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การศึกษาครั้งมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็ นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของผูน้ า
ท้องถิ่ นในอาเภอลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุ มธานี 2) เพื่ อศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของ
ประชาชนต่อภาวะผูน้ าของผูน้ าท้องถิ่นในอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิงปริ มาณ ประชากรคือ ประชาชนที่อยูอ่ าศัยในเขตอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จานวน
66,360 คน กลุ่ มตัวอย่าง จานวน 382 คน วิธีก ารสุ่ มตัวอย่าง อย่างง่ าย เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นวิจยั คื อ
แบบสอบถาม การวิเ คราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้ โปรมแกรมส าเร็ จ รู ป คอมพิ ว เตอร์ สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษา พบว่า 1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของผูน้ าท้องถิ่นในอาเภอ
ลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ น
ระดับ มากทั้ง 5 ด้า น คื อ ด้า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมา ด้า นความ
รับผิดชอบ ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้านบุคลิกภาพ และด้านการตัดสิ นใจ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด 2. การ
เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของผูน้ าท้องถิ่นในอาเภอลาดหลุ มแก้ว
จังหวัดปทุมธานี จาแนกตาม อายุ อาชีพและรายได้ พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน ส่ วนเพศและระดับ
การศึกษาไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ : ภาวะผูน้ า ผูน้ าท้องถิ่น ชุมชน
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Abstract
The objectives of this research were to study 1) Opinion of people toward Leadership of
local leader in Latlumkaeo District, Pathumthani Province. 2) To compare Opinion of people
toward Leadership of local leader in Latlumkaeo District, Pathumthani Province. . This study
used quantitative research. The populations were 66,360 people in Lat Lum Kaeo District,
Pathumthani Province. The samples were 382 persons. Sampling method was simple sampling.
Research tool was questionnaire. Data analysis using the software package. Statistics used in
data analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA.
The results of the study revealed that 1. Opinion of people toward Leadership of local
leader in Latlumkaeo District, Pathumthani Province. overall was more level. When considering
each aspect found that Morality and ethics has highest mean. Next, They were responsibility,
Communications and personality. And decision has lowest mean. 2. The compare level of
Opinion of people toward Leadership of local leader in Latlumkaeo District, Pathumthani
Province. classified by, age, occupation and income found that overall were different. Except
gender and education level were not different.
Keyword : Leadership, Local leader, Community
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