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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับสังคมไทยตาม
ทรรศนะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างในงานจ านวน 245 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความเห็น
ว่าคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับสังคมไทย มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 คะแนน และด้าน
บุคลิกภาพมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (4.21 คะแนน) ด้านคุณธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.17) ด้านอารมณ์และ
สังคม (4.12 คะแนน) และด้านความรู้ความสามารถ (4.05 คะแนน) ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะ, นายกรัฐมนตรี, สังคมไทย 
 
Abstract 
 The aim of this research was to study the desirable characteristics of Prime 
minister for Thai society through the views of Faculty of Humanities and Social Sciences 
students at Thaksin University. A questionnaire was used as the tools in this research. 
The samplings for this study were 227 students. The statistics were used namely; 
percentage, mean and standard deviation (S.D). 
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The result of the research found that the student in Faculty of Humanities and 
Social Sciences agreed with the desirable characteristics of Prime minister for Thai 
societies were 4.14 points. There was highly agreement on characteristic (4.21), morality 
(4.17), emotional and socialization (4.12), knowledge and ability (4.05), respectively 
Keywords: characteristics, Prime minister, Thai society 
 
บทน า 
 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน สังคมไทยได้ผ่านวิกฤตความขัดแย้งต่าง  ๆ มากมาย บุคคล
ส าคัญที่มีส่วนในการน าประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤติมาได้ คือ ผู้น าประเทศ หรือนายกรัฐมนตรี  ดังนั้น
ภาวะผู้น าจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการน าพาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ตลอดจนการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนานาประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 171 
ได้บัญญัติไว้ว่า รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค าต่อไปนี้  “ข้าพระพุทธเจ้า 
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยทุกประการ” และในมาตรา 178 ได้บัญญัติไว้ว่า “ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องด าเนินการ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายและนโยบายที่ได้แถลงไว้ตามมาตรา 176 และต้องรับผิดชอบต่อ
สภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของ
คณะรัฐมนตรี”จากข้อความที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตราข้างต้นแสดงให้เห็นถึงภาระอันใหญ่ยิ่งของ
นายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินและปกครองบ้านเมือง อีกทั้งยังสื่อให้เห็นถึงว่าผู้น าประเทศ
จะต้องเต็มเปรี่ยมดว้ยสิ่งที่เรียกว่าภาวะผู้น า 
 นักวิชาการ สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรี
ที่ไม่เหมาะสมซึ่งพบได้บ่อยในช่วงเวลาที่ผ่านมา อาทิ นายกรัฐมนตรีมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์บ้านเมือง มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจ เป็นผู้รับใช้และสืบทอดอ านาจจากคนบางคน หรือ
กลุ่มบางกลุ่ม มีพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวง จากเหตุผลข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
คุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะนายกรัฐมนตรี ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ที่เหมาะสมกับสังคมไทยตามทรรศนะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะนายกรัฐมนตรีที่
เหมาะสมกับสังคมไทยตามทรรศนะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ดังนี้ 
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 หลักธรรมมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาลหมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Govemance) ที่เหมาะสมจะ
น ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560) ได้แก่ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวม ถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติ งานในระดับชั้นน าของประเทศ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะ ต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็น มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการ ก ากับดูแลที่ดีที่
มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร จัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถ ด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง ตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลาก หลายและมีความแตกต่าง 
 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา สาธารณะ 
 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทรรศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไข ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจ การตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 
และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจ และความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ 
 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 9. หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย /หญิงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม 
และอ่ืนๆ 
 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้
ในประเด็นที่ส าคัญโดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 แนวคิดและทฤษฎีคุณสมบัติของนักการเมืองท่ีดี 

นักการเมืองหรือผู้ปฏิบัติงานทางการเมือง เป็นส่วนประกอบส าคัญของการพัฒนาระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีความส าคัญพอ ๆ กับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ส่วนที่ส าคัญอีก
ส่วนหนึ่งคือกติกาที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญ  
 ในกรณีของผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองนั้น มีค ากล่าวซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า นักการเมือง
แตกต่างจากรัฐบุรุษในแง่ที่ว่า นักการเมืองคือบุคคลที่ค านึงถึงผลการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ส่วน
รัฐบุรุษคือบุคคลซึ่งคิดถึงอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตเยาวชนรุ่นหลัง กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
รัฐบุรุษนั้นถูกมองว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ และมีอุดมการณ์อย่างเหนียวแน่นต่อผลประโยชน์ของ
ชาติและแผ่นดิน นักการเมืองจะถูกมองว่าคือบุคคลที่ติดยึดกับต าแหน่งอ านาจ แม้การด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวจะส่งผลในทางลบก็ตาม นักการเมืองที่ดีน่าจะเป็นนักการเมืองที่มีคุณสมบัติ 5 ประการดังต่อไปนี้ 

1. นักการเมืองผู้นั้นต้องมีความผูกพันทางอุดมการณ์ ( Ideological commitment) โดยใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีความเชื่อและศรัทธาในระบบประชาธิปไตย มีจิต
วิญญาณประชาธิปไตย และต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นกรรมวิธี (Means) เพ่ือจุดมุ่งหมาย
บางอย่าง และขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่มีเป้าหมายบั้นปลาย (end) ที่มีคุณค่าในตัวของมันเอง นักการเมือง
ที่ดีจึงเป็นนักการเมืองที่ปฏิบัติตามกรอบกติกาเพ่ือรักษาไว้ซึ่งกระบวนการประชาธิปไตย โดยไม่ตะแบง
ละเมิด 

2. นักการเมืองที่ดีจะต้องมีจริยธรรมทางการเมือง (Political ethics) ในขณะที่อุดมการณ์ทาง
การเมืองมักจะรวมจริยธรรมอยู่ด้วย แต่จริยธรรมทางการเมืองอาจจะเป็นรายละเอียดที่อยู่นอกกรอบ
อุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นกรอบใหญ่ ประเด็นเรื่องจริยธรรมทางการเมืองจะเกี่ยวข้องกับความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และความน่าเชื่อถือรวมทั้งศรัทธา การกระท าอันใดก็ตาม
ถึงแม้จะถูกต้องตามกฎหมายจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิดผลเสียตามมา จริยธรรมทางการเมืองจะเป็น
เครื่องชี้แนวทางในการปฏิบัติ ในขณะที่อุดมการณ์ทางการเมืองจะท าหน้าที่เสมือนจิตวิญญาณของระบบ
การเมืองในภาพรวม 

3. นักการเมืองที่ประสบความส าเร็จในฐานะนักการเมืองที่ท าประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม 
ไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกรัฐสภาหรือรัฐมนตรีจะต้องมีความรู้ทางการเมือง (Political knowledge)  
ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้คือความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีวิชาหนึ่งวิชาที่เริ่มต้นในอังกฤษเป็นที่
ทราบกันว่าเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาการเมือง ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐศาสตร์ หรือที่
เรียกว่า PPE (Philosophy, Politics and Economic) วิชาดังกล่าวนี้มีแนวคิดที่ว่า การบริหารประเทศ
นั้นจะต้องกระท าโดยบุคคลที่มีความรู้ทางการเมือง อันรวมถึงความรู้ทางสังคมด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องมี
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ความรู้เรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจ ทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ แต่ที่ส าคัญจ าเป็นต้องมี
ความรู้เรื่องปรัชญาทางการเมือง ซึ่งปรัชญาทางการเมืองนั้นจะรวมทั้งอุดมการณ์และจริยธรรมเพ่ือเป็น
เครื่องชี้น าในการปฏิบัติ นักการเมืองที่มีความรู้ครึ่ง ๆ กลาง ๆ จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้เกิด
การตัดสินใจผิดพลาดเนื่องจากขาดข้อมูลและความรู้ ที่ส าคัญขาดอุดมการณ์ที่จะเป็นเครื่องชี้น า 

4. นักการเมืองที่ดีจะต้องมีประสาทสัมผัสทางการเมือง (Political sense) ความสามารถในการ
เข้าใจนัยส าคัญทางการเมืองอันเกิดจากเหตุการณ์ทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลในทางลบหรือทางบวกนั้นเป็น
เรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการอ่านสถานการณ์ทางการเมืองที่ผิดพลาดอาจจะน าไปสู่ความสูญเสียอย่าง
มหาศาล กระบวนการทางการเมืองที่เริ่มต้นจากคนเพียงคนเดียวที่ดูเหมือนไม่ส าคัญเนื่องจากการอ่าน
สถานการณ์ที่ผิดพลาด อาจจะน าไปสู่การขยายขอบข่ายอย่างกว้างขวาง เป็นผลร้ายทางการเมืองได้  
ดังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

5. นักการเมืองที่ดีคือนักการเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ทางการเมือง (Political 
mood) ของสังคม การขาดความเข้าใจอารมณ์ทางการเมืองของสังคมจะน าไปสู่ความเสียหายทางการ
เมืองอย่างหนัก อารมณ์ทางการเมืองสามารถจะกระตุ้นปลุกเร้าให้เกิดขึ้นโดยขบวนการทางการเมือง 
ความไม่เข้าใจอารมณ์ทางการเมืองย่อมบ่งชี้ถึงการขาดประสาทสัมผัสทางการเมือง เพราะทั้งสองส่วนนี้มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างแน่นแฟ้น 

คุณสมบัติทั้งห้าประการดังกล่าวมานั้นเป็นคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีและประสบความส าเร็จ 
ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวก็เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับรัฐบุรุษด้วย เพราะการเป็นรัฐบุรุษจะต้องเริ่มต้นจากการเป็น
นักการเมืองที่ดี นักการเมืองที่ดีและประสบความส าเร็จไม่จ ากัดเฉพาะผู้ที่สามารถชนะการเลือกตั้งและ
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับสูงเท่านั้น แต่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษอันเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปว่าเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นผู้น าที่สง่างามน่าเชื่อถือ เปี่ยมด้วย
บารมี มีอุดมการณ์และจริยธรรมที่ดีจนเป็นแบบอย่างส าหรับคนทั่วไปได้ 
 จาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้สรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับสังคมไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
 ด้านความรู้ความสามารถ หมายถึง เชาว์ปัญญา ระดับความรู้ความสามารถในการตัดสินใจเรื่ อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี เช่น ความรู้ ความสามารถในการท างาน การ
วางแผนควบคุม การประสานงาน การตัดสินใจ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 ด้านอารมณ์และสังคม หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ของนายกรัฐมนตรี 
 ด้านคุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติที่ เป็นความดี  ความถูกต้อง ซึ่ งอยู่ภายในจิตใจของ
นายกรัฐมนตรี พร้อมที่จะกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า ทศพิธราชธรรม 
 ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่แสดงออกมาปรากฏ
ต่อสายตาบุคคลทั่วไป ทั้งลักษณะภายนอกและภายใน เช่น สุขภาพร่างกาย ลักษณะท่าทาง กริยาวาจา 
เป็นต้น 
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ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 631 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
random sampling) โดยก าหนดตัวอย่างจากตารางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
(±5%) ได้จ านวนตัวอย่าง 245 คน 

 ตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ สาขาวิชา 
ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

 พื้นที่ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยพัฒนา

แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 3 ตอน เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามคุณลักษณะนายกรัฐมนตรีที่

เหมาะสมกับสังคมไทยตามทรรศนะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จ านวน 245 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับคืนครบทั้ง 245 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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ผลการวิจัย 

แผนภูมิ 1 คุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับสังคมไทยด้านความรู้ความสามารถ 

 
 
 จากแผนภูมิ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรี
ที่เหมาะสมกับสังคมไทยด้านความรู้ความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 (ระดับมาก) และได้แสดงทรรศนะ
ว่านายกรัฐมนตรีควรมีความเข้าใจการบริหารประเทศมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.11 คะแนน และ
นายกรัฐมนตรีควรเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.98 คะแนน 
 
แผนภูมิ 2 คุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับสังคมไทยด้านอารมณ์และสังคม 

 
 
 จากแผนภูมิ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรี
ที่เหมาะสมกับสังคมไทยด้านอารมณ์และสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 (ระดับมาก) และได้แสดงทรรศนะว่า
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3.99 
4.09 

4.02 3.98 
4.04 

3.8

4

4.2

ความเข้าใจในการบริหารประเทศ 

ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร 

การจูงใจคณะท างาน 

วางแผนและควบคุมการท างาน 

ศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

คะแนนเฉลี่ย 
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4.12 

3.80

4.00

4.20

4.40

แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 

มีอารมณ์ขันและร่าเริงในโอกาสอันควร 

ท างานร่วมทีมกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี 

ควบคุมตนเอง จัดการความกดดันภายในจิตใจตนเองได้ดี 

มีอัธยาศัยที่ดี  

คะแนนเฉลี่ย 
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นายกรัฐมนตรีควรมีอัธยาศัยที่ดีมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.24 คะแนน และนายกรัฐมนตรีสามารถท างาน
ร่วมทีมกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน 

แผนภูมิ 3 คุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับสังคมไทยด้านคุณธรรม 

 
 
 จากแผนภูมิ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรี
ที่เหมาะสมกับสังคมไทยด้านคุณธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 (ระดับมาก) และได้แสดงทรรศนะว่า
นายกรัฐมนตรีควรมีความซื่อตรงในการท างานมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน และนายกรัฐมนตรี
ควรมีความประพฤติท้ังกาย วาจา และใจ ให้เป็นปกติในทางท่ีดีงามน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.12 คะแนน 

แผนภูมิ 4 คุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับสังคมไทยด้านบุคลิกภาพ 

 
 
 จากแผนภูมิ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรี
ที่เหมาะสมกับสังคมไทยด้านบุคลิกภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.16 (ระดับมาก) และได้แสดงทรรศนะว่า
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ไม่ประพฤติผิดท านองคลองธรรม 

ความประพฤติทั้งกาย วาจา และใจ ให้เป็นปกติในทางที่ดีงาม 

เสียสละความสุขและประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

มีความซ่ือตรงในการท างาน 

ไม่กดขี่ข่มเหงผู้อื่น 

คะแนนเฉลี่ย 
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ท่าทางดี สง่าผ่าเผย สุขุมรอบคอบ 

เช่ือมั่นในตนเอง ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี 

กล้าคิด กล้าตัดสินใจได้รวดเร็ว และถูกต้อง คะแนนเฉลี่ย 
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นายกรัฐมนตรีควรกล้าคิด กล้าตัดสินใจได้รวดเร็ว และถูกต้องมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.21 คะแนน และ
นายกรัฐมนตรีควรปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ดนี้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน 
 
สรุปผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย มีคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน 4.14 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านบุคลิกภาพมากที่สุด 4.21 คะแนน 
และด้านความรู้ความสามารถน้อยที่สุด 4.05 คะแนน 
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ด้านความรู้
ความสามารถ 4.05 

ด้านอารมณ์และ
สังคม 4.12 

ด้านคุณธรรม 4.17 

ด้านบุคลิกภาพ 4.21 

คะแนนเฉลี่ย 4.14 


