดีรูจักการใชวิธีการแกไขปญหาอยางชาญฉลาด รูเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และมีภูมิคุมกันในตนเองเอ้ือเฝอเผื่อแผตอกันและเก้ือกูลประโยชน

ตอกันเคารพในสิทธิเสรีภาพตอกัน มีทักษะในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองตอศักยภาพของตนเอง

ตอชุมชนและสังคม รวมท้ังสรางสรรคสังคมใหเกิดความสงบสุขรวมกัน 
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2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคุณลักษณะ 

วันเพ็ญ เนตรประไพ (2535) ไดกลาวถึงทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะไววามีสวน

สําคัญในการพัฒนาบุคคลใหประกอบดวยคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท้ังยังเปนการกําหนด

พฤติกรรมของมนุษยท่ีแสดงออกมาในเชิงคุณภาพเปนอยางดีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา

คุณลักษณะประกอบดวยการศึกษา “ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม” (Social Learning theories) 

ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมจัดไดวาเปนทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอการพัฒนาตนและการ

ปรับพฤติกรรม ทฤษฎีนี้พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาว แคนาดา Alben Bandura Bandura มีผลงาน

ทางวิชาการมากมาย Bandura มีแนวคิดท่ีวาการเรียนรูนั้นไมจําเปนท่ีจะตองพิจารณาในแงของการ

แสดงออกหากแตวาการไดมาซ่ึงความรูใหม ๆ ถือวาการเรียนรูไดเกิดข้ึนแลวแมจะยังไมไดมีการ

แสดงออกก็ตาม Bandura เนนท่ีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในตองมีปจจัยสวนบุคคลรวมดวย

และบุคคลตองการพัฒนาและปรับตัวอยางเต็มใจทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมเนนแนวคิด 3 

ประการ 

1) แนวคิดการเรียนรูโดยการสังเกต (Observational Learning) การเรียนรูโดยการสังเกต 

(Observational Learning) มีความเชื่อวาการเรียนรูสวนใหญของคนเรานั้นเกิดข้ึนจากการสังเกต 

สังเกตพฤติกรรมจากตัวแบบ ในการเรียนรูผานตัวแบบนั้นตัวแบบเพียงคนเดียวสามารถถายทอดท้ัง

ความคิด และการแสดงออกไปพรอม ๆ กันและเนื่องดวยคนเรานั้นใชชีวิตในแตละวันในสภาพแวดลอม

ท่ีตางกันการรับรูเก่ียวกับสภาพการณทางสังคมจึงตองผานประสบการณของผูอ่ืนคนสวนมากรับรู

เรื่องราวตาง ๆ ของสังคมโดยการผานทางสื่อแทบท้ังสิ้นการเรียนรูโดยการสังเกตของ Bandura แบง

ออกเปน 4 กระบวนการ คือ (1) กระบวนการตั้งใจ บุคคลจะตั้งใจเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อยางตั้งใจ (2) กระบวนการเก็บจําบุคคลจะจดจําลักษณะของตัวแบบและแปลงขอมูล (3) กระบวนการ

กระทํา เม่ือจดจําไดแลวบุคคลก็เริ่มท่ีจะปรับพฤติกรรมใหใกลตัวแบบ (4) กระบวนการจูงใจ หากมี

บุคคลอ่ืนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงก็จะรูสึกอยากทําอีก 

2) แนวคิดของการกํากับตนเอง (Self-Regulation) การกํากับตนเอง (Self-Regulation) 

คือความตั้งใจและความปรารถนาท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองและจะตองฝกฝนกระบวน 

การการกํากับตนเองซ่ึงประกอบดวย 3 กระบวนการคือ (1)  กระบวนการสังเกตตนเองบุคคลจะตองรู

วาวากําลังทําอะไรอยู (2) กระบวนการตัดสินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะตองอาศัยทักษะในการ

ตัดสิน (3) การแสดงปฏกิิริยาตอบสนอง ทักษะในการตัดสินจะนําไปสูการแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง 

3) แนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) การรับรูความสามารถของ

ตนเอง (Self-Efficacy) เชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเองนั้นมีผลตอการกระทําของบุคคล 

บุคคลแตละคนอาจจะมีความสามารถไมตางกันแตอาจแสดงออกในคุณภาพท่ีแตกตางกันไดการรับรู

ความสามารถของตนเองนั้น เปนการตัดสินความสามารถของตนเองวาจะสามารถทํางานไดในระดับ
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ใดในขณะท่ีความคาดหวังเก่ียวกับผลท่ีจะเกิดข้ึนนั้นเปนการตัดสินผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํา

พฤติกรรม 

กลาวโดยสรุปไดวาทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมนั้นมนุษยสามารถเรียนรูและพัฒนาไดจาก

ผลของการปฏิบัติซ่ึงเปนการเรียนรูไดจากประสพการณโดยตรง หรือการลอกเลียนแบบซ่ึงเปนการ

เรียนรูไดจากประสพการณโดยทางออมโดยกระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษยนั้นเปนปฏิสัมพันธ

ระหวางพฤติกรรมขององคประกอบสวนบุคคลและองคประกอบทางสิ่งแวดลอม 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและ

คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งและนโยบายพรรคการเมือง  

 

“พรรคการเมือง” เรียกยอวา “พรรค” คือองคกรทางการเมืองท่ีรวมบุคคลท่ีมีอุดมการณ

เดียวกัน นั่นคือมีแนวความคิดทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ แบบเดียวกันหรือคลายคลึงกัน เพ่ือ

สงบุคคลเขารับเลือกตั้ง เพ่ือใหไดเสียงขางมากในรัฐสภาและจัดตั้งรัฐบาลเขามาบริหารประเทศตาม

แนวความคิดหรือนโยบายท่ีสอดคลองกับอุดมการณของกลุม ลักษณะสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหพรรค

การเมืองมีลักษณะแตกตางจากกลุมทางการเมืองอ่ืน ๆ ก็คือ พรรคการเมืองจะตองมีความปรารถนา

หรือตองการท่ีจะเปนรัฐบาล เพ่ือจะไดมีโอกาสนํานโยบายของพรรคไปปฏิบัติจริงพรรคการเมืองสวน

ใหญจะมีผูนํา ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวถาพรรคการเมืองนั้นไดรับเสียงขางมาก จะรับหนาท่ีเปนผูนํารัฐบาล 

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองจะเปนสถาบันทางการเมืองท่ีมีความสําคัญมาก

และขาดไมไดในกระบวนการปกครอง เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองท่ีให

ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและมีอิทธิพลเหนือรัฐบาล โดยผานทางสภาผูแทนราษฎร 

 

2.2.1 ความหมายของพรรคการเมือง “โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระ

ราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” โครงการสารานุกรมไทยฯ สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300) จากขอมูลการศึกษากลาวไววา พรรคการเมือง ตรงกับภาษาอังกฤษวา 

Political Party ในภาษาฝรั่งเศสวา Partie Politigve และในภาษาเยอรมันวา Politische Partai ซ่ึง

เปนคํามาจากภาษารากเหงาอันเดียวกันคือ ภาษาลาตินวา Pars ซ่ึงแปลวา สวน ดังนั้นพรรคการเมือง

จึงหมายถึงสวนของประชาชนท่ีมีแนวความคิดเหมือนกันและมีผลประโยชนรวมกันในประเทศท้ังหมด 

ท่ีรวมกลุมกันเปนพรรคการเมืองข้ึนมา โดยมีแนวความคิดท่ีจะเขาไปมีบทบาทในการบริหารประเทศ 

เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในทางการเมืองการปกครองรวมกัน ความหมายของพรรคการเมืองตามทัศนะ

ของนักปราชญทางรัฐศาสตรไดใหความหมายแตกตางกันตามแนวความคิดของตนดังนี้ พรรคการเมือง 

คือกลุมของเอกชนท่ีมีผลประโยชนคลายคลึงกัน และมีความตองการอยางเดียวกัน ไดรวมกันข้ึนเพ่ือ
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วัตถุประสงคท่ีจะเขาควบคุมและกําหนดนโยบายของรัฐ โดยการเอาชนะในการเลือกตั้ง การออก

กฎหมายและการบริหารประเทศ Edmund Burke ไดใหทัศนะวา พรรคการเมือง หมายถึง กลุมบุคคล

ท่ีเห็นพองในหลักการสําคัญท่ีจะรักษาสวนประโยชนของชาติและสวนรวม 

ชัยอนันต สมุทวณิช (2517) แนวความคิดเบื้องตนเก่ียวกับการเมือง ไดกลาวไววา ในทาง

ทฤษฎีรัฐศาสตร มุมมองท่ีใชพิจารณาการเมืองหรือพูดเปนศัพททางวิชาการก็คือแนวการศึกษา

วิเคราะหการเมือง (Approach to Political Analysis) กลาวคือเปนเรื่องของการใชอํานาจแบบสอง

ทางระหวางฝายท่ีเปนผูปกครอง (Rulers) และฝายผูถูกปกครอง (Ruled) หากเราวิเคราะหตามความ 

หมายแลจะเห็นไดวาการใชอํานาจแบบสองทางระหวางฝายท่ีเปนผูปกครอง (Rulers) และฝายผูถูก

ปกครอง (Ruled) นั้นคือการใชอํานาจผานพรรคการเมืองท้ังสองกลุมท้ังกลุมหนึ่งเปนฝายปกครอง 

และกลุมหนึ่งคือฝายผูถูกปกครอง การเมืองเปนเรื่องเก่ียวกับรูปของรัฐและการจัดระเบียบความ 

สัมพันธภายในรัฐระหวางผูปกครองและผูถูกปกครอง โดยเม่ือสังคมมนุษยยังมีความจําเปนท่ีจะตองมี

รัฐบาล คนเราจึงตองแบงออกเปนสองพวกใหญ ๆ คือ ผูท่ีทําหนาท่ีบังคับกับผูถูกบังคับเสมอ 

บุญศรี มีวงศอุโฆษ (2543) ไดใหความหมายของพรรคการเมืองไววา ความหมายของคําวา 

“พรรคการเมือง” ในตางประเทศและในประเทศไทย ตางก็ใหความหมายพรรคการเมืองท่ีมีลักษณะ

คลาย ๆ กัน คือ ในตางประเทศ เชน ประเทศเยอรมนี กฎหมายพรรคการเมืองไดใหคําจํากัดความ

สําหรับคําวา “พรรคการเมือง” ไวในมาตรา 2 อนุมาตรา 1 วา “พรรคการเมือง คือ การรวมกลุมของ

พลเมืองอยางถาวรหรือเปนระยะเวลานาน ๆ เพ่ือเขาไปมีอิทธิพลตอการสรางเจตจํานงทางการเมืองไม

วาจะดําเนินการในระดับสหพันธหรือระดับมลรัฐและประสงคท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในสภาผูแทนราษฎร

แหงสหพันธหรือสภาแหงมลรัฐ หากวาเม่ือพิจารณาถึงภาพรวมตามสภาพความเปนจริงท้ังหมด

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในแงของจํานวนสมาชิกและในแงของการปรากฏตัวตอสาธารณชนแลว ชี้ชัดวาการ

รวมกลุมนี้มีความตั้งใจท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไว” เปนตน สวนในประเทศไทยไดให

ความหมายพรรคการเมืองไว เชน  

หยุด แสงอุทัย (2517) ไดกลาวถึงแนวคิด “พรรคการเมือง” คือคณะบุคคลซ่ึงรวมกอตั้ง

เปนพรรคข้ึน โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะรวบรวมความคิดเห็นในทางการเมือง กําหนดเปนนโยบายของ

พรรคการเมืองเพ่ือประโยชนในการเลือกตั้งผูแทน โดยวิถีทางประชาธิปไตย”  

เกษม อุทยาทิน (2524) ไดกลาวถึงแนวคิด “พรรคการเมือง” ไววา พรรคการเมืองคือ

กลุมของพลเมืองซ่ึงมีความคิดเห็นในปญหาสาธารณะรวมกันและปฏิบัติการรวมกัน (Oganized) เปน

หนวยการเมืองเพ่ือแสวงหาการควบคุมรัฐบาล โดยตั้งใจสงเสริมการกําหนดการ (program) และ

นโยบาย (policy) ซ่ึงเขาเชื่อถือ 

จรูญ สุภาพ (2524) ไดกลาวถึงแนวคิด “พรรคการเมือง” เปนกลุมของเอกชนท่ีมีผล 

ประโยชนคลายคลึงและความตองการอยางเดียวกัน โดยรวมกันข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคท่ีจะเขาควบคุม
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และกําหนดนโยบายของรัฐโดยการเอาชนะในการเลือกตั้งการออกกฎหมายและการบริหาร” จากคํา

นิยามความหมายของพรรคการเมืองของตางประเทศและของประเทศไทยขางตน 

สรุปประเด็นถึงแนวคิดของการเปนพรรคการเมืองไดดังนี้ 

1) ตองมีการรวมตัวเปนกลุม ชมรม หรือสมาคม (Association) ซ่ึงจะมีสมาชิกหรือจํานวน

บุคคลมากนอยเทาใดข้ึนอยูกับกฎหมายของแตละประเทศจะบัญญัติไว 

2) กลุมบุคคล ชมรม หรือสมาคม ตองมีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาสาธารณะทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมในหลักการใหญ ๆ ท่ีเหมือนกัน 

3) กลุมบุคคลท่ีรวมกันนี้ ตองมีกําหนดการ (program) และนโยบาย (policy) ท่ีชัดแจง

และแนนอนลงไป แสดงตอผูเลือกตั้งใหทราบเพ่ือจะไดมีชัยชนะในการเลือกตั้ง 

4) กลุมบุคคลจะตองมีวัตถุประสงคท่ีจะไปควบคุมและกําหนดนโยบายรัฐบาลจัดการ

บริหารประเทศและออกกฎหมายตามแนวนโยบายของพรรคท้ังหมดหรือบางสวนเทาท่ีสามารถจะทํา

ไดมากท่ีสุด 

 

2.2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมือง  

สงบ เช้ือทอง กลาวถึงแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพรรคการเมืองไววาพรรคการเมือง คือกลุม

ของบุคคลท่ีมีความคิดเห็นทางการเมืองคลาย ๆ กันหรือมีอุดมคติทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน

รวมตัวกันเพ่ือใหมีการตอสูแขงขันทางการเมืองตามวิถีทางการปกครองแบบประชาธิปไตย เพ่ือตอรอง

ผลประโยชนตาง ๆ หรือเพ่ือมุงหวังเขาไปเปนรัฐบาลทําหนาท่ีบริหารราชการแผนดินกลุมบุคคล

ดังกลาวนี้ก็คือ พรรคการเมือง (Political Party) นั่นเองทฤษฎีการเมืองเปนผลมาจากการศึกษาคนควา

หาทางแกไขปญหาทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในแตละยุคแตละสมัย โดยการตั้งสมมติฐาน การรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะห การสรุปผล การตีความ การอธิบาย และการเสนอแนะเก่ียวกับขอเท็จจริงทาง

การเมืองท่ีเกิดข้ึนซํ้า ๆ กัน จนกลายเปนกฎเกณฑหรือทฤษฎีทางการเมืองข้ึนมา ทฤษฎีการเมืองใน

ปจจุบันเปนการแสวงหาความรูหรือความจริงคอนขางมีความชัดเจนและสามารถอธิบายหรือทํานาย

ปรากฎการณทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนไดใกลเคียงความเปนจริง มีความนาเชื่อถืออยูไมนอย แตอยางไรก็

ตามการวิวัฒนาการของทฤษฎีการเมืองในยุคปจจุบันยอมมีความเก่ียวเนื่องกับทฤษฎีการเมืองในยุค

โบราณเชนกัน เพราะทฤษฎีการเมืองยุคโบราณเปนพ้ืนฐานในการศึกษา คนควา หาคําตอบตาง ๆ และ

มีการปรับปรุงแกไขในขอบกพรองอยางตอเนื่องยาวนาน กอใหเกิดแนวคิดทฤษฎีทางการเมืองใหม ๆ 

ข้ึนมาความหมายของทฤษฎีการเมืองมีหลากหลายทัศนะข้ึนอยูกับการตีความและมุมมองของ

นักปราชญแตละทาน ซ่ึงพอท่ีจะประมวลไดดังนี้ 

จรูญ สุภาพ (2528) ไดใหทัศนะวา ทฤษฎีการเมืองมีลักษณะชัดเจนและแนนอนกวา

ปรัชญาการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเก่ียวกับสาระ คําอธิบายและความหมาย โดยท่ัวไป
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ทฤษฎีการเมืองจะเปนผลเนื่องมาจากการศึกษาคนควาและพิสูจนไดวาเปนความจริงท่ีอาจรับกันได 

แตอาจไมเปนความจริงแทสมบูรณเหมือนวิทยาศาสตร การเมืองจะมีลักษณะท่ีสําคัญอยางนอย 3 

ประการ คือ ขอเท็จจริงหรือขอมูลตาง ๆ ท่ีไดมาจากการศึกษารวบรวมความเปนจริง หลักท่ัวไปซ่ึง

ไดมาจากการวิเคราะหขอมูล และทดสอบขอมูลเหลานั้นจากสภาพท่ีเปนจริงในสังคม คุณคาซ่ึง

หมายถึงประโยชนท่ีจะพึงบังเกิดข้ึนได และนาท่ีจะเปนเหตุผลเพียงพอท่ีจะใชเปนแนวทางปฏิบัติ 

รอเบอรต อี. เมอรฟ (Robert E. Murphy) (1970) ใหทัศนะวา ทฤษฎีการเมืองเปน

เรื่องท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหความคิดหรือปรัชญาเก่ียวกับการเมืองการปกครอง นักทฤษฎี

การเมืองมุงม่ันท่ีจะทําความเขาใจและตีคาขอมูลความจริงท่ัวไปท่ีมีความสัมพันธกับการกําหนด

สมมติฐาน (hypothesis) เก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองและคุณคาทางสังคม 

เอ็ดเวอรด ซี. สมิธ (1968) เสนอคําจํากัดความท่ีดูจะครอบคลุมลักษณะและขอบเขตของ

ทฤษฎีการเมืองไวไดท้ังหมด โดยใหไววา ทฤษฎีการเมืองคือ “สวนท้ังหมดของคําสอน (doctrine) ท่ี

เก่ียวของกับกําเนิด, รูปแบบ, พฤติกรรม และจุดมุงหมายของรัฐ สวนของคําสอนนี้อาจแบงลักษณะ

ออกเปนประเภทไดดังนี้ จริยธรรม, จินตนาการ, สังคมวิทยา, กฎหมาย, และวิทยาศาสตร” สมิธและ

เซอรเชอรใหอรรถาธิบายเก่ียวกับลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

1) ลักษณะแบบจริยธรรม (Ethical) ไดแกสวนของทฤษฎีการเมืองท่ีเก่ียวของกับสิ่งใดควร

ทําหรือไมควรทําถูกตองหรือไมถูกตองในกิจกรรมทางการเมือง 

2) ลักษณะแบบจินตนาการ (Speculative) คือสวนท่ีเปนความคิดฝนหรือมโนภาพท่ียังไม

ปรากฏเปนจริงข้ึนมา เชน การใฝฝนถึงรัฐในอุดมคติ หรือการวาดภาพเลิศนครในจินตนาการ 

3) ลักษณะเชิงสังคมวิทยา (Sociological) เปนสวนของทฤษฎีการเมืองท่ีเก่ียวของกับการ

วิเคราะหหรือทดลองเปรียบเทียบเพ่ือแสวงหาความสัมพันธระหวางรัฐกับสวนอ่ืน ๆ ของสังคมหรือ

การวิเคราะหรัฐในรูปของการรวมตัวทางสังคม 

4) ลักษณะแบบกฎหมาย (Legal) ไดแกสวนท่ีศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของกฎหมายสังกัป

ของกฎหมายและสถานะทางกฎหมายซ่ึงเกิดข้ึนมาจากสถาบันตาง ๆ และเปนเสมือนเครื่องมือท่ีจะ

กระจายและควบคุมการใชอํานาจทางการเมือง 

5) ลักษณะแบบวิทยาศาสตร (Scientific) ไดแกทฤษฎีท่ีเกิดจากการสังเกตการณ การ

ทดลอง เปรียบเทียบพฤติกรรมการเมืองเพ่ือจะคนหาแนวโนมและความนาจะเปนไป การศึกษาสาเหตุ

และธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ฯลฯ เปนตน (อางจาก สุขุม นวลสกุล และโกศล  

โรจนพันธุ. 2544, หนา 3-4 ) 

สมบัติ จันทรวงศ (2527) ไดกลาวถึงทฤษฎีการเมืองไววา ทฤษฎีการเมืองคือ กฎแหง

พฤติกรรมทางการเมืองซ่ึงเปนสากล ท่ีนักรัฐศาสตรสามารถจะนํามาใชประโยชนในการทํานาย

เหตุการณในอนาคตได จะเห็นไดวา “ทฤษฎีการเมือง” ตามความหมายนี้ เปนผลสืบเนื่องโดยตรงมา
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จากการท่ีนักสังคมศาสตร พยายามทําใหความรูทางสังคมศาสตร เปนความรูท่ีอาจมีการพิสูจน หรือ

ทดลองอยางใดอยางหนึ่งได เชนเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตร ดังท่ีไดกลาวมาแลวนั่นเอง ในทาง

ปฏิบัติ ทฤษฎีการเมืองตามนัยนี้ ใหความสําคัญอยางยิ่งยวดแกวิธีการเก็บและวิเคราะหขอมูล และ

หลีกเลี่ยงท่ีจะเขาไปยุงเก่ียวในการประเมินคานิยม (value judgement) ทฤษฎีการเมืองซ่ึงพยายาม

อธิบายถึงความสัมพันธระหวางปรากฏการณตั้งแตสองอยางข้ึนไป โดยนําขอเสนอตาง ๆ มาวางเปน

กฎเกณฑ จึงสามารถมีไดหลายระดับ ตามความนาเชื่อถือไดของขอมูลท่ีไดมาจากการสังเกตและ

พิสูจน และอาจมีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมท้ังระบบ เชน ทฤษฎีวาดวยระบบการเมือง หรือเฉพาะ

บางสวนของกิจกรรมทางการเมือง เชน ทฤษฎีพรรคการเมือง ทฤษฎีภาวะผูนํา เปนตน 

ตามความหมายดังกลาวขางตน ทฤษฎีการเมือง หมายถึงหลักเกณฑหรือกฎเกณฑทาง

การเมือง ท่ีเกิดจากการศึกษา คนควา และพิสูจนวาเปนความจริงและมีคุณคาเพียงพอท่ีจะใชเปน

แนวทางในการนําไปปฏิบัติหรือใชอธิบายปรากฏการณทางการเมือง ทฤษฎีการเมืองมีลักษณะเปน

ปรัชญาการเมืองเพราะเปนการเนนรูปแบบการเมืองในลักษณะของอุดมคติ อุดมการณ แนวคิด การ 

ศึกษาวิเคราะห โดยยึดหลัก จริยธรรมและคุณธรรมของผูปกครองวาท่ีดีท่ีสุดหรือท่ีเลวท่ีสุดเปน 

อยางไร รูปแบบการปกครองท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงคเปนอยางไร โดยเกิดจากการศึกษา คนคิด

ข้ึนมาเองของนักปราชญเปนสวนมาก โดยไมไดมีการศึกษาทดสอบ วิเคราะหในเชิงวิทยาการท่ีเปนท่ี

ยอมรับไดในหลักการวา ถูกตองเท่ียงตรง เพียงแตอาศัยความมีชื่อเสียงและนาเชื่อถือของเจาของ

แนวความคิดเทานั้น ก็นําไปสูแนวทางการปฏิบัติ ซ่ึงผลท่ีตามมาจึงเกิดการเมืองการปกครองในหลาก 

หลายรูปแบบ หลายระบบ และหลายลัทธิ การศึกษาทฤษฎีการเมืองในสมัยโบราณมีลักษณะเหมาะท่ี

จะเปนการศึกษาปรัชญา หรือประวัติศาสตรมากกวารัฐศาสตร การศึกษาทฤษฎีการเมืองสมัยใหมเริ่ม

จากหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองมีความเปนทฤษฎีมากข้ึน มีความนาเชื่อถือคอนขางมีความเท่ียงตรงตาม

หลักวิธีการทางวิทยาศาสตรมากข้ึน การแสวงหาขอเท็จจริงและการวิเคราะหขอเท็จจริงโดยวิธีทาง

ศาสตร การสรางทฤษฎีทางการเมือง จึงยึดหลักความเปนจริงท่ีเปนผลมาจากการวิจัย จึงมีขอเท็จจริง 

หลักการและคุณคา นาจะเปนเหตุผลเพียงพอท่ีจะใชเปนแนวทางในการปฏิบัติได อยางไรก็ตามแม

ทฤษฎีการเมืองจะใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการสรางทฤษฎี แตไมอาจถือวาเปนวิทยาศาสตรแบบ

วิทยาศาสตรธรรมชาติได เพราะขอเท็จจริงของพฤติกรรมทางการเมืองนั้นเปลี่ยนแปลงได ตางจาก

ขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรธรรมชาติ ซ่ึงมีความเท่ียงตรง อาจพิสูจนไดตลอดเวลา 

 

2.2.3 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  

เสนห นนทะโชติ (2524) ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชน (Political Participation) ไววาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน แมจะไดมีการ

นํามาใชอยางกวางขวางท้ังในแวดวงวิชาการและวงการอ่ืน ๆ มานานพอสมควร รวมท้ังไดรับการ
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ยอมรับวามีความสําคัญตอการพัฒนาทางการเมือง หรือเปนสัญลักษณของความเปนสมัยใหมทาง

การเมืองแตก็ยังไมเปนท่ีตกลงกันแนชัดเก่ียวกับความหมายหรือคําอธิบายเก่ียวกับการมีสวนรวม

ทางการเมืองนี้ความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง ท่ีนักวิชาการหลายทานไดใหไวตาง ๆ กัน

ในขอบเขตความสนใจตาง ๆ ดังนี้  

1) การกระทําในเชิงสนับสนุนและเรียกรองตอผูนํารัฐบาล  

2) ความพยายามท่ีสําเร็จผลในการสงผลกระทบตอการกระทําของรัฐบาลหรือในการเลือก

ผูนําในวงการรัฐบาล  

3) การมีสวนรวมทางการเมือง หมายเฉพาะถึง การกระทําของพลเมืองท่ีไดรับการรับรอง

วาถูกตองตามกฎหมาย  

4) นักคิดแนวประชาธิปไตยบางกลุมเห็นวา การมีตัวแทน (representation) เปนรูปแบบ

หนึ่งของการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีเหมาะสมท่ีสุด สําหรับสังคมขนาดใหญท่ีมีความซับซอนมาก 

เพราะประชาชนนับลานคนยอมไมสามารถเขามีสวนรวมทางการเมืองในกระบวนการของรัฐบาลได

โดยตรงอยางมีประสิทธิภาพ  

5) ความแหนงหนายทางการเมือง (alienation) ก็อาจถือไดวาเปนรูปแบบหนึ่งของการมี

สวนรวมทางการเมือง ความแหนงหนายทางการเมืองเปนความรูสึกอยางรุนแรงท่ีจะไมเขายุงเก่ียวกับ

การเมือง เนื่องจากเห็นวาแมเขายุงเก่ียวก็ไมทําใหเกิดผล มองไมเห็นประโยชนของกิจกรรมทาง

การเมือง ซ่ึงแตกตางจากความเฉยชาเมินเฉยทางการเมือง (apathy) กลาวคือ การขาดความสนใจ

สิ้นเชิง และไมกระทําการใด ๆ ทางการเมืองเลย  

6) ผูมีสวนรวมทางการเมือง (participant) หมายถึง ผูท่ีกระตือรือรนท่ีจะเขาเก่ียวของทาง 

การเมือง เชน การเขารวมประชุมทางการเมือง เปนสมาชิกพรรคการเมือง และสนใจกับปญหา

สาธารณะ ฯลฯ การมีสวนรวมทางการเมืองในความหมายนี้ อาจรวมถึงกิจกรรมท่ีไมชัดแจงเทาการลง 

คะแนนเสียง บางครั้งแมจะไมไปลงคะแนนเสียง แตมีการติดตามขาวสารการเมือง ถกเถียงแสดงความ

คิดเห็นตอปญหาทางการเมือง ก็ถือวามีสวนรวมทางการเมือง  

7) การกระทําท่ี “ตอเนื่องอยางคงเสนคงวา” (persistence continuum) ซ่ึงอาจเปนการ

กระทําท่ีมีความเปนสถาบันและมีการจัดตั้ง หรืออาจเปนการกระทําท่ีประทุข้ึนทันทีทันใด  

8) ความพยายามท่ีจะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของระบบราชการและขาราชการ  

9) ในบางความหมาย การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึงเฉพาะกิจกรรมท่ีมีผลกระทบ

ตอการเมืองระดับชาติเทานั้น  

10) การกระทําท่ีมีลักษณะเปนการกระทําทางการเมือง (Political act) 

สรุปไดวาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนคือ “การปฏิบัติการโดยสมัครใจใด ๆ 

(any voluntary action) ท่ีไมวาจะเปนผลสําเร็จหรือไม มีการจัดองคกรหรือไมก็ตาม จะเกิดข้ึนเปน
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ครั้งคราวหรือตอเนื่อง และจะใชวิธีท่ีถูกตองโดยไดรับการยอมรับตามกฎหมายหรือไมก็ตาม การกระทํา

นั้นมุงประสงคท่ีจะมีอิทธิพลตอการเลือกนโยบายสาธารณะ การบริหารนโยบายสาธารณะ และการ

เลือกผูนําทางการเมือง ไมวาจะเปนระดับชาติหรือระดับทองถ่ิน” 

 

2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง 

สาธิต วงศอนันตนนท (2554) ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับนโยบายพรรคการเมืองไววา 

นโยบายพรรคการเมืองคืออะไร โดยหลักแลวเม่ือมีการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนมา พรรคการเมือง ก็

ยอมจะตองมี “อุดมการณทางการเมือง” ตามวัตถุประสงคของผูท่ีจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น เชน เปน

พรรคการเมืองของผูท่ีนิยมชมชอบระบบสังคมนิยม อนุรักษนิยม อนุรักษสิ่งแวดลอม หรือแมกระท่ัง 

คอมมิวนิสตเปนตน เม่ือตั้งพรรคการเมืองสําเร็จ อุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมืองดังกลาว ก็

จะกลายมาเปน “ท่ีมา” ท่ีสําคัญของนโยบายพรรคการเมืองนั้น และนโยบายพรรคการเมืองนี้เองก็จะ

กลายเปนสิ่งท่ีพรรคการเมืองนําเสนอใหกับประชาชนเพ่ือใหประชาชนพิจารณาในระหวางการ หาเสียง

เลือกตั้งวาจะ “เลือก” พรรคการเมืองใดเพ่ือใหพรรคการเมืองนั้น นํานโยบายพรรคการเมือง ของตน

เขามาบริหารประเทศ นโยบายพรรคการเมืองจึงไมใชสิ่งท่ีเขียนข้ึนมา “ลอย ๆ” โดยไมมีวัตถุประสงคท่ี

แนชัด เพราะนโยบายของพรรคการเมืองก็คือ วัตถุประสงคในการจัดตั้งพรรคการเมือง แลวตอมาก็

กลายมาเปนแนวทางในการบริหารประเทศ (นันทวัฒน บรมานันท, 2549) นโยบายท่ีพรรคการเมือง

กําหนดออกมาแขงขันกันในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งนั้น ประชาชน จะตองสังเกตดูวานโยบายจะมี 2 

สวนไดแก (สุขุม เฉลยทรัพย, 2554) 1) สวนท่ีเปนนโยบายพ้ืนฐาน เชน เรื่องของสังคม การศึกษา 

สาธารณสุข ฯลฯ ซ่ึงใน ประเด็นนี้คาดวาทุกพรรคการเมืองจะมีออกมาไมตางกัน 2) สวนท่ีเปนนโยบาย

ประชานิยม ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหมีผลตอคะแนนเสียง เลือกตั้ง โดยจะแขงขันกันแรงข้ึน เพราะ

แตละพรรคจะแขงกันแยงผลงาน เพ่ือประกาศวาถาพรรคนั้น ๆ ไดรับเลือกตั้งจะมีอะไรท่ีปรากฏ โดย 

เฉพาะเศรษฐกิจท่ีจะลงถึงมือประชาชน เพ่ือเปนการเอาใจกลุม ผูลงคะแนนเสียงใหไดมากท่ีสุด ท้ังนี้จะ

มีการใชสื่อและเทคโนโลยีทางโทรคมนาคมอยางกวางขวาง (Michael L. Conniff, 1999) เพ่ือสราง

ภาพลักษณวาเปนผูมุงประโยชนของประชาชน 

บทสรุปแนวคิดเก่ียวกับพรรคการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและ

คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งและนโยบายพรรคการเมืองกลาวไดวา “พรรคการเมือง” เรียกยอวา 

“พรรค” คือองคกรทางการเมืองท่ีรวมบุคคลท่ีมีอุดมการณเดียวกัน นั่นคือมีแนวความคิดทางการเมือง 

สังคม และเศรษฐกิจ แบบเดียวกันหรือคลายคลึงกัน พรรคการเมืองจะเปนสถาบันทางการเมืองท่ีมี

ความสําคัญมากและขาดไมไดในกระบวนการปกครอง เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปน

การปกครองท่ีใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและมีอิทธิพลเหนือรัฐบาล โดยผานทางสภา

ผูแทนราษฎรจากการศึกษาพบวา พรรคการเมืองหมายถึงสวนของประชาชนท่ีมีแนวความคิด



17 
 

เหมือนกันและมีผลประโยชนรวมกันท่ีรวมกลุมกันเปนพรรคการเมืองมีแนวความคิดท่ีจะเขาไปมี

บทบาทในการบริหารประเทศเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในทางการเมืองการปกครองรวมกัน แนวคิด

ทฤษฎีเก่ียวกับพรรคการเมืองคือกลุมของบุคคลท่ีมีความคิดเห็นทางการเมืองคลาย ๆ กันหรือมีอุดม

คติทางการเมืองในแนวทางเดียวกันรวมตัวกันเพ่ือใหมีการตอสูแขงขันทางการเมืองตามวิถีทางการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ทฤษฎีการเมืองคือหลักเกณฑหรือกฎเกณฑทางการเมือง ท่ีเกิดจาก

การศึกษา คนควา และพิสูจนวาเปนความจริงและมีคุณคาเพียงพอท่ีจะใชเปนแนวทางในการนําไป

ปฏิบัติหรือใชอธิบายปรากฏการณทางการเมืองการศึกษาทฤษฎีการเมืองสมัยใหมเริ่มจากการ

แสวงหาขอเท็จจริงและการวิเคราะหขอเท็จจริงโดยวิธีทางศาสตร การสรางทฤษฎีทางการเมือง จึงยึด

หลักความเปนจริงท่ีเปนผลมาจากการวิจัยมีขอเท็จจริงหลักการและพอท่ีจะใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนคือ การปฏิบัติการโดยสมัครใจใด ๆ (any voluntary 

action) ท่ีไมวาจะเปนผลสําเร็จหรือไม มีการจัดองคกรหรือไมก็ตาม จะเกิดข้ึนเปนครั้งคราวหรือ

ตอเนื่อง และจะใชวิธีท่ีถูกตองโดยไดรับการยอมรับตามกฎหมายหรือไมก็ตาม การกระทํานั้นมุง

ประสงคท่ีจะมีอิทธิพลตอการเลือกนโยบายสาธารณะ การบริหารนโยบายสาธารณะ และการเลือก

ผูนําทางการเมือง ไมวาจะเปนระดับชาติหรือระดับทองถ่ิน แนวคิดเก่ียวกับนโยบายพรรคการเมือง 

นโยบายพรรคการเมืองคือ วัตถุประสงคท่ีแนชัดของพรรคการเมืองในการจัดตั้งพรรคการเมือง แลว

ตอมาก็กลายมาเปนแนวทางในการบริหารประเทศ นโยบายจะมี 2 สวนไดแก สวนท่ีเปนนโยบาย

พ้ืนฐาน เชน เรื่องของสังคม การศึกษา สาธารณสุข สวนท่ีเปนนโยบายประชานิยม ซ่ึงเปนสวนสําคัญ

ท่ีจะทําใหมีผลตอคะแนนเสียง เลือกตั้ง โดยจะแขงขันกันแรงข้ึน เพราะแตละพรรคจะแขงกันแยง

ผลงาน เพ่ือสรางภาพลักษณวาเปนผูมุงประโยชนของประชาชน  

 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมอืง 

 

ในปจจุบันกระแสทางความคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไดถูกนําไปใชกับหลายเรื่องหลายมิติ

ในสังคมไทย เชน กรณีเหตุการณทางการเมือง การปกครอง การศาสนา การศึกษา การบริหาร หรือแม

ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติของปจเจกชน การปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 

(ศาสตราจารย ธานินทร กรัยวิเชียร, 2550, หนา 10-13) ตองดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การ 

“ปลูก” และการ “ปลุก” ในสวนของการ “ปลูก” นั้นใชสําหรับเด็กและเยาวชน ท่ีเปรียบเปนดั่งผาขาว

และจะเปนพลังสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต ซ่ึงจะตองไดรับการปลูก ฝงความคิดและ

ทัศนคติดานคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแตวัยเด็ก เพ่ือเจริญงอกงามเปนเมล็ดพันธแหงคุณธรรม

จริยธรรมท่ีจะเผยแพรในสังคมไทยตอไป สวนการ “ปลุก” นั้น ใชกับผูใหญ ท่ีบางครั้งไดหลงลืมหรือ

ละเลยการนําคุณธรรมจริยธรรมมาใชในการประพฤติปฏิบัติ ใหเกิดการระลึก นึกถึง ตระหนักถึง
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ความสําคัญ และนําคุณธรรมจริยธรรมกลับมาใชในการดํารงตน และเปนตัวอยางท่ีดีแกเด็กและ

เยาวชนตอไป ท้ังนี้ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร ไดยกตัวอยางใหเห็นวา สาเหตุหนึ่งท่ีทําให

ประเทศอังกฤษสามารถดํารงมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสูงสงเอาไวไดตลอดมา คือ ชาวอังกฤษ

ไดรับการปลูกฝงคติธรรม 7 ประการมาตั้งแตเด็ก (ขอ 8-12) และเม่ือบุคคลใดมีคติธรรมท้ัง 7 ประการ

ครบถวน ก็ถือวาเปนผูท่ีมี “Integrity” (Integrity หมายถึง การยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตองและชอบธรรม) ซ่ึง

เปนคุณธรรมอันสูงสง มีความหมายลึกซ้ึงและกวางขวางมาก และเปนท่ีรวมของความถูกตองท้ังหลาย

ท้ังปวง ท่ีนาจะเปนแบบอยางทีดีสําหรับการฝกอบรมจริยธรรมใหแกเยาวชนหรือบุคคลท่ัวไปในสังคม 

ไทยใหมีคติธรรมครบท้ัง 7 ประการ และการฝกอบรมเด็กไทย ควรเพ่ิมคติธรรมอีก 5 ประการ (ขอ 8-

12) เพ่ือใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีและสภาพของสังคมไทย ซ่ึงคติธรรม 12 ประการ คือ (1) สัจจะ 

พูดความจริง (Truth) (2) ความซ่ือสัตยสุจริต (Honesty) (3) ความระลึกในหนาท่ี (Sense of Duty) 

(4) ความอดกลั้น (Patience) (5) ความเปนธรรม (Fair Play) (6) ความเอาใจเขามาใสใจเรา (Con 

sideration for Others) (7) เมตตาธรรม (Kindness) (8) ความกตัูกตเวที(Gratitude) (9) ความ

สุภาพนุมนวล (Politeness) (10).ความคารวะตอผูมีอาวุโส (Respect for Elders) (11) รักษาคําพูด 

(promise) (12) จิตสํานึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม (Public Conscience)  

 

2.3.1 ความหมายของคําวา “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” 

นวัตกร อรรถวิท กลาวถึง “จริยธรรม” และ “คุณธรรม” ไววา “จริยธรรม” และ “คุณธรรม” 

มักมีการพูดถึงและนําไปใชในความหมายท่ีแตกตางกันไมออก บางครั้งก็เรียกควบกันไปเปนคุณธรรม

จริยธรรม อีกท้ังเรื่องท่ีคนในสังคมไทยปจจุบันนิยมนํามาเปนประเด็นในการพูดคุยกันมากคือ คุณธรรม

และจริยธรรมในระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากการเมืองการปกครองมีความเก่ียวของกับการดําเนิน

ชีวิตของมนุษย ดังนั้น คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมจึงมีบทบาทสําคัญกับระบบการเมืองการ

ปกครองท่ีสังคมนั้นใช คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลท่ีพึงมีตอสังคมจึงหมายถึง “การมีคุณงาม

ความดีในการทําหนาท่ีพลเมืองของสังคมประชาธิปไตย” ความสําคัญของประเด็นนี้อยูท่ีการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีดี ไมใชข้ึนอยูกับการมีผูปกครองท่ีดีมีคุณธรรม การทําหนาท่ี

ใหบริการประชาชน บําบัดทุกข บํารุงสุข ใหกับประชาชน เทานั้น แตยังข้ึนอยูกับ การทําหนาท่ีตอ

ประเทศชาติของประชาชนดวย คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลท่ีมีตอสังคมในสังคมประชาธิปไตย 

ประกอบดวย การมีรูปแบบความคิดสรางสรรคทางบวกในการแสดงบทบาทอยางแข็งขันในการรวม

พัฒนา และแกไขปญหาของสังคมดานตาง ๆ เชน 

1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะอยางแข็งขัน 

2) การมีสวนรวมในการกระทําเพ่ือสวนรวมดวยความเต็มใจ 

3) การสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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4). การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบานเมือง/เคารพในกฎกติกาของสังคม และ 

5) การติดตามตรวจสอบการทํางานของผูบริหารและหนวยงานของรัฐ 

ท้ังนี้การมีบทบาทดังกลาวหากทําดวยความไมมีคุณธรรมจริยธรรม ก็กอใหเกิดความ

วุนวายเดือดรอนและทําใหเกิดความแตกแยกในสังคม จนถึงการลมลางระบบการเมืองการปกครอง

กลายเปนอนาธิปไตยแทนประชาธิปไตยได ในบางกรณีก็อาจกลายเปนเครื่องมือของคนท่ีไมหวังดีตอ

ประเทศชาติ 

(1) ความหมายของคําวา “คุณธรรม” (Morality/Virtue) (จรวยพร ธรณินทร, เว็บไซต) 

ไดกลาวไววาเปนคําศัพทท่ีมีความหมายใกลเคียงกันท้ังในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามท่ีบัญญัติไว

ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คุณธรรม” หมายถึง “สภาพคุณงามความดีเปน

สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ” ซ่ึงสามารถแยกออกเปน 2 ความหมาย คือ  

 (1.1) ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคม ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากหลัก

ศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 (1.2) การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทํา ไมควรทํา และอาจกลาวไดวา คุณธรรม คือ 

จริยธรรมแตละขอท่ีนํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน เปนคนซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ 

ฯลฯ 

(2) ความหมายของคําวา “จริยธรรม” (จรวยพร ธรณินทร, เว็บไซต) ไดกลาววา ธรรมท่ี

เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ซ่ึงก็คือ กฎเกณฑความประพฤติของมนุษย ซ่ึงเกิดข้ึน

จากธรรมชาติของมนุษยเอง ความเปนผูมีปรีชาญาณ (ปญญาและเหตุผล) ทําใหมนุษยมีมโนธรรมรูจัก

แยกแยะความถูก ผิด ควรไมควร โดยจริยธรรมมีลักษณะ 4 ประการ คือ  

 (2.1) การตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgement) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง 

เพ่ือตัดสินการกระทําของผูอ่ืน  

 (2.2) หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเปนความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในตัว

บุคคลกอนท่ีจะปฏิบัติการตาง ๆ ลงไป  

 (2.3) หลักการทางจริยธรรมเปนหลักการสากลท่ีบุคคลใชตัดสินใจในการกระทําสิ่ง 

ตาง ๆ  

 (2.4) ทัศนะเก่ียวกับจริยธรรมไดมาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจน

เกิดเปนทัศนะในการดํารงชีวิตของตน และของสังคมท่ีตนอาศัยอยู 

 

2.3.2 ทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรม  

สําราญ ศรีคํามูล ไดกลาวไววา แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม แนวคิด 

หลักการ ทฤษฏี รวมท้ังหลักคําสอนทางศาสนาตาง ๆ มีอยูมากมาย ผูบริหารควรศึกษานอมนํามา

พิจารณาเปนแนวทางปฏิบัติตนและการดําเนินงาน หลักคําสอนท่ีจะนํามาพอเปนตัวอยางตอไปนี้มีท้ัง
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จากคําสอนทางศาสนา หลักปรัชญา แนวคิดของนักปราชญท้ังในอดีตกาล และแนวใหม ท้ังของทาง

ตะวันตก และตะวันออก รวมท้ังของไทยดังนี้  

โสคราตีส (Socrates) กลาวถึงคุณธรรมวา คุณธรรมคือความรู (virtue is knowledge) 

การแสวงหาความรูเก่ียวกับศีลธรรม จริยธรรม คือการแสวงหาคุณธรรม เพราะคุณธรรมคือความรูท่ีแท 

จริง ถาบุคคลรูและเขาใจถึงธรรมชาติของความดีจริง ๆ แลว เขาจะไมพลาดจากการประกอบความดี

ละเวนความชั่ว คุณธรรมท่ีทําใหคนเปนมนุษยมี 5 ประการ คือ  

1) ปญญา หรือความรู (wisdom) หมายถึง รูวาอะไรดี อะไรไมดี  

2) การปฏิบัติหนาท่ีทางศาสนา (duty) คือ การทําความดี การเคารพยกยองสิ่งท่ีควรเคารพ 

เชนพระผูเปนเจา พระธรรม การปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา 

3) ความกลาหาญ (courage) คือกลาในสิ่งควรกลาและกลัวในสิ่งควรกลัว 

4) การควบคุมตนเอง (self control หรือ temperance) คือ การใชปญญาควบคุมอารมณ 

ความรูสึก 

5) ยุติธรรม (justice) คือการปฏิบัติตอผูอ่ืน และตอตนเองอยางเหมาะสม ไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน  

เพลโต (Plato) กลาววา คุณธรรม คือ การปฏิบัติท่ีดีตามหนาท่ีของวิญญาณ และคุณธรรม

ไมสามารถเกิดข้ึนไดโดยบังเอิญ เพราะมนุษยจะตองรูวาเขากําลังทําอะไร เพ่ืออะไร และทําอยางไร 

คุณธรรมจึงเกิดข้ึนจากความรู ไมใชความรูทฤษฏี แตเปนความรูท่ีมาจากการปฏิบัติจริง คุณธรรมตาม

แนวคิดของเพลโต มี 4 ประการ คือ  

1) ปญญาหรือความรู (wisdom) คือการหยั่งรูวาอะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรไมดี อะไร

ควรประพฤติหรือไมควรประพฤติ 

2) ประมาณ (temperance) คือ การรูจักควบคุมตัวเองใหอยูในขอบเขตของจุดมุงหมาย

ชีวิต มีความรับผิดชอบ รูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

3) กลาหาญ (courage) คือ กลาเสี่ยงตอความยากลําบาก อันตราย เพ่ืออุดมการณของ

ตนเอง หรือดวยความม่ันใจวาไดกระทําดีท่ีสุดแลว 

4) ยุติธรรม (justice) คือการใหแกทุกคนอยางเหมาะสม เชน การใหแกตนเอง ครอบครัว 

มิตรสหาย ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา อยางมีเหตุผลอันควร  

อริสโตเติล (Aristotle) ไดนําคุณธรรมของเพลโต ( Plato) มาอธิบายวาคุณธรรม ไดแก 

การเดินสายกลางระหวางความไมพอดีกับความพอดี หรือคุณธรรมคือความพอดีพองาม ไมเอียงสุดไป

ทางดานใดดานหนึ่ง เชน ความกลาหาญจะอยูระหวางความบาบิ่นกับความขลาด ความสุภาพอยู

ระหวางความข้ีอายกับความไรยางอาย และความเอ้ือเฟออยูระหวางความฟุมเฟอยกับความตระหนี่ 

คุณธรรมจึงแบงออกเปน 2 ประเภทคือ  
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1) คุณธรรมทางสติปญญา เปนเรื่องของความรูท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เปนสวนหนึ่ง

ของวิญญาณท่ีมีเหตุผล และหนาท่ีของวิญญาณคือการรูและคนหาความจริงนั่นเอง 

2) คุณธรรมทางศีลธรรม เปนสวนหนึ่งของวิญญาณ อยูในรูปคําสอน ละมุงเพ่ือความดีงาม 

คนมีคุณธรรมก็คือคนท่ีมีความพอดี ทําดวยเจตนาดี มีเหตุผล เห็นแกสวนรวม อริสโตเติลเสนอ

คุณธรรมพิเศษไว 4 ประการ คือ มิตรภาพ ประมาณ กลาหาญ และยุติธรรม 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม สิ่งท่ีนาสนใจในอันดับตอไปคือ จริยธรรมเกิดข้ึน 

ไดอยางไร ตนกําเนิดของจริยธรรมท่ีเปนแหลงท่ีมาท่ีสําคัญของจริยธรรมดวย เพราะวรรณคดีเปนท่ี

รวบรวมแนวคิดทางจริยธรรม ซ่ึงอาจถือไดวาเปนสวนหนึ่งท่ีกอใหเกิดจริยธรรม ดังรายละเอียดท่ี

กลาวตอไปนี้  

(1) แหลงท่ีมาของจริยธรรม แหลงท่ีเปนบอเกิดของจริยธรรมท่ีเปนแหลงสําคัญ มีดังนี้  

 (1.1) ปรัชญา วิชาปรัชญาคือวิชาท่ีวาดวยหลักแหงความรูและความจริง สาระของ

ปรัชญาจะกลาวถึงลักษณะของชีวิตท่ีพึงปรารถนาควรเปนอยางไร ธรรมชาติของมนุษย สภาพสังคมท่ีดี 

ความคิดเชิงปรัชญาจะแถลงออกมาเปนความเชื่ออยางมีเหตุผล จนคนตองยอมรับวาเปนความคิดท่ี

ไดรับการพิจารณาไตรตรองรอบคอบแลวปรัชญาจะกลาวถึงเรื่องเก่ียวกับความดี ความงาม คานิยม 

เพ่ือจะไดยึดเปนหลักปฏิบัติประจําตัวตอไป 

 (1.2) ศาสนา คําสอนของศาสดาในศาสนาตาง ๆ ตามท่ีศาสดาเหลานั้นทานไดปฏิบัติ

เองและสั่งสอนใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม จนเกิดผลดีงามของการปฏิบัตินั้นเปนท่ีประจักษมาแลว เชน หลัก

คําสอนของพระพุทธศาสนา คําสอนของศาสนาคริสต หรือขอปฏิบัติของศาสนาอิสลาม เปนตน 

 (1.3) วรรณคดี หนังสือวรรณคดีเปนหนังสือท่ีมีมาตรฐานท้ังดานเนื้อหาสาระ คุณคา

และวิธีแตง จนเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ชาติท่ีเจริญดวยวัฒนธรรมยอมมีวรรณคดีเปนของตนเองใน

หนังสือวรรณคดีจะมีแนวคิด คําสอนท่ีเปนแนวปฏิบัติได เชน สุภาษิตพระรวง โคลงโลกนิติ สุภาษิต

สอนหญิง จึงกลาวไดวาวรรณคดีก็เปนแหลงกําเนิดหรือเปนท่ีรวบรวมแนวคิดทางจริยธรรมดวย 

 (1.4) สังคม สิ่งท่ีสังคมกําหนดนับถือรวมปฏิบัติดวยกัน อันไดแก ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ซ่ึงเปนขอกําหนดท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมและยอมรับสืบทอดกันมา 

 (1.5) การเมืองการปกครอง ในระบอบการเมืองการปกครอง ไดกําหนดขอบังคับ

ระเบียบกฎหมายของบานเมือง จรรยาบรรณตาง ๆ ซ่ึงเปนขอบังคับหรือแนวปฏิบัติ เพ่ือการอยูรวมกัน

อยางสันติสุขและเพ่ือความยุติธรรมโดยท่ัวกัน  

(2) การเกิดจริยธรรมในมนุษยแตละคน อาจเกิดจากการเลียนแบบ เปนกระบวนการท่ีเกิด

จากการเรียนรู การยอมรับ การเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญท่ีแวดลอมตนอยูแลวนํามาปรับเขากับ

ตนเอง กระบวนการนี้จัดเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญตอพัฒนาการของเด็ก สวนใหญจะเกิดใน

ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพ่ือนและชุมชน การสรางจริยธรรมในตนเอง โดยตัวเองเปนผูกําหนดข้ึน ซ่ึง

อาจเปนเรื่องของมโนธรรม เหตุผลหรืออารมณของมนุษย นักปรัชญาบางคนเชนคานต (Kant) เชื่อวา 
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มนุษยมีกฎจริยธรรมเกิดข้ึนในตนเอง โดยรูจักปรับตัวในสภาพธรรมธรรมชาติ (natural self) เขา

ดวยกัน แลวเลือกเอาแนวทางท่ีดีมาเปนหลักในการดําเนินชีวิตเกิดจากการเรียนรูระบบสังคม 

จริยธรรม คานิยม ท่ีไดจากการวิเคราะหคุณคา ความถูกผิดชั่วดี จนกลายเปนหลักการ กฎเกณฑ 

ขอกําหนด แนวศีลธรรม ใหยึดถือปฏิบัติการบําเพ็ญประโยชนและพันธสัญญาประชาคม (utility and 

social contract) เปนการปฏิบัติตามระเบียบกอใหเกิดความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชาติมีความสัมพันธเปนมิตรไมตรี ตางปฏิบัติตามบทบาท ใชสิทธิหนาท่ีทําใหเกิดความสงบสุข

และสามัคคีการปฏิบัติตามหลักสากลธรรม (universal) หลักมโนธรรมสากลท่ีครอบคลุมไดท้ังโลก 

เปนขอยืนยันคุณความดีของทุกศาสนาวาลวนวางแนวทางใหคนหรือศาสนิกชนของตนบําเพ็ญตนอยู

ในคุณงามความดีตามท่ีไดสรางสรรคหลักธรรมไว มีการกลอมเกลาจิตใจใหศรัทธาแนวแนในการ

บําเพ็ญตนใหมีสาระ มุงถึงเปาหมายของความเชื่อสูงสุดท่ียึดม่ัน ซ่ึงลวนเปนสุคติหรือหนทางดีงาม 

หลักจริยธรรมท่ีขยายขอบเขตจากจุดเล็กสุดคือเฉพาะตนไปจนถึงสากลโลก 

(3) ระดับจริยธรรม เปาหมายของคุณงามความดีท่ีบุคคลไดปฏิบัติอยางถูกตองแลวนั้น จะ

ไดรับผลมากนอยข้ึนอยูกับระดับสติปญญาของบุคคลนั้น ๆ ในทางพระพุทธศาสนาแบงระดับ

จริยธรรมไวเปน 2 ระดับ คือ  

 (3.1) ระดับโลกียธรรม โลกียธรรม ไดแก ธรรมอันเปนวิสัยของโลก สภาวะเนื่องในโลก 

เชน ศีล 5 เปนตน โลกียธรรมเปนธรรมข้ันตนสําหรับผูมีสติปญญาไมแกกลา การปฏิบัติตามโลกีย

ธรรมมุงใหบุคคลในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสันติสุขไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ไมทําชั่วสรางแต

คุณงามความดีและทําจติใจใหบริสุทธิ์ผองใส เปนการนอมนําเอาพุทธโอวาทมาปฏิบัติในฐานะท่ียังเปน

ปุถุชนอยู จริยธรรมในระดับโลกียธรรม จะถูกกําหนดออกมาในรูปแบบตาง ๆ นอกจากคําสอนของ

ศาสนาแลวก็ยังมีองคกรทางสังคม เชน ระเบียบ กติกา จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ องคกรทาง

การเมือง อันไดแก กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด เปนตน  

 (3.2) ระดับโลกุตตรธรรม โลกุตตรธรรม ไดแก ธรรมอันมิใชโลก สภาวะพนโลกตาม

หลักพระพุทธศาสนา ไดแก มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 ผูบรรลุจริยธรรมระดับนี้จัดเปนอริยบุคคล คือผู

พนจากกิเลส ซ่ึงแบงออกเปน 4 ระดับ จากระดับต่ําไปสูระดับสูง ดังนี้ 

 1. โสดาบันอริยบุคคล 

 2. สกทาคามีอริยบุคคล 

 3. อนาคามีอริยบุคคล 

 4. อรหันตอริยบุคคล  

 จริยธรรมท้ังสองระดับนี้ ความสําคัญอยูท่ีการประพฤติปฏิบัติ การปฏิบัติตามหลัก 

โลกียธรรมโดยเฉพาะสวนท่ีเปนพุทธโอวาทอยางสมบูรณโดยชอบ ก็สามารถยกข้ึนสูโลกุตตรธรรมได 

อาจถือไดวาโลกียธรรมนั้นเปนธรรมข้ันตน หากคอยปฏิบัติฝกฝนไปตามลําดับก็จะบรรลุถึงโลกุตตร
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ธรรม ดังท่ีพระพุทธทาสภิกขุ (2529, หนา 203-204) ไดอธิบายวา “คําวา โลกียธรรมกับโลกุตตร

ธรรม มักจะยึดถือกันเปนหลักตายตัววา โลกิยะอยูในโลกอีกระบบหนึ่งตางจากโลกุตตระอยูนอกโลก

อีกระบบหนึ่งตางหากอยางนี้ไมถูก โลกิยะ มันเปนชั้นตน เปนของมีอยูแลวของบุคคลท่ียังไมรูอะไร 

อยูในวิสัยของโลกอยูแลว มีแตจะเลื่อนไปหาโลกุตตระ ไมใชหันหลังใหกันแลวเดินกันไปคนละทิศละ

ทาง โลกิยะก็แปลวา มันยังทําอะไรมากไมได มันยังอยูบานมันยังมีความรูต่ํา ยังมีตัวตน ยังมีของตน 

แตแลวมันคอย ๆ ไปทางของโลกุตตะเพ่ือจะไมมีตัวตน เพ่ือจะอยูเหนือปญหาท้ังปวงคือเหนือโลก”  

(4) องคประกอบของจริยธรรม กรมวิชาการ (2535, หนา 5) ไดจัดทําเอกสารการประชุม

เก่ียวกับจริยธรรมไทย สรุปวา จริยธรรมของบุคคลมีองคประกอบ 3 ประการ คือ  

 (4.1) ดานความรู (moral reasoning) คือ ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตองดี

งาม สามารถตัดสินแยกความถูกตองออกจากความไมถูกตองไดดวยการคิด  

 (4.2) ดานอารมณความรูสึก (moral attitude and belief) คือ ความพึงพอใจ ความ

ศรัทธาเลื่อมใส ความนิยมยินดี ท่ีจะรับจริยธรรมมาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน  

 (4.3) ดานพฤติกรรม (moral conduct) คือการกระทําหรือหารแสดงออกของบุคคล

ในสถานการณตาง ๆ ซ่ึงเชื่อวาเกิดจากอิทธิพลของท้ังสององคประกอบขางตน  

เนื่องจากองคประกอบของจริยธรรมประกอบดวย 3 สวน ดังกลาวขางตน การพัฒนาคน

ในดานจริยธรรมจึงตองพัฒนา 3 ดานไปดวยกัน ในการดําเนินชีวิตของคนนั้น องคประกอบท้ัง 3 

ประการเก่ียวของสัมพันธกันอยางใกลชิด กลาวคือ พฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกมาท้ังทางกายและ

ทางวาจานั้น จะมีความสัมพันธกับทางจิตใจและสติปญญา คนท่ีมีอารมณโกรธจะแสดงพฤติกรรม

ออกมาทางการกาวราวรุนแรง และยิ่งเปนคนท่ีมีปญญานอยดวยแลว พฤติกรรมท่ีแสดงออกก็จะกาว 

ราวรุนแรงยิ่งกวาบุคคลท่ีมีสติปญญาซ่ึงจะสามารถควบคุมจิตใจของตนไดโดยไมแสดงพฤติกรรมไมดี

ใหออกมาปรากฏ นั่นก็แสดงวาผูมีสติปญญาดียอมสามารถควบคุมอารมณและความประพฤติไดดีกวา

ผูดอยปญญานั่นเอง  

แนวคิดในการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลโดยพัฒนาองคประกอบของจริยธรรมท้ัง 3 ดาน 

กลาวคือ เริ่มจากการพัฒนาองคประกอบสําคัญอันดับแรก ไดแก ปญญาหรือความรู ดวยเห็นวา 

“ปญญา” เปนองคประกอบสําคัญในการสงเสริมใหบุคคลแสดงพฤติกรรมในทางท่ีถูกตองและเปนตัว

ควบคุมอารมณและความรูสึกใหเปนอิสระ เปนสุขจากแรงกระทบกระท่ังท้ังปวงนั้น นักปราชญทางการ 

ศึกษาไดเห็นพรองกันดังนี้  

พระธรรมปฎก (2539) กลาวไวพอนํามาสรุปความไดวา มนุษยนั้นเม่ือรับรูประสบการณ

อยางใดอยางหนึ่ง ก็จะมีความรูสึกหรือเวทนาเกิดข้ึน ความรูสึกนี้อาจเปนไดท้ังสุข เวทนา หรือ

ทุกขเวทนา เม่ือมีเวทนาอยางใดอยางหนึ่งแลวมนุษยท่ียังมีอวิชชาก็จะมีปฏิกิริยาแตกตางจากผูมี

ปญญา คือถาผูมีอวิชชาก็จะมีความรูสึกยินดียินรายตออารมณท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเรียกวา “ตัณหา” ตัณหาจะ
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เปนตัวกําหนดพฤติกรรม การใชตัณหาเปนตัวกําหนดพฤติกรรม ก็เพราะมนุษยยังไมพัฒนา ยังไมมี

ความรู ยังไมมีปญญา การใชตัณหาเปนตัวนําพฤติกรรมอาจทําใหเกิดโทษหลายประการ คือ เปน

อันตรายตอตนเองท้ังดานรางกายและจิตใจ เปนอันตรายตอการอยูรวมกันของมนุษยหรือสังคม เปน

อันตายตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเกิดปญหาเชนนี้ เนื่องจากมนุษยปลอยใหตัณหาเปนตัวนํา

พฤติกรรมการแกปญหา ก็คือ เราจะปลอยใหตัณหาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมไมได มนุษยจะตอง

กําหนดรูอะไรเปนคุณคาท่ีแทจริงของชีวิตของตนแลวทําตามความรูนั้น คือเอาความรูเปนตัวกําหนดนํา

พฤติกรรม ดังนั้น ในการศึกษา จึงตองฝกคนใหพัฒนาปญญา เม่ือมีปญญาเกิดข้ึนแลวพฤติกรรมก็จะ

เปลี่ยนไป เชนการบริโภคอาหาร ก็จะกําหนดรูดวยปญญาวาเรากินเพ่ือบํารุงรางกายใหดํารงชีวิตอยูได 

ใหมีความสุขภาพดี เพ่ือใหเรามีชีวิตท่ีผาสุก หรือเปนเครื่องเก้ือหนุนชีวิตท่ีดีงาม เพ่ือการบําเพ็ญกิจอัน

ประเสริฐคือการทําหนาท่ีและประโยชนตาง ๆ นั่นก็คือใชปญญาในการทําหนาท่ีรูคุณคาของอาหาร รู

ความประสงคในการกินการบริโภคและ “ปญญา” นี้จะมาเปนตัวนําพฤติกรรมตัวใหม “ปญญา” จะมา

กําหนดพฤติกรรมแทน “ตัณหา” นี่ก็คือจุดเริ่มตนของการศึกษาหรือการพัฒนาคน คือพัฒนาปญญา

หรือความรูกอน แนวคิดของนักการศึกษาตะวันตกท่ีเห็นพรองตองกันกับแนวคิดนี้คือ 

โคลเบิรก (Kohlberg, 1964, pp. 385-390) ไดกลาวไววา การพัฒนาทางสติปญญาและ

อารมณเปนรากฐานของการพัฒนาทางจริยธรรม โคลเบิรกเชื่อวาจริยธรรมของมนุษยมีพัฒนา การตาม

ระดับวุฒิภาวะเพราะเกิดจากกระบวนการทางปญญา ซ่ึงมีการเรียนรูมากข้ึน ทฤษฏีพัฒนาการทาง

จริยธรรมของโคลเบิรกจะสอดคลองกับทฤษฏีของเพียเจต (Piaget) เชื่อวาการเรียนรูของมนุษยเกิด

จากการปรับตัวและการสรางสมดุลระหวางสติปญญากับสภาวะแวดลอมท่ีจะทําใหมนุษยดํารงชีวิตอยู 

พัฒนาการของมนุษยมีความตอเนื่องและเจริญข้ึนตามวุฒิภาวะ นักการศึกษาท้ังสองทานเชื่อวา 

จริยธรรมของมนุษยมีพัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะ เพราะเกิดจากกระบวนการทางปญญา ซ่ึงมีการ

เรียนรูมากข้ึน และจากการศึกษาและวิจัยของโคลเบิรก (Kohlberg) ยืนยันวาจริยธรรมมีการพัฒนา 

การตามวุฒิภาวะและมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา คุณธรรมถือวาเปนสิ่งท่ีทุกคนควรมี เพราะ

คุณธรรมเปนคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวท่ัวไป คุณธรรมตามแนวคิดของ

นักปราชญท้ังหลายจึงจําแนกออกเปน 3 สวน คือ (1) สวนความรูความเขาใจ (2) สวนอารมณความ 

รูสึกและ (3) สวนท่ีเปนพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีแสดงอกมา เชน การปฏิบัติตามศาสนา การควบคุมตนเอง 

ความกลาหาญ ความยุติธรรม ฯลฯ ผูมีคุณธรรมจึงเปนผูท่ีถึงพรอมดวยความรูความเขาใจ อารมณ 

ความรูสึกและพฤติกรรมท่ีแสดงออกอยางถูกตองดีงาม การท่ีผูบริหารจะพัฒนาตนเองทางดาน

คุณธรรม หรือการท่ีผูบริหารจะพัฒนาผูอ่ืนท่ีแวดลอมใกลชิดและเก่ียวของอยูในความดูแล เพ่ือใหเปน

บุคคลผูมีคุณธรรมจึงตองเริ่มจากการพัฒนาปญญา พัฒนาจิตใจ อารมณ เพ่ือใหท้ังสองสวนนี้เปนตัว

ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลผูนั้นตอไป 
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องคประกอบของจริยธรรมท้ัง 3 สวน คือ ปญญา จิตใจ และพฤติกรรมนี้ คนสวนใหญจะ

เขาใจกันวา จิตใจเปนสวนสําคัญท่ีสุด เปนตัวท่ีควบคุมพฤติกรรมของคนดังคํากลาวท่ีวา “ใจเปนนาย 

กายเปนบาว” คํากลาวนี้ไมผิด เพราะมีหลักฐานใหพบเห็นเสมอวา ความอุตสาหะ ความกลาหาญ 

ความรัก ความชัง ฯลฯ ลวนเปนความรูสึกทางจิตใจท่ีมีผลใหคนแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบท่ี

แตกตางกัน หากแตถาพิจารณาใหลึกลงไปแลว จิตใจของคนเรายอมออนไหวผันแปรไดงาย หากไมมี

ปญญาเปนตัวกํากับ อาจมีสิ่งจูงใจใหจิตใจออนไหวไปตามโลกธรรม คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทุกข 

เม่ือจิตใจผันผวนปรวนแปรพฤติกรรมของคนก็จะเปลี่ยนแปลง เพราะเกิดตัณหาเปนตัวนําจิตใจ แตถา

หากบุคคลผูนั้นเปนผูมีปญญา รูแจงในความเปนจริงของโลกและชีวิต ปญญาก็จะเปนตัวชี้นําไมให

จิตใจออนไหวไปตามสิ่งท่ีมากระทบ จิตใจก็จะเขมแข็งไมออนไหวปรวนแปร จนเกิดผลกระทบไปถึง

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเคยประพฤติปฏิบัติ ท้ังนี้ เพราะมีปญญาเปนตัวควบคุมจิตใจไวอีกระดับ

หนึ่ง จึงสรุปไดวา ในองคประกอบของจริยธรรมท้ัง 3 สวนนี้ “ปญญา” เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด 

ท่ีจะชี้นําใหจิตใจและพฤติกรรมของคนดําเนินไปอยางถูกตองตามครรลองครองธรรม 

กลาวโดยสรุปไดวา แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองหมายถึง

คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลท่ีพึงมีตอสังคมซ่ึงหมายรวมถึงการมีคุณงามความดีในการทําหนาท่ี

พลเมืองของสังคมประชาธิปไตย การปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยตองไดรับ 

การปลูกฝงความคิดและทัศนคติดานคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแตวัยเด็กเพ่ือความเจริญงอกงามเปน

เมล็ดพันธแหงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจะเผยแพรในสังคม ดังนั้นคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม 

จึงมีบทบาทสําคัญกับระบบการเมืองการปกครองท่ีสังคมนั้นใชการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีดีไมใชข้ึนอยูกับการมีผูปกครองท่ีดีมีคุณธรรมเพียงฝายเดียวแตยังข้ึนอยูกับการทํา

หนาท่ีตอประเทศชาติของประชาชนดวย คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลท่ีมีตอสังคมในสังคม

ประชาธิปไตย ประกอบดวย การมีรูปแบบความคิดสรางสรรคทางบวกในการแสดงบทบาทอยางแข็ง

ขันในการรวมพัฒนา และแกไขปญหาของสังคมดานตาง ๆ ทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรมแนวคิด หลักการ 

ทฤษฏี รวมท้ังหลักคําสอนทางศาสนาตาง ๆ มีอยูมาก เชนหลักคําสอนท่ีทางศาสนา หลักปรัชญาแนวคิด 

ของนักปราชญท้ังในอดีตกาล และแนวใหม ท้ังของทางตะวันตก และตะวันออก รวมท้ังของไทยดวย

เชนกัน การเกิดจริยธรรมในมนุษยแตละคน อาจเกิดจากการ การเรียนรู การยอมรับ การเลียนแบบ

พฤติกรรมของผูใหญท่ีแวดลอมตนอยูแลวนํามาปรับเขากับตนเอง กระบวนการนี้จัดเปนกระบวนการท่ี

มีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยซ่ึงมนุษยมีกฎจริยธรรมเกิดข้ึนในตนเอง โดยรูจักปรับตัวในสภาพ

ธรรมธรรมชาติ (natural self) เขาดวยกัน แลวเลือกเอาแนวทางท่ีดีมาเปนหลักในการดําเนินชีวิตเกิด

จากการเรียนรูระบบสังคม จริยธรรม คานิยม ท่ีไดจากการวิเคราะหคุณคา ความ ถูกผิดชั่วดี จน

กลายเปนหลักการ กฎเกณฑ ขอกําหนด แนวศีลธรรม ใหยึดถือปฏิบัติการบําเพ็ญประโยชนและพันธ

สัญญาประชาคม (utility and social contract) เปนการการบําเพ็ญตนใหมีสาระ มุงถึงเปาหมายของ
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ความเชื่อสูงสุดท่ียึดม่ัน ซ่ึงลวนเปนสุคติหรือหนทางดีงาม หลักจริยธรรมท่ีขยายขอบเขตจากจุดเล็กสุด

คือเฉพาะตนไปจนถึงสากลโลก คุณธรรมจริยธรรมทดีงามตองมมีองคประกอบ ทีสําคัญ คือ “ดาน

ความรู” (moral reasoning) “ดานอารมณความรูสึก” (moral attitude and belief) “ดาน

พฤติกรรม” (moral conduct) การพัฒนาคนในดานจริยธรรมจึงตองพัฒนา 3 ดานไปดวยกัน ในการ

ดําเนินชีวิตของคนนั้น องคประกอบท้ัง 3 ประการเก่ียวของสัมพันธกันอยางใกลชิด กลาวคือ พฤติกรรม 

ของคนท่ีแสดงออกมาท้ังทางกายและทางวาจานั้น จะมีความสัมพันธกับทางจิตใจและสติปญญา 

องคประกอบของจริยธรรมท้ัง 3 สวนนี้ “ปญญา” เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีจะชี้นําใหจิตใจและ

พฤติกรรมของคนดําเนินไปอยางถูกตองตามครรลองครองธรรม 

 

2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําทางการเมือง 

 

ภาวะผูนํา เปนกระบวนการของอิทธิพลท่ีบุคคลหนึ่งพยายามใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน ใหมี 

พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตองการ ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว ในการกลาวถึงภาวะผูนํา 

จะตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้ 3 ประการ คือ (1) ภาวะผูนําเปนกระบวนการ (2) ภาวะผูนําอยูท่ีระดับ

ความถูกตองท่ีผูตามจะปฏิบัติตาม และ (3) การบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ผูนํา คือบุคคลท่ีมีอิทธิพลมาก

ท่ีสุดในกลุม จะมาจากการเลือกตั้ง แตงตั้ง หรือยกยองจากกลุมใหเปนผูชี้แนะ ชวยเหลือใหกลุม

ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว  

 

2.4.1 ความหมายของภาวะผูนํา ภาวะผูนํา (Leadership) หรือความเปนผูนํา ซ่ึง

หมายถึง ความสามารถในการนํา (The American Heritage Dictionary, 1985, p. 719) จึงเปนสิ่ง

สําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จของผูนํา ภาวะผูนําไดรับความสนใจ และมีการศึกษามาเปนเวลานานแลว 

เพ่ือใหรูวาอะไรเปนองคประกอบท่ี จะชวยใหผูนํามีความสามารถในการนํา หรือมีภาวะผูนําท่ีมี

ประสิทธิภาพ การศึกษานั้นไดศึกษาตั้ง แตคุณลักษณะ (Traits) ของผูนํา อํานาจ (Power) ของผูนํา 

พฤติกรรม (Behavior) ของผูนําแบบตาง ๆ และอ่ืน ๆ ในปจจุบันนี้ ก็ยังมีการศึกษาภาวะผูนําอยู

ตลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผูนําท่ีมี ประสิทธิภาพในแตละองคการและในสถานการณตาง ๆ 

กัน ความหมายของภาวะผูนํา ไดมีผูใหความหมายของภาวะผูนําไวหลากหลายและแตกตางกัน ซ่ึง  

ยุคล (Yukl, 1989) ไดกลาวถึงสาเหตุท่ีความหมายของภาวะผูนํามีหลากหลายและ

แตกตางกัน ก็เนื่องจากขอบเขตเนื้อหาและความสนใจในภาวะผูนํา ในการศึกษาของนักวิจัยแตกตาง

กัน ในท่ีนี้จึงขอนําเสนอใหศึกษาดังตอไปนี้  

1) ภาวะผูนําคือความริเริ่มและธํารงไวซ่ึงโครงสรางของความคาดหวังและความสัมพันธ

ระหวางกันของสมาชิกของกลุม (Stogdill, 1974, p. 411)  
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2) ภาวะผูนําคือความสามารถท่ีจะชี้แนะ สั่งการ หรืออํานวยการ หรือมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมของผูอ่ืนเพ่ือใหมุงไปสูจุดหมายท่ีกําหนดไว (McFarland, 1979, p. 303)  

3) ภาวะผูนําคือศิลปในการชี้แนะลูกนอง หรือผูรวมงานใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

กระตือรือรนและเต็มใจ (Schwartz, 1980, p. 491)  

4) ภาวะผูนํา เปนกระบวนการท่ีบุคคลใชอิทธิพลตอกลุม เพ่ือใหบรรลุความตองการของ

กลุม หรือจุดมุงหมายขององคการ (Mitchell and Larson, Jr., 1987, p. 435) 

 

2.4.2 แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ภาวะผูนํา แนวคิด ภาวะผูนําเปนคําท่ีมีผูใหนิยาม

ความหมายท่ีแตกตางกันออกไปมากคําหนึ่ง ท้ังนี้จากผลการสํารวจนิยามของภาวะผูนําเทาท่ีปรากฏ

ในเอกสารตาง ๆ เบนนิสและนานัส (Bennis&Nanus, 1985) พบวามีบุคคลตาง ๆ ใหไวกวา 350 

นิยาม ซ่ึงสอดคลองกับท่ีสตอกดิลล (Stogdill, 1974) เคยกลาววานิยามของคาวา leadership มีมาก

พอ ๆ กับจํานวนบุคคลท่ีใหนิยามนั้นผูนํา (leader) กับภาวะผูนํา (leadership) มีความหมาย

แตกตางกัน  

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540) กลาวโดยสรุปไววา “ภาวะผูนํา” เปนกระบวนการ

อิทธิพลทางสังคมท่ีบุคคลหนึ่งตั้งใจใชอิทธิพลตอผูอ่ืนใหปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีกําหนด รวมท้ัง

การสรางสัมพันธระหวางบุคคลขององคการ ดังนั้นภาวะผูนําจึงเปนกระบวนการอิทธิพลท่ีชวยใหกลุม

บุคคลสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด จากคํานิยามท่ีกลาวมานี้ยังมีความแตกตางกันในประเด็นตาง ๆ 

เชน ใครเปนผูใชอิทธิพล วัตถุประสงคของการใชอิทธิพลคืออะไร ลักษณะ วิธีการใชอิทธิพลเปน

อยางไร และผลลัพธของการใชอิทธิพลคืออะไรเปนตน ไมมีคํานิยามใดผิดหรือถูกเพียงนิยามเดียว แต

ข้ึนอยูกับการเลือกคํานิยามนั้นไปใชอธิบายเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับภาวะผูนําในแตละกรณี ซ่ึงจะ

สังเกตไดวาภาวะผูนําเปนกระบวนการ ไมใชตัวบุคคล กระบวนการภาวะผูนํา (The Leadership 

Process) เปนกระบวนการของการแลกเปลี่ยนของการปฏิสัมพันธท่ีมีความสลับซับซอนและมีพลวัต

อยูตลอดเวลา มีองคประกอบ 4 ประการ ท่ีเก่ียวของในกระบวนการภาวะผูนา ไดแก (1) ผูนํา 

(Leader) (2) ผูตาม (Follower) (3) บริบทสถานการณ (Context) และ (4) ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน (by-

products) องคประกอบเหลานี้ตางมีความสัมพันธ เก่ียวของกันและสงผลกระทบซ่ึงกันและกันเสมอ 

ศักดิ์ชัย ภูเจริญ (2009) ไดกลาวถึงภาวะผูนํา(Leadership) หรือความเปนผูนําไวดังนี้คือ 

ความสามารถในการนํา (The American Heritage Dictionary, 1985, p. 719) ซ่ึงเปนความสําเร็จ

อยางยิ่งสําหรับความสําเร็จของผูนํา ภาวะผูนําไดรับความสนใจและศึกษามานานแลว เพ่ือใหรูวาอะไร

เปนองคประกอบท่ีจะชวยใหผูนํามีความสามารถในการนํา หรือเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพการศึกษา

เรื่องของภาวะผูนํานั้น จะศึกษาตั้งแตคุณลักษณะ (Traits) ของผูนํา อํานาจ (Power) ของผูนํา 

พฤติกรรม (Behavior) ของผูนําแบบตาง ๆ ในปจจุบันไดมีการใหความหมายของภาวะผูนําไว

หลากหลายและแตกตางกันดังนี ้
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ภาวะผูนําคือ ความคิดริเริ่มและธํารงไวซ่ึงโครงสรางของความคาดหวังและความสัมพันธ

ระหวางกันของสมาชิกของกลุม (Stogdill, 1974, p. 411) 

ภาวะผูนําคือ ความสามารถท่ีจะชี้แนะ สั่งการ หรืออํานวยการ หรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของผูอ่ืนเพ่ือใหมุงไปสูจุดหมายท่ีกําหนดไว (McFarland, 1979, p. 303)  

ภาวะผูนําคือ ศิลปะในการชี้แนะลูกนอง หรือผูรวมงานใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

กระตือรือรน และเต็มใจ (Schwartz, 1980, p. 491)  

ภาวะผูนําคือ กระบวนการท่ีบุคคลใชอิทธิพลตอกลุม เพ่ือใหบรรลุความตองการของกลุม 

หรือจุดมุงหมายขององคการ (Mitchell and Larson, Jr., 1987, p. 435)  

ภาวะผูนําเปนเรื่องของศิลปะของการใชอิทธิพล หรือกระบวนการใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน

เพ่ือใหเขามีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของ

กลุม(Kootz and Weihrich, 1988, p. 437) 

ภาวะผูนําเปนความสามารถในการใชอิทธิพลตอกลุม เพ่ือใหประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีตั้งไว (Robbins, 1989, p. 437) 

ภาวะผูนําเปนกระบวนการของการชี้แนะ และอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิกของ

กลุม (Stoner and Freeman, 1989, p. 459) 

ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่ง(ผูนํา) ใชอิทธิพลและอํานาจของตนกระตุนชี้นําให

บุคคลอ่ืน(ผูตาม) มีความกระตือรือรน เต็มใจทําในสิ่งท่ีเขาตองการ โดยมีเปาหมายขององคการเปน

จุดหมายปลายทาง (พยอม วงศสารศร,ี 2534, หนา 196) 

ซ่ึงสามารถสรุปแนวคิดเก่ียวกับผูนําไว 5 ประการ คือ 

1) ผูนําเปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุม เปรียบเสมือนแกนของกลุม เปน

ผูมีโอกาสติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนมากกวาทุกคนในกลุม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมสูง 

2) ผูนําเปนบุคคลซ่ึงนํากลุมหรือพากลุมไปสูวัตถุประสงคหรือจุดหมายท่ีวางไว แมแตเพียง

ชี้แนะใหกลุมไปสูจุดหมายปลายทางก็ถือวาเปนผูนํา ท้ังนี้รวมถึงผูนําท่ีนํากลุมออกนอกลูนอกทางดวย 

3) ผูนําเปนบุคคลท่ีสมาชิกสวนใหญคัดเลือกหรือยกใหเขาเปนผูนําของกลุม ซ่ึงเปนไปโดย

อาศัยลักษณะทางสังคม มิติของบุคคลเปนฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูนําได 

4) ผูนําเปนบุคคลซ่ืงมีคุณสมบัติเฉพาะอยาง คือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอัน

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุมไดมากท่ีสุด 

5) ผูนําเปนบุคคลซ่ึงสามารถนํากลุมไปในทางท่ีตองการ เปนบุคคลท่ีมีสวนรวม และ

เก่ียวของโดยตรงตอการแสดงบทบาท หรือพฤติกรรมการเปนผูนํา 

จากความหมายดังกลาวขางตน จะเห็นวาแนวคิดสวนใหญจะเก่ียวของกับกลุมคน และ

สมาชิกของกลุมมีความสัมพันธภายในตอกันอยางสมํ่าเสมอ ในการนี้จะมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือ
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มากกวาถูกกําหนดหรือยอมรับใหเปนผูนํา (Leader) เนื่องจากจะมีความแตกตางในดานตาง ๆ จาก

บุคคลอ่ืน ๆ ของกลุม ซ่ึงถือวาเปนผูตาม(Followers) หรือผูใตบังคับบัญชา หรือลูกนอง(Subordinates) 

หรือผูปฏิบัติสําหรับความหมายของภาวะผูนําเกือบท้ังหมดจะเก่ียวของกับการใชอิทธิพล ซ่ึงสวนมาก

จะเปนผูนํา(Leader) พยายามจะมีอิทธิพลตอผูตาม(Followers) ในกลุมหรือบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือใหมี

ทัศนคติ พฤติกรรมและอ่ืน ๆ ไปในทิศทางท่ีทําใหจุดมุงหมายของกลุมหรือองคกรประสบความสําเร็จ 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา ภาวะผูนํา(Leadership) คือกระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกวา

พยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตน กระตุน ชี้นํา ผลักดัน ใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลอ่ืนมีความ

เต็มใจ และกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ ตามตองการ โดยมีความสําเร็จของกลุมหรือองคกรเปน

เปาหมาย 

 

2.4.3 องคประกอบและความสําคัญของภาวะผูนํา จากความหมายของภาวะผูนําท่ีวาคือ 

กระบวนการใชอํานาจอิทธิพลของผูนําในการชักจูงหรือชี้นําบุคคลอ่ืนใหปฏิบัติงานสําเร็จตาม

วัตถุประสงคท่ีวางไวภาวะผูนําเปนประมุขศิลป ซ่ึงหมายถึง กระบวนการท่ีผูนํามีอํานาจบารมี 

(Power) เหนือผูอ่ืนโดยท่ีบุคคลอ่ืนใหการยอมรับ (Acceptance) โดยรวมมือปฏิบัติงานกับผูนําให

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวซ่ึงประกอบดวยองคประกอบดังนี้ 

1) เปนความสัมพันธทางดานการใชอํานาจบารมีอิทธิพล ดังนั้นภาวะผูนําจึงเกิดข้ึนใน

สถานการณท่ีมีการใชอํานาจอิทธิพล 

2) เปนความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ไดแก ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน หรือกลุมบุคคลท่ีกําลัง

ทํางานในลักษณะอยางเดียวกัน เชน ประชาชนหมูบานจัดสรรแหงหนึ่งมีภาวะผูนําเพราะสามารถชัก

จูงและชี้นํากรรมการหมูบานและลูกบานใหโอนถนนในหมูบานให กทม.ดังนั้นภาวะผูนําจึงไมเกิดข้ึน

ในสถานการณท่ีมีบุคคลอยูเพียงคนเดียว 

3) มีจุดหมายเพ่ือใหงานของหนวยงานหรือของกลุมสําเร็จตามวัตถุประสงค บุคคลท่ีเปน

ผูนําจะตองคิดคนหาหนทางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

ความสําคัญของภาวะผูนําตอหนวยงาน 

1) เปนสวนท่ีดึงความรูความสามารถตาง ๆ ในตัวผูบริหารออกมาใช ท้ังนี้แมผูบริหารจะมี

ความรูและประสบการณตาง ๆ ในเรื่องงานมากเพียงใดก็ตาม แตถาหากขาดภาวะผูนําแลวความรู

ความสามารถมักจะไมไดถูกนําออกมาใชหรือไมมีโอกาสใชอยางเต็มท่ีเพราะไมสามารถกระตุนหรือชัก

จูงใจใหผูอ่ืนคลอยตามและปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

2) ชวยประสานความขัดแยงตาง ๆ ภายในหนวยงาน ซ่ึงประกอบดวย บุคคลจํานวนหนึ่ง

มารวมกันซ่ึงจะมากหรือนอยแลวแตขนาดของหนวยงาน บุคคลตาง ๆ เหลานี้มีความแตกตางกันใน

หลาย ๆ เรื่อง เชน การศึกษา ประสบการณ ความเชื่อ เปนตน การท่ีบุคคลมีขอแตกตางกันมาอยู
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รวมกันในองคการ สิ่งหนึ่งมักจะหลีกเลี่ยงไมพนคือความขัดแยง แตไมวาจะเปนความขัดแยงในรูปใด 

ถาผูบริหารมีภาวะผูนําท่ีคนยอมรับนับถือแลวก็มักจะสามารถประสานหรือชวยบรรเทาความขัดแยง

ได อีกท้ังยังชวยประสานผลประโยชนอีกดวย 

3) ชวยโนมนาวชักจูงใหบุคลากรทุมเทความรู ความสามารถใหแกองคการ องคการจะตอง

มีปจจัยเอ้ืออํานวยหลายอยางเพ่ือท่ีจะทําใหสมาชิกตั้งใจและทุมเททํางานให เชน บุคลากรไดทํางาน

ตรงตามความถนัดและความสามารถผูบังคับบัญชาตองรูจักรับฟงความคิดเห็น การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานก็ตองมีความยุติธรรม และสิ่งสําคัญคือผูบริหารขององคการจะมีภาวะผูนําท่ีจะทําให

ผูใตบังคับบัญชาเกิดความยอมรับ เกิดความศรัทธาและเชื่อม่ันวาผูบริหารไมเพียงนําองคการใหอยู

เทานั้นแตจะนําความเจริญกาวหนา ความภาคภูมิใจ เกียรติยศชื่อเสียงและความสําเร็จมาสูองคการดวย 

4) เปนหลักยึดใหแกบุคคลากรเม่ือหนวยงานเผชิญสภาวะคับขัน เม่ือใดก็ตามท่ีหนวยงาน

ตองเผชิญกับสภาวะคับขันหรือสภาวะท่ีอาจกระทบถึงความอยูรอด เชน กําไรหรือยอดขายของบริษัท

ลดลงมาก ภาวะผูนําของผูบริหารจะยิ่งทวีความสําคัญมากข้ึนเพราะในสภาพเชนนั้นผูบริหารจะตอง

เพ่ิมความระมัดระวัง ความรอบคอบ ความเขมแข็งและกลาตัดสินใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงสภาพตาง ๆ 

ภายในหนวยงานท่ีขาดประสิทธิภาพเพ่ือใหหนวยงานรอดพนจากสภาวะคับขันดังกลาว 

5) เปนบุคคลท่ีนําพาองคการเปลี่ยนไปสูความเปนเลิศและความไดเปรียบในการแขงขัน

เม่ือใดก็ตามท่ีไดผูนําท่ีดี ยอมมีสวนสําคัญตอการนําพาองคการสูความเปนเลิศ (excellence) 

กลาวถึงการบริหารองคการสูความเปนหนึ่งไมเปนสองรองใคร ผูนําท่ีมีภาวะผูนํายอมนําพาองคการสู

ความไดเปรียบในการแขงขัน (competitive advantage) ท่ีเรียกวามีการบริหารเชิงกลยุทธ 

(Strategic Management) 

 

2.4.4 ทฤษฎีภาวะผูนํา เม่ือเกิดการตระหนักวาภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญตอการบริหาร

องคการและการแขงขันทางธุรกิจมาก นักวิชาการในหลายยุคหลายสมัยจึงทุมเทศึกษาเรื่องภาวะผูนํา

กันเปนจํานวนมาก จนกอเกิดเปนแนวคิดและทฤษฎีท่ีคิดและมองในมุมท่ีแตกตางกันมากมาย ซ่ึง

สามารถจัดกลุมแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เปน 3 กลุม คือ 

1) แนวคิดผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach) (วิภาดา คุปตานนท, 2544), (Bryman, 

1992 อางถึงใน Hartog และ Koopman, 2001, p.167) แนวคิดนี้ไดมุงอธิบายบุคลิกลักษณะของ

ผูนํา โดยเชื่อวาผูนําจะมีคุณสมบัติท่ีแตกตางจากบุคคลท่ัวไป นักวิชาการกลุมแนวคิดนี้จึงมุงศึกษา

คุณสมบัติท่ีแตกตางดังกลาว จากการศึกษาผูนําท่ีมีความโดดเดนหลาย ๆ คน สามารถแบงคุณสมบัติ

ท่ีคนพบไดเปน 3 กลุม คือ (1) ลักษณะทางกายภาพ เชน ความสูง รูปรางภายนอก อายุ เปนตน (2) 

ลักษณะทางความสามารถ เชน ความเฉลียวฉลาด ความรู ความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ เปนตน 

(3) ลักษณะบุคลิกภาพ เชน การควบคุมอารมณและการแสดงออกทางอารมณ บุคลิกภาพแบบ

เปดเผย-เก็บตัว เปนตน 
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2) แนวคิดผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) (วิภาดา คุปตานนท, 2544) 

แนวคิดนี้ศึกษาถึงพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงออกเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติและประสิทธิผลตามท่ีผูนําตองการ 

โดยผูนําแตละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกไป มหาวิทยาลัยและสถาบันตาง ๆ ใน

สหรัฐอเมริกาไดใหความสนใจและทําการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผูนํา โดยทําการศึกษาถึง

พฤติกรรมของผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลสรุปท่ีสําคัญ ๆ มีดังตอไปนี้  

 (1) ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตยและผูนําแบบเผด็จการ (Democratic leadership – 

Autocratic leadership) Tannenbaum และSchmidt อธิบายวา ผูนําแบบประชาธิปไตยนิยม

กระจายอํานาจ มอบหมายงานใหสมาชิก และเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ในทางตรงกันขาม ผูนําแบบเผด็จการมักนิยมใชดุลยพินิจและการตัดสินใจดวยตัวเอง และมักไมเปด

โอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 (2) การศึกษาของ University of Michigan ไดแจกแจงพฤติกรรมของผูนําท่ีแตกตาง

กันใน 3 ลักษณะอยางเห็นไดชัด คือ 1)  พฤติกรรมผูนําท่ีมุงคน (People-oriented behaviors) ท่ี

ใหความสําคัญตอสมาชิกหรือพนักงาน เขาใจความแตกตางและยอมรับความสําคัญของพนักงาน มี

การเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ อีกท้ังยังสนใจ และเขาใจความตองการของ

คนงาน 2) พฤติกรรมของผูนําท่ีมุงงาน (Task-oriented behaviors) ท่ีผูนําเนนความสําเร็จของการ

ทํางาน เนนการสรางงานและผลผลิตท่ีมีมาตรฐานสูง เนนการใชกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติเพ่ือใหงาน

บรรลุเปาหมาย 

 (3) การศึกษาของ Ohio State University ไดสรุปวาพฤติกรรมของผูนําสามารถแบง

ไดเปน 2 ดาน คือ 1) พฤติกรรมท่ีมุงสรางโครงสราง (Initiation structure) ท่ีผูนําใหความสําคัญกับ

กฎเกณฑ การบังคับบัญชา เนนบทบาทหนาท่ีตามตําแหนง และเนนผลงานท่ีเกิดจากการทํางานตาม

โครงสราง 2) พฤติกรรมท่ีมุงความสัมพันธ (Consideration) ผูนําจะใหความสําคัญกับการมีความ

สัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิก และมีสวนรวมในการทํางานของสมาชิก 

 (4) Managerial Grid (มัลลิกา ตนสอน, 2544) เปนตัวอยางหนึ่งของการศึกษา

พฤติกรรมของผูนําท่ีผนวกแนวคิดทางพฤติกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน โดย Blake และMouton ไดสราง

ตาราง 2 มิติ โดยใหแกนนอนแทนผูนําท่ีมุงผลงาน (Production-oriented leader) และแกนตั้ง

แทนผูนําท่ีมุงคน (People-oriented leadership) ซ่ึงผูนําท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแกผูนําท่ีมุงท้ัง

งานและคน  

3) แนวคิดผูนําเชิงสถานการณ (Situational Approach) (มัลลิกา ตนสอน, 2544) เปน

การศึกษาท่ีเนนการปรับสภาพการนํา หรือการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ลักษณะของการนําก็จะเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดนี้จะหารูปแบบการนําท่ีเหมาะสมและเกิดผลดีใน

สถานการณตาง ๆ  
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 1) การศึกษาของ Fiedler ภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะข้ึนอยูกับความเหมาะสม

ระหวางพฤติกรรมของผูนํา สมาชิก และสถานการณในการปฏิบัติงาน กลาวคือ สิ่งแวดลอมจะมี

อิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของผูนํา  

 2) ทฤษฎีมุงสูเปาหมาย (Path-goal Theory) ทฤษฎีนี้พยายามอธิบายผลกระทบของ

พฤติกรรมผูนําท่ีมีตอการจูงใจ ความพึงพอใจ และการปฏิบัติงานของสมาชิก (สรอยตระกูล (ติวยานนท) 

อรรถมานะ, 2543, หนา 272) มีการเนนท่ีเปาหมาย โดยดูพฤติกรรมของผูนําท่ีแสดงออก เพ่ือให

สมาชิกประสบความสําเร็จตามเปาหมายของบุคคลและองคการ ผูนําท่ีมีประสิทธิผลจะชวยใหสมาชิก

บรรลุเปาหมายสวนบุคคลและองคการ ผูนําสามารถเพ่ิมแรงจูงใจ ความพึงพอใจแกผูตามได โดยการ

ใหรางวัล 

 3) การศึกษาของ Hersey-Blanchard ไดนําแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ มา

ประยุกต คือ พฤติกรรมท่ีมุงสรางโครงสราง (Initiation structure) และพฤติกรรมท่ีมุงความสัมพันธ 

(Consideration) และอธิบายวา ภาวะผูนําแบบตาง ๆ ประกอบกับความพรอมของสมาชิกทําใหเกิด

รูปแบบของการทํางานของผูนํา 4 รูปแบบ คือ การบอกกลาว (Telling) การนําเสนอความคิด

(Selling) การมีสวนรวม(Participation) และการมอบหมายงาน(Delegation) 

บทสรุป แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําทางการเมือง ภาวะผูนํา เปนกระบวนการของ

อิทธิพลท่ีบุคคลหนึ่งพยายามใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน ใหมี พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตองการเพ่ือให

บรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว ในการกลาวถึงภาวะผูนํา กระบวนการภาวะผูนํา (The Leadership 

Process) เปนกระบวนการของการแลกเปลี่ยนของการปฏิสัมพันธท่ีมีความสลับซับซอนและมีพลวัต

อยูตลอดเวลา มีองคประกอบท่ีเก่ียวของในกระบวนการภาวะผูนาไดแก ผูนํา (Leader) ผูตาม 

(Follower) บริบทสถานการณ (Context) ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน (by-products) องคประกอบเหลานี้ตาง

มีความสัมพันธ เก่ียวของกันและสงผลกระทบซ่ึงกันและกันเสมอภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีบุคคล

หนึ่ง(ผูนํา) ใชอิทธิพลและอํานาจของตนกระตุนชี้นําใหบุคคลอ่ืน(ผูตาม) มีความกระตือรือรน เต็มใจ

ทําในสิ่งท่ีเขาตองการ โดยมีเปาหมายขององคการเปนจุดหมายปลายทางซ่ึงสามารถสรุปแนวคิด

เก่ียวกับผูนําไดดังนี้ คือ ผูนําหมายถึง ผู ซ่ึงเปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุม 

เปรียบเสมือนแกนของกลุม บุคคลซ่ึงนํากลุมหรือพากลุมไปสูวัตถุประสงคหรือจุดหมายท่ีวางไว บุคคล

ท่ีสมาชิกสวนใหญคัดเลือกหรือยกใหเขาเปนผูนําของกลุม บุคคลซ่ืงมีคุณสมบัติเฉพาะอยาง คือ

สามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุมไดมากท่ีสุด บุคคลซ่ึง

สามารถนํากลุมไปในทางท่ีตองการ เปนบุคคลท่ีมีสวนรวม และเก่ียวของโดยตรงตอการแสดงบทบาท 

หรือพฤติกรรมการเปนผูนํา ภาวะผูนํา(Leadership) คือกระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ

มากกวาพยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตน กระตุน ชี้นํา ผลักดัน ใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลอ่ืนมี

ความเต็มใจ และกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ ตามตองการ โดยมีความสําเร็จของกลุมหรือองคกร

เปนเปาหมาย  
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2.5 บทบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสิทธิหนาที่ของ

ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 

2.5.1 บทบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม (ประพันธ นัยโกวิท กรรมการราง

รัฐธรรมนูญและทีมกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ฝายเลขานุการดานวิชาการและกฎหมาย คณะกรรมการ

รางรัฐธรรมนูญกลุมงานคณะกรรมาธิการการปกครอง สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร) ความมุงหวังของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญตองการแกไขสภาพปญหาการเมืองไทย

ท่ีเกิดข้ึนในอดีต เชน หามาตรการปองกันมิใหบุคคลซ่ึงเคยกระทําการทุจริตตอหนาท่ีหรือทุจริตในการ

เลือกตั้งเขาสูอํานาจทางการเมืองและกําหนดโครงสรางฝายนิติบัญญัติท่ีมีความเหมาะสมกับประเทศไทย

ในอนาคต เชน ทําอยางไรท่ีจะใหคะแนนทุกคะแนนท่ีประชาชนลงใหในการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรมีความหมาย ไมถูกท้ิงเสียเปลา และทําอยางไรจะใหสมาชิกวุฒิสภาปลอดจากการ

แทรกแซงของฝายการเมืองอ่ืน และ ใหประชาชนมีสวนรวมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของตนเอง 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามความมุงหวังดังกลาว จึงไดกําหนดหลักการใหมของระบบการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม โดยสรุปดังนี้  

สภาผูแทนราษฎร 

1. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสภาผูแทนราษฎรมีสมาชิกจํานวน 500 คน 

ประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 350 คน และ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 150 คน โดยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต

เลือกตั้ง 350 คน เปนจํานวนท่ีใหความสาคัญกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีตองเปนผูแทนในเขต

พ้ืนท่ีของประชาชน และในขณะเดียวกันเพ่ือใหคะแนนของประชาชนมีความหมายดวยการใชระบบ

การเลือกตั้งแบบจัดสรรปนสวนผสม จึงกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจํานวน 

150 คน ซ่ึงมีท่ีมาจากการจัดสรรคะแนนท่ีประชาชนเลือกพรรคตาง ๆ ท้ังประเทศ ชดเชยใหแตละ

พรรคมีโอกาสไดท่ีนั่งในสภาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีแปรผันโดยตรงกับคะแนน

ท่ีพรรคไดรับ รายละเอียดในขอ 2.1 (วาระการดํารงตําแหนง 4 ป เชนเดิม) 

2. ระบบการเลือกตั้งท่ีมุงเนนการพยายามทําให “ทุกคะแนนท่ีประชาชนลงเลือกตั้งจะไม

ถูกท้ิง” 

 2.1)  หลักคิดระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย

เนื่องจากในอดีตคะแนนของประชาชนท่ีเลือกผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตเลือกตั้ง

ใด ๆ ซ่ึงไมไดคะแนนเปนลําดับท่ี 1 ของเขตเลือกตั้งนั้น ๆ (ไมชนะการเลือกตั้ง) คะแนนดังกลาวแทบ

จะถูกท้ิงสูญเปลา ดังนั้น หลักคิดระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีเหมาะสมกับประเทศ

ไทยจะตองประกอบดวย 
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  1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง 

  2) ระบบการเลือกตั้ง ไมควรซับซอน ประชาชนเขาใจงาย 

  3) เพ่ือเปนการเคารพประชาชนท่ีลงคะแนน จึงจะพยายามทําใหคะแนนเลือกตั้ง 

ท่ีประชาชนลงใหทุกคะแนนมีความหมาย ไมวาจะลงคะแนนใหบุคคลใด คะแนนนั้นสวนใหญไมควร

สูญเปลา 

  4) เปนระบบการเลือกตั้งท่ีสงเสริมใหประชาชนสนใจออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง 

  5) เขากับบริบทหรือวิถีชีวิตของไทยโดยไมขัดกับหลักสากล 

 เพ่ือเปนการทําใหหลักคิดขางตนมีความเปนไปได จึงกําหนดใหมีการเลือกตั้ง แบบแบงเขต

โดยใชระบบคะแนนนําเสียงขางมาก และนําระบบสัดสวนมาใชดวยการคํานวณแบงสัดสวน ใหไดมา

ซ่ึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยใชบัตรเลือกตั้งแบบแบงเขตใบเดียว และใหผูมีสิทธิ

เลือกตั้งเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตไดเขตละ 1 คน โดยใหนําคะแนนของผูสมัคร

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตของทุกคนมารวมเปนคะแนนของพรรค และนําคะแนนของ

พรรคมารวมเปนคะแนนของทุกพรรค ท้ังประเทศ จากนั้นใหหาคาเฉลี่ยคะแนนของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท่ีพรรคควรจะไดตอ 1 คน คือ นําคะแนนของทุกพรรคท่ีไดรับเลือกตั้งท้ังประเทศหารดวย

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด (500 คน) จากนั้น ใหนําคาเฉลี่ยท่ีไดไปหารจํานวนคะแนนท่ี

แตละพรรคได เพ่ือใหไดมาซ่ึงจํานวนท่ีแตละพรรคจะพึงมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดท้ังนี้ ตองใหเอก

สิทธิแกผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตทุกคนตองไดเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร โดยหากพรรคใดไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต เปนจํานวนเทาใด ใหนํา

จํานวนดังกลาวมาเปรียบเทียบกับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคจะพึงมี หากไดจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมครบตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคจะพึงมีเทาใด ใหจัดสรร

เพ่ิมจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหเทากับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท่ี

พรรคจะพึงมี และหากเกิดกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตมีจํานวนเกินจํานวนท้ังหมด ท่ี

แตละพรรคพึงจะมีได ใหพรรคนั้นไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทากับจํานวนท่ีไดจริงซ่ึงรวมถึงจํานวน 

ท่ีเกินมาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีแตละพรรคจะพึงมีดวยซ่ึงจะมีความเปนธรรมแกทุกพรรคท่ีจะ

ไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามสัดสวนของคะแนนท่ีประชาชน ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงให จึงมี

ผูเรียกระบบการเลือกตั้งนี้วา “แบบจัดสรรปนสวนผสม” 

 ระบบการเลือกตั้งซ่ึงใชบัตรเลือกตั้งใบเดียวนี้ จะทําใหประชาชนเกิดความสนใจท่ีจะมา

ใชสิทธิเลือกตั้งมากข้ึน เนื่องจากประชาชนสามารถใชสิทธิไดงาย ไมมีความซับซอน และจะรูสึกวา

คะแนน ทุกคะแนนมีความหมาย (คะแนนของตนจะไมเสียเปลา) โดยผลการเลือกตั้งจะเปนการเลือก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต และจะมีผลตอจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อดวย ซ่ึงกรณีนี้จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีแตละพรรคการเมืองจะไดนั้น จะข้ึนอยูกับ

การจัดทาบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองวาจะสามารถจูงใจใหประชาชนเลือกพรรคการเมืองของตน
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ไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองพิจารณาคุณสมบัติหรือจุดเดนของผูสมัคร

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและ พรรคการเมืองไปพรอมกัน พรรคการเมืองจึงตอง

สรรหาผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในแตละเขตใหตรงกับความตองการของ

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 นอกจากนี้หากมีการประกาศผลการเลือกตั้งแลว ตอมาพบวามีการทุจริตการเลือกตั้ง 

จึงตองมีการเลือกตั้งใหม ซ่ึงการเลือกตั้งใหมจะมีผลกระทบตอจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

บัญชีรายชื่อดวย ระบบนี้จึงเปนการทําใหพรรคการเมืองตระหนัก ใหความสาคัญและระมัดระวังใน

การสงผูสมัคร รับเลือกตั้งแบบแบงเขตใหไดบุคคลท่ีดีท่ีสุด และจะตองไมทุจริตการเลือกตั้ง ท้ังนี้ การ

บริหารจัดการในการใช บัตรเลือกต้ัง 1 ใบ จะมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากการใช

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบเชนในอดีต และทําใหบัตรเสียนอยลง ตลอดจนประหยัดงบประมาณในการเลือกตั้ง 

 2.2) ผูท่ีไดรับเลือกตั้งจะตองไดคะแนนเสียงมากกวาคะแนนเสียงของประชาชนท่ีไม

ประสงคเลือกผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และในกรณีท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งผูท่ีไดรับคะแนนเสียง

เลือกตั้ง ไมมากกวาคะแนนเสียงท่ีไมประสงคเลือกผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะสมัครรับ

เลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งใหมอีกมิได เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความไมเห็น

ดวยกับการเลือกตั้งท่ีคูหาเลือกตั้งไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงหลักการดังกลาวเปนกลไกในการ

ควบคุมพรรคการเมืองใหมี ความรับผิดชอบในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถวนท้ังในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดใหประชาชนเปนตัวชี้วัด 

 2.3)  ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองเปนผูท่ี 

พรรคการเมืองสงสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได และเม่ือมีการสมัครรับ

เลือกตั้งแลว ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลง

ผูสมัครรับเลือกตั้งได เฉพาะกรณีผูสมัครตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม และเปนกรณี

ท่ีเปลี่ยนแปลงกอนวันปด การรับสมัครรับเลือกตั้ง ท้ังนี้ พรรคการเมืองใดสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ

แบงเขตเลือกตั้งแลว ใหมีสิทธิ สงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และผูสมัครรับเลือกตั้งตอง

สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

บัญชีรายชื่ออยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 

 2.4) การจัดบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ กําหนดใหเปนบัญชีรายชื่อ

บัญชีเดียวท้ังประเทศ เนื่องจากในระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปนสวนผสมเปนระบบท่ีตองใชการ

คานวณคะแนนท้ังประเทศ และจะตองทําใหสัดสวนของผูสมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อไมกระจุก

ตัวเฉพาะภายในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใหญเทานั้น โดยตองมีการกําหนดเง่ือนไขใหแตละบัญชี

รายชื่อมีการจัดสรร ใหบุคคลในรายชื่อของบัญชีนั้นมาจากทุกภูมิภาคในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือให

ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไดมีการกระจายตัวผูแทนไปยังภูมิภาคตาง ๆ  
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3. การกลั่นกรองผูท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงเปนตัวแทนของ

ประชาชนบทบัญญัติวาดวยคุณสมบัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในรางรัฐธรรมนูญนี้ ไดคงหลัก 

การตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และไดมีการกําหนด

คุณสมบัติเพ่ิมเติมโดยเปดโอกาสกวางใหบุคคลท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานของรัฐเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหาป สามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง

ได ท้ังนี้ ในบทบัญญัติวาดวยลักษณะตองหามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามท่ีกําหนด ไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใหมีความเขม

และรัดกุมมากข้ึนกวาท่ีเคยบัญญัติ เนื่องจากมีเจตนารมณใหบุคคลท่ีจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ซ่ึงเปนผูใชอํานาจแทนประชาชน ตองไดรับการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตนพอสมควร โดยบุคคลท่ีจะ

มารับตําแหนงตองมีความพรอมในหลายดานท้ังความประพฤติ ประวัติตาง ๆ เปนอยางดี เพ่ือใหไดรับ

ความเชื่อถือ และศรัทธาจากประชาชน ทําใหสาธารณชนยอมรับใหเปนผูแทนของประชาชนไดการ

บัญญัติความใหเขมงวดในกรณีท่ีบุคคลใดมีลักษณะตองหามตามท่ีบัญญัติไว จะถือวา ถูกตัดสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งโดยไมสามารถกลับเขามาสูระบบการเมืองได อาทิ 

 - บุคคลท่ีถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามคาพิพากษา หรือตามคําวินิจฉัยของ ศาล

รัฐธรรมนูญ 

 - บุคคลผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงสิบปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแต ใน

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซ่ึงระยะเวลาสิบปดังกลาวจะทําให

นักการเมืองตระหนักถึงความประพฤติสวนตัวและมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีจะเปนเหตุใหไมสามารถ

สมัครรับเลือกตั้งได 

 - บุคคลท่ีเคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอ

หนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือบุคคลท่ีเคยตองคําพิพากษา

อันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือ

กระทําความผิด ตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ

กระทําความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพ่ือไมใหสามารถกลับเขามาสูระบบการเมืองไดอีก 

แมวาจะมีการบัญญัติกฎหมายลางมลทินในภายหลังก็ตาม ท้ังนี้ หากบุคคลถูกสั่งใหพนจากราชการ

เพราะทุจริตหรือประพฤติมิชอบ จะไมไดพิจารณาวาบุคคลนั้นจะไดรับโทษทางวินัยหรือโทษตามคา

พิพากษาของศาลหรือไม จะถือวาหามมิใหใชสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดย

ไมมีการยกเวน 

 - บุคคลท่ีเคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง 

4. เหตุท่ีความเปนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสิ้นสุดลง บทบัญญัติวา

ดวยความเปนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง ในรางรัฐธรรมนูญนี้ไดคงหลักการ

ตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และไดมีการแกไขเพ่ิมเติม
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บทบัญญัติใหมีความเขมและรัดกุมมากข้ึนกวาท่ีเคยบัญญัติ โดยบัญญัติความเขมงวดให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรบุคคลใดท่ีเขาเง่ือนไขดังตอไปนี้ ความเปนสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง อาทิ  

 - การมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึง

รางรัฐธรรมนูญนี้ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใหมีความเขมและรัดกุมมากข้ึนกวาท่ีเคยบัญญัติ ใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามท่ีไดยกตัวอยางแลวในขอ 3  

 - การขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง ท่ีนอกจากในกรณีท่ีขาดจากการเปน

สมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคาสั่งยุบพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก

ท่ีเคยบัญญัติ ไวจากเดิม ซ่ึงการขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองดังกลาว อาจเปนเหตุมา

จากการไมกระทําการตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของพรรคการเมือง จึงตองพนจากการเปนสมาชิก

ของพรรคการเมือง  

 - การเสนอการแปรญัตติหรือการกระทําดวยประการใด ๆ ของสภาผูแทนราษฎรท่ีมีผล

ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย จะ

กระทํามิได ซ่ึงหากมีการกระทําท่ีฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญจะเปนผูวินิจฉัยและหาก

วินิจฉัยวามีการกระทํา ท่ีฝาฝนบทบัญญัตินี้ ใหผูกระทําการนั้นพนจากสมาชิกภาพนับแตวันท่ีศาล

รัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย และให ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น  

 - มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาท่ี หรือจงใจใชหนาท่ีและอํานาจขัดตอ

บทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาง

รายแรง ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําวินิจฉัย

หรือคําพิพากษาวาผูนั้นมีพฤติการณหรอืกระทําความผิด หรือร่ํารวยผิดปกติตามท่ีถูกกลาวหา แลวแต

กรณี (ผูกระทําความผิด ในกรณีนี้จะตองถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง โดยจะไมมีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

ตลอดไป และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกําหนดเวลาไมเกินสิบปดวยหรือไมก็ได ท้ังนี้ ในกรณีมี

ความผิดฐานร่ํารวยผิดปกติหรือทุจริตตอหนาท่ี ใหริบทรัพยสินท่ีผูนั้นไดมาจากการกระทําความผิด 

รวมท้ังบรรดาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไดมา แทนทรัพยสินนั้น ตกเปนของแผนดิน)  

 - จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สินอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเชื่อ

ไดวา เพ่ือไมประสงคแสดงท่ีมาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น  

5.  การกําหนดคุณสมบัติอายุของผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปลี่ยนหลักการเดิมเก่ียวกับกําหนด

คุณสมบัติอายุของผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีอายุไมตากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี 1 

มกราคมของปท่ีมีการเลือกตั้ง เปน “กําหนดคุณสมบัติอายุ ของผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ตองมีอายุไมตากวาสิบแปดปบริบูรณในวันเลือกตั้ง” เพ่ือเปน การรักษาสิทธิของบุคคล ซ่ึงจะทําใหมีผู

มีสิทธิเลือกตั้งท่ีเปนเยาวชนคนรุนใหมเพ่ิมข้ึนประมาณเดือนละ 70,000 คน  
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6. สภาผูแทนราษฎรตองพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงตั้งเปน

นายกรัฐมนตรี พรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครรับเลือกตั้งตองแจงรายชื่อบุคคลท่ีพรรคการเมืองนั้นมีมติวา 

จะเสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีในจํานวนไมเกิน 3 รายชื่อ โดยตอง

แจงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงการเสนอชื่อตองมีหนังสือยินยอมจาก

บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ และบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามท่ีจะเปน

รัฐมนตรี และตองไมเปนรายชื่อท่ีซํ้ากับการเสนอรายชื่อของพรรคการเมืองอ่ืน อยางไรก็ตาม พรรค

การเมืองจะไมเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีก็ได 

 

2.5.2 สิทธิหนาท่ีของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541) 

1. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

มาตรา 20 ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญและมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

มาตรา 21 ในการเลือกตั้งครั้งใด ถาผูมีสิทธิเลือกตั้งไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไดเนื่องจากมี

เหตุอันสมควร ใหแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งไว

ประจําแตละเขตเลือกตั้ง กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาเจ็ดวัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการ

เลือกตั้งแตงตั้งพิจารณาเห็นวาเหตุท่ีผูมีสิทธิเลือกตั้งแจงนั้นมิใชเหตุอันสมควร ใหรีบแจงใหผูมีสิทธิ

เลือกตั้งทราบไมนอยกวาสามวันกอนวันเลือกตั้งระเบียบการพิจารณาการแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการนี้ใหคณะ 

กรรมการการเลือกตั้งกําหนดรายละเอียดของเหตุท่ีทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไว

เพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งไวดวยในการแจงเหตุ

ท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะทําเปนหนังสือชี้แจงเหตุดังกลาวและ

มอบหมายใหบุคคลใดไปยื่นตอบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งแทนหรือจัดสงหนังสือชี้แจง

เหตุนั้นทางไปรษณียก็ไดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งปดประกาศรายชื่อบุคคลท่ีจะรับแจงเหตุ 

สถานท่ีท่ีจะรับแจงเหตุและวิธีการแจงเหตุไว ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีทําการผูใหญบาน และเขตชุมชนหนาแนนท่ีเห็นสมควร 

มาตรา 22 เม่ือครบกําหนดสามสิบวันหลังจากวันเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประกาศรายชื่อผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง และมิไดแจงเหตุตามมาตรา 21 หรือแจงเหตุไวแลวแต

เหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควร เพ่ือใหผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งดังกลาวแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอ

บุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันประกาศและใหบุคคลซ่ึง

คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นสุดของการแจง

เหตุดังกลาว แลวแจงผลการพิจารณาใหผูแจงเหตุทราบโดยเร็ว ท้ังนี้ ใหนํา 



39 
 

มาตรา 21 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 23* ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุการไมไปใช

สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 หรือแจงเหตุแลวแตเหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควรใหถือวาผู

นั้นเปนบุคคลซ่ึงไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไดตามมาตรา 68 

วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ใหผูนั้นเสียสิทธิดังตอไปนี้ 

(1)  สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาผูบริหาร

ทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

(2)  สิทธิรองคัดคานการเลือกกํานันและผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง

ทองท่ี 

(3)  สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถ่ิน 

และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

(4) สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง

ทองท่ี 

(5)  สิทธิเขาชื่อรองขอเพ่ือใหรัฐสภาพิจารณากฎหมาย ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อ

เสนอกฎหมาย 

(6)  สิทธิเขาชื่อรองขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ิน ตามกฎหมายวาดวย

การเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 

(7) สิทธิเขาชื่อรองขอเพ่ือใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(8) สิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ตามกฎหมายวา

ดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินการเสียสิทธิตามวรรค

หนึ่ง ใหมีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งครั้งท่ีผูนั้นไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้งครั้งท่ีผูนั้นไป

ใชสิทธิเลือกตั้ง 

*มาตรา 23 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 

2. บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

มาตรา 24 เม่ือไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรครั้งใดแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง

ของแตละหนวยเลือกตั้งและปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีทําการผูใหญบาน เขตชุมชนหนาแนนท่ีเห็นสมควรและท่ี

เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับท่ีเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันเลือกตั้ง กับใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้งในทะเบียนบานไปยังเจาบานใหทราบกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวันดวย 
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มาตรา 25 ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียน

บานของตนไมมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งแหงหนวยเลือกตั้งท่ีตนหรือผูนั้นสมควรมีชื่อ

เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้นมีสิทธิยื่นคํารองขอเพ่ิมชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวันเม่ือไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐาน และถาเห็นวาผูยื่นคํารองหรือผูมีชื่อ

อยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ก็ใหสั่งเติมชื่อตามท่ียื่นคํารองลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้งโดยเร็ว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเห็นวาผูยื่นคํารองหรือผูมีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้งก็ใหสั่งยกคํารอง และแจงใหผูยื่นคํารองทราบภายในสามวันนับแต

วันท่ีไดรับคํารองโดยแสดงเหตุผลไวดวยเม่ือไดรับแจงตามวรรคสองแลว ผูยื่นคํารองมีสิทธิยื่นคํารอง

ตอศาลจังหวัดท่ีตนมีภูมิลําเนาอยูหรือตอศาลแพงสําหรับผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครกอนวัน

เลือกตั้งไมนอยกวาหาวัน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณา เพ่ือใหศาล

วินิจฉัยวาจะใหเติมชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามท่ียื่นคํารองหรือไมเม่ือศาลไดรับคํารองตาม

วรรคสาม ใหศาลดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว คําสั่งของศาลใหเปนท่ีสุดและใหศาลแจงคําสั่งไปยัง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามคําสั่งโดยเร็วท่ีสุดและในกรณีท่ีมีการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไปกอนไดรับคําสั่งศาลใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งดําเนินการแกไขบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกฉบับใหถูกตองดวยการใดท่ีไดปฏิบัติไปตาม

คําสั่งเดิมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกอนไดรับคําสั่งศาลเปนอยางอ่ืนนั้น ให

เปนอันสมบูรณตามกฎหมาย 

มาตรา 26 ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีไดประกาศตาม

มาตรา 24 มีชื่อผูซ่ึงไมมีสิทธิเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน เพ่ือใหถอนชื่อผูซ่ึงไมมีสิทธิเลือกตั้งนั้น

ออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพิจารณาแลว

เห็นวาสมควรสั่งถอนชื่อผูซ่ึงไมมีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือสมควรยกคํา

รอง ก็ใหมีคําสั่งถอนชื่อผูนั้นหรือยกคํารอง แลวแตกรณี และใหแจงคําสั่งใหผูนั้นและเจาบานทราบ 

และใหนําความในมาตรา 25 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลมถาเจาบานผูใด

เห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนอยูในทะเบียนบานของตนโดยท่ีบุคคลนั้น

มิไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวจริง เม่ือเจาบานนําหลักฐานทะเบียนบานมาแสดงวาไมมีชื่อบุคคล

นั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง แลวแต

กรณี มีคําสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

มาตรา 27 ในกรณีท่ีมีการฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และ

ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับ
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แจงคําพิพากษาของศาลแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีบันทึกลงไวในทะเบียนท่ีจัดทําไว

และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคํา

พิพากษาของศาลปดไว ณ สํานักงานเทศบาล หรือท่ีวาการอําเภอโดยเร็วในกรณีท่ีไดมีการประกาศ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งประกาศถอนชื่อผูซ่ึง

ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกฉบับใหถูกตองดวย 

และใหนําความในมาตรา 25 วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 28 หามมิใหเจาบานผูใดดําเนินการหรือยินยอมใหมีการดําเนินการแจงยายบุคคล

ใดเขามาในทะเบียนบานของตนโดยบุคคลนั้นมิไดมาอยูอาศัยจริง เพ่ือเจตนาทุจริตในการเลือกตั้ง 

 

2.6 บริบทพ้ืนที่การวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” ใชพ้ืนท่ีการวิจัยคือ

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เปนโรงเรียน

สหศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กระทรวง 

ศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขท่ี 1122 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โรงเรียน

ศึกษานารีวิทยา มีชื่อเดิมวาโรงเรียนศึกษานารี 1 2 (ประสงค-สุดสาคร ตูจินดา) โดย 1ศาสตราจารยแพทย

หญิงสุดสาคร ตูจินดา บริจาคท่ีดินใหสรางโรงเรียน มีเนื้อท่ี 12 ไร 3 งาน 2 ตารางวา เพ่ือสราง 1

โรงเรียนมัธยมชานเมือง ในป พ.ศ. 2521 มีนางสาวพยอม ออนอุดม และนางพงษศรี วิทยานนท เปน

ผูเตรียมเรื่องเพ่ือสรางโรงเรียนศึกษานารี 2 ตอมานายดรุณ ศุภาหาร บริจาคท่ีดินรูปชายธงเนื้อท่ี 1 

ไร ซ่ึงอยูดานหนาโรงเรียนเพ่ือใหโรงเรียนมีบริเวณกวางขวางข้ึน สมาคมผูปกครองและครูฯ ซ้ือเพ่ิม

อีก 154 ตารางวา รวมเนื้อท่ีของโรงเรียน 14 ไร 56 ตารางวา กระทรวงศึกษาธิการ 1ไดประกาศตั้ง

โรงเรียนเปนทางการเม่ือวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2521 เปนโรงเรียนสหศึกษา โดยท่ีโรงเรียนศึกษานารี

วิทยาไดประกาศใชหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตามคําสั่ง

กระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ 293/2551 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2551 เรื่องใหใชหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเปนการสมควรท่ีกําหนดระเบียบโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับคําสั่งดังกลาว ปจจุบันระดับ

ท่ีเปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนนักเรียนมัธยมตน 

1,566 คน แบงเปน ชาย 677 คน หญิง 889 คน จํานวนนักเรียนมัธยมปลาย 1,296 คน แบงเปน 

ชาย 507 คน หญิง 789 คน 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” ซ่ึงผูวิจัยได

ทําการศึกษาคนควารวบรวมงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไว ดังตอไปนี้ 

หยดฟา ราชมณี (2558) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองและการเลือกตั้งของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของ

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ในดานรูปแบบ

ผูสนใจทางการเมือง อยูในระดับปานกลาง ดาน รูปแบบกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อยูใน

ระดับนอย ดานรูปแบบกิจกรรมการ ตอสูทางการเมือง อยูในระดับนอย มุมมองตอการเมืองและการ

เลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช มีทิศทางในเชิงบวกอยูในระดับมาก การ

เปรียบเทียบมุมมองตอการเมืองและการเลือกตั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช เม่ือ

จําแนกตาม เพศ ชั้นป ภูมิลํา เนา รายไดของครอบครัว อาชีพของ บิดาและอาชีพของมารดา พบวา

นักศึกษาท่ีมีเพศ ชั้นป ภูมิลํา เนา รายไดของครอบครัว อาชีพของบิดาและอาชีพของมารดาท่ี

แตกตางกันมีมุมมองตอการเมืองและการเลือกตั้ง ไมแตกตางกันการมีสวนรวมทางการเมืองไมมี

ความสัมพันธกับกับมุมมองตอการเมืองและ การเลือกตั้งของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราชท้ังในภาพรวมและในรายดาน ซ่ึงไดแก ดานรูปแบบผูสนใจทางการเมือง ดานรูปแบบ

กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง และดานรูปแบบกิจกรรมการตอสูทางการเมือง 

ศุทธิกานต มีจั่น (2556) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้ง และทัศนคติเก่ียวกับการซ้ือ

เสียงของเขตจังหวัดภาคอีสาน: กรณีตัวอยางจังหวัดมหาสารคามผลการศึกษาจากกลุมตัวอยาง พบวา 

ปจจุบันสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกตั้งผูสมัครรับ เลือกตั้งของประชาชนนั้น ไดแก คุณลักษณะ

สวนตัวของผูสมัครและนโยบายพรรค โดยประชาชนซ่ึงเปนกลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งดวย ตนเอง มากกวาอามิสสินจางหรือไดรับอิทธิพลจากใครเปนสําคัญอีกท้ังยังมีทัศนะ 

ตอการซ้ือเสียงในเชิงลบ นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวากฎหมายและองคกร ท่ีบังคับใช

กฎหมายนั้น ไมใชเง่ือนไขหรือกลไกท่ีชวยลดหรือแกปญหาเรื่องการ ซ้ือเสียงได จากขอมูลท่ีไดจาก

กลุมตัวอยาง พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญรับรูเรื่องการซ้ือเสียงในพ้ืนท่ีจังหวัด และมีทัศนะในเชิงลบ

ตอการซ้ือเสียง ในขณะท่ีปจจัยท่ี มีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ กลุมตัวอยาง 

ไดแก คุณลักษณะของผูลงสมัครรับเลือก ตั้งท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย ไมโกงกิน ไมมีผลประโยชนทับ ซอน 

การมีนโยบายการหาเสียงท่ีนาสนใจ และมีแนว โนมทําไดจริง สวนสิ่งท่ีมีอิทธิพลนอยท่ีสุดไดแก การให 

เงินรางวัลหรือความชวยเหลือตาง ๆ สิ่งเหลานี้ นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงคําอธิบายเรื่องพฤติกรรม 

การเลือกตั้งและปจจัยท่ีอยูเบื้องหลังการตัดสินใจใน การลงคะแนนท่ีไมตรงกับการอธิบายของทฤษฎี

กระแส หลักท่ีมองวาประชาชนไมไดเห็นความสําคัญของการ เลือกตั้ง รวมท้ังการท่ีผูมีการศึกษานอย 
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มีรายไดนอย และมีสถานภาพทางสังคมต่ํายังยอมรับการซ้ือสิทธิขาย เสียง นอกจากนี้ ผลการศึกษานี้

ยังชี้ใหเห็นถึงความ สัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนท่ีมีการปรับตัวอยางมี นัยสําคัญซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดทฤษฎีในกระแสรอง ดังสะทอนจากความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยาง ในจังหวัด

มหาสารคามท่ีเริ่มเห็นวา นโยบายมีความ สําคัญตอตนเอง การเลือกตั้งเปนสิทธิและอํานาจของ ตนท่ี

ไดใชผานการเลือกตั้ง ท้ังยังเปนสิ่งท่ีกําหนด อนาคตของตนเอง ตลอดจนมองเห็นวาการเมือง เริ่มเปน

สิ่งท่ีใกลตัวประชาชนเพ่ิมมากข้ึน ความเขาใจ ดังกลาวเปนปจจัยสงผลบวกตอกระบวนการสราง 

ประชาธิปไตยในพ้ืนท่ีตัวอยางนี้ ประกอบกับความ เปลี่ยนแปลงในบริบททางการเมืองและสังคมท่ี

เกิดข้ึน ทําใหการซ้ือเสียงยังคงเปนเรื่องท่ีจะตองมีการศึกษา วิจัยใหมอยางลึกซ้ึงตอไปภายใตเง่ือนไข

และ สถานการณท่ีมีความสลับซับซอน 

สติธร ธนานิธิโชติ (2550) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมนิยมและสถาบันนิยมในการเมืองเรื่อง

การเลือกตั้งของไทย ไวดังนี้วาจากการศึกษาในงานศึกษาวิจัยท่ีผานมา อาจกลาวไดวามีความแตกตาง

กันตามภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องระดับการศึกษา ฐานะทาง

เศรษฐกิจ (รายได) และเขตท่ีอยูอาศัย (เมือง-ชนบท) โดยผลการศึกษาวิจัยสวนใหญพบสอดคลองกัน

วาคนท่ีมีการศึกษาสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจดี และอาศัยอยูในเขตเมืองในประเทศไทยมักใหความ

สนใจใหความสําคัญกับการออกไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอยกวาคนท่ีมีการศึกษานอยกวา มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจไมคอยดี และอาศัยอยูในเขตชนบท แตในการออกไปใชสิทธิของผูมีการศึกษาสูง มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจดี และเปนคนเมืองแตละครั้งมักออกไปลงคะแนนดวยจิตสํานึกทางการเมืองท่ีสูงกวา 

และมีการตัดสินใจโดยใชเหตุผลท่ีเอ้ือตอการพัฒนาประชาธิปไตยมากกวา นอกจากนี้ การไดรับขอมูล

ขาวสารทางการเมืองท่ีถูกตอง ครอบคลุมและครบถวนนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจ

ทางการเมือง และการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน ดังนั้น การศึกษาวิจัยหลาย

ชิ้นจึงมีขอเสนอแนะใหสื่อมวลชนเขามามีบทบาทในการสงเสริมประชาธิปไตย โดยการนําเสนอขอมูล

ขาวสารท่ีถูกตองและเปนกลาง ระหวางท่ีมีการหาเสียงเลือกตั้งโดยใหเนนการณรงคการไปใชสิทธิ 

โดยประชาสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ สรางความรูความเขาใจใหกับผูไปใชสิทธิถึงผลดีท่ีทุก ๆ คนไดมี

สวนเลือกคนดีเปนเขาไปทํางานพัฒนาประเทศตอไป และสื่อมวลชนควรดําเนินการทุกวิถีทาง เพ่ือเขา

มามีบทบาทและมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย โดยใหสื่อมวลชนเปนแกนกลางผลักดัน อยางไรก็

ตาม พฤติกรรมเลือกตั้งของประชาชนท่ีอยูภายใตอิทธิพลของการโนมนาวชักจูงดวยวิธีการตาง ๆ 

โดยเฉพาะวิธีการเสนอผลประโยชนตอบแทนให ไดนําไปสูปญหาทางการเมืองตาง ๆ จํานวนมาก 

และสําหรับระบบการเมืองไทยเทาท่ีผานมาเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาปญหาเหลานี้เปนอุปสรรคตอ

การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ การสํารวจติดตามตอไปวาอิทธิพลของปจจัยดังกลาวยัง

มีอยูหรือไม ในระดับใด จึงมีความสําคัญตอการทําความเขาใจเก่ียวกับคานิยมประชาธิปไตยและ

พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนชาวไทย เพ่ือนําไปสูการวางกรอบกติกาและแสวงหามาตรการ
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ทางกฎหมายท่ีเหมาะสมมาบังคับใช ท้ังนี้ จากการศึกษาปจจัยในแงกฎหมายและกรอบกติกาสถาบัน

ของการเลือกตั้งท่ีผานมานับวามีผูสนใจทําการศึกษาวิจัยอยูพอสมควร โดยเฉพาะผูท่ีมีบทบาทสําคัญ

เก่ียวกับการเลือกตั้งทุกยุคทุกสมัยซ่ึงมีความมุงหมายคลายคลึงกันคือตองการแสวงหารูปแบบและ

วิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับเปนกรอบกติกาในการเลือกตั้งในรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

โดยคาดหวังวากรอบกติกาและกฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งใหมีความบริสุทธิ์

ยุติธรรมตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะมีสวนผลักดันใหประชาชนมีการ

ตัดสินใจและมีพฤติกรรมการเลือกตั้งท่ีพึงปรารถนา อยางไรก็ตาม ถือเปนเรื่องยากท่ีจะมีกฎหมาย

หรือกรอบกติกาท่ีสมบูรณแบบ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการ และขอกําหนดในการ

เลือกตั้งจึงเปนเรื่องปกติ ทําใหการศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยในแงกฎหมายและกรอบกติกาสถาบัน

ของการเลือกตั้งตอพฤติกรรมการเลือกตั้งยังมีประเด็นท่ีสมควรพิจารณาเพ่ิมเติมอีกมากสิ่งท่ีบทความ

นี้ใหความสนใจอาจมิใชการสรางทฤษฎีหรือองคความรูใหมเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง แตองค

ความรูท่ีประมวลมาท้ังหมดไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการการแสวงหาความรูความเขาใจ

เก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองวาจะตองพิจารณาท้ังจากทัศนคติ ความคิดเห็น และพฤติกรรมของ

บุคคลรวมกับการวิเคราะหในเชิงสถาบันอัน ไดแก กฎเกณฑ กติกา และกระบวนการตาง ๆ ท่ีสถาบัน

ทางสังคมและการเมืองตาง ๆ เปนผูกําหนดหรือวางกรอบไว การสงเสริม/สนับสนุนใหประชาชน 

นักการเมือง และผูมีบทบาทนําในสถาบันตาง ๆ มีพฤติกรรมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทางการเมืองจึงตอง

อาศัยฐานความรูท่ีเพียงพอในเรื่องเหลานี้ การหม่ันศึกษาติดตามบทเรียนจากการบังคับใชบทบัญญัติ

เก่ียวกับการเลือกตั้งท่ีอาจปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมไดตลอดเวลารวมกับการใชประโยชนจาก

ผลการวิจัยท่ีตองสงเสริมใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ถูกตองตามหลักวิชาการเปนทางเลือกท่ีดี

ทางหนึ่งท่ีจะทําใหเราสามารถเขาใจการเมืองเรื่องการเลือกตั้งของไทยไดอยางถองแทและเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและอยูเหนือความคาดหมาย 

วิสุทธิ์ โพธิ์แทน (2554) ไดกลาวถึงแนวคิดในการเลือกตั้งวาการท่ีบุคคลไดเลือกบุคคล

หนึ่งหรือบุคคลหลายคน หรือเลือกจากบัญชีรายชื่อผูเขาสมัครรับเลือกตั้งบัญชีหนึ่งหรือบัญชีจํานวน

หนึ่งจากบัญชีรายชื่อหลายบัญช ีเพ่ือใหไปกระทําการอันหนึ่งอันใดแทนตนการเลือกตั้งเปนกิจกรรมท่ี

สําคัญยิ่งในกระบวนการทางการเมืองและการปกครองเพราะการเลือกตั้งเปนการแสดงออกซ่ึง

เจตจํานงของประชาชนในการปกครองประเทศเจตจํานงดังกลาวปรากฏอยูในลักษณะของการ

เรียกรอง (Demand) หรือสนับสนุน (Support) ตอการตัดสินใจท้ังหลายในระบบการเมือง 

ความสําคัญของการเลือกตั้ง ประชาชนเปนกระบวนการทางการเมืองอยางหนึ่งในระบบการปกครอง

ท่ีเชื่อวาอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองเปนของปวงชน การเลือกตั้งเปนกระบวนการ

ท่ีเลือกสรรรัฐบาลท่ีจะทําการปกครองและสรางความชอบธรรมใหแก อํานาจการปกครองของ

ผูปกครองใหเปนไปโดยสันติการเลือกตั้งในประเทศท่ีมีพรรคการเมืองหรือ กลุมการเมืองมากกวาหนึ่ง
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พรรคหรือหนึ่งกลุมมีบทบาทสําคัญในการยุติขอขัดแยงในระบบการเมืองโดยเคารพและปฏิบัติตาม

กฎเกณฑกติกาและกติกาดังกลาวจะทําใหคูตอสูทางการเมือง ยอมรับผลการตัดสินของผูเลือกตั้งโดย

ฝายท่ีชนะจะไดรับมอบอํานาจจากประชาชนใหทําการ ปกครองในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไว สวน

ฝายแพก็จะหาทางเอาชนะในคราวตอไปตามวิถีทางท่ี กฎเกณฑ และกติกาไดกําหนดไว วิธีการเชนนี้

ชวยอํานวยใหการสืบตออํานาจทางการเมืองและการ ปกครองเปนไปอยางสันติวิธี ไมตองอาศัย

วิธีการท่ีผิดกฎหมายและไมชอบธรรม เชน การปฏิวัติ รัฐประหารอันเปนกลไกในการสับเปลี่ยน

อํานาจ ดังนั้นกระบวนการเลือกตั้ง ภายในเง่ือนไข ท่ีกลาว มานี้จึงแตกตางไปจากการเลือกตั้งใน

ประเทศท่ีมีพรรคการเมืองท่ีมีอํานาจและอิทธิพลมากท่ีสุด เพียงพรรคเดียว หรือกลุมคณะบุคคลเพียง

คณะเดียวซ่ึงใชในการเลือกตั้งเปนขออางในการสราง ความชอบธรรมในอํานาจการปกครองเทานั้น

มิไดใชเปนกลไกเพ่ือขจัดความขัดแยงหรือเพ่ือตัดสิน การสืบตออํานาจแตอยางใด การเลือกตั้งเปน

กลไกการใชอํานาจอธิปไตยหรือการมีสวนรวมทางการเมือง ของ ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจ

อธิปไตยโดยการใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนท่ีมีนโยบายตรงกับความ ตองการของตนเอง ใหไปใชอํานาจ

อธิปไตยแทนตนดวยความชอบธรรม เพ่ือลดภาวะความตึงเครียด ขจัดความขัดแยง หรือการสืบตอ

อํานาจและเปนกลไกท่ีจะควบคุมใหผูแทนท่ีดํารงตําแหนงจากการ เลือกตั้งตระหนักอยูเสมอวาตองมี

ความรับผิดชอบตอประชาชน เพราะวาประชาชนเปนผูกําหนด อนาคตทางการเมืองของตน ดวยการ

เลือกหรือไมเลือกตนกลับมาทําหนาท่ีผูแทนอีก ดังนั้นการ เลือกตั้งจึงมีผลตอการพัฒนาทางการเมือง 

โดยประชาชนจะตองสํานึกถึงความจําเปนในการปฏิบัติ หนาท่ีพลเมืองซ่ึงตองมีสวนรวมในการเลือก

ผูแทนเลือกรัฐบาล เลือกรูปแบบและวิธีดําเนินการ ปกครอง เลือกนโยบายสาธารณะ เลือกระบบ

เศรษฐกิจซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้จะเอ้ือตอการธํารงไว และบูรณาการทางการเมืองท่ีพึงปรารถนา 

ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนใหมีสวนรวมทางการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน การเลือกตั้ง

ทุกระดับไมวาจะเปนการเลือกตั้งระดับชาติหรือระดับ ทองถ่ินถือวาเปนวาระแหงชาติการเลือกตั้งจึง

เปนกระบวนการทางการเมืองท่ีสําคัญยิ่งตอการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น เพ่ือใหการ

เลือกตั้งเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงคของแตละประเทศ จึงตองพัฒนา

ปรับปรุงหรือปฏิรูประบบและกระบวนการ เลือกตั้งใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางการเมือง 

สังคม และเศรษฐกิจในปจจุบัน  

อศวัศร ลาปอี (2556) ไดศึกษาถึงภาพลักษณนักการเมืองกับพฤติกรรมการเลือกตั้งของ

ประชาชนไวดังนี้วา จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณผูสมัครรับเลือกตั้งตอการตัดสินใจของผูมี

สิทธิเลือกตั้ง วิเคราะหกรณีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง จังหวัดสงขลา” 

ผลการวิจัยพบวา 1)ภาพลักษณผูสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลังท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจ ของผูมีสิทธิเลือกตั้งอยูในระดับปานกลาง 2) พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ผูมีสิทธิเลือกตั้งในภาพรวมตั้งอยูในระดับปานกลาง 3) ภาพลักษณผูสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
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เทศบาลเมืองควนลังในดานวิสัยทัศนัและนโยบายดานภาวะผูนํา ดานผลงาน ดานประสบการณ และ

ดานคุณธรรม-จริยธรรมมีผลตอการตดสินใจของผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ

0.05 ผลการศึกษาภาพลักษณผูสมัครรับเลือกตั้งตอการตัดสินใจของผูมีสิทธิเลือกตั้ง พบวา 

ภาพลักษณผูสมัครรับเลือกตั้งอิทธิพลตอ การตัดสินใจของผูมีสิทธิเลือกตั้งเกณฑการตัดสินใจในการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งถือเอานโยบายของพรรคการเมืองและคุณสมบัติสวนตัวของผูสมัครรับเลือกตั้ง

เปนเกณฑสําคัญกวาขาวสารทางการเมืองท่ีไดรับจากผลการวิจัยท่ีเก่ียวของและสัมพันธกับการศึกษา

ครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการท่ี ประชาชนมองภาพลักษณท่ีดีในดานคุณสมบัติและบุคลิกลักษณะของผูลง

สมัครรับเลือกตั้งนั้นจะมี อิทธิพลอันถือไดวาเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจเลือกผูมีสิทธิรับเลือกตั้ง

อีกดวย 

มานพ เข็มเมือง (2554) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมทางการเมืองไวดังนี้วา จากการศึกษา

การมีสวนรวมการเลือกตั้งทางการเมืองทองถ่ิน ของประชาชนภายในเขตเทศบาลตํา บลหนองแวง อํา 

เภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมยท้ัง 3 ดาน ประกอบดวย ดานการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ดานการใช

สิทธิการเลือกตั้งและดานการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งโดย ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้

อาจเปนเพราะในสภาพการณปจจุบัน ประชาชนมีความตื่นตัวหรือสนใจทางการเมืองการเลือกตั้งท่ี

เกิดจากการ ไดอามิสสินจาง หรือ การซ้ือเสียง การใหสิ่งของการจัดงานเลี้ยงและให สาธารณูปโภค

ตาง ๆ เปนสวนใหญ มิไดเกิดความสํา นึกทางการเมืองอยางแทจริง มากนักแมวาจะไดรับขอมูล

ขาวสารอยางท่ัวถึงเก่ียวกับการเลือกตั้ง ไมวา จะเปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนการ

เลือกตั้งระดับประเทศ การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา หรือแมแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ 

ผูบริหารทองถ่ิน ประชาชนจึงมีสวนรวมในการไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ในระดับปานกลาง ซ่ึง

ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทย จันเซง (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการ

ใชสิทธิทางการเมืองทองถ่ิน ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลจระเขเผือก อํา เภอดาน

มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมทางการเมือง พบวา ประชาชนมีสวน

รวมอยูในระดับปานกลาง 

นุกูล ช้ินฟก (2559) ไดกลาวถึงคุณลักษณะผูนําทางการเมืองทองถ่ินท่ีพึงประสงค 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของนักการเมืองทองถ่ินท่ีพึงประสงค4 ดาน อยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดย ดาน อารมณและสังคม เปนคุณลักษณะของนักการเมืองทองถ่ินท่ีประสงคมาก

ท่ีสุด ตามมาดวยดานความรู ความสามารถ ดานคุณธรรม และดานบุคลิกภาพ โดยกลุมตัวอยางท่ีมี

เพศ ชั้นปท่ีเรียน สถาบันท่ีเรียนตางกัน ผลการเรียนเฉลี่ยตางกัน การทํากิจกรรมตางกัน มีความ

คิดเห็นตอคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถ่ินท่ี พึงประสงคท้ัง 4 ดานแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ ภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผูนําทางการเมืองทองถ่ินท่ี พึง

ประสงครวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด ผูนําทางการเมืองทองถ่ินจึงควรแสดงพฤติกรรมท่ีบงชี้ใหเห็น 
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ถึงพฤติกรรมของผูนําประเทศท่ีพึงประสงคดวยการแสดงออกมาใหปรากฎเปนท่ีประจักษแก

สาธารณชนอยาง เปนรูปธรรม เปนลักษณะประจําตัวของผูนําทางการเมืองทองถ่ิน ด้ํานความรู 

ความสามารถ นักการเมืองทองถ่ินตองแสดงใหเห็นถึง การมีความรู ความสามารถ รอบดาน จะเรียน

จบระดับใดก็ไดตาม สิ่งสําคัญคือ ใหสามารถนําความรูท่ีมีมาแกปญหาระดับทองถ่ินไดจริง ในทาง

ปฏิบัติ และผู ท่ีจะมาบริหารทองถ่ินควรมีประสบการณในการบริหารทองถ่ินระดับตาง ๆ มา

พอสมควร หรือมีประสบการณในการทํางานมาบาง ด้ํานอารมณ และสังคม นักการเมืองทองถ่ินตอง

แสดงใหเห็นถึง ความฉลาดทางอารมณของ นักการเมืองทองถ่ิน ไดแก สมรรถนะท่ีเก่ียวกับตนเอง คือ 

ควรควบสติ ควบคุมอารมณตนเองไดดี นอกจากนี้ จะตองมีความใจเย็นเขากับบุคคลอ่ืนไดทุกระดับ 

เก็บความรูสึกและอดทนเม่ือถูกวิพากษวิจารณจากสังคม ดานคุณธรรม นักการเมืองทองถ่ินตองแสดง

ใหเห็นถึงการมีความซ่ือสัตย เปนสิ่งสําคัญ อันดับแรก ของคุณธรรม ไมคดโกง ไมคอรัปชั่น คํานึงถึง

ประโยชนสวนรวม การทํางานยึดม่ันหลักธรรมาภิบาล มีความ ยุติธรรม ด้ํานบุคลิกภาพ นักการเมือง

ทองถ่ินตองแสดงใหเห็นถึงความสุภาพท้ังคําพูดและการแตงกาย และมีบุคลิกภาพท่ีสงาผาเผย มี

ความสุขุมรอบคอม มีบุคลิกท่ีนาเชื่อถือ มีความเชื่อม่ันในตนเองและมีความ เปนผูนํา มีความยิ้มแยม

แจมใส สุขภาพแข็งแรงและสามารถเขากับบุคลอ่ืนไดดี โดยเฉพาะกับประชาชน 

3สายชล สัตยานุรักษ 3 (2014) ไดศึกษาเรื่อง อุดมการณชาตินิยมกับการเคลื่อนไหวทาง

การเมืองของชนชั้นกลางไทยผลของการศึกษากลาวไดวาความเปลี่ยนแปลงของอุดมการณ “ราชา

ชาตินิยม” ท่ีเปนรากฐานทางความคิดและจิตใจของชนชั้นกลางในการเคลื่อนไหวทางการเมือง และ

แสดงใหเห็นวาในบริบทท่ีขาดกลไกเชิงสถาบันในการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจของผูกุมอํานาจรัฐ

อยางมีประสิทธิภาพ ชนชั้นกลางเลือกใชอุดมการณราชาชาตินิยมในการตอสูทางการเมือง กลาวคือ 

ในทศวรรษ 2510 ชนชั้นกลางเคลื่อนไหวภายใตอุดมการณราชาชาตินิยมแบบ “ราชประชาสมาสัย” 

เพ่ือตอสูกับผูนํากองทัพ และในระหวางทศวรรษ 2530-2550 ชนชั้นกลางเคลื่อนไหวภายใต

อุดมการณราชาชาตินิยมแบบ “พอแหงชาติ” เพ่ือขับไลผูนํากองทัพในกลางทศวรรษ 2530 และขับ

ไลกลุมทุนใหญท่ีมีแนวโนมผูกขาดอํานาจทางการเมืองในปลายทศวรรษ 2540 เปนตนมา ท้ังนี้รวมถึง

การสนับสนุน “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข” โดยหวังพ่ึงอํานาจทาง

การเมืองของพระมหากษัตริยและกระบวนการ “ตุลาการภิวัฒน” ในการเปลี่ยนตัวผูปกครองประเทศ

และในทศวรรษ 2550 ทามกลางการตอสูทางการเมืองท่ีดําเนินไปอยางเขมขน แกนนําของคูขัดแยง

ท้ังสองฝายตางก็นําเอาอุดมการณ “ราชประชาสมาสัย” กลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง โดยตางก็ให

ความหมายไปในทิศทางท่ีตอบสนองตอผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองของฝายตนจึงเห็นได

ชัดวาในขณะท่ีอุดมการณทางการเมืองมีอิทธิพลตอการเคลื่อนไหวทางการเมือง ปฏิบัติการทาง

การเมืองก็สงผลใหอุดมการณทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน ดังนั้น การศึกษาปฏิสัมพันธ

ระหวางอุดมการณกับการเมืองจึงมีความสําคัญ เพราะชวยใหเขาใจท้ังความเปลี่ยนแปลงทาง

อุดมการณและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไดลึกซ้ึงข้ึน 
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สุทธิชัย ปญญโรจน (2557) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูนําทางการเมืองไวดังนี้วา คนท่ีจะ

ทํางานการเมืองไดหรือคนท่ีตองการลงแขงขันเพ่ือเปนนักการเมืองเขาเหลานี้ควรมีคุณสมบัติของ

ความเปนผูนํา ซ่ึงคุณสมบัติท่ีสําคัญ ๆ ของผูนําท่ีจะตองมี มีดังตอไปนี้ 

1. มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ไมเปนโรคภัยไขเจ็บ เนื่องจาก การบริหารงานของผูนําทางการเมือง 

ไมวาจะระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับองคการบริหารสวนตําบล ผูนําทางการเมือง

เหลานี้จะตองใชความคิด อีกท้ังตองลงพ้ืนท่ีพบปะกับประชาชนอยูตลอดเวลา บางพ้ืนท่ีมีงานเลี้ยง 

เชน งานข้ึนบานใหม งานแตงงาน งานประเพณีตามหมูบาน งานบุญ งานกุศล ซ่ึงงานเหลานี้ สวน

ใหญมักจะมีการดื่มสุรา รวมท้ังมีอาหารเลี้ยงตอนรับอยางมากมาย หากวานักการเมืองทานใด ดื่มสุรา

และกินอาหารมาก ๆ อีกท้ังขาดการออกกําลังกาย ก็จะทําใหสุขภาพย่ําแยไดงาย ๆ หากพวกเราลอง

สังเกตดู ผูนําทางการเมือง ระดับประเทศหลาย ๆ ประเทศรวมท้ังประเทศไทยดวย ไมวาจะ

ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี กอนเขาดํารงตําแหนงดูมีสงาราศี แตพอเปนผูนําประเทศไดไมนานนัก 

ใบหนาเริ่มแกลง ท้ังนี้ก็สืบเนื่องมาจากความเครียดและตองเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองในหลาย ๆ 

รูปแบบนั้นเอง 

2. ตองมีเปาหมายในการบริหารประเทศ บริหารจังหวัด บริหารตําบล หรือบริหารงานใน

พ้ืนท่ีท่ีตนไดรับการเลือกตั้ง การมีจุดมุงหมายมีแนวทางเปนสิ่งท่ีสําคัญในการทํางานโดยเฉพาะงาน

ทางดานการบริหาร เพราะการมีเปาหมายเปรียบเสมือนเรือท่ีมีหางเสือ ซ่ึงสามารถกําหนดทิศทางได 

แตตรงกันขามกับนักการเมืองหลาย ๆ คน มีความอยากท่ีจะเปนแตพอเขาไปเปนหรือไดเปนแลว กับ

ไมรูจะทําอะไร ก็เนื่องมาจากไมมีทิศทางในการทํางานหรือมีเปาหมายนั้นเอง 

3. มีมนุษยสัมพันธ เนื่องจากงานการเมือง ตองมีความเก่ียวพันหรือมีความสัมพันธกับคน

หมูมาก การลงพ้ืนท่ีหาเสียง การดูแล การพบปะพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีจึงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได 

นักการเมืองท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรูสึกรัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

คนท่ีอยูใกลชิด ดังนั้น นักการเมืองหลาย ๆ คนจึงมีวิธีการสรางความสัมพันธกับคนใกลชิดในหลาย ๆ 

รูปแบบ เชน เวลาเดินทางไปเท่ียวหรือไปทํางานท่ีไกล ๆ มักจะซ้ือของฝากเล็ก ๆ นอย ๆ ใหกับคน

ใกลชิด หลาย ๆ คนเม่ือถึงวันเกิดของคนใกลชิด เขาก็จะมีดอกไมไปฝาก เม่ือคนใกลชิดเจ็บปวยอยูท่ี

โรงพยาบาลก็จะเดินทางไปเยี่ยมเยือน เปนตน 

4. มีความรู ความสามารถ คนท่ีตองการจะเปนนักการเมืองหรือเปนผูนําทางการเมืองควร

เปนคนท่ีมีสติปญญาหรือมีความรอบรูมากกวาคนโดยท่ัวไปหรือคนท่ีอยูในพ้ืนท่ี เพราะ นักการเมือง

จะตองเขาไปแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงปจจุบันนี้ ความรูตาง ๆ เราสามารถเรียนทันกัน

ได เนื่องจากสังคมยุคปจจบัน เปดกวางทางการศึกษามากกวาในอดีต เราสามารถหาความรูตาง ๆ ได

อยางงายดาย โดยผานชองทางทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งท่ีเราสามารถเขาไปหาขอมูล หา

ความรูไดอยางกวางขวาง 
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5. มีความนาเชื่อถือ นาศรัทธา ผูนําทางการเมืองหรือนักการเมือง ควรเปนแบบอยาง

ใหกับคนโดยท่ัวไป ฉะนั้น การเปนนักการเมืองจึงไมควรกระทําหรือประพฤติตนไปในทางท่ีเสื่อมเสีย 

อีกท้ังควรวางตนใหเกิดความเคารพและศรัทธาแกผูท่ีพบเห็น 

6. มีความขยัน มีความกระตือรือรน มีความรักในการทํางาน มีนักการเมืองอยูเปนจํานวน

มากท่ีประกาศนโยบายในการทํางานหรือประกาศเปาหมาย ประกาศทิศทางในการทํางาน แตพอเขา

ไปเปนหรือไดรับการเลือกตั้งเขาไปกับไมมีความขยัน ไมมีความกระตือรือรน ไมมีความรักท่ีจะทํางาน

ท่ีตนไดสัญญาเอาไว แตกับทํางานแบบขอไปที ทํางานแบบไมมีพลัง จนกระท่ังครบวาระ จึงไมไดมี

ผลงานออกมาตามท่ีสัญญาไวกับประชาชนในพ้ืนท่ีเลยก็มี 

7. ความกลาหาญ ความเปนผูนําทางการเมือง การเปนนักการเมือง บางครั้ง ในบาง

สถานการณก็ตองการการตัดสินใจท่ีเรงดวน ดังนั้น นักการเมืองจะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจไปไมได 

นักการเมืองหลาย ๆ คน เม่ือมีปญหามักไมกลาตัดสินใจ จึงทําใหปญหาตาง ๆ ไมไดรับการแกไข อีก

ท้ังยังเกิดการสะสมของปญหา ฉะนั้น การเปนนักการเมือง การเปนนักบริหารท่ีดี จะตองมีความกลา

ท่ีจะตัดสินใจ ถึงแมการตัดสินใจนั้นจะผิดหรือจะถูก แตก็ยังดีท่ีไดตัดสินใจ 

8. ความอดทน การทํางานทุกประเภท ยอมจะตองมีปญหา ดังนั้น คนท่ีมีความอดทนท่ีสูง

กวา มักจะเปนผูท่ีไดรับชัยชนะ การท่ีทานจะอาสาเขาไปเปนนักการเมือง ทานตองถูกคูแขงโจมตี 

ทานตองถูกคูแขงทําลายชื่อเสียง ทานจะตองถูกคูแขงสาดโคลน ทานจะตองถูกชาวบานท่ีมีความเห็น

ขัดแยงกับทานดาวา ดังนั้นหากทานมีความอดทนท่ีไมมาก ทานอาจจะพบความทุกขมากกวาพบ

ความสุขในถนนสายการเมืองก็ได 

ภาณุพงษ รอดรัตนาทูล 1 (2558) ไดใหความหมายถึงทฤษฎีภาวะผูนําไวดังนี้วา ทฤษฎี

ภาวะผูนํา (Leadership Theories) สมัยโบราณมนุษยมีความเชื่อวา การเปนผูนําเปนเรื่องของ

ความสามารถท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตระกูล หรือเฉพาะบุคคลและสืบเชื้อสายกันได บุคลิกและลักษณะของ

การเปนผูนํา เปนสิ่งท่ีมีมาแตกําเนิดและเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถถายทอดทางพันธุกรรมได ผู

ท่ีเกิดในตระกูลของผูนํายอมจะตองมีลักษณะผูนําดวยแนวคิดเก่ียวกับผูนําเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุค

สมัย มีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา โดยแบงตามระยะการพัฒนา ดังนี้  

1. ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูนํา (Trait Theories) ระยะแรกของการศึกษาภาวะผูนําเริ่ม

ในป ค.ศ. 1930- 1940 แนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership) ของ

กรีกและโรมันโบราณ มีความเชื่อวา ภาวะผูนําเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือโดยกําเนิด (Born leader) 

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดแตสามารถพัฒนาข้ึนได ลักษณะผูนําท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงจะ

ประกอบดวย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซ่ึงแสดงถึงการเปนผูนําและตองเปนผูท่ีมีความสามารถ

ดวยผูนําในยุคนี้ไดแก พระเจานโปเลียน ฮิตเลอร พอขุนรามคําแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช พระเจาตากสินมหาราช  
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2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Theories) เปนการพัฒนาในชวงป ค.ศ.1940 – 

1960 แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ ใหมองในสิ่งท่ีผูนําปฏิบัติและชี้ใหเห็นวาท้ังผูนําและผูตามตางมี

อิทธิพลซ่ึงกันและกัน นักทฤษฎี ไดแก Kurt Lewin, Rensis Likert, Blake and Mouton และ 

Douglas McGregor 

3. ทฤษฎีตามสถาณการณ (Situational or Contingency Leadership Theories) เปน

ทฤษฎีท่ีนําปจจัยสิ่งแวดลอมของผูนํามาพิจารณาวามีความสําคัญตอความสําเร็จของผูบริหารข้ึนอยู

กับสิ่งแวดลอมหรือสถานการณท่ีอํานวยใหองคประกอบท่ีสําคัญในการระบุสถานการณมี 5 ประการ 

คือ เทคโนโลยี ปรัชญาองคการ ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา และเรดดินได

เสนอแนะวาองคประกอบทางสถานการณท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบภาวะผูนําท่ีเหมาะสม ไดแก 

องคประกอบทางเทคโนโลยี องคการ และคน ดังนั้นในการบริหารจึงข้ึนอยูกับผูบริหารท่ีจะใช

วิจารณญาณพิจารณาวาจะยึดองคประกอบตัวใดเปนหลักในการใชรูปแบบภาวะผูนําไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories)จาก

สภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแขงขันเพ่ือชิงความเปนเลิศ ดังนั้นวิธีท่ีจะทําให

ผูบริหารประสบความสําเร็จสูงสุด คือ ผูบริหารตองเปลี่ยนแปลงตนเอง เบิรนส (Burns) เสนอ

ความเห็นวา การแสดงความเปนผูนํายังเปนปญหาอยูจนทุกวันนี้ เพราะบุคคลไมมีความรูเพียงพอใน

เรื่องกระบวนการของความเปนผูนํา เบิรนส อธิบายความเขาใจในธรรมชาติของความเปนผูนําวา

ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความแตกตางระหวางความเปนผูนํากับอํานาจท่ีมีสวนสัมพันธกับผูนําและผูตาม 

อํานาจจะเกิดข้ึนเม่ือผูนําจัดการบริหารทรัพยากร โดยเขาไปมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูตาม

เพ่ือบบรลุเปาหมายท่ีตนหวังไว ความเปนผูนําจะเกิดข้ึนเม่ือการบริหารจัดการทําใหเกิดแรงจูงใจ และ

นํามาซ่ึงความพึงพอใจตอผูตาม ความเปนผูนําถือวาเปนรูปแบบพิเศษของการใชอํานาจ (Special 

form of power 

นภาพร พลบูรณ (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน ในเขต

องคการบริหารสวนตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับ

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชม ผลการวิจัยพบวา ประชาชนผูมี

สิทธิเลือกตั้ง รับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเลือกตั้งและผูสมัครจากหลายชองทาง ไดแกการ

ประชาสัมพันธของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การใหขอมูลขาวสารของผูสมัครและหัวคะแนน 

เอกสารการหาเสียงและการฟงการปราศรัยหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูสมัครจะเลือกญาติและ

บุคคลท่ีเปนท่ีนาเชื่อถือ ของชุมชนมาเปนหัวคะแนนของตนโดยแบงหัวคะแนนเปน สองระดับ คือ

หัวคะแนนหลัก และหัวคะแนนคุม หัวคะแนนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการโนมนาวชักจูงใหลงคะแนน

เลือกผูสมัครท่ีตนใหการสนับสนุนและเปนกลไกลสําคัญในการจางเงินซ้ือเสียงในชวงกอนลงคะแนน
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หนึ่งสัปดาห นโยบายท่ีใชในการหาเสียงคลายคลึงกับประการท่ีหนึ่งของผูสมัครรับเลือกตั้ง คือการ

เสนอใหงบประมาณชวยเหลือ การพัฒนาและกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ในสวนของการปฏิบัติหนาท่ี

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการดวยความโปรงในเปนไปตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

ทรงกต พิลาชัย (2552)ไดทําการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

ของขาราชการเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวาวัฒนธรรมทางการเมืองของขาราชการ

เรือนจํา มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยูในระดับสูง จํานวน 4 ดาน คือ ) ความเชื่อม่ัน

ศรัทธาตอหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2) ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและความเชื่อม่ันใน

ตนเอง 3) ดานความยึดม่ันและยึดถือในหลักความสําคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล 4) ดานการแสดง

ความคิดเห็นการแสดงออกและการวิพากษวิจารณ และมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

อยูในระดับปานกลาง จํานวน 4 ดานคือ 1)การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 2) 

ดานการเคารพในกติกาของการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตย 3) ดานการไมมีจิตใจเปนเผด็จการ 

4) ดานการมองโลกในแงดีและมีความไววางใจเพ่ือนมนุษย 

ถม ทรัพยเจริญ ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองของเยาวชน ไทยศึกษา

เฉพาะกรณีอําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร ผลการศึกษา พบวา เพศชายผูท่ีมีรายได สูง ผูท่ีเปน

สมาชิกกลุม ผูท่ีติดตามขาวสารโดยเฉพาะจากวิทยุและหนังสือพิมพสูง จะเขามีสวน รวมทางการเมือง

สูงและพบอีกวาผูท่ีมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถ่ินสูง จะเขามีสวนรวม ทางการเมืองใน

ระดับชาติสูงดวย การมีสวนรวมทางการเมืองในรูปของการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมไดมี

เหตุ จูงใจมาจากการชักชวนของผูอ่ืน สําหรับการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูขาวสารของคนไทย  

เกรียงไกร จงเจริญ (2535) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผูนํากับการมีสวนรวมทางการเมืองของ 

ชุมชนศึกษากรณีเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ผูนําชุมชนเปนผูท่ีไดรับ 

การยอมรับจากประชาชนในชุมชน และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการมีสวนรวมทางการเมือง ของ

บุคคลในชุมชน โดยท่ีผูนําชุมชนเปนบุคคลท่ีชุมชนใหความเชื่อใจและมอบความไววางใจให เปน

ตัวแทนของชุมชนในการท่ีจะมีสิทธิมีเสียงในเรื่องตาง ๆ และเปนผูท่ีจูงใจใหบุคคลในชุมชน ไดมีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชนเพ่ือสวนรวม รวมท้ังไดเปนผูมีสวนในการชักจูงโนมนาวให บุคคลในชุมชนไป

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีตนเองเห็นวาเหมาะสมอีกดวย ดังนั้นจึงเห็นไดวา

การยอมรับในตัวผูนําและการตัดสินใจในการมีสวนรวมทางการเมืองจะรวมอยูท่ี ผูนําชุมชนเปนสําคัญ  

มยุรี ถนอมสุข (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การรับรูขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวม

ทางการเมืองของ นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนผลการศึกษาวิจัย พบวานิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะ

ศึกษาศาสตร และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนมีสวนรวมทางการ
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เมืองอยูในระดับนอย โดยท่ีปจจัยอายุ ภูมิลําเนา และการรับรูขาวสารทางการเมืองไมมีความสัมพันธ

กับการมีสวนรวม ทางการเมืองของนิสิต สวนปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง คือ เพศ ชั้น

ป รายไดของ ครอบครัว อาชีพของผูปกครอง และการกลอมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธกับการ

มีสวนรวม ทางการเมืองของนิสิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.005 การกลอมเกลาทาง

การเมือง ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง แสดงวาดานการกลอมเกลาทางการเมืองจากครอบครัว 

ครอบครัวของทานมีสวนรวมในการตัดสินทางการเมืองของทาน มีการแสดงเหตุผลทางการเมืองทําให

คนใน ครอบครัวยอมรับและตัดสินใจตามเหตุผลนั้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกัน 

ทานมีการถกปญหาทางการเมืองกับคนในครอบครัว และทานและคนในครอบครัววิพากษวิจารณ 

ปญหาทางการเมืองกันดานการกลอมเกลาจากสถาบันการศึกษา ในหลักสูตรมีการจัดอบรบหรือ 

สัมมนาทางการเมืองใหแกนิสิต ในชั้นเรียนผูสอนเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ใน ชั้น

เรียนผูสอนใหผูเรียนเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเมืองไทยกับการเมืองประเทศอ่ืน ๆ ในชั้น

เรียนผูสอนมีการวิเคราะหสถานการณทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลานั้น ๆ ในชั้นเรียน ผูสอนมีการ

สอดแทรกแนวคิดทางการเมือง ในชั้นเรียนผูมีการสั่งสอนหรือแสดงออกท่ีชี้นําทางการ เมือง ในชั้น

เรียนผูสอน และดานกลอมเกลาจากกลุมเพ่ือน เพ่ือนของทานมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง

ของ ความคิดเห็นทางการเมืองของทานมาจากเพ่ือน ๆ ทานและเพ่ือน ๆ ไดมีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นทางการเมืองกัน ทานและเพ่ือน ๆ ชักชวนกันไปใชสิทธิเลือกตั้ง ทานและเพ่ือน ๆ ไดวิจารณ 

เก่ียวกับปญหาทางการเมือง ทานและเพ่ือน ๆ ไดมีการวิเคราะหในประเด็นปญหาทางการเมืองกัน 

ทานและเพ่ือน ๆ และไดมีการสังเคราะหเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทางการเมืองตามสื่อสารมวลชน

ตาง ๆ  

สําราญ วิเศษ (2555) ไดศึกษาถึง “กระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

นครพนม” กลาวโดยสรุปไดวา การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและศึกษา

ขอเสนอแนะการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรคณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมือง จําแนกตามเพศ 

ชั้นปท่ีกําลังศึกษา และระบบการเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือนักศึกษาภาคปกติและภาค

พิเศษ ซ่ึงไดมาโดยวิธี การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 165 คน เครื่องมือท่ี

ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.97 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 

การทดสอบ t - test และ F – test (One-Way ANOVA) ผลการวิจัย พบวา 1) การมีสวนรวม

ทางการเมืองของนักศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีสวน

รวมทางการเมืองอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน



53 
 

การแสดงความคิดเห็น รองลงมา ไดแก ดานขอมูลขาวสาร ดานการประเมินผล และ ดาน การ

ตัดสินใจตามลําดับ 2) การเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา พบวา นักศึกษา ท่ีมี

เพศ ชั้นปท่ีกําลังศึกษา และ ระบบการเรียนแตกตางกัน พบวา นักศึกษา ท่ีมีเพศ ชั้นปท่ีกําลังศึกษา

และระบบการเรียนตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 3) ควรมีสื่อท่ีทันสมัยในการใหขอมูลขาวสารทางการเมือง ควรนําเสนอขอมูลทางวิทยุ โทรทัศน 

และโปสเตอร เสนอขาวสารใหมีความหลากหลาย ควรมีการประเมินผลทางการเมืองตามสภาพความ

เปนจริงท่ีเกิดข้ึนในแตละเขต การเลือกตั้ง และควรมีการเผยแพรขอมูลดานการเมืองมากกวานี้ 

ศิณาภรณ หูเต็ม (2552) ไดศึกษาถึง พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาใน

ระระดับปริญญาตรีวิทยาลัยราชพฤกษ ผลการศึกษาพบวานักศึกษากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกว

าเพศชายและสวนใหญกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 3 และปท่ี 4 มากท่ีสุด ผูปกครองประกอบอาชีพรับจา

งมากท่ีสุดและมีพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม โดยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมรายดานจากมากไปหานอยไดดังนี้ความมีระเบียบวินัยความ

รับผิดชอบความอดทนและความซ่ือสัตยสําหรับความเสียสละอยูในระดับมากนักศึกษากลุมตัวอยางท่ี

มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตางกันวิทยาลัยควรจัดกิจกรรม

เพ่ือปลูกฝงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหนักศึกษาโดยจัดใหมีการทําบุญตักบาตรในตอนเชาทุก

วันพระ และวิทยาลัยควรสงเสริมสนับสนุนการปลูกฝง จริยธรรมในเรื่องการทํางานรวมกันเปนทีมเพ่ือ

เปนการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และนักศึกษาควร ประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎระเบียบของ

ทางวิทยาลัยเพ่ือจะไดเปนคนดีของสังคมไมทําให ผูอ่ืนเดือดรอนเปนผูเสียสละชวยเหลือผูอ่ืน ทุก ๆ ดาน 

คณะสังคมศาสตร  และมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล (2549) ไดทําการการศึกษา

เรื่อง “คุณธรรมจริยรรมท่ีมีผลตอการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล”กลาวไดวา 

คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลตอการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มี

วัตถุประสงคเพ่ือสํารวจคณธรรมจริยธรรมของผูบริหารท่ีมีผลตอการ บริหารจัดการองคการบริหารสวน

ตําบล และศกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ บริหารสวนตําบลตามหลักธรรมาภิบาล

ท่ีอาศัยคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนกระบวนการในการ สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแก

บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ องคการบริหารสวน

ตําบลท่ีไดรับรางวัลท่ี 1 ประเภทองคกรปกครองทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีประจําป 2547 ใน

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต รวมจํานวน 10 แหง การเก็บรวบรวมข

อมูล เพ่ือสํารวจคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารท่ีมีผลตอการบริหาร จัดการองคการบริหารสวนตําบล 

และศึกษากระบวนการในการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบล ใชวิธีการสัมภาษณนายกและปลัดองคการบริหารสวนตําบล สวนการศึกษา

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีอาศัย
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คุณธรรมจริยธรรม ใชแบบสอบถามความคิดเห็นของขาราชการ และ พนกังานผูปฏิบัติงานในองคการ

บริหารสวนตําบล รวมถึงการสอบถามผูนําชุมชนเก่ียวกับการ ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

ตําบลในภาพรวม สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาพบวา จุดเดนในการบริหารงานท่ีทําใหองคการ

บริหารสวนตําบลเปน กลุมตัวอยางไดรับรางวัลท่ี1 ประเภทการบริหารจัดการท่ีดีประจําป 2547 

ไดแกการบริหาร จัดการดวยความซ่ือสัตย การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการเพ่ือ สรางความโปรงใส ตลอดจนการดําเนินโครงการท่ี สรางสรรคสามารถประหยัด

งบประมาณได ซ่ึงการแสดงใหเห็นจุดเดนเหลนี้ เกิดจากระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีดีขององคการ

บริหารสวนตําบล ทําใหมีเอกสารและหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบไดอยางชัดเจน 

อนิรุทธิ์ เพียเทพ (2560) ไดศึกษาเรื่อง อุดมการณทางการเมืองของผูรวมพัฒนาชาติไทย

ในจังหวัดสกลนคร ระหวาง พ.ศ. 2480 – 2509 (POLITICAL IDEALS OF THAILAND’S NATION 

BUILDERS IN SAKON NAKHON PROVINCE IN THE PERIOD 1937 – 1966) กลาวโดยสรุปไดวา 

(1) ปจจัยและสาเหตุท่ีนําไปสูการกอเกิดอุดมการณทางการเมืองของผูรวมพัฒนาชาติไทยในจังหวัด

สกลนครระหวาง พ.ศ. 2480 – 2509 นั้นเกิดจากระบบคอมมิวนิสตในตางประเทศไดเผยแพรเขาสู

ประเทศไทย โดยใชกลวิธีดึงประชาชนท่ีผิดหวังตอนโยบายและแนวคิดของรัฐบาลและปญหา

สังคมไทยมาเปนแนวรวม โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปจจัยท่ีเ อ้ืออํานวย ไดแก 

สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร สภาพความเปนอยู การดูแลของภาครัฐท่ียังมีใหไมท่ัวถึงและขาดความ

เปนธรรมในสังคม นําไปสูแนวคิดท่ีขัดแยงระหวางชนชั้นปกครองกับผูถูกปกครอง ระบบราชการไมมี

ความยุติธรรมในการบริหารราชการ รวมไปถึงการปราบปรามของภาครัฐท่ีเขมงวดจนเกินไป จน

ราษฎรบางสวนตองไดรับความทุกขยากหมดทางเลือกตองเขารวมเปนผูกอการรายคอมมิวนิสต (2) 

สาระสําคัญของอุดมการณทางการเมืองของผูรวมพัฒนาชาติไทยในจังหวัดสกลนครระหวาง พ.ศ. 

2480 – 2509 คือ ความตองการการปกครองท่ีดีจากภาครัฐและสรางความเปนธรรมในสังคม เปน

การตอสูและเรียกรองความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมชนบทหรือภาคอีสาน (3) ทางดานผลกระทบ 

จากอุดมการณทางการเมืองของผูรวมพัฒนาชาติไทยในจังหวัดสกลนครระหวาง พ.ศ. 

2480 – 2509 นั้นไดสงผลกระทบทําใหเกิดขบวนการคอมมิวนิสตรวมถึงอุดมการณท่ีมีแนวทาง

ตางกันกับฝายรัฐ มีอาวุธ มีมวลชนของตน นํามาสูการเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนในพ้ืนท่ี 

กอใหเกิดความแตกแยกในสังคม ผู ท่ีมีอุดมการณทางคอมมิวนิสตถูกกําจัดออกจากสังคมดวย

มาตรการตาง ๆ ท่ีไมเปนธรรม จนเกิดการสูญเสียชีวิต ไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

คนในพ้ืนท่ี เกิดการเรียกรองทางสังคมข้ึน ตองพยายามตอสูตามวิถีทางของตนเพ่ือแกไขปญหาใน

ทองถ่ิน การตอสูดังกลาว กลายมาเปนแรงกระตุนและเปนการวางรากฐานของการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนในจังหวัดสกลนครใหรูจักสิทธิและสามารถทํางานตอไปในสังคมได 
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2.8 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดประมวลจาก

บทบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร บทบัญญัติวาดวยเรื่องหนาท่ีของประชาชน

เก่ียวกับการเลือกตั้ง บทบัญญัติวาดวยเรื่องหนาท่ีของประชาชนเก่ียวกับการเลือกตั้ง บทบัญญัติวา

ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และแนวคิด

เก่ียวกับพรรคการเมืองซ่ึงสามารถสรุปเปนแผนภาพ ดังนี้ 

 

 ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 

InDependent Variables Dependent Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

 

 1. เพศ  

 2. ระดับชั้น 

 3. สายการเรียน 

 4. อาชีพผูปกครอง 

 5. ระยะเวลาการอยู

อาศัย 

   

 

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค 

จําแนกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

 

1. ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

2. ดานนโยบายของพรรคการเมือง 

3. ดานภาวะผูนําทางการเมือง 

4. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

5. ดานอุดมการณทางการเมือง 

  

 

  

 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ของนักเรียนมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน

(Mixed Methodology Research) ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาน (Quantitative Research) และ

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกําหนดข้ันตอน และวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เทคนิควิธีสุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.4 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

3.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษา

นารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,216 คน (ฐานขอมูล โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 

พ.ศ.2560) 

3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

ศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จํานวน 301 คนกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช

สูตรของทาโร ยามาเน ท่ีความเชื่อม่ัน 95% มีความคลาดเคลื่อน ±5% (Taro Yamane, Elementary 

Sampling Theory. Lodon: 1967, อางอิงจาก ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ดรปญญา คลายเดช, 2558)  

จากสูตร  

n = 
N 

+N(e)2 

เม่ือ n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง (จํานวนท่ีตองสุม) 

 N  =  จํานวนประชากรท้ังหมด (ราย) 

 e  =  ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึน (0.05) 
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แทนคาไดดังนี้ 

n = 
1,216 

1+1,216 (0.05)2 

            =     301 

ในการศึกษาครั้งนี้จะใชกลุมตัวอยางจํานวน = 301 ราย  

 

3.2 เทคนิควิธีสุมตัวอยาง 

 

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบการใชความนาจะเปน (Probability Sampling) โดยเลือก

จากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จํานวน 301

คน แลวจึงใชวิธีการสุมตัวอยาง อยางงาย (Sample Random Sampling) ทําการแจกแบบสอบถาม ให

กลุมตัวอยางโดยไมเจาะจงจนครบตามจํานวนท่ีกําหนด โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกในสถานศึกษา

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวม

ขอมูลดวยตัวเอง  

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แบบสอบถาม สรางข้ึนมาจากการศึกษาเอกสาร 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยแบงเปน 3 สวน สวนท่ี 1 และ สวนท่ี 2 เปนแบบคําถามปลายปด 

และสวนท่ี 3 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 เปนปจจัยสวนบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เปนผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามแบบปลายปด จํานวน 

5 ขอ ประกอบดวย 1. เพศ 2. ระดับชั้น 3. สายการเรียน 4. อาชีพผูปกครอง และ 5. ระยะเวลาการอยู

อาศัย 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพ-

มหานคร ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

1. ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

2. ดานนโยบายของพรรคการเมือง 

3. ดานภาวะผูนําทางการเมือง 

4. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
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5. ดานอุดมการณทางการเมือง 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและเสนอแนะแนวทางในการ

กําหนดคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน ศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานครของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน

แบบสอบถามปลายเปด จํานวน 5 ขอ 

เกณฑการวัดขอมูล (มาตราลิเคิรท (Likert scale) 

ลักษณะแบบสอบถามท่ีสร าง ข้ึนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

แบบสอบถามมีลักษณะเลือกตอบ 5 ตัวเลือกและมีเกณฑการวัด ดังนี้ 

คะแนน 5 = เห็นดวยมากท่ีสุด 

คะแนน 4 = เห็นดวยมาก 

คะแนน 3 = เห็นดวยปานกลาง 

คะแนน 2 = เห็นดวยนอย 

คะแนน 1 = เห็นดวยนอยสุด 

การแปลผล 

จากเกณฑดังกลาว สามารถกําหนดเกณฑการแปลผล โดยกําหนดในการแบงชวงคะแนน

ออกเปน 5 ชวง ไดดังนี ้

 

              ชวงชั้นคะแนน  = 

 

            =     5 – 1 

              5 

          =      0.8 

ระดับ 5  คะแนนตั้งแต 4.21-5.00  หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยมากท่ีสุด 

ระดับ 4  คะแนนตั้งแต 3.41-4.20  หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยมาก 

ระดับ 3  คะแนนตั้งแต 2.61-3.40  หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยปานกลาง 

ระดับ 2  คะแนนตั้งแต 1.81-2.60  หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยนอย 

ระดับ 1  คะแนนตั้งแต 1.00-1.80  หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยนอยท่ีสุด 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ผูใหขอมูลสําคัญ 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การวิเคราะหขอมูล 

คะแนนสูงสุด -  คะแนนต่ําสุด

ระดับการวัด
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3.4 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 

ผูวิจัยดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยดําเนินการ

ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.4.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของและจาก ระบบ

ขอมูลสารสนเทศ 

3.4.2 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนความาวางโครงสรางแบบสอบถามโดยกําหนดขอบ 

เขตเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยและตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

3.4.3 สรางแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยมีขอ

คําถามแบงออกเปน 3 สวน 

3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีสรางแลวนําเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความตรงตาม

ทฤษฎีความเปนปรนัย สํานวนการใชภาษาและคําชี้แจงเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข 

3.4.5 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม

เนื้อหา ไดแก 

 1) พ.ต.อ. ศ.ดร.นิธิ ศรีวัฒนา  

  การศึกษา  Ph.D Social Science  

  ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรการปกครองบัณฑิตวิทยาลัย  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 2) ดร.ชวลิต ไหลรินทร 

  การศึกษา  Ph.D Social Science 

  ตําแหนงปจจุบัน  อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรการปกครองบัณฑิตวิทยาลัย  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 3) ดร.สมภพ ระงับทุกข 

  การศึกษา  Ph.D Political Science  

  ตําแหนงปจจุบัน  อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรการปกครองบัณฑิตวิทยาลัย  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 4) รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย 

  การศึกษา  Ph.D Buddhist Studies  

  ตําแหนงปจจุบัน  อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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 5) รศ. วิรัตน กางทอง 

  การศึกษา  MA. Phylosophy India  

  ตําแหนงปจจุบัน  อาจารยประจําหลักสูตรศาสนศาตรมหาบัณฑิตบัณฑิต 

   วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

นําผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา มาหาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) (ธีระศักดิ์ อุนอารมณเลิศ, เครื่องมือวิจัยทางการ

ศึกษา : การสรางและการพัฒนา, (นครปฐมภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549, หนา 65) มีสูตรในการหาคา ดังนี้ 

    สูตร IOC   =    ∑R / N 

เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 

 ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 

 N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

โดยท่ี +1 แนใจวาสอดคลอง   

 0 ไมแนใจวาสอดคลอง 

  -1 แนใจวาไมสอดคลอง 

โดยเลือกขอคําถามท่ีมีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป จากขอคําถามท้ังหมดจํานวน 25 ขอ ใชได

จํานวน 25 ขอ ซ่ึงขอคําถามท่ีใชไดมีคา IOC อยูในชวง 0.60-1.00 

3.4.6 นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานครจํานวน 30 คน ท่ีมีคุณลักษณะ

เชนเดียวกับกลุมตัวอยางเพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยหาวิธีคาสัมประสิทธิ อัลฟา

ของครอนบาค (Cronbach)  

 
ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.951 ซ่ึงมีความเชื่อม่ันสูงสามารถนําไปใชการ 

ศึกษาครั้งนี้ได  
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3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.5.1 จัดทําหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม จากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผูบริหารสถาน 

ศึกษา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา (มัธยมศึกษาตอนปลาย) เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

3.5.2 ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารี

วิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยทําการแจก ณ. สถานศึกษา ในวันทําการ การเรียนการสอน 

3.5.3 ตรวจสอบขอมมูลจนครบถวนสมบูรณแลวนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ทําการประมวลผลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร

โปรแกรมสําเร็จรูป (Programe Lisence) ดังนี้ 

3.6.1 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 1 เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษา

นารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับชั้น สายการเรียน อาชีพของ

ผูปกครอง ระยะเวลาท่ีอาศัย โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแกความถ่ี 

(Frequency) รอยละ (Percentage) 

3.6.2 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นคุณลักษณะของสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3.6.3 ทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 

เขตบางบอน กรุงเทพมหานครกับขอมูลท่ัวไปดานเพศ ใชการทดสอบคาที (t-test) ระดับชั้น สายการ

เรียน อาชีพของผูปกครอง ระยะเวลาท่ีอาศัย ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA or F - test) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Seffe) 

3.6.4 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 3 เปนคําถามแบบปลายเปด (Opened Form) 

สอบถามขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและความคิดเห็นและแนวทางปรับปรุงคุณลักษณะของสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบาง

บอน กรุงเทพมหานครโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแกความถ่ี (Frequency) 
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3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ในการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ดังนี้ 

3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (นิภา เมธธาวีชัย, 

2543, หนา 128) 

 1) การหาคารอยละ (Percentage)  

P   =   (X x 100) 

        N 

  เม่ือ P  =  คารอยละ 

    X  =  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  

    N  =  แทนจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 2) การหาคาเฉลี่ย (Mean) (สงศรี ชมภูวงษ, 2547, หนา 55) 
 

     Χ  =  
    

   เม่ือ  Χ   =  คาเฉลี่ย 

    ∑X  =  ผลรวมผูตอบแบบสอบถาม 

    N  =  แทนจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

 3) หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ลวน สายยศ และ อังคนา 

สายยศ, 2540, หนา 53) 

    S.D.   =   N∑X2– (∑X)2 

         N (N - 1) 

  เม่ือ S.D. =  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    ∑X2 =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับยกกําลังสอง 

   (∑X)2 =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดยกกําลังสอง 

   N =  แทนจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

3.7.2 สถิติเชิงอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคาที (t-test) 

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOV) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ Fisher’s LSD (t-test) (นิภา 

เมธธาวีชัย, 2543, หนา 238) 
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 1) การทดสอบสมมติฐาน 

 

    t   = 

 

  เม่ือ t =  คาที- เทสท (t-test) 

   Χ1 =  คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมท่ี 1 

   Χ2 =  คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมท่ี 2 

   S1
2 =  คาความแปรปรวนของกลุมท่ี 1 

   S2
2 =  คาความแปรปรวนของกลุมท่ี 2 

   n1 =  คาจํานวนคะแนนของกลุมท่ี 1 

   n2 =  คาจํานวนคะแนนของกลุมท่ี 2 

 2) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)  
 

    F = 

 

  เม่ือ F =  อัตราสวนของความแปรปรวน 

   MSb =  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

   MSw =  คาความแปรปรวนภายในกลุม 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ผูใหขอมูลสําคัญ ผูท่ีเก่ียวของกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ ท่ีสรางข้ึนมา

จาก ขอบเขตการวิจัย โดยแบงเปน 2 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูสัมภาษณ มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณ แบบปลายเปด จํานวน 

2 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับชั้น สายการเรียน อาชีพของผูปกครอง ระยะเวลาท่ีอาศัย 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็น “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค มี

ลักษณะเปนแบบสัมภาษณ แบบปลายเปด จํานวน 5 ขอ 

รายนามผูใหสัมภาษณ 

1) น.ส.นิดนราวรรณ บุญรวม อายุ 16 ป นักเรียนชั้น ม.4 ท่ีอยู 72/66 หมูท่ี 8 ถ.เอกชัย 

ซ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150  

2) นายนภดล แสงทอง อายุ 17 ป นักเรียนชั้น ม.5 ท่ีอยู 1437/29 หมูท่ี 8 ถ.เอกชัย 

แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 

MSb

MSw

n
s

n
s

xx

2

2

2

1

2

1

21 - 

+
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3) นายปฐมพงศ พิลา อายุ 17 ป นักเรียนชั้น ม.5 ท่ีอยู 1437/94 หมูท่ี 2 ถ.เอกชัย  

ซ.ภาสกร แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 

4) นายพรพิพัฒน ศรีสุจริตพานิช อายุ 18 ป นักเรียนชั้น ม.6 ท่ีอยู 104 ถ.พรหมราษฎร 

แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 

5) นส.ประภัสรา เทียนทอง อายุ 18 ป นักเรียนชั้น ม.6 ท่ีอยู 182/1 หมูท่ี 9 ถ.เอกชัย  

ซ.เอกชัย 76 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 

3. การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

งานวิจัย “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” วัตถุประสงคขอ’การวิจัยตาม

รายละเอียดดังนี้คือ 

(1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  

(2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ท่ีมี

ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน  

(3) เพ่ือเสนอแนะคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยนําแบบสอบถาม 

มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ

ดังตอไปนี้ 

4.1  สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4.2  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

4.3  ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

4.4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน 

 

4.1สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันท่ีตรงกันในการแปลความหมายขอมูลจึงกําหนดสัญลักษณท่ีใชใน

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

Χ  แทน คาเฉลีย่ 

S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Divition) 

n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความนัยจากการแจกแจงแบบ  

                     F (F-distribution) 
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Df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 

MS แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 

Sig แทน ความนาจะเปนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
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4.2 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยสวนบุคคล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขต

บางบอน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ ระดับชั้น สายการเรียน อาชีพของผูปกครอง ระยะเวลาท่ี

อาศัยอยู ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามเพศ  

n = 301 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 86 28.60 

หญิง 215 71.40 

รวม 301 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ปจจัยสวนบุคคลเรื่องเพศ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดังนี้ เพศชาย จํานวน 86 คิดเปนรอยละ 

28.60 และเพศหญิง จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 71.40  

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวน และรอยละของปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามช้ันปการศึกษา 

n = 301 

ช้ันปการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ชั้นปการศึกษาท่ี 5 13 4.30 

ชั้นปการศึกษาท่ี 6 288 95.70 

รวม 301 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา เรื่องชั้นปการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน

ศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดังนี้  ชั้นปท่ี 5 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.3  

และชั้นปท่ี 6 จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 95.7 

 

 

 

 

 



68 
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวน และรอยละของปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามสายการเรียน 

n = 301 

สายการเรียน จํานวน (คน) รอยละ 

กลุมท่ีเนนการเรียนรูดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 136 45.20 

กลุมท่ีเนนการเรียนรูดานศิลปศาสตร-คณิตศาสตร 87 28.90 

กลุมท่ีเนนการเรียนรูดานศิลปศาสตร-ภาษา 65 21.60 

กลุมท่ีเนนการเรียนรูดานศิลปศาสตร-สังคม 13 4.30 

รวม 301 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ปจจัยสวนบุคคลเรื่องสายการเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดังนี้ สายการเรียนกลุมท่ีเนนการ

เรียนรูดาน วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 136 คน คิดเปนรอยละ 45.2, สายการเรียนกลุมท่ีเนนการ

เรียนรูดาน ศิลปศาสตร- คณิตศาสตร 87 คน คิดเปนรอยละ 28.9, สายการเรียนกลุมท่ีเนนการ

เรียนรูดาน ศิลปศาสตร – ภาษา 65 คน คิดเปนรอยละ 21.6 และสายการเรียนกลุมท่ีเนนการเรียนรู

ดาน ศิลปศาสตร – สังคม 13 คน  คิดเปนรอยละ 4.3 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวน และรอยละของปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

n = 301 

อาชีพของผูปกครอง จํานวน (คน) รอยละ 

รับราชการ/พนักงาน 73 24.30 

ประกอบอาชีพสวนตัว 228 75.70 

รวม 301 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา ปจจัยสวนบุคคลเรื่องอาชีพของผูปกครอง ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดังนี้ อาชีพของ

ผูปกครอง ประกอบอาชีพสวนตัว 228 คน คิดเปนรอยละ 75.70  และอาชีพของผูปกครอง รับ

ราชการ/พนักงาน 73 คน คิดเปนรอยละ 24.3 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวน และรอยละของปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู 

n = 301 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู จํานวน (คน) รอยละ 

1-10 ป 138 45.80 

11-20 ป 134 44.50 

21-30 ป 29 9.70 

รวม 301 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา ปจจัยสวนบุคคลเรื่องระยะเวลาท่ีอาศัยอยู ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดังนี้ ระยะเวลาท่ี

อาศัยอยู 1-10 ป จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 45.8, ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู 11-20 ป 134 คน คิด

เปนรอยละ 44.5  และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู 21-30 ป 29 คน คิดเปนรอยละ 9.6 
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4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงประสงคของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร   

ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ไดแก  (1) คุณสมบัติของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง (2) ดานนโยบายพรรคการเมือง (3) ดานภาวะผูนําทางการเมือง (4) ดานคุณธรรม

และจริยธรรม (5) ดานอุดมการณทางการเมือง แสดงในตารางดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยรวม 

n = 301 

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 4.32 .54 มากท่ีสุด 

2. ดานนโยบายพรรคการเมือง 4.20 .53 มาก 

3. ดานภาวะผูนําทางการเมือง 4.47 .59 มากท่ีสุด 

4. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.40 .59 มากท่ีสุด 

รวม 4.36 .48 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบาง

บอน กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ= 4.36) เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ดานภาวะผูนําทาง

การเมือง อยูในระดับมากท่ีสุด (Χ= 4.47)  ดานอุดมการณทางการเมือง อยูในระดับมากท่ีสุด (Χ= 4.43)  

ดานคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด (Χ= 4.40) ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (Χ= 4.32) และ ดานนโยบายพรรคการเมือง อยูในระดับมาก (Χ= 4.20) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดานคุณสมบัติของผูสมัคร

รับเลือกตั้ง 

n = 301 

ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีวุฒิภาวะในระดับปริญญาตรี 4.16 .76 มาก 

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูมีความรูความสามารถ

ทางกฎหมาย 4.48 .63 มากท่ีสุด 

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีเคยผานการรับราชการ

ในระดับผูบริหาร 4.13 .79 มาก 

4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผู ท่ีมีความรู ในระบบ

บริหารราชการแผนดิน 4.35 .69 มากท่ีสุด 

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

กฎหมายตาม 4.50 .76 มากท่ีสุด 

รวม 4.32 .54 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบาง

บอน กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค

ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ัง โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ= 4.32) เม่ือพิจารณารายขอ

พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตองเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายตาม (Χ= 4.50) ตองเปนผูมีความรูความสามารถทาง

กฎหมาย (Χ= 4.48) เปนผูท่ีมีความรูในระบบบริหารราชการแผนดิน (Χ= 4.35) ตองมีวุฒิภาวะใน

ระดับปริญญาตรี (Χ= 4.16)และเปนผูท่ีเคยผานการรับราชการในระดับผูบริหาร (Χ= 4.13) 

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดานนโยบายพรรคการเมือง 

n = 301 

ดานนโยบายพรรคการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูสังกัดพรรคการเมือง  3.61 .89 มาก 

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายการบริหารประเทศ  4.17 .73 มาก 

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนยึดถือนโยบายการบริหาร

และปฏิบัติตามอยางเครงครัด  4.39 .73 มากท่ีสุด 

4. ในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  4.56 .74 มากท่ีสุด 

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีเปดโอกาสใหประชาชน

มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศ  4.31 .85 มากท่ีสุด 

รวม 4.20 .53 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดาน

นโยบายพรรคการเมือง โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ= 4.20) เม่ือพิจารณารายขอพบวา นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็น

เก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค คือ ในการกําหนดนโยบายการบริหาร

ประเทศสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ (Χ=4.56)

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนยึดถือนโยบายการบริหารและปฏิบัติตามอยางเครงครัด (Χ=4.39)

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการ

บริหารประเทศ (Χ=4.31) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการ

บริหารประเทศ (Χ=4.17) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูสังกัดพรรคการเมือง (Χ=3.61)

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดานภาวะผูนําทางการเมือง 

n = 301 

ดานภาวะผูนําทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูเปนผูมีวิสัยทัศน มอง

การณไกลพรอม เปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะและ

บริการใหท่ัวถึง  4.43 .68 มากท่ีสุด 

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูเปนผูมีวิสัยทัศน มอง

การณไกลพรอมเปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะและ

บริการใหท่ัวถึง  4.53 .68 มากท่ีสุด 

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูรักษาและประสาน

ประโยชนของประชาชนในสังคมใหความเสมอภาคและเทา

เทียมกัน 4.48 .72 มากท่ีสุด 

4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีกลาตัดสินใจในการ

ควบคมบงัคับบญัชาและยึดม่ันในความถูกตองอยางเครงครัด 4.41 .80 มากท่ีสุด 

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูยึดม่ันในความยุติธรรม 

คือ การปฏิบัติใหถูกตองวางตนเปนกลางไมเอนเอียงในการท่ี

จะกอใหเกิดประโยชนหรือเปนโทษตอผูหนึ่งผูใด 4.50 .84 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 .59 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบาง

บอน กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค  

ดานภาวะผูนําทางการเมือง โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ=4.47) เม่ือพิจารณารายขอพบวา 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตองเปนผูมีวิสัยทัศน มองการณไกลพรอมเปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะและบริการใหท่ัวถึง 

(Χ=4.53) เปนผูยึดม่ันในความยุติธรรม คือ การปฏิบัติใหถูกตองวางตนเปนกลางไมเอนเอียงในการท่ี

จะกอใหเกิดประโยชนหรือเปนโทษตอผูหนึ่งผูใด (Χ=4.50) เปนผูรักษาและประสานประโยชนของ

ประชาชนในสังคมใหความเสมอภาคและเทาเทียมกัน (Χ=4.48) เปนผูเปนผูมีวิสัยทัศน มองการณ

ไกลพรอม เปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะและบริการใหท่ัวถึง (Χ=4.43)เปนผูท่ีกลาตัดสินใจใน

การควบคมบังคับบัญชาและยึดม่ันในความถูกตองอยางเครงครัด (Χ=4.41) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

n = 301 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูยึดม่ันในหลักคําสอนของ

ศาสนาและปฏิบัติตนอยางเครงครัดตามหลักศีลธรรมอันดี

งามของศาสนาของตน 4.34 .77 มากท่ีสุด 

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูปฏิบัติตนอยางเหมาะสม

ตามหนาท่ีและปทัสฐานทางสังคมตามหลักสากล 4.30 .80 มากท่ีสุด 

3. สมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองเปนผูปฏิบัติตนหรือ มี

พฤติกรรมท่ีดีเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนในสังคมและ

สอดคลองกับกฎหมายสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ 4.55 .67 มากท่ีสุด 

4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีทุมเทแรงกายแรงใจใน

การปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยจิตวิญญาณและถูกตองตามตัว

บทกฎหมาย 4.35 .80 มากท่ีสุด 

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ียึดม่ันในกฎหมายและ

มีความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและหมูคณะรวมท้ังประชาชน

เปนสําคัญ 4.46 .81 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 .59 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดาน

คุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ=4.40) เม่ือพิจารณารายขอพบวา นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูปฏิบัติ

ตนหรือมีพฤติกรรมท่ีดีเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนในสังคมและสอดคลองกับกฎหมายสูงสุดตาม

รัฐธรรมนูญ (Χ=4.55) เปนผูท่ียึดม่ันในกฎหมายและมีความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและหมูคณะ

รวมท้ังประชาชนเปนสําคัญ (Χ=4.46) เปนผูท่ีทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยจิต

วิญญาณและถูกตองตามตัวบทกฎหมาย (Χ=4.35) เปนผูยึดม่ันในหลักคําสอนของศาสนาและปฏิบัติ

ตนอยางเครงครัดตามหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาของตน (Χ=4.34) และเปนผูปฏิบัติตนอยาง

เหมาะสมตามหนาท่ีและปทัสฐานทางสังคมตามหลักสากล (Χ=4.30) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดานอุดมการณทางการเมือง 

n = 301 

ดานอุดมการณทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีมีความศรัทธาและ

เชื่อม่ันในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 4.55 .74 มากท่ีสุด 

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ียึดม่ันและเทิดทูนไวใน

สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 4.53 .72 มากท่ีสุด 

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ียึดม่ันในความเปนรัฐ

ชาติมีอุดมการณ คือมีความเปนชาตินิยมในตัวเอง 4.23 .77 มากท่ีสุด 

4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูยึดม่ันในผลประโยชน

ของสถาบันชาต ิและประชาชนโดยรวมเปนหลัก 4.43 .87 มากท่ีสุด 

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีความเปนนักอนุรักษ

นิยมรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและมีความ

เปนเสรีนิยมมีพัฒนาการไปพรอมกันโดยไมใหมีความเสื่อม

เสียใดๆเกิดข้ึน 4.41 .80 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 .59 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดาน

คุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ=4.43) เม่ือพิจารณารายขอพบวา นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็น

เก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปน

ผูท่ีมีความศรัทธาและเชื่อม่ันในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข (Χ=4.55) ตองเปนผูท่ียึดม่ันและเทิดทูนไวในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

(Χ=4.53) ยึดม่ันในผลประโยชนของสถาบันชาติ และประชาชนโดยรวมเปนหลัก (Χ=4.43) เปนนัก

อนุรักษนิยมรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและมีความเปนเสรีนิยมมีพัฒนาการไปพรอม

กันโดยไมใหมีความเสื่อมเสียใดๆเกิดข้ึน (Χ=4.41) เปนผูท่ียึดม่ันในความเปนรัฐชาติมีอุดมการณ คือ

มีความเปนชาตนิิยมในตัวเอง (Χ=4.23) ตามลําดับ 
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4.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึง

ประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพ-  

มหานคร ที่มีปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ การศึกษา สายการเรียน อาชีพ เวลา แตกตางกัน 

ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

ไดแก 1) คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 2) ดานนโยบายพรรคการเมือง 3)ดานภาวะผูนําทาง

การเมือง 4) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 5) ดานอุดมการณทางการเมือง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก เพศ การศึกษา สายการเรียน อาชีพของผูปกครอง ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู โดยใชสถิติการ

ทดสอบคาที (t – test) สวนตัวแปรอิสระใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way 

ANOVA ) ถาหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะทําการทดสอบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ Scheffe แสดงผลโดยจําแนกตามสมมติฐานดังตอไปนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค  จําแนกตามเพศ 

n=301 

ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

เพศ 

t Sig. ชาย (86) หญิง (215) 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 4.24 .58 4.36 .52 -1.83 .07 

2. ดานนโยบายพรรคการเมือง 4.14 .52 4.22 .54 .98 .24 

3. ดานภาวะผูนําทางการเมือง 4.32 .58 4.52 .58 .35 .01 

4. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.32 .58 4.47 .61 .84 .16 

5. ดานอุดมการณทางการเมือง 4.27 .45 4.40 .49 .11 .04 

รวม 4.27 .45 4.40 .48 .80 .03 
 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีเพศ

ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียน
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มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงค ดานภาวะผูนําทางการเมือง ดานอุดมการณทางการเมือง แตกตางกัน ยกเวน ดานคุณสมบัติของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง ดานนโยบายพรรคการเมือง และดานคุณธรรมและจริยธรรม ไมแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 2 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีการศึกษา ตางกันมีความคิดเห็นตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค  จําแนกตามการศึกษา 

n=301 

ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

การศึกษา 

t Sig. 

มัธยมศึกษา 

ปท่ี 5  

(13 คน) 

มัธยมศึกษา 

ปท่ี 6  

(288 คน) 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 4.51 .37 4.32 .54 1.261 .208 

2. ดานนโยบายพรรคการเมือง 4.37 .39 4.19 .54 1.179 .239 

3. ดานภาวะผูนําทางการเมือง 4.71 .55 4.46 .59 1.522 .129 

4. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.51 .37 4.39 .60 .676 .500 

5. ดานอุดมการณทางการเมือง 4.69 .41 4.42 .60 1.621 .106 

รวม 4.55 .32 4.36 .48 1.495 .136 
 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมี

การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวม

และรายดานไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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สมมติฐานท่ี 3 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีสายการเรียน ตางกันมีความคิดเห็นตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค  จําแนกตามสายการเรียน 

n=301 

ความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

สายการเรียน 

t Sig. 
สายวิทยา- 

ศาสตร- 

คณิตศาสตร 

สายศิลป- 

ศาสตร- 

สังคม 

สายศิลป- 

ศาสตร- 

ภาษา 

สายศิลป- 

ศาสตร- 

สังคม 

1. ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง 
4.40 .52 4.36 .47 4.14 .65 4.18 .35 4.01 .008 

2. ดานนโยบายพรรคการเมือง 4.28 .54 4.27 .42 3.99 .60 3.92 .50 6.45 .000 

3. ดานภาวะผูนําทางการเมือง 4.52 .54 4.60 .52 4.22 .64 4.26 .86 6.39 .000 

4. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.42 .61 4.56 .48 4.18 .64 4.23 .44 5.91 .001 

5. ดานอุดมการณทางการเมือง 4.48 .56 4.61 .48 4.08 .69 4.40 .54 11.81 .000 

รวม 4.42 .47 4.48 .36 4.12 .54 4.20 .43 9.18 .000 
 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีสาย

การเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมและ

รายดานท้ัง 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว จึงนําการ

ทดสอบ ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด Scheffe ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมี

ตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค โดยรวม จําแนกตาม

สายการเรียน 

n=301 

สายการเรียน 

 

วิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร 

ศิลปศาสตร- 

คณิตศาสตร 

ศิลปศาสตร – 

ภาษา 

ศิลปศาสตร – 

สังคม 

สาย วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร - .830 .000 .434 

สาย ศิลปศาสตร- คณิตศาสตร .830 - .000 .243 

สาย ศิลปศาสตร – ภาษา .000 .000 - .955 

สาย ศิลปศาสตร – สังคม .434 .243 .955 - 
 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา ความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงคโดยรวม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย วิทยาศาสตร – คณิตศาสตรมีความ

แตกตางกับ สาย ศิลปศาสตร – ภาษา และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย ศิลปศาสตร- 

คณิตศาสตร มีความแตกตางกับ สาย ศิลปศาสตร – ภาษา ซ่ึงสายการศึกษารายคูอ่ืนๆ ไมมีความ

แตกตาง  
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ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมี

ตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดานคุณสมบัติของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง จําแนกตามสายการเรียน 

n=301 

สายการเรียน 

 

วิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร 

ศิลปศาสตร- 

คณิตศาสตร 

ศิลปศาสตร – 

ภาษา 

ศิลปศาสตร – 

สังคม 

สาย วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร - .946 .014 .569 

สาย ศิลปศาสตร- คณิตศาสตร .946 - .102 .747 

สาย ศิลปศาสตร – ภาษา .014 .102 - .995 

สาย ศิลปศาสตร – สังคม .569 .747 .995 - 
 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา ความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงค ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ดานนโยบายพรรคการเมือง ของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย สาย วิทยาศาสตร – คณิตศาสตรมีความแตกตางกับ สาย ศิลปศาสตร – ภาษา ซ่ึงสาย

การศึกษารายคูอ่ืนๆ ไมมีความแตกตาง 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมี

ตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดานนโยบายพรรค

การเมือง จําแนกตามสายการเรียน 

n=301 

สายการเรียน 

 

วิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร 

ศิลปศาสตร- 

คณิตศาสตร 

ศิลปศาสตร – 

ภาษา 

ศิลปศาสตร – 

สังคม 

สาย วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร - 1.000 .004 .139 

สาย ศิลปศาสตร- คณิตศาสตร 1.000 - .011 .164 

สาย ศิลปศาสตร – ภาษา .004 .011 - .983 

สาย ศิลปศาสตร – สังคม .139 .164 .983 - 
 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา ความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงค ดานนโยบายพรรคการเมือง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย วิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตรมีความแตกตางกับ สาย ศิลปศาสตร – ภาษา และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย 

ศิลปศาสตร- คณิตศาสตร มีความแตกตางกับ สาย ศิลปศาสตร – ภาษา ซ่ึงสายการศึกษารายคูอ่ืนๆ 

ไมมีความแตกตาง  
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ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมี

ตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดานภาวะผูนําทาง

การเมือง จําแนกตามสายการเรียน 

n=301 

สายการเรียน 

 

วิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร 

ศิลปศาสตร- 

คณิตศาสตร 

ศิลปศาสตร – 

ภาษา 

ศิลปศาสตร – 

สังคม 

สาย วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร - .815 .009 .494 

สาย ศิลปศาสตร- คณิตศาสตร .815 - .001 .280 

สาย ศิลปศาสตร – ภาษา .009 .001 - .997 

สาย ศิลปศาสตร – สังคม .494 .280 .997 - 
 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา ความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงค ดานภาวะผูนําทางการเมือง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตรมีความแตกตางกับ สาย ศิลปศาสตร – ภาษา และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย 

ศิลปศาสตร- คณิตศาสตร มีความแตกตางกับ สาย ศิลปศาสตร – ภาษา ซ่ึงสายการศึกษารายคูอ่ืนๆ 

ไมมีความแตกตาง  
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ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมี

ตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม จําแนกตามสายการเรียน 

n=301 

สายการเรียน 

 

วิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร 

ศิลปศาสตร- 

คณิตศาสตร 

ศิลปศาสตร – 

ภาษา 

ศิลปศาสตร – 

สังคม 

สาย วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร - .387 .049 .733 

สาย ศิลปศาสตร- คณิตศาสตร .387 - .001 .303 

สาย ศิลปศาสตร – ภาษา .049 .001 - .992 

สาย ศิลปศาสตร – สังคม .733 .303 .992 - 
 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา ความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงค ดานคุณธรรมและจริยธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย วิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตรมีความแตกตางกับ สาย ศิลปศาสตร – ภาษา และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย 

ศิลปศาสตร- คณิตศาสตร มีความแตกตางกับ สาย ศิลปศาสตร – ภาษา ซ่ึงสายการศึกษารายคูอ่ืนๆ 

ไมมีความแตกตาง  
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ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมี

ตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดานอุดมการณทาง

การเมือง จําแนกตามสายการเรียน 

n=301 

สายการเรียน 

 

วิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร 

ศิลปศาสตร- 

คณิตศาสตร 

ศิลปศาสตร – 

ภาษา 

ศิลปศาสตร – 

สังคม 

สาย วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร - .429 - .968 

สาย ศิลปศาสตร- คณิตศาสตร .429 - - .660 

สาย ศิลปศาสตร – ภาษา - - - .323 

สาย ศิลปศาสตร – สังคม .968 .660 .323 - 
 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา ความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงค ดานอุดมการณทางการเมือง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย วิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตรมีความแตกตางกับ สาย ศิลปศาสตร – ภาษา และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย 

ศิลปศาสตร- คณิตศาสตร มีความแตกตางกับ สาย ศิลปศาสตร – ภาษา ซ่ึงสายการศึกษารายคูอ่ืนๆ 

ไมมีความแตกตาง  
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สมมติฐานท่ี 4 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีอาชีพของผูปกครอง ตางกันมีความคิดเห็นตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค โดยรวม จําแนกตามอาชีพ

ของผูปกครอง 

n=301 

ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

อาชีพ 

F Sig. 

รับราชการ/ 

พนักงาน 

(73 คน) 

ประกอบอาชีพ

สวนตัว 

(288 คน) 

 S.D.  S.D. 

1. ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 4.31 .56 4.33 .53 -.218 .828 

2. ดานนโยบายพรรคการเมือง 4.12 .62 4.23 .50 -1.491 .181 

3. ดานภาวะผูนําทางการเมือง 4.37 .67 4.50 .56 -1.654 .136 

4. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.26 .69 4.44 .55 -2.328 .040 

5. ดานอุดมการณทางการเมือง 4.35 .65 4.45 .58 -1.256 .238 

รวม 4.28 .54 4.39 .45 -1.678 .130 
 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีอาชีพ

ของผูปกครองตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค

โดยรวมไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แตพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี

อาชีพของผูปกครองตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค

ดานคุณธรรมและจริยธรรมแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 5 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู ตางกันมีความคิดเห็นตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค โดยรวม จําแนกตาม

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู 

n=301 

ความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู 

F Sig. 
1-10 ป 

(138 คน) 

11-20 ป 

(134 คน) 

21-30 ป 

(29 คน) 

 S.D.  S.D.  S.D. 

1. ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง 
4.40 .52 4.14 .65 4.18 .35 .766 .466 

2. ดานนโยบายพรรคการเมือง 4.28 .54 3.99 .60 3.92 .50 2.170 .116 

3. ดานภาวะผูนําทางการเมือง 4.52 .54 4.22 .64 4.26 .86 1.773 .172 

4. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.42 .61 4.18 .64 4.23 .44 .492 .612 

5. ดานอุดมการณทางการเมือง 4.48 .56 4.08 .69 4.40 .54 1.834 .162 

รวม 4.42 .47 4.12 .54 4.20 .43 .172 .842 

 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมี

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค

โดยรวมและรายดานท้ัง 4 ไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 จากตารางท่ี 4.23 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานดังตอไปนี้  

 - นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวม ดานภาวะผูนําทางการเมืองดานและอุดมการณทาง

การเมืองแตกตางกันจึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ยกเวน ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ดานนโยบายพรรคการเมือง ดานคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความ

คิดเห็นไมแตกตาง 

 -  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีชั้นปการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว  

 -  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีสายการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมและรายดานท้ัง 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 - นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีความคิดเห็นตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ยกเวน ดานคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีอาชีพของ

ผูปกครองตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน  

 - นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูตางกัน มีความคิดเห็นตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ไมแตกตางกันจึงไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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4.5 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ผูใหขอมูลสําคัญ ผูท่ีเก่ียวของกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารี

วิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ ท่ีสราง

ข้ึนมาจาก ขอบเขตการวิจัยโดยแบงเปน 2 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูสัมภาษณ มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณ แบบปลายเปด จํานวน 2 

ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับชั้น สายการเรียน อาชีพของผูปกครอง ระยะเวลาท่ีอาศัย 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็น คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค มีลักษณะ

เปนแบบสมัภาษณ แบบปลายเปด จํานวน 5 ขอ 

บทสัมภาษณ คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค มีรายละเอียดดังนี้ 

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค “ดานคุณสมบัติของผูรับสมัคร” 

ทานท่ี 1 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค กลาว

โดยสรุปไดวา ในดานคุณสมบัติของผูรับสมัคร จะตองเปนผูมีอายุ 35 ปข้ึนไปวุฒิการศึกษาข้ันต่ําสุด

ตั้งแตปริญญาตรี เปนผูเขาใจและมีความรูในระบบบริหารราชการแผนดินมีความศรัทธาตอระบอบ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (สัมภาษณ นส.นิดนราวรรณ บุญรวม 

อายุ 16 ป นักเรียนชั้น ม.4 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.)  

ทานท่ี 2 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค กลาว

โดยสรุปไดวา ในดานคุณสมบัติของผูรับสมัคร จะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําสุดตั้งแตปริญญาตรี

ไมเปนผูตองโทษคดีอาญารายแรงมีความรูความเขาใจในระบบบริหารราชการแผนดินและศรัทธาตอ

ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (สัมภาษณ นายนภดล 

แสงทอง อายุ 17 ป นักเรียนชั้น ม.5 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.)  

ทานท่ี 3 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค กลาว

โดยสรุปไดวา ในดานคุณสมบัติของผูรับสมัคร จะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําสุดตั้งแตปริญญาตรี

อายุข้ันต่ํา 25 ปบริบูรณ มีความรูในระบบบริหารราชการแผนดินศรัทธาตอระบอบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (สัมภาษณ นายปฐมพงศ พิลา อายุ 17 ป 

นักเรียนชั้น ม.5 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.)  

ทานท่ี 4 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ใน

ดานคุณสมบัติของผูรับสมัคร จะตองเปนผูมีอายุ 35 ปข้ึนไปวุฒิการศึกษาข้ันต่ําสุดตั้งแตปริญญาตรี มี

ความศรัทธาตอระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนผูมี

ความรูความเขาใจในระบบบริหารราชการแผนดิน (สัมภาษณ นายพรพิพัฒน ศรีสุจริตพานิช อายุ 18 

ป นักเรียนชั้น ม.6 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.)  
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ทานท่ี 5 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดาน

คุณสมบัติของผูรับสมัคร จะตองเปนผูมีอายุ 35 ปข้ึนไปวุฒิการศึกษาข้ันต่ําสุดตั้งแตปริญญาตรี เปนผู

ศรัทธาตอระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและมีความรูใน

ระบบบริหารราชการแผนดินมีความ (สัมภาษณ นส.ประภัสรา เทียนทอง  อายุ 18 ป นักเรียนชั้น ม.

6 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.) 

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค “ดานนโยบายพรรคการเมือง” 

ทานท่ี 1 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคดาน

นโยบายพรรคการเมืองคือตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายพรรคโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ

ประชาชนเคารพในมติพรรคตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการ

บริหารประเทศ (สัมภาษณ นส.นิดนราวรรณ บุญรวม อายุ 16 ป นักเรียนชั้น ม.4 วันท่ี 25 เมษายน 

พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.) 

ทานท่ี 2 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค กลาว

โดยสรุปไดวา ในดานนโยบายพรรคการเมืองคือตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายพรรคโดย

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนเคารพในมติพรรคและปฏิบัติตามอยางเครงครัดตามนโยบาย

ตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศ (สัมภาษณ นาย

นภดล แสงทอง อายุ 17 ป นักเรียนชั้น ม.5 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.) 

ทานท่ี 3 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค กลาว

โดยสรุปไดวา ดานนโยบายพรรคการเมืองคือตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายพรรคตลอดจน

สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศโดยคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดของประชาชนเคารพในมติพรรค (สัมภาษณ นายปฐมพงศ พิลา อายุ 17 ป นักเรียนชั้น ม.5 

วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.) 

ทานท่ี 4 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดาน

นโยบายพรรคการเมืองคือตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายพรรคโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ

ประชาชนตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศและ

เคารพในมติพรรครวมท้ังการปฏิบัติตามอยางเครงครัด (สัมภาษณ นายพรพิพัฒน ศรีสุจริตพานิช 

อายุ 18 ป นักเรียนชั้น ม.6 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.) 

ทานท่ี 5 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดาน

นโยบายพรรคการเมืองคือตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายพรรคตลอดจนสนับสนุนใหประชาชน

มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน

เคารพในมติพรรค(สัมภาษณ นส.ประภัสรา เทียนทอง  อายุ 18 ป นักเรียนชั้น ม.6 วันท่ี 25 เมษายน 

พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.) 
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คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค “ดานภาวะผูนํา” 

ทานท่ี 1 ไดใหความเห็นไววาคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคดาน

ภาวะผูนําตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความยุติธรรมและกลาตัดสินใจภายใตกฏหมายของ

บานเมืองเปนสําคัญ (สัมภาษณ นส.นิดนราวรรณ บุญรวม อายุ 16 ป นักเรียนชั้น ม.4 วันท่ี 25 

เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.) 

ทานท่ี 2 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคดาน

ภาวะผูนําตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความยุติธรรมและกลาตัดสินใจภายใตกฏหมายของ

บานเมืองเปนสําคัญ(สัมภาษณ นายนภดล แสงทอง อายุ 17 ป นักเรียนชั้น ม.5 วันท่ี 25 เมษายน 

พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.) 

ทานท่ี 3 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค กลาว

โดยสรุปไดวา ดานภาวะผูนําตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีเคารพในตัวบทกฏหมายมีความยุติธรรม

และปฏิบัติตนอยางมีความเสมอภาคและกลาตัดสินใจภายใตกฏหมายของบานเมืองเปนสําคัญ 

(สัมภาษณ นายปฐมพงศ พิลา อายุ 17 ป นักเรียนชั้น ม.5 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.) 

ทานท่ี 4 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดาน

ภาวะผูนําตองมีความยุติธรรมมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีเคารพในตัวบทกฏหมายกฏหมายของ

บานเมืองเปนสําคัญ (สัมภาษณ นายพรพิพัฒน ศรีสุจริตพานิช อายุ 18 ป นักเรียนชั้น ม.6 วันท่ี 25 

เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.) 

ทานท่ี 5 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดาน

ภาวะผูนําตองมีความยุติธรรมมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี และกลาตัดสินใจภายใตกฏหมายของ

บานเมือง (สัมภาษณ น.ส.ประภัสรา เทียนทอง  อายุ 18 ป นักเรียนชั้น ม.6 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 

2561 เวลา 13.00 น.) 

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค “ดานคุณธรรมและจริยธรรม” 

ทานท่ี 1 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคดาน

คุณธรรมและจริยธรรม ตองเปนผูยึดม่ันในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนามีความซ่ือสัตยสุจริต

(สัมภาษณ น.ส.นิดนราวรรณ บุญรวม อายุ 16 ป นักเรียนชั้น ม.4 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 

เวลา 13.00 น.)  

ทานท่ี 2 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค กลาว

โดยสรุปไดวา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ตองเปนผูยึดม่ันในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนามีความ

ซ่ือสัตยสุจริต (สัมภาษณ นายนภดล แสงทอง อายุ 17 ป นักเรียนชั้น ม.5 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 

2561 เวลา 13.00 น.)  
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ทานท่ี 3 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค กลาว

โดยสรุปไดวา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ตองเปนผูยึดม่ันในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนามีความ

ซ่ือสัตยสุจริต (สัมภาษณ นายปฐมพงศ พิลา อายุ 17 ป นักเรียนชั้น ม.5 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 

2561 เวลา 13.00 น.)  

ทานท่ี 4 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดาน

คุณธรรมและจริยธรรม ตองเปนผูยึดม่ันในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนามีความซ่ือสัตยสุจริต

(สัมภาษณ นายพรพิพัฒน ศรีสุจริตพานิช อายุ 18 ป นักเรียนชั้น ม.6 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 

เวลา 13.00 น.)  

ทานท่ี 5 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค กลาว

โดยสรุปไดวา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ตองเปนผูยึดม่ันในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนามีความ

ซ่ือสัตยสุจริต (สัมภาษณ นส.ประภัสรา เทียนทอง  อายุ 18 ป นักเรียนชั้น ม.6 วันท่ี 25 เมษายน 

พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.) 

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค “ดานอุดมการณทางการเมือง” 

ทานท่ี 1 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคดาน

อุดมการณทางการเมืองตองมีความศรัทธาตอระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขมีความเคารพในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริยยึดม่ันในความเปนรัฐ

ชาติ  (สัมภาษณ นส.นิดนราวรรณ บุญรวม อายุ 16 ป นักเรียนชั้น ม.4 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 

เวลา 13.00 น.)  

ทานท่ี 2 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค กลาว

โดยสรุปไดวา ดานอุดมการณทางการเมืองตองมีความศรัทธาตอระบอบการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมีความเคารพในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริยยึด

ม่ันในความเปนชนชาติไทย(สัมภาษณ นายนภดล แสงทอง อายุ 17 ป นักเรียนชั้น ม.5 วันท่ี 25 

เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.)  

ทานท่ี 3 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค กลาว

โดยสรุปไดวา ดานอุดมการณทางการเมืองตองมีความศรัทธาตอระบอบการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมีความเคารพในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริยยึด

ม่ันในความเปนชนชาติไทย (สัมภาษณ นายปฐมพงศ พิลา อายุ 17 ป นักเรียนชั้น ม.5 วันท่ี 25 

เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.)  

ทานท่ี 4 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดาน

อุดมการณทางการเมืองตองมีความศรัทธาตอระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขมีความเคารพในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริยยึดม่ันในความเปนรัฐชาติ  
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(สัมภาษณ นายพรพิพัฒน ศรีสุจริตพานิช อายุ 18 ป นักเรียนชั้น ม.6 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 

เวลา 13.00 น.)  

ทานท่ี 5 ไดใหความเห็นไววา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ดาน

อุดมการณทางการเมืองตองมีความศรัทธาตอระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขมีความเคารพในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริยยึดม่ันในความเปนชน

ชาติไทย  (สัมภาษณ นส.ประภัสรา เทียนทอง  อายุ 18 ป นักเรียนชั้น ม.6 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 

2561 เวลา 13.00 น.) 

กลาวโดยสรุปไดวาแนวคิดในการกําหนดคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร.

กลาวไดวา “ดานคุณสมบัติของผูรับสมัคร”จะตองเปนผูมีวุฒิภาวะหรือมีการศึกษาข้ันต่ําตั้งแตระดับ

ปริญญาตรีข้ึนไป เปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในพ้ืนฐานวิธีการระเบียบปฏิบัติในการบริหารราชการ

แผนดินและจะตองเปนผู ท่ี มีความศรัทธาตอระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข “ดานนโยบายพรรคการเมือง” นโยบายพรรคการเมืองมีความสําคัญตอ

การบริหารราชการแผนดินคุณลักษณะในดานนี้นักการเมืองจึงตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ

ประชาชนเปนหลักตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหาร

ประเทศเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคในทุกพ้ืนท่ี “ดานภาวะผูนํา”นักการเมืองคือตัวแทนในการกําหนด

นโยบายในการบริหารประเทศชาติคุณลักษณะดานนี้จึงตองมีความเปนผูนําในทางปฏิบัติตองเคารพ

กฏหมายตองมีความยุติธรรมมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี และกลาตัดสินใจภายใตตัวบทกฎหมายของ

บานเมือง “ดานคุณธรรมและจริยธรรม”ตองเปนผูยึดม่ันในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนามีความ

ซ่ือสัตยสุจริตและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีงามละเวนประโยชนสวนตนยึดม่ันในผลประโยชนของ

ชาติและประชาชนเปนสําคัญ “ดานอุดมการณทางการเมือง”ตองมีความศรัทธาตอระบอบการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมีความเคารพรักในสถาบันชาติศาสนา

พระมหากษัตริยยึดม่ันในความเปนชนชาติไทยและดํารงไวซ่ึงสิทธิและเสรีภาพของคนในชาติ 

 



 

 

 

 

ตารางท่ี 4.23 แสดงสรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค 

จําแนกตามเพศ ระดับช้ัน สายการเรียน อาชีพของผูปกครอง ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู ตามสมมติฐานท่ี 1 – 5 
 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค 

โดยรวม ดานคุณสมบัติของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ดานนโยบายพรรค

การเมือง 

ดานภาวะผูนําทาง

การเมือง 

ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดานอุดมการณทาง

การเมือง 

ยอมรับ 

สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน 

ยอมรับ 

สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน 

ยอมรับ 

สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน 

ยอมรับ 

สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน 

ยอมรับ 

สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน 

 ยอมรับ 

 สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน 

เพศ √   √  √ √   √ √  

ชั้นปการศึกษา  √  √  √  √  √  √ 

สายการเรียน √  √  √  √  √  √  

อาชีพผูปกครอง  √  √  √  √ √   √ 

ระเวลาท่ีอาศัยอยู  √  √  √  √  √  √ 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยม 

ศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค ของการวิจัย

ดังตอไปนี้  

1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  

2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ี

พึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน  

3) เพ่ือเสนอแนะคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยม 

ศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  

ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยาง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 

เขตบางบอน จํานวน 1,216 คน ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมโดยการคํานวณตามสูตรของ

ทาโรยามาเน ไดกลุมตัวอยาง 301 คน และใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบการใชความนาจะเปน โดย

เลือกจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร แลว

จึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย โดยใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม แจกโดยไมเจาะจงจนครบตาม

จํานวน และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมถึงการทดสอบคาที (t-test) 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางจะทําการทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด Scheffe ผลการวิจัยนําแสดง

ตามลําดับ ดังตอไปนี ้

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

จากการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค” ผูวิจัยสรุป

ประเด็นผลการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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5.1.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยสวนบุคคล ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

เพศ ระดับชั้น สายการเรียน อาชีพของผูปกครอง ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศ หญิง จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 71.40 ชาย ศึกษาในชั้นปท่ี 6 จํานวน 288 คน 

คิดเปนรอยละ 95.7 กลุมท่ีเนนการเรียนรูดาน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 136 คน คิดเปนรอยละ 45 

ผูปกครองประกอบอาชีพสวนตัว 228 คน คิดเปนรอยละ 75.70 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู 1-10 ป 

จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 45.8  

5.1.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร นักเรียนมัธยม 

ศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ= 4.36) 

เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ดานภาวะผูนําทางการเมือง อยูในระดับมากท่ีสุด (Χ= 4.47) ดาน

อุดมการณทางการเมือง อยูในระดับมากท่ีสุด (Χ= 4.43) ดานคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับมาก

ท่ีสุด (Χ= 4.40) ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง อยูในระดับมากท่ีสุด (Χ= 4.32) และ ดาน

นโยบายพรรคการเมือง อยูในระดับมาก (Χ= 4.20) ตามลําดับ  

5.1.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ การศึกษา สายการเรียน อาชีพ เวลา แตกตางกัน 

 - นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวม ดานภาวะผูนําทางการเมืองดานและอุดมการณทางการเมือง

แตกตางกันจึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ยกเวน ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ดานนโยบาย

พรรคการเมือง ดานคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความคิดเห็นไมแตกตาง 

 - นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีชั้นปการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติ 

ฐานท่ีตั้งไว  

 - นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีสายการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมและรายดานท้ัง 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 - นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีความคิดเห็นตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมไมแตกตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ยกเวน ดานคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีอาชีพของผูปกครอง

ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 
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 - นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูตางกัน มีความคิดเห็นตอ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ไมแตกตางกันจึงไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 

5.2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร นักเรียนมัธยม 

ศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากถึงมาก

ท่ีสุด เปนเชนนี้อภิปรายผลไดวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร มีความรูความเขาใจเปนอยางดีเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงค” สอดคลองกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ กลาววาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

คนไทยแบงมิติทางการพัฒนาไว 4 ดาน คือ  

 1) มิติทางรางกายท่ีเนนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสติปญญาควบคูกันใหมี

ความเจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑมาตรฐานการพัฒนาแตละวัย  

 2) มิติทางจิตใจ คือการพัฒนาใหมีความเขาใจตนเอง และมีความเขาใจในความรูสึก

ผูอ่ืนเคารพในสิทธิตอกัน  

 3) มิติทางความรู คือมีความรูในแกนของสาระวิชาของตนอยางลึกซ้ึง และความรูใน

ระดับสังคมและสามารถวิเคราะหแนวโนมของแนวทางการศึกษาของอนาคต  

 4) มิติทางดานทักษะความสามารถ คือมีพัฒนาการในทักษะทางความคิด การสื่อสาร 

การใชภาษาท้ังไทยและตางประเทศ ทักษะทางระบบสารสนเทศ ทักษะการอยูรวมกันในสังคม ทักษะ

ในการบริหารการจัดการ ซ่ึงสอดคลองกับ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของ บันดูรา คือ มนุษยสามารถ

เรียนรูและพัฒนาไดจากผลของการปฏิบัติซ่ึงเปนการเรียนรูไดจากประสบการณโดยตรง หรือการลอก 

เลียนแบบซ่ึงเปนการเรียนรูไดจากประสบการณโดยทางออมโดยกระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษย

นั้นเปนปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมขององคประกอบสวนบุคคลและองคประกอบทางสิ่งแวดลอม  

อันไดแก 

 ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูมี

คุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายตาม ตองเปนผูมีความรูความสามารถทางกฎหมาย เปนผูท่ีมีความรูใน

ระบบบริหารราชการแผนดิน ตองมีวุฒิภาวะในระดับปริญญาตรี และเปนผูท่ีเคยผานการรับราชการใน

ระดับผูบริหาร สอดคลองกับ บทบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสิทธิหนาท่ี
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ของประชาชน และดานนโยบายของพรรคการเมือง คือ การกําหนดนโยบายการบริหารประเทศสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ ยึดถือนโยบายการบริหารและปฏิบัติ

ตามอยางเครงครัด เปนผูท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศ 

เปนผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศ ตองเปนผูสังกัดพรรคการเมือง ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ นภาพร พลบูรณ เรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน ในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวา ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง รับรูขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับการเลือกตั้งและคุณสมบัติผูสมัครจากหลายชองทาง ไดแกการประชาสัมพันธของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง การใหขอมูลขาวสารของผูสมัครและหัวคะแนน เอกสารการหาเสียงและ

การฟงการปราศรัยหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง การเสนอใหงบประมาณชวยเหลือ การพัฒนาและ

กิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ในสวนของการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการดวย

ความโปรงในเปนไปตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง(นภาพร พลบูรณ, “พฤติกรรมการเลือกตั้งของ

ประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย”, สารนิพนธศาสนศาสต

รมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553, หนา 185)  

 ดานภาวะผูนําทางการเมือง คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูมีวิสัยทัศน มอง

การณไกลพรอมเปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะและบริการใหท่ัวถึง เปนผูยึดม่ันในความยุติธรรม 

คือ การปฏิบัติใหถูกตองวางตนเปนกลางไมเอนเอียงในการท่ีจะกอใหเกิดประโยชนหรือเปนโทษตอผู

หนึ่งผูใด เปนผูรักษาและประสานประโยชนของประชาชนในสังคมใหความเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

เปนผูเปนผูมีวิสัยทัศน มองการณ สอดคลองกับแนวคิดของ Fiedler กลาววา ภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิ 

ภาพจะข้ึนอยูกับความเหมาะสมระหวางพฤติกรรมของผูนํา สมาชิก และสถานการณในการปฏิบัติงาน 

กลาวคือ สิ่งแวดลอมจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของผูนํา แนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ 

อธิบายวา ภาวะผูนําแบบตาง ๆ ประกอบกับความพรอมของสมาชิกทําใหเกิดรูปแบบของการทํางาน

ของผูนํา 4 รูปแบบ คือ การบอกกลาว (Telling) การนาเสนอความคิด (Selling) การมีสวนรวม (Parti 

cipation) และการมอบหมายงาน (Delegation) แนวคิดของ มัลลิกา ตนสอน กลาววาผูนําตองมี 

การปรับสภาพการนําหรือการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของ 

การนําก็จะเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ กลาววาพฤติกรรมของผูนําท่ี

แสดงออก เพ่ือใหสมาชิกประสบความสําเร็จตามเปาหมายของบุคคลและองคการ ผูนําท่ีมีประสิทธิผล

จะชวยใหสมาชิกบรรลุเปาหมายสวนบุคคลและองคการ ผูนําสามารถเพ่ิมแรงจูงใจ ความพึงพอใจแกผู

ตามได โดยการใหรางวัล สอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียงไกร จงเจริญ เรื่อง ผูนํากับการมีสวนรวม

ทางการเมืองของ ชุมชนศึกษากรณีเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ผูนําชุมชน

เปนผูท่ีไดรับ การยอมรับจากประชาชนในชุมชน และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการมีสวนรวมทาง 

การเมือง ของบุคคลในชุมชน โดยท่ีผูนําชุมชนเปนบุคคลท่ีชุมชนใหความเชื่อใจและมอบความไววางใจ
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ให เปนตัวแทนของชุมชนในการท่ีจะมีสิทธิมีเสียงในเรื่องตาง ๆ และเปนผูท่ีจูงใจใหบุคคลในชุมชน ไดมี

สวนรวมในการพัฒนาชุมชนเพ่ือสวนรวม รวมท้ังไดเปนผูมีสวนในการชักจูงโนมนาวให บุคคลในชุมชน

ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีตนเองเห็นวาเหมาะสมอีกดวย ดังนั้นจึงเห็นไดวา

การยอมรับในตัวผูนําและการตัดสินใจในการมีสวนรวมทางการเมืองจะรวมอยูท่ี ผูนําชุมชนเปนสําคัญ

(เกรียงไกร จงเจริญ ผูนํากับการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชน : ศึกษากรณี เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาโท, จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2535, บทคัดยอ) สอดคลองกับ

งานวิจัยของ อุมาพร บุญญาวิโรจน เรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเทศบาล ใน

ทัศนะของผูบริหารเทศบาล ผูปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาลในเขตการศึกษา 2” ผลการวิจัยพบวา 

ผูบริหารเทศบาล ผูปกครองและครูโรงเรียนเทศบาล ในเขตการศึกษา 2 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนทุกคุณลักษณะอยูในระดับมาก คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ของผูบริหารโรงเรียน เทศบาล โดยบูรณาการจากทัศนะของผูบริหาร ดานสมรรถนะ คือ มีความสุขุม

รอบคอบ มีความกระตือรือรนและตื่นตัวในการทํางาน ดานความสําเร็จ คือ จบการศึกษาอยางนอย

ปริญญาตรี มี ความรูความสามารถในการจัดการศึกษา ดานความรับผิดชอบ คือ มีความม่ันคงในสิ่งท่ีถูก 

ตอง มีความกระตือรือรนท่ี จะทางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ดานการมีสวนรวม คือ ให ความรวมมือ

กับผูใตบังคับบัญชา มีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนรวมงาน ดานสถานภาพ คือ เปนท่ีชื่นชอบ

ของบุคคล ในสังคม เปนแบบอยางท่ีดีในความมัธยัสถ และดานสถานการณ คือ มีสภาพจิตใจม่ันคง

ควบคุมอารมณในสถานการณตาง ๆ ไดดี สามารถทางานใหบรรลุเปาหมายในสถานการณตาง ๆ และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงกต พิลาชัย เรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ

ขาราชการเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวาวัฒนธรรมทางการเมืองของขาราชการเรือนจํา 

มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยรวมและรายดานอยูในระดับสูง คือความเชื่อม่ันศรัทธา

ตอหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองและความเชื่อม่ันในตนเอง 

ความยึดม่ันและยึดถือในหลักความสําคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล ดานการแสดงความคิดเห็นการ

แสดงออกและการวิพากษวิจารณ(ทรงกต พิลาชัย, “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ

ขาราชการเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  

มหวิทยาลัยมหามสารคาม, 2552, หนา 126) 

 ดานนโยบายพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมืองเปนสิ่งสําคัญอีกประการท่ีท่ี

ผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองยึดถือปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาประชาคมท่ีนักการเมืองทุกคนใหสัตยาบัน

ไวตอประชาชน การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางการเมืองจะตองสอดคลองตอนโยบายท่ีไดแถลงไวกอน

การบริหารบานเมืองและประเทศชาติเปนสําคัญ นักการเมืองทุกคนจะตองมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายพรรคโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนตลอดจนมีความเคารพในมติพรรคตลอดและ

ใหการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับ
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แนวคิดของ สาธิต วงศอนันตนนท ท่ีกลาวไววานโยบายพรรคการเมืองนั้น และนโยบายพรรค

การเมืองนี้เองก็จะกลายเปนสิ่งท่ีพรรคการเมืองนําเสนอใหกับประชาชนเพ่ือใหประชาชนพิจารณาใน

ระหวางการ หาเสียงเลือกตั้งวาจะ “เลือก” พรรคการเมืองใดเพ่ือใหพรรคการเมืองนั้น นํานโยบาย

พรรคการเมือง ของตนเขามาบริหารประเทศ นโยบายพรรคการเมืองจึงไมใชสิ่งท่ีเขียนข้ึนมา “ลอย ๆ” 

โดยไมมี วัตถุประสงคท่ีแนชัด เพราะนโยบายของพรรคการเมืองก็คือ วัตถุประสงคในการจัดตั้งพรรค

การเมือง แลวตอมาก็กลายมาเปนแนวทางในการบริหารประเทศ นโยบายจะประกอบดวยสวนสําคัญ 

2 สวนไดแก สวนท่ีเปนนโยบายพ้ืนฐาน เชน เรื่องของสังคม การศึกษา สาธารณสุข สวนท่ีเปน

นโยบายประชานิยม ท้ังสองประการจะตองอยูภายใต แนวคิดอุดมการณทางการเมืองเปนพ้ืนฐานซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สาธิต วงศอนันตนนท ท่ีกลาวไววาพรรคการเมือง ก็ยอมจะตองมี “อุดม 

การณทางการเมือง” ตามวัตถุประสงคของผูท่ีจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น เชน เปนพรรคการเมืองของผู

ท่ีนิยมชมชอบระบบสังคมนิยม อนุรักษนิยม อนุรักษสิ่งแวดลอม หรือแมกระท่ัง คอมมิวนิสตเปนตน 

เม่ือตั้งพรรคการเมืองสําเร็จ อุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมืองดังกลาว ก็จะกลายมาเปน 

“ท่ีมา” ท่ีสําคัญของนโยบายพรรคการเมืองนั้น และนโยบายพรรคการเมืองนี้เองก็จะกลายเปนสิ่งท่ี

พรรคการเมืองนําเสนอใหกับประชาชนเพ่ือใหประชาชนพิจารณาในระหวางการ หาเสียงเลือกตั้งวา

จะ “เลือก” พรรคการเมืองใดเพ่ือใหพรรคการเมืองนั้น 

 ดานคุณธรรมและจริยธรรม คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูปฏิบัติตนหรือมี

พฤติกรรมท่ีดีเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนในสังคมและสอดคลองกับกฎหมายสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ 

เปนผูท่ียึดม่ันในกฎหมายและมีความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและหมูคณะรวมท้ังประชาชนเปนสําคัญ 

เปนผูท่ีทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยจิตวิญญาณและถูกตองตามตัวบทกฎหมาย 

เปนผูยึดม่ันในหลักคําสอนของศาสนาและปฏิบัติตนอยางเครงครัดตามหลักศีลธรรมอันดีงามของ

ศาสนาของตน และเปนผูปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามหนาท่ีและปทัสฐานทางสังคมตามหลักสากล 

สอดคลองกับแนวคิดของ ศาสตราจารย ธานินทร กรัยวิเชียร กลาววา คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือ 

ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีและสภาพของสังคมไทย คือ การมีสัจจะ พูดความจริง (Truth) ความ

ซ่ือสัตยสุจริต (Honesty) ความระลึกในหนาท่ี (Sense of Duty) ความอดกลั้น (Patience) ความ

เปนธรรม (Fair Play) ความเอาใจเขามาใสใจเรา (Consideration for Others) เมตตาธรรม (Kindness) 

ความกตัูกตเวที (Gratitude) ความสุภาพนุมนวล (Politeness) ความคารวะตอผูมีอาวุโส (Respect 

for Elders)รักษาคําพูด (promise) จิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม (Public Conscience) 

นวัตกร อรรถวิท กลาววา การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีดี ไมใชข้ึนอยูกับการมี

ผูปกครองท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม การทําหนาท่ีใหบริการประชาชน บําบัดทุกข บํารุงสุข ใหกับ

ประชาชน เทานั้น แตยังข้ึนอยูกับ การทําหนาท่ีตอประเทศชาติของประชาชนดวย คุณธรรมและ

จริยธรรมของบุคคลท่ีมีตอสังคมในสังคมประชาธิปไตย ประกอบดวย การมีรูปแบบความคิดสรางสรรค

ทางบวกในการแสดงบทบาทอยางแข็งขันในการรวมพัฒนาและแกไขปญหาของสังคมดานตาง ๆ  
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 ดานอุดมการณทางการเมือง คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีมีความ

ศรัทธาและเชื่อม่ันในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตอง

เปนผูท่ียึดม่ันและเทิดทูนไวในสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ยึดม่ันในผลประโยชนของ

สถาบันชาติ และประชาชนโดยรวมเปนหลัก เปนนักอนุรักษนิยมรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามและมีความเปนเสรีนิยมมีพัฒนาการไปพรอมกันโดยไมใหมีความเสื่อมเสียใด ๆ เกิดข้ึน เปนผู

ท่ียึดม่ันในความเปนรัฐชาติมีอุดมการณ คือมีความเปนชาตินิยมในตัวเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ถม ทรัพยเจริญ ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองของเยาวชน ไทยศึกษาเฉพาะกรณี

อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบวา เพศชายผูท่ีมีรายได สูง ผูท่ีเปนสมาชิกกลุม ผูท่ี

ติดตามขาวสารโดยเฉพาะจากวิทยุและหนังสือพิมพสูง จะเขามีสวนรวมทางการเมืองสูงและพบอีกวา

ผูท่ีมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถ่ินสูง จะเขามีสวนรวม ทางการเมืองในระดับชาติสูงดวย การ

มีสวนรวมทางการเมืองในรูปของการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมไดมีเหตุ จูงใจมาจากการ

ชักชวนของผูอ่ืน สําหรับการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูขาวสารของคนไทย  

5.2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ ชั้นปการศึกษา สายการเรียน อาชีพของผูปกครอง ระยะเวลาท่ีอาศัย

อยู แตกตางกัน  

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมแตกตางกันจึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เปนเชนนั้นอภิปราย

ผลไดวา คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคเปนเรื่องท่ีตองไดรับการอบรมซ่ึง

นักเรียนท่ีมีเพศตางกันอาจไดรับการสั่งสอนอบรมในแนวทางท่ีแตกตาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

มยุรี ถนอมสุข เรื่อง การรับรูขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองของ นิสิตภาควิชาพล

ศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง คือ เพศ รายไดของครอบครัว การกลอม

เกลาทางการเมือง มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราพร บุญพร เรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ 

ประชาธิปไตย: ศึกษาเฉพาะกรณีครูประถมศึกษา อําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย ไดแก เพศ อายุ  

ระดับ เงินเดือน ระดับตําแหนงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การเขารวมกิจกรรมเปนสมาชิกในกลุมทาง 

สังคม ความสนใจรับรูขาวสารดานการเมือง และความสํานึกทางการเมือง แตไมสอดคลองกับ จินตนา  

ศิลปะรัตน ไดทําการ วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคกับระดับความพรอม

ในการเรียนรู ดวยการชี้นาตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัย พบวา 

เพศ ประสบการณในการสอน ไมมีความสัมพันธกับระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นํา 
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นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีสายการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวม แตกตางกันจึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เปนเชนนั้น

อภิปรายผลไดวา การเรียนรูในแตละสายการเรียนนั้นมีการสั่งสอนในเนื้อหาวิชาท่ีแตกตางอาจทําให

เกิดความคิดเห็นท่ีแตกตางในแตละบุคคลเกิดข้ึนแตกตาง ซ่ึงสอดคลองงานวิจัยของ อุษาพรรณ 

นิรันดรศรี เรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตดานความ 

รูเรื่องเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของระหวางคณาจารยผูสอน ผูบังคับ 

บัญชาหรือนาย-จาง และบัณฑิต มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และการ

วิเคราะหเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตดานความสามารถในการปฏิบัติงานการ 

เกษตร ระหวางคณาจารยผูสอน ผูบังคับบัญชาหรือนาย-จาง และบัณฑิต ก็มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดวยเชนกัน  

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมี ชั้นปการศึกษา อาชีพของผูปกครอง ระยะเวลาท่ีอาศัย

อยูตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยรวมไมแตก 

ตางกันจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เปนเชนนี้อภิปรายผลไดวา ชั้นปการศึกษา อาชีพของ

ผูปกครอง ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู ไมมีผลทําให ความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน เพราะ คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคเปน

เรื่องท่ีตองใหความรูความเขาใจอยางชัดเจนรวมจึงตองอาศัยปจจัยหลายประการเขามาเก่ียวของ เชน 

การใชความรูความเขาใจ ทัศนคติ อุดมการณทางการเมือง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Greenstein 

การปลูกฝงคานิยมทางดานการเมืองและการใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตาง ๆ ทางดานการเมือง

อยางมีเจตนาซ่ึงกระทําโดยสื่อกลาง (agents) ท่ีมีความรับผิดชอบอยางเปน ทางการในการอบรมสั่ง

สอน และการเรียนรูท้ังหมดเก่ียวกับการเมืองท่ีเกิดข้ึนในทุกชวงของชีวิตมนุษยไมวาการเรียนรูนั้นจะ

เปนแบบทางการหรือไมเปนทางการ จะมีเจตนาหรือไมเจตนาก็ตามจะนําสูพฤติกรรมประชาธิปไตย

ตอไป และสอดคลองกับแนวคิดของ Langton การเกิดของพฤติกรรมประชาธิปไตยเปนกระบวนการ

ซ่ึงเกิดจากการรวมกันของโครงสรางทางทัศนคติและแบบแผนทางพฤติกรรมของปจเจกชน ซ่ึง 

กระบวนการเหลานี้เกิดจากกลุมทางสังคมและสังคมท่ีปจเจกชนนั้นอาศัยอยู กระบวนการกลอมเกลา

ทางการเมืองคือแบบแผนท่ีคน เรียนรูหรือสรางเสริมความโนมเอียงทางการเมืองของตนข้ึนเปนตัวตน 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชโลธรา อโนมาส ไดทําการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ผล 

การวิจัยพบวา ชั้นปท่ีศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได เฉลี่ยตอเดือนกับวัฒนธรรมทางการเมือง

แบบประชาธิปไตยของนักศึกษาไมมีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ซ่ึงสอดคลองกับ อําพร สุคนธวัฒนสุข ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมทางการ
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เมืองของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ภูมิลําเนา 

อาชีพหลักของผูปกครอง และรายไดตอเดือน ของผูปกครองไมมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวม

ทางการเมือง  

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 1) การกําหนดคุณสมบัติสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวอยางถูกตองและชัดเจนตาม

กฎหมาย 

 2) การกําหนดนโยบายการบริหารประเทศสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองคํานึงถึง

ประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

 3) จัดโครงการอบรม สราง Work shop การทํางานเพ่ือใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

กลาตัดสินใจในการควบคมบังคับบัญชาและยึดม่ันในความถูกตองอยางเครงครัด 

 4) จัดโครงการอบรม สัมมนาเก่ียวกับ กฎหมาย ขอบังคับ หลักธรรมาธิบาล ใหกับ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ือเปนหลักปฏิบัติท่ีถูกตอง  

5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  

 1) ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอ“คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึง

ประสงค”  

 2) ควรศึกษา “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค” ในเชิงลึกโดย

การสัมภาษณ 

 3) ควรศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองในประเด็นอ่ืน ๆ เชน การกลอมเกลาทาง

การเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง อุดมการณทางการเมือง เปนตน  
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

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

 

คําช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานครมีท้ังหมด  

3 ตอน คือ 

สวนท่ี 1 เปนปจจัยสวนบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เปนผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามแบบปลายปด จํานวน 

5 ขอ ประกอบดวย 

1. เพศ  

2. ระดับชั้น  

3. สายการเรียน  

4. อาชีพผูปกครอง  

5. ระยะเวลาการอยูอาศัย 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังนี้  

1. ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง  

2. ดานนโยบายของพรรคการเมือง  

3. ดานภาวะผูนําทางการเมือง  

4. ดานคุณธรรม จริยธรรม  

5. ดานอุดมการณทางการเมือง  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและเสนอแนะแนวทางใน 

การกําหนดคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานครของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน

แบบสอบถามปลายเปด จํานวน 5 ขอ 
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ขอใหนักเรียนทุกคนไดตอบแบบสอบถาม ตามสภาพความเปนจริง โดยคําตอบของนักเรียน

จะนําไปสรุปผลการศึกษาคนควาในลักษณะภาพรวมไมมีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายตอนักเรียน

หรือผูอ่ืน ท้ังทางตรงและทางออมแตประการใด หากแตจะเปนประโยชนตอขาราชการทางการเมืองตอ 

ไปในอนาคตผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือจากนักเรียนดวยดี และขอขอบคุณเปนอยาง

สูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

นางสาวกนกนาถ นามก่ิง 
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สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง (     ) หนาขอความท่ีตรงกับความเปนตัวของทาน 

 

1. เพศ    

 (     ) 1. ชาย (     ) 2. หญิง 

 

2. ระดับช้ันการศึกษา  

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

 (     ) 3. มัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

3. สายการเรียน 

 (     ) 1. กลุมท่ีเนนการเรียนรูดาน วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (วิทย-คณิต) 

 (     ) 2. กลุมท่ีเนนการเรียนรูดาน ศิลปศาสตร - คณิตศาสตร (ศิลป-คํานวณ) 

 (     ) 3. กลุมท่ีเนนการเรียนรูดาน ศิลปศาสตร - ภาษา (ศิลป-ภาษา) 

 (     ) 4. กลุมท่ีเนนการเรียนรูดาน ศิลปศาสตร - สังคม (ศิลป-สังคม) 

 

4. อาชีพของผูปกครอง 

 (     ) 1. รับราชการ/พนักงาน 

 (     ) 2. รัฐวิสาหกิจ 

 (     ) 3. พนักงานหนวยงานเอกชน 

 (     ) 4. ประกอบอาชีพสวนตัว/รับจาง 

 (     ) 5. แมบาน 

 

5. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู 

 (     ) 1. 1 - 10 ป 

 (     ) 2. 11 - 20 ป 

 (     ) 3. 21 - 30 ป 

 (     ) 4. 31 - 40 ป 

 (     ) 5. 41 ปข้ึนไป 
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สวนที่ 2 คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงประสงค ของนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานครโปรดพิจารณา

วาขอความตอไปนี้แลวพิจารณาตามความเปนจริงโดยทําเคร่ืองหมาย ลงในชองระดับ

ทัศนะของทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยมีเกณฑใหเลือกตอบดังนี ้

 

ระดับ 5 คะแนน หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคอยู 

 ในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4 คะแนน หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคอยู 

 ในระดับมาก 

ระดับ 3 คะแนน หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคอยู 

 ในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 คะแนน หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคอยู 

 ในระดับนอย 

ระดับ 1 คะแนน หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคอยู 

 ในระดับนอยท่ีสุด 

 

ตัวอยาง 

ขอท่ี 
คุณลักษณะของสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

0 ดานคุณธรรมและจริยธรรม      

00 ดานบุคลิกภาพ      

 

คําอธิบาย 

ตัวอยางขอ 0 แสดงวา ไดมีคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคตาม

ทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดาน

คุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง 

ตัวอยางขอ 00 แสดงวา ไดมีคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคตาม

ทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดาน

บุคลิกภาพอยูในระดับนอย 
 



124 
 

ขอท่ี 
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ท่ีพึงประสงค 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง      

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีวุฒิภาวะในระดับ

ปริญญาตรี 

     

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูมีความรูความ 

สามารถทางกฎหมาย 

     

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีเคยผานการรับ

ราชการในระดับผูบริหาร 

     

4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผู ท่ีมีความรูใน

ระบบบริหารราชการแผนดิน 

     

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูมีคุณสมบัติถูก 

ตองตามกฎหมายตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

     

ดานนโยบายของพรรคการเมือง      

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีสังกัดพรรค

การเมือง 

     

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายการบริหารประเทศ 

     

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูยึดถือนโยบาย

การบริหารและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

     

4. ในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรตองคํานึงถึงผลประโยชนของ

ประชาชนเปนสําคัญ 

     

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนในการกําหนดนโยบายการบริหาร

ประเทศ 

     

ดานภาวะผูนําทางการเมือง      

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูเปนผูมีวิสัยทัศน 

มองการณไกลพรอม เปดเผยขอมูลขาวสารตอ

สาธารณะและบริการใหท่ัวถึง 
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ขอท่ี 
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ท่ีพึงประสงค 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูหนาท่ีตองกระทํา

หรือรับผิดชอบตามวุฒิภาวะ ความรู ความ สามารถ 

     

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผู รักษาหรือ

ประสานงานใหเปนท่ียอมรับของประชาชนในสังคม

ใหมีความสามัคคีกลมเกลียว 

     

4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีการตัดสินใจใน

การควบคุมบังคับบัญชาและยึดม่ันในความถูกตอง

อยางเครงครัด 

     

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูความยุติธรรม 

คือ การปฏิบัติใหถูกตองตามความยุติธรรมและศีล 

ธรรมวางตนเปนกลางไมเอนเอียงในการท่ีจะกอให 

เกิดประโยชนหรือเปนโทษตอผูหนึ่งผูใดประชาชน

เปนสําคัญ 

     

ดานคุณธรรมและจริยธรรม      

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูยึดม่ันในหลักคํา

สอนของศาสนาและปฏิบัติตนอยางเครงครัดตาม

หลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาของตน 

     

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูปฏิบัติตนอยาง

เหมาะสมตามทํานองคลองธรรมตามปทัสถานทาง

สังคมตามหลักสากล 

     

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูปฏิบัติตนหรือ 

มีพฤติกรรมท่ีดีเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนใน

สั งคมและสอดคล อง กับกฎหมายสู งสุ ดตาม

รัฐธรรมนูญ 

     

4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีทุมเทแรงกาย

แรงใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยจิตวิญญาณ

และถูกตองตามตัวบทกฎหมาย 
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ขอท่ี 
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ท่ีพึงประสงค 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผู ท่ียึด ม่ันใน

กฎหมายและมีความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและหมู

คณะรวมท้ังประชาชนเปนสําคัญ 

     

ดานอุดมการณทางการเมือง      

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีมีความศรัทธา

และเชื่อม่ันในระบอบการปกครองระบอบประชาธิป- 

ไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

     

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผู ท่ียึดม่ันและ

เทิดทูนไวในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหา 

กษัตริย 

     

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ียึดม่ันในความ

เปนรัฐชาติมีอุดมการณ คือมีความเปนชาตินิยมใน

ตัวเอง 

     

4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูยึดม่ันในผล 

ประโยชนของสถาบันชาติ และประชาชนโดยรวม

เปนหลัก 

     

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีความเปนนัก

อนุรักษนิยมรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีอัน

ดีงามและมีความเปนเสรีนิยมมีพัฒนาการไปพรอม

กันโดยไมใหมีความเสื่อมเสียใด ๆ เกิดข้ึน 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกับปญหาและขอเสนอแนะ 

แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและเสนอแนะแนวทางในการกําหนด

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน

ศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานครของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถาม

ปลายเปด จํานวน 5 ขอ 

1. ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ปญหาและอุปสรรค  ..........................................................................................................  

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

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

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

ขอเสนอแนะ  .....................................................................................................................  

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

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

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

2. ดานนโยบายของพรรคการเมือง 

ปญหาและอุปสรรค  ..........................................................................................................  

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

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

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

ขอเสนอแนะ  .....................................................................................................................  

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

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

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

3. ดานภาวะผูนําทางการเมือง 

ปญหาและอุปสรรค  ..........................................................................................................  

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

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

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

ขอเสนอแนะ  .....................................................................................................................  

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

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

 .............................................................................................................................................................  
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4. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ปญหาและอุปสรรค  ..........................................................................................................  

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

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

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

ขอเสนอแนะ  .....................................................................................................................  

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

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

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

5. ดานอุดมการณทางการเมือง 

ปญหาและอุปสรรค  ..........................................................................................................  

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

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

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

ขอเสนอแนะ  .....................................................................................................................  

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

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

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

 

ขอขอบคุณนักเรียนผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณเชิงลึก 
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แบบสัมภาษณเชิงลึก 

งานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค  

ของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

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

 

ขอความกรุณาทานในฐานะผูใหสัมภาษณไดกรุณาตอบคําถามตอไปนี้อยางละเอียดแลครอบ 

คลุมตามความเปนจริงเพ่ือนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหสรุปผลถึงคุณลักษณะของสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคโดยแบงการสัมภาษณออกเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปปจจัยสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะ 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปปจจัยสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

 

1. ชื่อ.........................................นามสกุล....................................อายุ...............เพศ.............. 

2. ท่ีอยูปจจุบันตามทะเบียนบาน    บานเลขท่ี.............หมูท่ี..........ถนน............................... 

ตรอก/ซอย...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 

อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย..........................

โทรศัพทติดตอ...................................................E-Mail.......................................................................... 

3. สถานท่ีทํางานปจจุบัน   บานเลขท่ี..................หมูท่ี...........ถนน................................... 

ตรอก/ซอย...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 

อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย..........................

โทรศัพทติดตอ...................................................E-Mail.......................................................................... 

4. ระดับการศึกษา 

 (     ) มัธยมศึกษาปท่ี 4 

 (     ) มัธยมศึกษาปท่ี 5 

 (     ) มัธยมศึกษาปท่ี 6 

5. อาชีพของผูปกครอง 

 (     ) รับราชการ/พนักงาน 

 (     ) รัฐวิสาหกิจ 
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 (     ) พนักงานหนวยงานเอกชน 

 (     ) ประกอบอาชีพสวนตัว/รับจาง 

 (     ) แมบาน 

5. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู 

 (     ) 1 -10 ป 

 (     ) 11 - 20 ป 

 (     ) 21 - 30 ป 

 (     ) 31 - 40 ป 

 (     ) 41 ปข้ึนไป 
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงประสงค 

1. ทานคิดวาคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคดานคุณสมบัติของ

ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนอยางไร 

 1.1)   ..............................................................................................................................  

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

 1.2)  ..............................................................................................................................  

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

 1.3)   ..............................................................................................................................  

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

 1.4)   ..............................................................................................................................  

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

 1.5)   ..............................................................................................................................  

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

2. ทานคิดวาคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคดานนโยบายของพรรค

การเมืองเปนอยางไร 

 2.1)   ..............................................................................................................................  

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

 2.2)  ..............................................................................................................................  

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

 2.3)   ..............................................................................................................................  

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

 2.4)   ..............................................................................................................................  

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

 2.5)   ..............................................................................................................................  

3. ทานคิดวาคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคดานภาวะผูนําทาง

การเมืองเปนอยางไร 

 3.1)   ..............................................................................................................................  

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

 3.2)  ..............................................................................................................................  

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

 3.3)   ..............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
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 3.4)   ..............................................................................................................................  

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

 3.5)   ..............................................................................................................................  

4. ทานคิดวาคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคดานคุณธรรมและ

จริยธรรมเปนอยางไร 

 4.1)   ..............................................................................................................................  

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

 4.2)  ..............................................................................................................................  

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

 4.3)   ..............................................................................................................................  

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

 4.4)   ..............................................................................................................................  

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

 4.5)   ..............................................................................................................................  

5. ทานคิดวาคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงคดานอุดมการณทาง

การเมืองเปนอยางไร 

 5.1)   ..............................................................................................................................  

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

 5.2)  ..............................................................................................................................  

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

 5.3)   ..............................................................................................................................  

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

 5.4)   ..............................................................................................................................  

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

 5.5)   ..............................................................................................................................  
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรที่พึงประสงค มีอะไรบาง 

 

1. ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ปญหา  ...............................................................................................................................  

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

ขอเสนอแนะ  .....................................................................................................................  

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

2. ดานนโยบายของพรรคการเมือง 

ปญหา  ...............................................................................................................................  

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

ขอเสนอแนะ  .....................................................................................................................  

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

3. ดานภาวะผูนําทางการเมือง 

ปญหา  ...............................................................................................................................  

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

ขอเสนอแนะ  .....................................................................................................................  

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

4. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ปญหา  ...............................................................................................................................  

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

ขอเสนอแนะ  .....................................................................................................................  

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

5. ดานอุดมการณทางการเมือง 

ปญหา  ...............................................................................................................................  

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

ขอเสนอแนะ  .....................................................................................................................  

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

ขอขอบคุณนักเรียนผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 

กนกนาถ นามก่ิง 

ผูสัมภาษณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถปุระสงค 
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แบบวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถปุระสงค 

เรื่อง 

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

……………………………………. 

 

คําช้ีแจง 

แบบวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูตอบ

แบบสอบถาม “คุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” ใหพิจารณาวา ขอคําถามของ

แบบสอบถามเรื่องคุณลักษณะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงประสงค ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานครมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน +1 หมายถึง มีความสอดคลอง 0 

หมายถึง ไมแนใจ -1 หมายถึง ไมมีความสอดคลอง โปรดทําเครื่องหมายท่ีตรงกับความเปนจริงมาก

ท่ีสุด 

 

ขอความ 

การพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

เทากับ 

คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง       

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีวุฒิภาวะในระดับ

ปริญญาตรี + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูมีความรูความ 

สามารถทางกฎหมาย + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีเคยผานการ

รับราชการในระดับผูบริหาร + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีเคยผานการ

รับราชการในระดับผูบริหาร + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตองตามกฎหมายตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 
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ขอความ 

การพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

เทากับ 

ดานนโยบายของพรรคการเมือง       

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีสังกัดพรรค

การเมือง + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูมีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบายการบริหารประเทศ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูยึดถือนโยบาย

การบริหารและปฏิบัติตามอยางเครงครัด + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

4. ในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรตองคํานึงถึงผลประโยชนของ

ประชาชนเปนสําคัญ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนในการกําหนดนโยบายการบริหาร

ประเทศ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

ดานภาวะผูนําทางการเมือง       

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูเปนผูมีวิสัย 

ทัศน มองการณไกลพรอม เปดเผยขอมูลขาวสาร

ตอสาธารณะและบริการใหท่ัวถึง + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูหนาท่ีตอง

กระทําหรือรับผิดชอบตามวุฒิภาวะ ความรู ความ 

สามารถ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูรักษาหรือ

ประสานงานใหเปนท่ียอมรับของประชาชนใน

สังคมใหมีความสามัคคีกลมเกลียว + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีการตัดสินใจ

ในการควบคุมบังคับบัญชาและยึดม่ันในความถูก 

ตองอยางเครงครัด + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 
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ขอความ 

การพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

เทากับ 

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูความยุติธรรม 

คือ การปฏิบัติใหถูกตองตามความยุติธรรมและ

ศีลธรรมวางตนเปนกลางไมเอนเอียงในการท่ีจะ

กอใหเกิดประโยชนหรือเปนโทษตอผูหนึ่งผูใด + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม       

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูยึดม่ันในหลัก

คําสอนของศาสนาและปฏิบัติตนอยางเครงครัด

ตามหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาของตน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูปฏิบัติตนอยาง

เหมาะสมตามทํานองคลองธรรมตามปทัสถานทาง

สังคมตามหลักสากล + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูปฏิบัติตน  

หรือมีพฤติกรรมท่ีดีเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน

ในสังคมและสอดคลองกับกฎหมายสูงสุดตาม

รัฐธรรมนูญ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีทุมเทแรง กาย

แรงใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยจิตวิญญาณ

และถูกตองตามตัวบทกฎหมาย + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผู ท่ียึดม่ันใน

กฎหมายและมีความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและ

หมูคณะรวมท้ังประชาชนเปนสําคัญ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

ดานอุดมการณทางการเมือง       

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผู ท่ี มีความ 

ศรัทธาและเชื่อม่ันในระบอบการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ียึดม่ันและเทิด 

ทูนไวในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 
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ขอความ 

การพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

เทากับ 

3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผู ท่ียึดม่ันใน

ความเปนรัฐชาติมีอุดมการณ คือมีความเปนชาติ 

นิยมในตัวเอง + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูยึดม่ันในผล 

ประโยชนของสถาบันชาติ และประชาชนโดยรวม

เปนหลัก + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนผูท่ีความเปนนัก

อนุรักษนิยมรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามและมีความเปนเสรีนิยมมีพัฒนาการไป

พรอมกันโดยไมใหมีความเสื่อมเสียใด ๆ เกิดข้ึน + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ช 

ภาพถายการใหสัมภาษณ 
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ภาพถายการใหสัมภาษณ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1 

1. น.ส.นิดนราวรรณ บุญรวม อายุ 16 ป  

นักเรียนช้ัน ม.4 สัมภาษณเม่ือวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. 

 

 
 

ภาพท่ี 2 

2. นายนภดล แสงทอง อายุ 17 ป  

นักเรียนช้ัน ม.5 สัมภาษณเม่ือวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. 
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ภาพท่ี 3 

3. นายปฐมพงศ พิลา อายุ 17 ป  

นักเรียนช้ัน ม.5 ไดใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. 

 

 
 

ภาพท่ี 4 

4. นายพรพิพัฒน ศรีสุจริตพานิช อายุ 18 ป 

นักเรียนช้ัน ม.6 สัมภาษณเม่ือวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. 
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ภาพท่ี 5 

5. น.ส.ประภัสรา เทียนทอง อายุ 18 ป  

นักเรียนช้ัน ม.6 ไดใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ - สกุล  : น.ส.กนกนาถ นามก่ิง 

วัน เดือน ปเกิด : 11 เมษายน พ.ศ. 2519 

 

การศึกษา  

  : ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

 

หนาท่ีการงานปจจุบัน  

  : ผูจัดการหนวยแนะแนวการศึกษานอกระบบ  

   ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
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