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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจัย ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ กษาทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ ภาวะผูน้ าทางการเมื อ งของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี พ.ศ.2562 -2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา
(2) เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อทัศนคติ ของประชาชนต่อภาวะผูน้ าทางการเมื องของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562 – 2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา เป็ นการวิจยั
เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 396 คน ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติของประชาชนต่อภาวะผูน้ าทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562-2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา ในภาพรวม อยูใ่ นระดับน้อย ( ̅ = 2.10)
เมื่อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการดลใจ (Inspiration) ( ̅ = 2.32) รองลงมาคือด้านการ
กระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) ( ̅ = 2.02) และด้านความเสน่หา (Charisma) ( ̅ = 1.96) พบว่า
ประชาชนที่มีอายุ ระดับ การศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อภาวะผูน้ าทางการเมือง
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ในภาพรวมแตกต่างกันในด้านความเสน่หา ด้านการดลใจ และด้าน
การกระตุน้ การใช้ปัญญา ส่ วนประชาชนที่เพศแตกต่างกันมีระดับทัศนคติในภาพรวมต่อภาวะผูน้ าทางการเมืองของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ทัศ นคติ , ภาวะผู้น าทางการเมื อ ง, นายกรั ฐ มนตรี , พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา, เทศบาลนคร
พระนครศรี อยุธยา
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the attitudes of people towards the political leadership of
General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister during 2019-2020: A Case Study of Ayutthaya Municipality and to
compare the personal factors affecting the attitudes of people towards the political leadership of General Prayut
Chan-o-cha, Prime Minister during 2019-2020: A Case Study of Ayutthaya Municipality. This research was
conducted using quantitative research method through a survey. The population used in this study was a sample of
396 people. The results revealed that the overall score of the attitudes of people towards the political leadership of
General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister during 2019-2020: A Case Study of Ayutthaya Municipality was at a
low level ( ̅ = 2.10). When considering each aspect, it was found that most of the people had attitudes about
inspiration ( ̅ = 2.32), followed by intellectual stimulation ( ̅ = 2.02) and charisma ( ̅ = 1.96) respectively.
the results showed that people with different ages, levels of education, occupation and monthly income had
different overall levels of attitudes towards political leadership of General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, in
terms of the aspects of charisma, inspiration and intellectual stimulation, whereas, with reference to people with
different genders, there was no difference in the overall attitudes towards political leadership of General Prayut
Chan-o-cha, Prime Minister at the statistical significance level of 0.05.
Keywords: Attitude, Political Leadership, Prime Minister, General Prayut Chan-o-cha, Ayutthaya Municipality
1. บทนา
การเข้า สู่ ตาแหน่ งนายกรั ฐ มนตรี ไ ทยมี 3 แบบด้วยกัน ได้แ ก่ นายกรั ฐ มนตรี ที่ มาจากการรั ฐ ประหาร
นายกรั ฐมนตรี ที่มาจากการเลื อกตั้ง และนายกรั ฐมนตรี ที่มาโดยการพระราชทานในประวัติศาสตร์ การเมื องไทย
จาก พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2563ไทย มีนายกรัฐมนตรี รวม 29 คน (ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2561) แม้วา่ นายกรัฐมนตรี
ที่มาจากการรั ฐประหารนั้นมีจานวนน้อยกว่านายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้ง หากทว่าเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบ
แล้วพบว่า นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการรัฐประหารมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ งนานมากกว่านายกรัฐมนตรี ที่มา
จากการเลือกตั้ง เพราะนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการรัฐประหารมีการปรับวิธีการรัก ษาอานาจทางการเมืองในลักษณะ
ต่างๆ ทั้งด้วยการมีอานาจเผด็จการเบ็ดเสร็ จของคณะรัฐประหารหรื อด้วยรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว และปรับเปลี่ยน
การมีอานาจทางการเมืองด้วยการให้มีพรรคการเมืองและการเลือกตั้งภายใต้กรอบกติกาที่ถูกออกแบบและควบคุม
ที่ผนู ้ าคณะรัฐประหารยังสามารถรักษาอานาจทางการเมืองในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อไปได้ นายกรัฐมนตรี ที่เป็ น
ทหารในฐานะผูน้ าคณะรัฐประหารที่อยูใ่ นตาแหน่ งนานมากเป็ นลาดับ ได้แก่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ราว 15 ปี
จอมพลถนอม กิ ตติขจร ราว 11 ปี พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ ราว 8 ปี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ราว 7 ปี
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ราว 5 ปี เป็ นต้น
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก ได้เป็ นหัวหน้า “คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ” (คสช.)
ทารัฐประหาร พ.ศ.2557 ด้วยข้ออ้าง “สถานการณ์ความรุ นแรง” ที่เกิดขึ้นในกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และอีกหลายพื้นที่
ของไทย อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองและการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลของ นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
พรรคเพื่อไทย ของฝ่ ายเสื้ อเหลื องหรื อคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ ยนแปลงปฏิ รูปประเทศไทยให้เป็ น

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 527

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ประชาธิ ปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (กกปส.) และการชุมนุ มสนับสนุ นรัฐบาลของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ของฝ่ ายเสื้ อแดง หรื อแนวร่ วมประชาธิ ปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ งชาติ (นปช.) ซึ่ งพลังมวลชนของ
ทั้งสองฝ่ ายมีพฒั นาการมาก่อนหน้านี้ ราวหนึ่ งทศวรรษแล้ว ดังนั้น การรัฐประหารครั้งนี้ นอกจากต้องการจะยุติความ
รุ นแรงที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ แต่ก็ได้ประกาศเจตนารมณ์มุ่งเน้นที่จะสร้างความรักสามัคคี ความสมานฉันท์ให้
กลับคื นสู่ ประเทศโดยเร็ ว ทั้งยังมุ่งที่ จะ “ปฏิ รูปโครงสร้ างทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม และอื่ นๆ เพื่อให้เกิ ด
ความชอบธรรมกับทุกพวก ทุกฝ่ าย” ในสังคมไทยอีกด้วย (ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2562, น. 36-38, 196-197)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เป็ นผูน้ าประเทศที่มีอานาจเบ็ดเสร็ จในตาแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติราว 3 เดือน ต่อจากนั้นได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว พ.ศ.2557 ทาให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่มีอานาจเบ็ดเสร็ จตามมาตรา 44 ที่ให้คาสั่งหรื อการกระทาของนายกรัฐมนตรี น้ นั
เป็ นกฎหมาย ดังนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาจึงเป็ นนายกรัฐมนตรี บริ หารประเทศในแบบรัฐทหาร ต่อมาได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 แต่กว่าที่ประเทศจะได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรก็ล่วงมาถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ.2562 ทั้งรัฐธรรมนู ญที่ ออกแบบให้มีสมาชิ กวุฒิสภาที่มาจากกระบวนการแต่งตั้งโดยคณะรั ฐประหาร
250 คนที่มีอานาจร่ วมสรรหานายกรัฐมนตรี คนถัดไปได้ ทั้งการออกแบบการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง รวมทั้ง
การมีองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญ ทาให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ให้ดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี อีกสมัย โดย
ได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกและพรรคพลังประชารัฐซึ่ งเป็ นพรรคการเมืองของฝ่ ายทหาร รวมทั้งการสนับสนุน
จากพรรคประชาธิ ปัตย์และพรรคภูมิใจไทยตลอดทั้งจากพรรคขนาดเล็กที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา กล่าวว่าการ
ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ของตนครั้งนี้ น้ นั มาจากการเลือกตั้ง
พลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โ อชา ด ารงต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วัน ที่
9 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2562 ได้ต้ งั
คณะรั ฐ มนตรี 10 กรกฎาคม โดยมี พ รรคพลัง ประชารั ฐ เป็ นแกนน าจั ด ตั้ง รั ฐ บาลผสม 21 พรรคการเมื อ ง
(พรรคการเมื องที่ มี ส.ส. 1 คนมี 11 พรรค) ซึ่ งเป็ นการสื บทอดอานาจคณะรั ฐประหารในแบบการมี รัฐสภาและ
การเลือกตั้ง นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาที่แถลงต่อสภามีสาระสาคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้
ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมัน่ คง สังคมไทยมีความสงบสุ ข สามัคคีและเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึนและมี
ความพร้อมที่จะดาเนิ นชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ งและมีความสามารถในการแข่งขันสู งขึ้น
ควบคู่ไปกับการดูแลทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่างทัว่ ถึง แก้ไขปั ญหาปากท้องและ
สร้างรายได้ให้ประชาชนให้เพียงพอต่อการดารงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ า คนไทยในทุกช่วงวัยให้มีความพร้อมทั้ง
ในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริ ยธรรม โดยมี นโยบายเร่ งด่วน 12 เรื่ อง ได้แก่ การแก้ไขปั ญหาในการดารงชีวิตของ
ประชาชน การปรับปรุ งระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความ
ผันผวนของเศรษฐกิจโลก การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่ อนาคต การเตรี ยมคนไทยสู่ ศตวรรษที่ 21 การแก้ไขปั ญหาทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายราชการประจา การแก้ไขปั ญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุ ข
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบการให้บริ การประชาชน การจัดเตรี ยมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
การสนับสนุ นให้มีการศึกษา การรั บฟั งความเห็ นของประชาชน และการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรั ฐธรรมนู ญ
(สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2562)
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สาหรั บด้านพื้นที่ ทางการเมื อง ในช่ วงสองทศวรรษที่ ผ่านมา จังหวัดพระนครศรี อยุธยากล่าวได้ว่าเป็ น
ฐานเสี ยงของพรรคเพื่อไทย ซึ่ งเป็ นพรรคที่ พฒ
ั นามาจากพรรคไทยรั กไทยในการนาของ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชิ นวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกทารัฐประหารเมื่อปี พ.ศ.2547 และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ตอ้ งถูก
การชุมนุ มเพื่อชัตดาวน์และการรัฐประหาร พ.ศ.2557 กระทัง่ สองพี่นอ้ งชิ นวัตรต้องลี้ภยั ทางการเมืองที่ต่างประเทศ
มาถึงปั จจุบนั หากทว่าความนิยมของประชาชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาส่ วนใหญ่ยงั คงสนับสนุนการทางานของ
พรรคเพื่ อ ไทยมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น แม้ว่ า จะมี ร ะดับ ลดน้ อ ยลงตามระยะเวลาไปบ้า ง ดัง เห็ น ได้จ ากการเลื อ กตั้ง
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเมื่ อปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ.2548 พรรคไทยรั กไทยได้ ส.ส. ทั้งหมด 5 เขตของจังหวัดนี้
แต่เมื่อมาถึงการเลือกตั้ง ส.ส. เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 จาก 4 เขตเลือกตั้งมี ส.ส. ได้ 4 คน พรรคเพื่อไทยที่สืบทอดมา
จากพรรคไทยรักไทยได้ ส.ส. เพียง 2 คน ส่ วนอีก 2 เขตเลือกตั้งนั้นเป็ น ส.ส. ของพรรคภูมิใจไทยซึ่ งต่อมาเป็ นพรรค
เข้าร่ วมจัดตั้งรัฐบาลสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็ นนายกรัฐมนตรี
ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอาเภอเมืองพระนครศรี อยุธยาและอาเภออุ ทยั ซึ่ งเป็ นเขตที่มีลกั ษณะชุมชน
ที่ หนาแน่ น บางส่ วนเป็ นเขตโรงงานอุ ตสาหกรรม บางส่ วนเป็ นเขตภาคการเกษตรที่ พรรคภูมิใจไทยได้ชัยชนะ
ในการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ.2562 ดังนั้น ในรอบการบริ หารงานในตาแหน่ งนายกรั ฐมนตรี ของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาที่ มี พรรคการเมื อ งจากการเลื อ กตั้ง สนับ สนุ น เป็ นระยะเวลากว่าหนึ่ งปี ครึ่ งแล้วนั้น
ผูว้ ิ จัย จึ ง เห็ น ว่ า หากศึ ก ษาทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ ภาวะผูน้ าทางการเมื อ งของพลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562 -2563 ในเขตที่พรรคภูมิใจไทยที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ชยั ชนะ
ในการเลื อกตั้ง ประชาชนจะมี ทศั นคติ ต่อ ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของพลเอกประยุท ธ์ ในระดับใด โดยศึ กษา
ประชากรผูม้ ี สิทธิ เลือกตั้งเฉพาะในเขตเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยาที่ มีประชากรหนาแน่ นและเป็ นสังคมเมื อง
ว่าจะเป็ นไปในทิ ศทางใด ซึ่ งยังไม่เคยมี งานศึกษาพลเอกประยุทธ์ในช่วงสมัยปั จจุบนั มาก่อน อันจะช่วยทาให้เห็ น
ทิศทางความนิยมต่อภาวะผูน้ าทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ได้อย่างน่าสนใจยิง่
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องประชาชนต่ อ ภาวะผู ้น าทางการเมื อ งของพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562 -2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนต่อภาวะผูน้ าทางการเมืองของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562 – 2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา
3. การดาเนินการวิจัย
การศึ กษาเรื่ อ ง ทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ ภาวะผูน้ าทางการเมื อ งของพลเอกประยุท ธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562 - 2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
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3.1 วิธีการศึกษา
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับทัศนคติของประชาชนต่อภาวะผูน้ าทางการเมืองของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562 - 2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา โดยใช้ แนวคิด
ทฤษฎี ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเสน่ หา (Charisma)
การดลใจ (Inspiration) การกระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) นามาเป็ นแนวคิ ดในการวิจัย และ
สร้างแบบสอบถาม
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุ่มประชากร คือ ประชากรที่ใช้เพื่อทาการศึกษาสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขต
เทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา ประชาชนที่มีสิทธ์เลือกตั้งอายุต้ งั แต่ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปมีจานวนทั้งหมด 36,640 คน
(เทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา, 2564)
2. กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา ประชาชนที่มีสิทธ์เลือกตั้ง
อายุต้ งั แต่ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึน จึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยแทนค่าสู ตรของ Taro Yamane 95% ดังนี้
สู ตร
N = ขนาดของประชากร
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05
แทนค่ากลุ่มตัวอย่าง

395.68
จึงได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 396 คน เป็ นจานวนข้อมูลเพื่อจะทาให้กลุ่มประชากรศึกษามี
ความเที่ยงตรงต่อการวิจยั ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้ น 396 คน
3.3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้น แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
แบบสอบถามส่ วนที่ 1 เป็ นแบบเลือกตอบ (Check List) เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 เป็ นมาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scale) เกี่ยวกับระดับทัศนคติของประชาชนต่อ
ภาวะผูน้ าทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562 - 2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนคร
พระนครศรี อยุธยา ประกอบด้วย ด้านความเสน่หา ด้านการดลใจ ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา
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ระดับทัศนคติ
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ให้
5
คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก
ให้
4
คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ให้
3
คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย
ให้
2
คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ให้
1
คะแนน
การแปลผลความหมายคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาจากระดับความสาคัญเป็ น 5 ระดับ คือ
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อยที่สุด
3.4. การทดสอบเครื่องมือ
ในการสร้ า งแบบสอบถามผู ้วิ จั ย ได้ ข อค าแนะน าจากอาจารย์ที่ ป รึ กษาเพื่ อ ตรวจสอบเนื้ อหา
ของแบบสอบถามให้ ถู ก ต้อ งตามแนวทางของการทั ศ นคติ ข องประชาชนต่ อ ภาวะผู้น าทางการเมื อ งของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562 - 2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา
3.5 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติดว้ ยสถิติดงั ต่อไปนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิ บายลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใช้อธิ บายในด้านต่าง ๆ
ประกอบด้วย ด้านความเสน่หา ด้านการดลใจ และด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา
3. ค่า One Way Anova (F-test) ใช้ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรใน
การวิจยั ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลการวิจัย
ผลการวิ จัย เรื่ อง ทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ ภาวะผู ้น าทางการเมื อ ของพลเอกประยุ ท ธ์ จัน ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562 - 2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา มีดงั นี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในการวิจยั 346 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 จาแนกได้ดงั นี้
เพศ : เพศชาย 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ เพศหญิง 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.2 และเพศ
ทางเลือก 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.9
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อายุ : อายุ 18-30 ปี มีจานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.6 รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี
มีจานวน 94
คน คิดเป็ นร้อยละ 23.7 ช่วงอายุ 41-50 ปี มีจานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.7
ช่วงอายุ 51-60 ปี มีจานวน 50
คน คิดเป็ นร้อยละ 12.6 และช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีจานวนประชากรน้อยที่สุด จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3
การศึกษา : ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไปมีจานวนกลุ่มตัวอย่างประชากรมากที่สุด จานวน 173 คน คิด
เป็ นร้อยละ 43.7 อันดับที่สองคือ ระดับการศึกษาอนุปริ ญญาตรี หรื อ ปวส. มีจานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.7
อันดับที่สามคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช. มีจานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.9 อันดับที่สี่คือระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.4 และอันดับสุ ดท้ายคือระดับประถมศึกษา จานวน 29 คน คิด
เป็ นร้อยละ 7.3
อาชีพ : กลุ่มตัวอย่างประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ
20.5 อันดับที่สองคือข้าราชการรัฐ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.7 อันดับที่สามคือ
ธุรกิจส่ วน/ค้าขาย มีจานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.9 อันดับที่สี่คือกาลังศึกษาอยู่ จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.1
อันดับที่หา้ คือรับจ้างทัว่ ไป จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.9 อันดับที่หกคือเกษตรกร จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ
8.1 และอันดับสุ ดท้ายคือไม่มีอาชีพ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.8
รายได้ต่อเดือน : กลุ่มตัวอย่างประชากรมีรายได้ต่อเดือนที่ 20,001 บาท ขึ้นไป จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 32.6 อันดับที่สองมีจานวนสองช่วงรายได้คือมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 15,00120,000 บาท จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.2 อันดับที่สามคือมีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จานวน 59 คน
คิดเป็ นร้อยละ 14.9 และอันดับสุ ดท้ายคือมีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.1
4.2 ผลการวิเคราะห์ ทศั นคติของประชาชนต่ อภาวะผู้นาทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562-2563 : กรณีศึกษาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับทัศนคติของประชาชนต่อภาวะผูน้ า
ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562-2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี
อยุธยา รวมทุกด้าน
ภาวะผู้นาทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
1. ด้านความเสน่หา (Charisma)
2. ด้านการดลใจ (Inspiration)
3. ด้ า น ก า ร ก ร ะ ตุ ้ น ก า ร ใ ช้ ปั ญ ญ า ( Intellectual
Stimulation)
รวม

ค่ าเฉลีย่ ( ̅ )
1.96

ระดับทัศนคติ
S.D.
.780

ผลลัพธ์
น้อย

2.32

.783

น้อย

2.02

.734

น้อย

2.10

.766

น้อย

จากตารางที่ 1 แสดงผลการสรุ ปผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับทัศนคติของประชาชนต่อภาวะผูน้ าทาง
การเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562-2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา
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พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งประชากรส่ ว นใหญ่ ข องเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุธ ยามี ร ะดับ ทัศ นคติ ด้า นความเสน่ ห า
(Charisma) ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา อยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย ( ̅ = 1.96) มีระดับทัศนคติดา้ นการดลใจ (Inspiration)
ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา อยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย ( ̅ = 2.32) และมีระดับทัศนคติดา้ นการกระตุน้ การใช้ปัญญา
(Intellectual Stimulation) อยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย ( ̅ = 2.02) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับทัศนคติของประชาชนต่อภาวะผูน้ า
ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562-2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี
อยุธยา ด้านความเสน่หา (Charisma)
ทัศนคติของประชาชนต่ อภาวะผู้นาทางการเมืองของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ด้ านความเสน่ หา (Charisma)
1. ลักษณะความเป็ นผูน้ าแบบประชาธิปไตย
2. ความสามารถทางภาษาด้านการโน้มน้าวให้เชื่ อถื อและ
คล้อยตาม
3. เป็ นผูร้ ับผิดชอบสู งต่อคาพูดและนโยบายของตนเอง
รวม

ค่ าเฉลีย่ ( ̅ )
2.08

ระดับทัศนคติ
S.D.
.801

ผลลัพธ์
น้อย

1.86

.737

น้อย

1.95
1.96

.804
.780

น้อย
น้อย

จากตารางที่ 2 การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชากรส่ วนใหญ่ของเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยามีทศั นคติ
ต่อภาวะผูน้ าทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี ด้านความเสน่ หาอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย ( ̅ =
1.96)
เมื่ อแยกพิจารณาในแต่ละข้อเรี ยงลาดับจากข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรี ยงลาดับจากมากสุ ดไปน้อยสุ ด ได้ดงั นี้
กลุ่ ม ตัว อย่า งประชากรส่ ว นใหญ่ ข องเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุธ ยามี ร ะดับ ทัศ นคติ อ ยู่ใ นเกณฑ์เ ห็ นด้ว ยน้อ ย
(̅ = 2.08) ต่อลักษณะความเป็ นผูน้ าแบบประชาธิ ปไตยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรส่ วนใหญ่ของเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยามีระดับทัศนคติอยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย (̅ = 1.95) ต่อภาษา
ที่โน้มน้าวให้เชื่ อถือและคล้อยตามได้ และ กลุ่มตัวอย่างประชากรส่ วนใหญ่ของเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยามี
ระดับทัศนคติอยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย (̅ = 1.86) ต่อด้านความเป็ นผูร้ ับผิดชอบสู งต่อคาพูดและนโยบายของตนเอง
ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับทัศนคติของประชาชนต่อภาวะผูน้ า
ทางการเมื อ งของพลเอกประยุ ท ธ์ จัน ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี พ.ศ.2562-2563 : กรณี ศึ ก ษาเทศบาลนคร
พระนครศรี อยุธยา ด้านการดลใจ (Inspiration)
ทัศนคติของประชาชนต่ อภาวะผู้นาทางการเมืองของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ด้ านการดลใจ (Inspiration)
4. การดาเนินงานลดความเหลื่อมล้ าของคนในสังคม
5. การดาเนินการสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
6. การดาเนิ นงานด้านการพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะของ
ประเทศให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย
7. การดาเนิ นงานแก้ไขปั ญหาสถานการณ์ แ พร่ ระบาดของ
ไวรัสCOVID-19 (ไวรัสโคโรนา 2019)
รวม

ค่ าเฉลีย่ ( ̅ )
1.96
1.77

ระดับทัศนคติ
S.D.
.738
.719

ผลลัพธ์
น้อย
น้อย

2.56

.814

ปานกลาง

2.97

.862

ปานกลาง

2.32

.783

น้อย

จากตารางที่ 3 การศึ กษาพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างประชากรส่ วนใหญ่ ข องเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุธ ยามี
ทัศนคติต่อภาวะผูน้ าทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านการดลใจอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย ( ̅
= 2.32)
เมื่ อแยกพิจารณาในแต่ละข้อเรี ยงลาดับจากข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรี ยงลาดับจากมากสุ ดไปน้อยสุ ด ได้ดงั นี้
กลุ่มตัวอย่างประชากรส่ วนใหญ่ของเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยามี ระดับทัศนคติอยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยปานกลาง
(̅ = 2.97) ต่อการดาเนิ นงานแก้ไขปั ญหาสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัสCOVID-19 (ไวรัสโคโรนา 2019) ของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างประชากรส่ วนใหญ่ของเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยามีระดับ
ทัศนคติอยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยปานกลาง (̅ = 2.56) ต่อการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะของ
ประเทศให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย กลุ่มตัวอย่างประชากรส่ วนใหญ่ของเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยามีระดับ
ทัศนคติอยูใ่ นเกณฑ์เห็ นด้วยน้อย (̅ = 1.96) ต่อการดาเนิ นงานลดความเหลื่อมล้ าของคนในสังคม และมีระดับ
ทัศนคติอยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( ̅ = 1.77) ต่อการดาเนินการสร้ างรายได้ ให้ ประชาชนเพิ่มมากขึน้ ตามลาดับ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 534

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ตารางที่4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับทัศนคติของประชาชนต่อภาวะ
ผูน้ าทางการเมื อ งของพลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี พ.ศ.2562-2563 : กรณี ศึ ก ษาเทศบาลนคร
พระนครศรี อยุธยา ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation)
ทัศนคติของประชาชนต่ อภาวะผู้นาทางการเมืองของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ด้ านการกระตุ้นการใช้ ปัญญา (Intellectual
Stimulation)
8. การเป็ นผูน้ าที่ทาให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเปลี่ยน
ทัศนคติเป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่ประชาชน
9. การใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถต่ อ การแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
10. การสร้างวิสัยทัศน์อนาคตประเทศไทยที่มุ่งสู่ ความเจริ ญมัง่
คัง่ ของประชาชน
รวม

ระดับทัศนคติ
ค่ าเฉลีย่ ( ̅ )

S.D.

ผลลัพธ์

2.28

.749

น้อย

1.96

.705

น้อย

1.83

.750

น้อย

2.02

.734

น้อย

จากตารางที่ 4 การศึ กษาพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างประชากรส่ วนใหญ่ ข องเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุธ ยามี
ทัศนคติต่อภาวะผูน้ าทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญาอยูใ่ น
เกณฑ์นอ้ ย ( ̅ = 2.02)
เมื่ อแยกพิจารณาในแต่ละข้อเรี ยงลาดับจากข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรี ยงลาดับจากมากสุ ดไปน้อยสุ ด ได้ดงั นี้
กลุ่ ม ตัว อย่า งประชากรส่ ว นใหญ่ ข องเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุธ ยามี ร ะดับ ทัศ นคติ อ ยู่ใ นเกณฑ์เ ห็ นด้ว ยน้อ ย
(̅ = 2.28) ต่อการเป็ นผูน้ าที่ทาให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเปลี่ยนทัศนคติเป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่ประชาชนของพล
เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างประชากรส่ วนใหญ่ของเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยามีระดับ
ทัศนคติอยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย (̅ = 1.96) ต่อการใช้ความรู ้ความสามารถต่อการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา และกลุ่มตัวอย่างประชากรส่ วนใหญ่ของเทศบาลนคร
พระนครศรี อยุธยามีระดับทัศนคติอยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย (̅ = 1.83) ต่อการสร้างวิสัยทัศน์อนาคตประเทศไทย
ที่มุ่งสู่ ความเจริ ญมัง่ คัง่ ของประชาชน ตามลาดับ
4.3 ผลการศึ กษาเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อทัศนคติของประชาชนต่ อภาวะผู้นาทางการเมือง
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562-2563 : กรณีศึกษาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ผลสรุ ปแต่ละด้านมีดงั นี้
4.3.1 ผลการเปรี ย บเที ย บระดับ ทัศนคติ ต่อ ภาวะผูน้ าทางการเมื องของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562-2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา ทั้ง 3 ด้าน พบว่าค่า Sig. ในแต่ละด้าน
มากกว่าระดับนัยสาคัญ ( ) = 0.05 แสดงว่า เพศที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่อภาวะผูน้ าทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์
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จันทร์ โอชา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเสน่หา (Charisma) ด้านการดลใจ (Inspiration) และด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา
(Intellectual Stimulation) โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
4.3.2 ประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติในด้านความเสน่หา ด้านการดลใจ และด้านการกระตุน้
การใช้ปัญญาแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่ อทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD
ผลปรากฏดังนี้
ด้ านความเสน่ หา ประชาชนที่มีอายุ 18-30 ปี มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มีอายุ 41-50 ปี ,
ประชาชนที่มีอายุ 51-60 ปี และประชาชนที่มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป และประชาชนที่มีอายุ 31-40 ปี มีระดับทัศนคติแตกต่าง
จากประชาชนที่มีอายุ 51-60 ปี และประชาชนที่มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป
ด้ านการดลใจ ประชาชนที่มีอายุ 18-30 ปี มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มีอายุ 41-50 ปี และ
ประชาชนที่มีอายุ 51-60 ปี และประชาชนที่มีอายุ 31-40 ปี มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มีอายุ 41-50 ปี
และประชาชนที่มีอายุ 51 – 60 ปี
ด้ านการกระตุ้นการใช้ ปัญญา ประชาชนที่มีอายุ 31-40 ปี มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มีอายุ 5160 ปี ประชาชนที่มีอายุ อายุ 41-50 ปี มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป และประชาชนที่มี
อายุ อายุ 51-60 ปี มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มี อายุ 61 ปี ขึ้นไป
4.3.3 ประชากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติในด้านความเสน่ หา อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD ผลปรากฏดังนี้
ด้ านความเสน่ หา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษามีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชน
ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., อนุปริ ญญาตรี /ปวส., ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป และ
ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มีระดับการศึกษา
อนุปริ ญญาตรี /ปวส.
4.3.4 ประชากรที่ มีอาชี พแตกต่างกัน มี ระดับทัศนคติในด้านความเสน่ หา ด้านการดลใจ และด้านการ
กระตุน้ การใช้ปัญญาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี
LSD ผลปรากฏดังนี้
ด้ านความเสน่ หา ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่กาลังศึกษาอยู,่
ประชาชาชนที่มีอาชีพเป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่ไม่มีอาชีพ
- ประชาชนที่กาลังศึกษาอยู่ มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย,
ประชาชนที่มีอาชีพเป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจและประชาชนที่ไม่มีอาชีพ
- ประชาชนที่มีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มีอาชี พเป็ น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่ไม่มีอาชีพ
- ประชาชนที่ มีอาชี พเป็ นข้าราชการ/พนักงานรั ฐ /รั ฐวิสาหกิ จ มี ระดับทัศนคติ แตกต่างจาก
ประชาชนที่มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน
- ประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพ
เกษตรกร และประชาชนที่ไม่มีอาชีพ
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ด้ านการดลใจ ประชาชนที่ มี อาชี พรั บ จ้างทั่วไป มี ระดับ ทัศนคติ แตกต่ างจากประชาชนที่ มี อาชี พธุ ร กิ จ
ส่ วนตัว/ค้าขาย และประชาชนที่มีอาชีพเป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
- ประชาชนที่กาลังศึกษาอยู่ มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย,
ประชาชนที่มีอาชีพเป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ, ประชาชนที่มีอาชี พเกษตรกร และประชาชนที่ไม่มี
อาชีพ
- ประชาชนที่มีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพเป็ น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน
- ประชาชนที่ มีอาชี พเป็ นข้าราชการ/พนักงานรั ฐ /รั ฐวิสาหกิ จ มี ระดับทัศนคติ แตกต่างจาก
ประชาชนที่มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน, ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร และประชาชนที่ไม่มีอาชีพ
ด้ านการกระตุ้นการใช้ ปัญญา ประชาชนที่มีอาชี พรับจ้างทัว่ ไป มี ระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่ มี
อาชีพเป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
- ประชาชนที่ กาลังศึกษาอยู่ มี ระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่ มีอาชี พเป็ นข้าราชการ/
พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร
- ประชาชนที่มีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มีอาชี พเป็ น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
- ประชาชนที่ มีอาชี พเป็ นข้าราชการ/พนักงานรั ฐ /รั ฐวิสาหกิ จ มี ระดับทัศนคติ แตกต่างจาก
ประชาชนที่มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน, ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร และประชาชนที่ไม่มีอาชีพ
- ประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพ
เกษตรกร
4.3.5 ประชากรที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติในด้านความเสน่หา ด้านการดลใจ และด้าน
การกระตุน้ การใช้ปัญญาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ย
วิธี LSD ผลปรากฏดังนี้
ด้ านความเสน่ หา ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่
มีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาท ขึ้นไป และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท มีระดับทัศนคติแตกต่าง
จากประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาท ขึ้นไป
ด้ านการกระตุ้นการใช้ ปัญญา ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท มีระดับทัศนคติแตกต่างจาก
ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาท ขึ้นไป
- ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่ มี
รายได้ต่อเดือน 20,001 บาท ขึ้นไป
- ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท มีระดับทัศนคติแตกต่างจากประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาท ขึ้นไป
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5. การอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ร ะดั บ ทั ศ นคติ ข องประชาชนต่ อ ภาวะผู้น าทางการเมื อ งของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562 -2563 : กรณี ศึกษาเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยาในภาพรวม
อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยน้อย ( ̅ =2.10) เมื่อแยกเป็ นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับทัศนคติดา้ นการดลใจ
(Inspiration) อยู่ใ นเกณฑ์เ ห็ น ด้ว ยน้อ ย (
̅ =2.32) รองลงมาคื อ ด้า นการกระตุ ้น การใช้ปั ญ ญา (Intellectual
Stimulation) อยู่ในเกณฑ์เห็ นด้วยน้อย (
̅ =2.02) และด้านความเสน่ หา (Charisms) อยู่ในเกณฑ์เห็ นด้วยน้อย
( ̅ =1.96) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนิยา คาหอมกุล. (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติของประชาชนต่อภาวะ
ผูน้ าทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมของประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผูน้ าทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อมีความกล้า
กล้าทากล้าตัดสิ นใจมี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ดอยู่ที่ รองลงมาคื อ ข้อ มี ความมุ่ งมั่นเอาจริ งเอาจังต่ อการท างาน ข้อมี ความรู้
ความสามารถเฉลียวฉลาด สามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ข้อมีความเป็ นกันเองไม่ถือตัว
ข้อบริ หารงานรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ข้อมีบุคลิกภาพที่ดีน่าเชื่อถือ และข้อมีการพูดจาสื่ อสารกับสาธารณชนได้
เป็ นอย่างดี ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อมีความอดทนควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์ ตามลาดับ
การที่ทศั นคติของประชาชนในงานวิจยั นี้ มีผลระดับน้อยในทุกด้าน แตกต่างจากงานวิจยั ของธนิ ยา คาหอม
กุล ที่ มีผลในระดับปานกลางในทุกด้าน ความเปลี่ยนแปลงในทิ ศทางที่มีระดับลดลงนี้ อาจเป็ นเพราะ ประการแรก
ระยะเวลาในการวิจยั ที่ห่างกันถึง 3 ปี งานวิจยั ของธนิ ยามีข้ ึนในสมัยที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชามีอานาจแบบเผด็จ
การจากการรัฐประหาร แต่งานวิจยั ชิ้นนี้ มีข้ ึนในสมัยพลเอกประยุทธ์มีสภาผูแ้ ทนราษฎรและการเลือกตั้งแล้ว แม้จะ
เป็ นเพียงระบอบเผด็จการค่อนไปประชาธิ ปไตยส่ วนหนึ่ งเท่านั้นก็ตาม ก็ทาให้ประชาชนมีความคาดหวังต่อภาวะผูน้ า
ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ในด้านต่างๆ สู งกว่ายุคอานาจแบบเผด็จการ (เสาวรักษ์ หงส์ไทย และ
ไพฑูรย์ โพธิ สว่าง, 2561) จึงส่ งผลให้มีการประเมินภาวะผูน้ าทางการเมืองจากสภาพที่แท้จริ งมากกว่าเดิม ประการที่
สอง การวิจยั นี้ เก็บข้อมูลในช่วงปี ที่ประเทศมีวิกฤตไวรัสโควิด-19 ซึ่ งส่ งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจตกต่าลงในทุกด้าน
รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนคนรุ่ นใหม่ ที่เรี ยกร้อง 3 ข้อ ได้แก่ ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาลาออก
จากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็ นประชาธิ ปไตยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการปฏิรูปสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ ก็น่าจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่สะท้อนให้เห็นความคล้อยตามสภาพการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองถึงภาวะผูน้ าทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชานั้นมีในระดับน้อยดังกล่าว และ
เป็ นไปได้ว่าประชาชนจะมีทศั นคติต่อภาวะผูน้ าทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาในระดับน้อยลงมาก
ยิ่งขึ้นและอย่างรวดเร็ วในอนาคต หากพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ไม่ปรั บเปลี่ ยนภาวะผูน้ าของตนเอง เช่น ด้าน
ดาเนิ นการสร้ างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้ น ด้านการดาเนิ นงานลดความเหลื่ อมล้ าของคนในสังคม ด้านการ
รับผิดชอบสู งต่อคาพูดและนโยบายของตนเอง และด้านการสร้างวิสัยทัศน์อนาคตประเทศไทยที่มุ่งสู่ ความเจริ ญมัง่ คัง่
ของประชาชน เป็ นต้น
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6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี ท ัศ นคติ ที่ เ ห็ น ด้ว ยน้อ ยต่ อ ภาวะการเป็ นผูน้ าของพลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โ อชา
ในด้านเสน่ ห า (Charisma) พบว่าพลเอกประยุท ธ์ จันทร์ โ อชาควรปรั บ รู ป แบบการสื่ อ สารให้เป็ นที่ ย อมรั บ ของ
ประชาชนมากขึ้น ปรับปรุ งเนื้ อหาการสัมภาษณ์ และควรมีที่ปรึ กษาที่สามารถให้การฝึ กอบรมเพื่อให้สามารถโต้ตอบ
กับสื่ อมวลชนได้ดี (ชุษณะ เตชคณา, 2562) การสื่ อสารที่ดีเป็ นส่ วนหนึ่ งในการส่ งเสริ มทาให้ภาพลักษณ์ความเป็ น
ผูน้ าของนายกรัฐมนตรี มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ในด้านการดลใจ (Inspiration) พบว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ยัง
ไม่สามารถดาเนิ นงานบริ หารประเทศ เช่ น ลดความเหลื่ อมล้ าของคนในสังคม การสร้ างรายได้ให้กบั ประชาชน
พัฒนางานระบบขนส่ งให้มีความก้าวหน้า และแก้ไขปั ญหาสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดีเท่าที่ควร
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ควรมีคณะรั ฐมนตรี และที มที่ปรึ กษาทางด้านเศรษฐกิจที่มีความรู ้ ความชานาญในการ
แก้ไขปั ญหา เพราะระบบเศรษฐกิจที่ดีของประเทศย่อมทาให้ประชาชนสามารถเลือกประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น และในส่ วนของด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) พบว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
ควรเป็ นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างภาพลักษณ์ระบบข้าราชการไทย ปลูกฝังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็ นผูใ้ ห้
บริ การแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ และศึกษาวิธีการดาเนินนโยบายในการบริ หารประเทศให้มีความรู้ความสามารถ
ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็ นการสร้างอนาคตของประเทศให้ มุ่งสู่ ความ
เจริ ญมัง่ คัง่ ในอนาคตต่อไป
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมี การศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการดาเนิ นนโยบายบริ หารประเทศของพลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา ว่ารัฐบาลนี้สามารถแก้ไขวิกฤตและปั ญหาเฉพาะหน้าและบริ หารจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศได้
เพียงใด
6.2.2 ควรศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อวิสัยทัศน์อนาคตประเทศไทยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
ว่าประชาชนมีทศั นคติไปในทิศทางเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์หรื อไม่ ระดับใด
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เรื่ อง “ทัศนคติของประชาชนต่อภาวะผูน้ าทัศนคติของประชาชน ต่อภาวะ
ผูน้ าทางการเมื องของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี พ.ศ.2562 – 2563 :กรณี ศึกษาเทศบาลนคร
พระนครศรี อยุธยา” ฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์อย่างยิ่ง จาก รศ.ดร. ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์ที่
ปรึ กษาค้นคว้าอิสระ ซึ่ งได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา แนะนาแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความ
ละเอียดถี่ ถว้ น และเอาใจใส่ ดว้ ยดี เสมอมาอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้ งนี้ ให้ถูกต้องสมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณประชาชนทุก ๆ ท่าน ในเขตเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา ที่มีความกรุ ณาให้ความร่ วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม และให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้
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โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ขอบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดาและครอบครั ว ที่ ใ ห้ ก าลัง ใจมาโดยตลอด
สนับ สนุ น ทางด้า นก าลัง ทรั พ ย์ใ นการท าการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระ เพื่ อ ให้ก ารศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระฉบับ นี้ ประสบ
ความสาเร็ จ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาพระคุณประเสริ ฐของบิดา มารดา และคณาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพ
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