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บทคัดย่อ (Abstract)
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลักธรรมและบุคลิกภาพนักการเมืองที่มี
ผลต่อผลทางการเมือง กรณีศึกษานั กการเมืองท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนบน 1โดยการเก็ บ ข้ อ มู ล กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 378 คนมาวิ เ คราะห์ ผ ลด้ ว ยสถิ ติ วิ เ คราะห์
องค์ประกอบ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความสหสัมพันธ์ และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแล้วนาไป
สัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจานวน 20 คน ผลวิจัยพบว่า องค์ประกอบหลักธรรมและบุคลิ กภาพ
นักการเมืองที่มีผลต่อการแสดงออกทางการเมืองนี้ประกอบด้วย การรู้เวลาและชุมชน ความกังวล
ผิดปกติ ลักษณะที่ชื่นชอบ และทักษะการเมือง ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกันได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ .05 และยังมีสัมประสิทธิ์พยากรณ์ต่อตัวแปรได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
นอกจากนี้แล้วยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกตัวแปร อีกทั้ งยังมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .01 เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้ว สามารถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรม
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หรือโครงการสาหรับการพัฒนาตนเองของนักการเมืองท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้ส่งผลต่อการยกระดับผล
ทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Abstract
This research aims to study the impact of the components of Dhama principle
and local politician personality in the upper North Eastern 1. The statistic analysis on
378 respondents are means, correlation, and regression have been used before
interviewed by 20 experts. The results present that the components of Dhama
principle and local politician personality which impact on political performance are
time and community, nutrition, extroversion, and political skill explain significantly
with the analysis of variance at .05 and correlation forecast coefficient at .05. Besides,
the means value is high and related significantly in the same direction at .01. Hence,
local politician practically could behave in activities or self-development project to
enhance the efficiency and high level of political performance.
Keywords : Dhama Principle, Politician Personality, Political Performance

บทนา (Introduction)
ในยุคที่การเมืองมีการแข่งขันรุนแรงเช่นในปัจจุบันนี้นักการเมืองมีความจาเป็นอย่างมากที่
จะต้องทาให้ประชาชนเกิดความรู้สึ กที่ดีประทับใจเชื่อถือและศรัทธาอันจะนามาสู่ คะแนนเสี ยง
เพื่ อ ให้ ช นะการเลื อ กตั้ ง โดยสิ่ งหนึ่ งที่ มี ค วามส าคั ญ อย่า งยิ่ ง ต่อ การสร้ า งความประทั บ ใจให้ กับ
ประชาชนนั่นคือการที่นักการเมืองมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี และเมื่อสังคมมนุษย์ยังมีความ
จาเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้อานาจในการปกครองประเทศ
ระบบการเมืองการปกครองเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมก่อให้เกิดข้อตกลงรวมทั้ง
มีอานาจในการบังคับสมาชิกในสังคมให้ปฏิบัติตามรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมี
รูปแบบรู ป แบบรั ฐ สภาซึ่ งเป็ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี รัฐ สภาเป็ นผู้ บ ริห ารโดย
คัดเลือกผู้แทนเข้าไปในรัฐสภาในรัฐสภามีสองสภาที่ต้องทางานและประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป
โดยมีสภาผู้แทนราษฎร รูปแบบประธานาธิบดีซึ่งอานาจบริหารเป็นของประธานาธิบดีที่ได้มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนประธานาธิบดีเป็นผู้คัดเลือกรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศรูปแบบกึ่งรัฐสภา
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กึ่งประธานาธิบดีซึ่งการปกครองประชาธิปไตยในรูปแบบนี้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชนมีตาแหน่งเป็นประมุขของประเทศและยังเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีจะเป็น
ผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลโดยที่ประธานาธิบดีจะแบ่งอานาจให้กับนายกรัฐมนตรีและ
รัฐบาลเป็นผู้บริหารประเทศ (Navachai, 2017)
ประเทศไทยนั้ นเป็นสั งคมหนึ่ งซึ่งยอมรับพระพุทธศาสนาและได้รับการหล่ อหลอมจาก
หลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนามายาวนานวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่กาเนิดจนถึงตาย
จึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนาแต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้งใน
ด้านสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมจึงเป็นเหตุผลสาคัญที่นาพาให้สังคมไทยก้าว
เข้าไปสู่ กระแสแห่ งยุ คโลกาภิวัฒ น์ ส่งผลให้ สั งคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลาย ๆ ด้าน
กล่าวคือวิกฤติการเมืองวิกฤติด้านเศรษฐกิจวิกฤติด้านสังคมวิกฤติด้านการเมืองนอกจากนี้ยังรวมถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพากเพียรและความละเอียด
รอบคอบเพื่อให้ บรรลุผลส าเร็จ ตามเจตนารมณ์ของประชาชน นอกจากนี้แล้ ว พระสงฆ์เป็ นผู้ มี
บทบาทสาคัญในการเผยแพร่หลักธรรมคาสั่งสอนไปสู่ประชาชนในการดาเนินชีวิตของคนในทาง
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่นับวันคนในสังคมจะห่างไกลพุทธศาสนาชาติคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้นพระสงฆ์ได้ปฏิบัติตนเพื่อศาสนาและสังคมมาโดยตลอดทั้งการแสวงธรรมและ
ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่สถานศึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป
ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตท่านเป็นผู้นา
ในการพัฒนาชุมชนตลอดจนถึงการจัดอบรมต่าง ๆ หรือถ้ามีหน่วยงานนั้น ๆ ขอความอนุเคราะห์
และในรายการแสดงธรรมะออกอากาศทั้งทางสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุงานเขียนหนังสือแนวธรรมะ
ค าสอนในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก ธรรมค าสอนอบรมบ่ ม นิ สั ย คุ ณ ธรรมจริย ธรรมตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ผู้ซึ่งเป็นผู้นาทางเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธในปัจจุบันเป็นผู้ที่ได้
ศึกษาหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนาหลักธรรมคาสั่งสอนมาอบรมสั่ง
สอนให้ ช าวพุทธมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนและนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิตให้
ถูกต้องเหมาะสมเกิดความสุขกายสุขใจดังนั้นพระสงฆ์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการโน้มน้าวใจให้
พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนและประพฤติปฏิบัติตนในการดาเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องสรรหา
วิธีการนาเสนอหลักธรรมคาสอนให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการใช้คาศัพท์
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายน่าสนใจและมีคาสอนที่แฝงไปด้วยคติธรรมการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนของ
พระสงฆ์นั้นนอกจากจะกระทาในงานพิธีกรรมต่างๆในสถานที่ต่ างๆเช่นวัดสถานศึกษาหน่วยงาน

220

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : มกราคม-เมษายน
JOURNAL OF LOCAL GOVERNANCE AND INNOVATION : Vol. 4 No. 1 (2020) : JANUARY-APRIL

ต่างๆหรืออื่นๆตามที่ศรัทธาประชาชนนิมนต์ไปแล้วยังสามารถเผยแพร่หลักธรรมคาสอนการดาเนิน
ชี วิ ต คติ ส อนใจต่ า งๆด้ ว ยการเทศน์ อ อกอากาศทางสถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ก ารเขี ย นหนั ง สื อ
หลักธรรมแนวคาสอนสอดแทรกหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธแจกจ่ายให้ประชาชนอ่านก็ถือว่า
เป็นการสอนการสืบ ทอดพระพุทธศาสนาชีวิตกับ การเมืองเกี่ยวข้องกันเพราะการเมืองเข้า มามี
อิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคนกล่าวคือผลการบริหารของรัฐนาไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองเพื่อความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชนชีวิตกับการเมืองจึงมีปฏิสัมพันธ์กัน (Kenaphoom, 2015)
เพราะฉะนั้ น การน าเอาหลั ก ธรรมมาใช้ น าการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทางการเมื อ งของ
นักการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นย่อมช่วยให้ปรากฏผลทางการเมืองได้อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะหลักสัปปุริสธรม 7 ซึ่ง Luangpor Pramote Pamojjo (2010) ให้ความหมายเกี่ยวกับสัป
ปุริสธรรม 7 หมายถึงคุณสมบัติของคนดี มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ กาลัญญุตา รู้จักเวลาอัตตัญญุ
ตา รู้จักตน ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน อัตถัญญุตา รู้จักผล ปุคคโลปรปรัญญุตา รู้จักบุคคล ธัมมัญญุตา
รู้จักเหตุ ในขณะที่ Pramahanarong Kanutsrilo (2005) สนับสนุนว่าเป็นธรรมะหมายถึง (สัปปุริส
ธรรม 7 (ธรรมของสัตบุรุษ/เป็นผู้นา) สอดคล้องธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทาให้เป็น
สัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ กาลัญญุตา รู้จักเวลาอัตตัญญุตา รู้จักตน
ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน อัตถัญญุตา รู้จัก ผล ปุคคโลปรปรัญญุตา รู้จักบุคคล ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ
ส่วน Department of Religious Affairs (2004) อธิบายว่า สัปปุริสธรรม 7 หมายถึงธรรมของคนดี
ธรรมของสั ต บุ รุ ษ ธรรมที่ ท าให้ เ ป็ น สั ต บุ รุ ษ คุ ณ สมบั ติ ข องคนดี มั ต ตั ญ ญุ ต า รู้ จั ก ประมาณ
กาลั ญ ญุ ต า รู้ จั ก เวลาอั ต ตั ญ ญุ ต า รู้ จั ก ตน ปริ สั ญ ญุ ต า รู้ จั ก ชุ ม ชน อั ต ถั ญ ญุ ต า รู้ จั ก ผล ปุ ค ค
โลปรปรั ญ ญุ ต า รู้ จั ก บุ ค คล ธั ม มั ญ ญุ ต า รู้ จั ก เหตุ รวมถึ ง Phra Brahmagunabhorn (P. A.
Payutto) (2008) อธิบายเพิ่มเติมว่า หลักสัปปุริสธรรม 7 หมายถึงธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทาให้
เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี มัตตัญญุตา รู้จักประมา กาลัญญุตา รู้จักเวลาอัตตัญญุตา รู้จักตน
ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน อัตถัญญุตา รู้จักผล ปุคคโลปรปรัญญุตา รู้จักบุคคล ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ
ส่วนการอธิบายถึงบุคลิกภาพทางการเมืองของนักการเมืองนั้น Kline, et al. (2015) ได้
อธิ บ ายว่ า เป็ น ลั ก ษณะของนั ก การเมื อ งในรู ป แบบของพฤติ ก รรม (Political Behavior) ว่ า
ประกอบด้วย 1) ความรู้ลึกซึ้งทางการเมือว (Political Sophistication) 2) การมีส่วนร่วมทางการ
เมื อ ง (Political Participation) 3) การเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ทางการเมื อ ง (Political Partisanship)
4) อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) ในขณะที่ Silvester et al. (2014) อธิบายโต้แย้ง
ว่ า ลั ก ษณะของนั ก การเมื อ ง ประกอบด้ ว ย 1) Conscientiousness การแสดงความถู ก ต้ อ ง
2) Extroversion มีลักษณะเป็นที่ชื่นชอบ 3) Neuroticism ความรู้สึกกังวล, ผิดปกติ 4) Political
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Skill มีทักษะทางการเมือง 5) Machiavellianism ความฉลาดในการเกลี้ยกล่อม แต่อย่างไรก็ตาม
Costa&McCrac (2006) เพิ่มเติมว่า นักการเมืองที่มีลักษณะ Conscientiousness มักจะเป็นคนที่
มีแนวโน้มที่เป้าหมายความสัมฤทธิ์ผล (Achievement Oriental) เป็นคนที่เชื่อถือได้ (Reliable)
และเป็ น บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะที่ ดี (Preserve) ส่ ว น Simpson (2008) กลั บ อธิ บ ายลั ก ษณะของ
นักการเมืองว่าเป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจในตัวเอง (Self – Motivated) และควบคุมสถานการณ์ฝ่าย
ตรงข้ า มได้ (Persistent to overcome opposition) และชี้ แ นะทางอกของสถานการณ์ ไ ด้
(Navigate complex ambiguous environment)
ซึ่งด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราอ้างต้องพิจารณาถึงการแสดงออกทางการเมืองของนักการเมือง
เป็นตัววัดประกอบไปพร้อมด้วย โดย Dudrecive (2012b) อธิบายการแสดงออกทางการเมืองของ
นั ก การเมื อ งอยู่ ที่ ก ารยอมรั บ ของสั ง คม (Social Perception) ในบุ ค ลิ ก ภาพของนั ก การเมื อ ง
( Politicians Personality) ว่ า มี 2 ด้ า น ไ ด้ แ ก่ คุ ณ ธ ร ร ม ( Morality) แ ล ะ ส ม ร ร ถ ภ า พ
(Competence) ในขณะที่ Ng&Kidden (2010) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ Political Performance
ในลั กษณะของ Emotive Performance เพื่อประชาสั มพันธ์ทางการเมือง (Promote Political
Agenda) ว่ า จะต้ อ งวิ เ คราะห์ นั ก การเมื อ งเกี่ ย วกั บ 1) การพู ด (Speeches) 2) การสั ม ภาษณ์
(Interviews) 3) การเข้าร่วมสาธารณะ (Public Participation) 4) ข้อมูลส่วนบุคคล (Biographical
Data) 5) การทดสอบเชิงจิ ตวิทยา (Psychological Testing) ส่ ว น Gorbaniuk (2015) ได้แสดง
ทรรศนะว่า เป็นความต้องการสูงสุดของพลเมือง (Citizen Preferences) เกี่ยวกับลักษณะของการ
แดสงออกทางการเมือง (Political Performance) ได้แก่ 1) ความแข็งแกร่ง (Strength) 2) การ
เผชิญหน้า (Confrontationality) 3) การมีเหตุผลและรอบรู้ (Intellect)
เพราะฉะนั้ น สรุ ป แล้ ว ทั้ ง หลั ก ธรรมและบุ ค ลิ ก ภาพทางการเมื อ งมี ผ ลกระทบต่ อ การ
แสดงออกทางการเมืองของนักการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาลักษณะของนักการเมืองอิทธิพลของหลักธรรมและบุคลิกภาพนักการเมืองที่มี
ผลต่อผลทางการเมือง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของนักการเมืองและอิทธิพลของหลักธรรมและ
บุคลิกภาพนักการเมืองที่มีผลต่อผลทางการเมือง
3. เพื่อวิเคราะห์ แนวทางของลั กษณะของนัก การเมื องและอิ ทธิ พลของหลั กธรรมและ
บุคลิกภาพนักการเมืองที่มีผลต่อผลทางการเมือง
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วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
งานวิจัยนี้ใช้วิธีดาเนินการวิจัยแบบผสมระหว่างการใช้แบบสอบถามจานวน 66 ข้อที่ได้รับ
การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นตามแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 328 คนที่
เป็นบุคคลที่เคยดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด นายกองค์การ และ
สมาชิกองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น แล้ ว น าไปวิเคราะห์ ผ ลเพื่อนาเอาข้ อสรุปที่ ได้ ไปสั ม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการเมืองจานวน 20 ท่านเพื่อขอความเห็นชอบ และยืนยันถึงแนวทางสาหรับการ
พัฒนาตัวแปร ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์อิทธิพลของตัวแปรต้น แล้วนาเอาผลที่วิเคราะห์ได้มา
จัดทาข้อสรุปเพื่อรายงานผลวิจัย

ผลการวิจัย (Research Results)
ลักษณะของหลักธรรมและองค์ประกอบรู้เวลา และชุมชน รู้บุคคล รู้เหตุ และรู้ประมาณ มี
ค่าอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับลักษณะของบุคลิกภาพนักการเมืองที่มีองค์ประกอบด้านลักษณะที่
ชื่นชอบ ความกังวลผิดปกติ การแสดงความถูกต้อง และทักษะการเมือง รวมถึงผลทางการเมืองและ
องค์ประกอบ ความถูกต้องในการเป็นผู้แทน การเปิดโอกาส และความอดทนต่อการเรียกร้อง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้านเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตาม ผลวิจัยค้นพบว่า
หลักธรรม บุคลิกภาพนักการเมือง และผลทางการเมืองมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันขนาดมากอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ .01 ในขณะที่แนวทางพัฒนาหลักธรรมและบุคลิกภาพนักการเมืองที่มีผลต่อผล
ทางการเมืองนั้น มีองค์ประกอบอิทธิพลประกอบด้วย ลักษณะที่ชื่นชอบความกังวลผิดปกติ ทักษะ
การเมืองรวมถึง รู้เวลาและชุมชน ซึ่งมีค่าประสิทธิ์พยากรณ์อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ .05

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
ผลวิ จั ย ดั ง กล่ า วนี้ มี ค วามสอดคล้ อ งผลวิ จั ย ของ Dongjit & Suyajai (2016) ที่ ค้ น พบ
ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลขององค์ประกอบด้านรู้เวลาและชุมชนมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนให้มี
ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น โดยมีผู้นาองค์กร และผู้ปกครองท้องถิ่นรู้จักใช้ ประโยชน์จากเวลาและ
การเข้าหาชุมชนอย่างผู้มีปัญญาแล้วนาเอาทรัพยากรทุกชนิดที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒ นาชุมชน หรื อหมู่บ้ านที่ตนเองเกี่ย วข้อ ง โดยเฉพาะการใช้บ ทบาทของตนในฐานะ
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นักการเมือง หรือนักปกครองท้องถิ่นในการสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ได้
เข้ามาใช้พลั งของแต่ล ะคนส าหรับสร้างความเจริญให้ แก่ชุมชนของตนตั้งแต่ การจัดทาหมู่ บ้าน
เข้มแข็ง หรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ไปจนถึงการพัฒนาคนในหมู่บ้านให้รู้จักค่านิยมในการพึ่งพา
ตนเองตามหลักของสังคมแบบประชาธิปไตย ซึ่งด้วยข้อค้นพบนี้ แสดงชัดถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านรู้
เวลาและชุ ม ชนส่ ง ผลกระทบต่ อ ตั ว นั ก การเมื อ ง หรื อ ผู้ ป กครองท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในด้ า นการพั ฒ นา
บุ คลิ กภาพและผลปฏิบั ติงานได้อย่ างมีนัย สาคัญทางสถิติ และมีความสอดคล้ องกับผลวิจัยของ
Sripeawthai et al. (2017) ที่ค้นพบค่าเฉลี่ยด้านการควบคุมอารมณ์ของนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับมาก และมีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของนักการเมืองท้องถิ่นได้อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์เป็นการรู้จักอารมณ์ของ
ตนแล้วนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ดีอย่างสร้างสรรค์ เช่นการสร้าง
ความเจริญให้กับชุมชนของตนทดแทนการมีพฤติกรรทุจริตในหน้าที่ อีกทั้งยังสามารถใช้ความฉลาด
ทางอารมณ์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญหา ตลอดจนการวางตน หรื อ ปฏิ บั ติ ต นได้เ หมาะสมกั บ ความเป็น
นักการเมืองท้องถิ่น คือใช้เหตุใช้ผลในการแก้ไขปัญหามิให้ส่งผลกระทบแล้วกลายเป็นปัจจัยเหตุ
สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมได้ในภายหลัง นอกจากนั้นแล้ว ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
ของนักการเมืองท้องถิ่นยังช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี เพราะสามารถต่อสู้ได้กับทุกปัญหาที่
เข้ามาเผชิญหน้ าอย่ างผู้ มีส ติดี คือรู้ จั กอารมณ์ และควบคุมอารมณ์ของตนได้ในทุกสถานการณ์
เพราะฉะนั้นแนวทางพัฒนาในทางปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้องสามารถนาไปจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
หรือการจัดกลุ่มอาสาสมัคร หรือการร่วมกันกันแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในด้านการประกอบ
อาชีพ การสร้างรายได้เสริม ไปจนถึงการมีส่วนร่วมบริ หารจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชน หรือการ
จัดวางระบบการศึกษา และการสาธารณสุขพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบภายใต้การเข้ามากากับดูแล
จากประชาชนในพื้นที่ หรือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษา การวิจัยในพื้นที่ และ
กระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีเหตุผลตามสภาพความจริงของสังคมมนุษย์

องค์ความรู้ใหม่ (Originality and Boby of Knowledge)
ลักษณะของหลักธรรมและองค์ประกอบรู้เวลา และชุมชน รู้บุคคล รู้เหตุ และรู้ประมาณ มี
ค่าอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับลักษณะของบุคลิกภาพนักการเมืองที่มีองค์ประกอบด้านลักษณะที่
ชื่นชอบ ความกังวลผิดปกติ การแสดงความถูกต้อง และทักษะการเมือง รวมถึงผลทางการเมืองและ
องค์ประกอบ ความถูกต้องในการเป็นผู้แทน การเปิดโอกาส และความอดทนต่อการเรียกร้อง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้านเช่นเดียวกัน
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ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
นักการเมืองท้องถิ่นทุกองค์กรสามารถนาเอาผลวิจัยนี้ไปฝึกปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพ
ทางการเมืองที่เหมาะสม โดยเฉพาะการฝึกฝนตนเองในการใช้เหตุใช้ผลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีความสุขเพิ่มมากขึ้น
ผ่านกิจกรรม หรือโครงการที่สามารถนาไปลงมือปฏิบัติได้ รวมถึงนักวิจัย นักวิชาการ และประชาชน
ที่สนใจอาจนาเอาประเด็นที่ค้นพบจากงานวิจัยนี้ไปวิจัยต่อยอดทั้งในรูปของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
หรือการวิจัยเชิงทดลอง โดยเน้นการทาความเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิ กภาพ
นักการเมืองด้านการสื่อสาร การสร้างลักษณะที่ชื่นชอบ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะทางการเมืองของ
กลุ่มการเมืองท้องถิ่นในแต่ละระดับ นอกจากนั้นแล้ว ยังอาจนาเอาผลวิจัยนี้ไปใช้ศึกษากับกลุ่ม
ประชากรอื่นที่มิได้อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
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