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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะรูปแบบสมรรถนะของผู้น าเทศบาลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับ
การศึกษาในครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของเทศบาลที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2559 จ านวน 
19 คน และการสนทนากลุ่ม (focus group) จ านวน 30 คน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (analytic induction) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และใช้การวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (data triangulation)  ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะของผู้น า
เทศบาลที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วย สมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศ าสตร์ สมรรถนะผู้น าเชิงจริยธรรม  
และสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ควรมีการสร้างหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาให้ผู้น าเทศบาลมีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ และควรมีการก าหนดมาตรการในการ
ลงโทษที่จริงจังส าหรับผู้น าที่กระท าความผิด โดยเฉพาะประเด็นทางด้านการขาดจริยธรรม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่ผู้น า
ควรจะต้องมี 
ค ำส ำคัญ: สมรรถนะของผู้น า, เทศบาล, การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
Abstract 

This research aimed to study the characteristics of competency models of municipal leaders for 
sustainable development.  For the study method, researcher used the qualitative method.   The study 
employed the in- depth interviews, key informants, and person who involved in the operation of the 
municipality which received the Good Governance Award from 2012 to 2016 from 10 persons and used 
focus group method from 30 persons. The researcher use analytic induction for data analysis and use data 
triangulation.  The finding indicated that municipal leadership competency that affect sustainable 
development were strategic leadership competency, ethical leadership competency and transformational 
leadership competency.  Policy recommendations to relevant agencies suggest that the curriculum should 
be provided to develop leaders. This will affect sustainable development. There should be serious penalties 
for offenders. In particular, the issue of lack of ethics. It is very important that leaders should have. 
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1. บทน ำ  
ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบันได้ส่งผลให้องค์การต่าง ๆ แสวงหาแนวทางในการสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันและสร้างการอยู่รอดให้กับองค์การของตนเอง การให้ความส าคัญเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากร (Competency)  
ก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงที่องค์การได้น ามาปรับใช้ เพราะสมรรถนะจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของบุคคลคนหน่ึงจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ัน สมรรถนะจึงเป็นพฤติกรรมการท างานที่ส าคัญ ซึ่งประกอบขึ้นจากหลาย ๆ คุณลักษณะที่
สามารถวัด สังเกต ตลอดจนประเมินผลได้ รวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (เจษฎา  นกน้อย , 2552) ซึ่ง
ความส าเร็จดังกล่าวน้ี ไม่ใช่เป็นเพียงการตัดสินจากสิ่งที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันเท่าน้ัน แต่จ าเป็นต้องพิจารณาจากผลการสั่งสมสร
รถนะที่มีมาต้ังแต่อดีต องค์การใดที่ให้ความส าคัญกับการจัดการประเด็นสมรรถนะ ก็อาจจะเป็นแนวทางหน่ึงที่ส่งผลให้
องค์การประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น (Boxall, 1996) ดังน้ัน ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและองค์การที่มี
ประสิทธิภาพสูง (High Performance Organizations) จึงเป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กัน เพราะเมื่อองค์การมีความต้องการ
ที่จะบรรลุผลส าเร็จในระดับสูงแล้ว ก็ย่อมต้องการบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี มีแรงผลักดันที่จะน าพาองค์การไปสู่การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี ในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ผู้น าหรือผู้บริหารขององค์การต่างเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากในการ
ตัดสินใจก าหนดนโยบาย ซึ่งหากผู้น าตัดสินใจด้วยพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้องก็จะสามารถก่อให้เกิดความส าเร็จและการพัฒนาใน
องค์การต่าง ๆ ได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ผิดพลาดก็อาจจะส่งผลเสียต่อองค์การดังกล่าว
ได้ ดังน้ัน ตามแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้น า (Competency)  สมรรถนะในระดับตัวบุคคล จึงเกี่ยวข้องกับความสามารถ
ของบุคคล อันประกอบด้วยคุณลักษณะและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ความรู้ ทักษะ ความเอาใจใส่ และความขยันหมั่นเพียร 
ดังน้ัน ความสามารถในลักษณะน้ีจึงไม่ใช่อาศัยความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นความรู้ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ท างาน ส่วนสมรรถนะในระดับองค์การหรือเทศบาล เป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นให้องค์การท างานได้บรรลุผลส าเร็จ และมักเป็น
ความสามารถที่มีเหนือกว่าองค์การอื่น (สืบวงศ์  กาฬวงศ์, 2554) ด้วยเหตุน้ี สมรรถนะจึงเป็นสิ่งที่ท าให้เทศบาลบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ได้ 

ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลก็เช่นเดียวกัน  บทบาทของผู้น าทางการเมืองเข้ามามีอิทธิพล
อย่างมากต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ “สมรรถนะของผู้น า” (Leadership competency) ดังน้ัน 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดน่ิงของโลกในปัจจุบัน ผู้น าได้เข้ามามีส่วนส าคัญในการน าพาเทศบาลให้สามารถด าเนิน
นโยบายต่าง ๆ ให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะถึงแม้เทศบาลจะเป็นองค์การภาครัฐก็ตาม แต่สมรรถนะของผู้น า
ก็มีบทบาทส าคัญในการท าให้เทศบาลมีความสามารถที่โดดเด่นเหนือกว่าเทศบาลอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน ในช่วงระยะเวลา
กว่า 40 ปีที่ผ่านมา มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคคลออกมามากมาย เพราะต่างตระหนักดีว่า การจะสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์การได้น้ัน จ าเป็นอาศัยการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (competency – based - 
advantage) เพราะฉะน้ันการท านายความส าเร็จโดยวัดจากเพียงสติปัญญา อาจจะยังไม่สามารถอธิบายความส าเร็จได้  
การทดสอบสมรรถนะที่ดีจึงควรวัดจากพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้พร้อมทั้งมีเกณฑ์ที่เปิดเผย เน่ืองจากผลความส าเร็จของ
การปฏิบัติงานย่อมสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสติปัญญา ความรู้ ทัศนคติ ทักษะต่าง  ๆ รวมถึงแรงขับจากทั้งภายในและ
ภายนอกของบุคคลน้ัน ๆ (McClelland, 1973 อ้างถึงใน นิสดารก์  เวชยานนท์, 2549) สมรรถนะจึงเป็นคุณลักษณะต่าง ๆ 
ของบุคคลที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้น า
เทศบาลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะท าให้ทราบถึงลักษณะรูปแบบสมรรถนะผู้น าของเทศบาลที่มีประสิทธิผลในการน าพา
เทศบาลให้อยู่รอดภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
เพ่ือศึกษาลักษณะรูปแบบสมรรถนะของผู้น าเทศบาลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น ามาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  รวมทั้งเป็นสะพานเชื่อมโยงที่ส าคัญในการน ามาสู่การอธิบายผลการศึกษาจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีได้ดังน้ี 

3.1 สมรรถนะผู้น ำเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Leadership Competency) 
บุคคลที่ถือได้ว่ามีความส าคัญมากบุคคลหน่ึงก็คือ ผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ เพราะจะเป็นบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับความส าเร็จขององค์การโดยรวม (สืบวงศ์  กาฬวงศ์, 2554)  ประเด็นสมรรถนะของผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ จึงถือได้ว่า
เป็นขีดความสามารถอันโดดเด่นของบุคคลที่เป็นผู้น าในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์การ โดยผ่านการใช้
ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถน าพาองค์การให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ส าหรับลักษณะของสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์น้ัน  สามารถจ าแนกออกได้ 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการพัฒนาและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 2) สมรรถนะด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล  
3) สมรรถนะด้านการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนกิจกรรมไปสู่ทิศทางเดียวกัน 
4) สมรรถนะด้านการสร้างปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และด้านที่ 5) สมรรถนะด้านการพัฒนาความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน (พิสิษฐ์  จอมบุญเรือง, 2553) 

3.2 สมรรถนะผู้น ำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership Competency) 
เมื่อจริยธรรม คือ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม และกฎศีลธรรม (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 

2554) ดังน้ัน มนุษย์จึงใช้จริยธรรมเป็นหลักส าคัญในการจ าแนกสิ่งที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า จึงอาจกล่าวได้ว่าจริยธรรม
เป็นกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติหรือหลักความจริงที่เป็นแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัติน่ันเอง (ไสว  มาลาทอง , 2542) 
และเมื่อค าว่า “ผู้น า” มารวมกับค าว่า “จริยธรรม” กลายเป็น “ผู้น าเชิงจริยธรรม” แล้ว ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญ
ของคนที่เป็นผู้น าขององค์การที่จะต้องมีพฤติกรรมที่สมควรปฏิบัติเป็นแบบอย่าง เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้อง (วิรัช วรรณรัตน์ และโกสุม สายใจ, 2556) จริยธรรมจึงถือเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญอีก
ประการหน่ึง เพราะจริยธรรมจะเปรียบเสมือนเข็มทิศในการก าหนดทิศทาง หรือตัวชี้ทิศทางไปในทางบวก (ทางที่ดี) หรือทาง
ลบ (ทางที่ไม่ดี) น่ันเอง (รัตติกรณ์  จงวิศาล, 2559: 111) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าในองค์การของภาครัฐ  เพราะหากบริหารงาน
โดยไม่มีจริยธรรมก็จะส่งผลเสียตามมามากมาย 

3.3 สมรรถนะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Competency) 
ในโมเดลภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ (model of the full range of leadership) Bass & Avolio (1994) ได้เสนอ

เกี่ยวกับผู้น าการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ว่าจะต้องประกอบด้วยพฤติกรรมเฉพาะที่ส าคัญ 4 ประการ (Four I’s) คือ 1) การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผู้น าเชิงบารมี (Idealized influence or charisma leadership: II or CL) คือ การที่ผู้น า
แสดงตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ตาม ท าให้เป็นที่น่าเคารพนับถือ ใช้หลักศีลธรรมและจริยธรรมในการไม่ค านึงถึงประโยชน์ของ
ตนเอง แต่จะให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นอันดับหน่ึง ซึ่งจะท าให้ผู้ตามซึมซับและรับรู้ได้เองจากการ
กระท าของผู้น า จึงอาจเรียกอีกอย่างว่าผู้น าเชิงบารมี 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration motivation: IM) คือ ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงจะต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นภายใน ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพ่ือให้มุ่งสู่เป้าหมายในอนาคตร่วมกัน 3) การ
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กระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation: IS) คือ การที่ผู้น าพยายามกระตุ้นให้ผู้ตามมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
องค์การอย่างมีเหตุมีผล  พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะหาแนวทางการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการที่ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามได้
พยายามคิดนอกกรอบเดิม ๆ จากที่เคยปฏิบัติกันมา 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration 
: IC) คือ การที่ผู้น าให้ความส าคัญกับผู้ตามเป็นรายบุคคล คอยติดตาม ถามไถ่ ดูแล ตลอดจนท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าเพ่ือ
พัฒนาการท างานให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการท างานมากยิ่งขึ้น 

 
4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ส าหรับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เจาะจงเลือก 
(Purposive Sampling) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเทศบาลทุกประเภท ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
และเทศบาลต าบล ซึ่งเป็นเทศบาลที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2559 โดยผู้วิจัยได้เลือกเทศบาลที่
ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครจ านวน 2 แห่ง เทศบาลเมืองจ านวน 2 แห่ง 
และเทศบาลต าบลจ านวน 2 แห่ง 

4.2 เครื่องมือ ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
4.2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งเป็นแบบทางการกึ่งโครงสร้าง กับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ง ได้แก่ 

กรรมาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานของเทศบาล จ านวน 19 คน  
4.2.2 แบบประเด็นหัวข้อที่ ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group) จากกลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 

Informant) ได้แก่ ผู้น าชุมชน ตัวแทนจากกลุ่มชุมชนต่าง ๆ และกลุ่มประชาชนทั่วไป จ านวน 30 คน 
4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและด าเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพโดยจ าแนก
ขั้นตอนออกเป็น 5 ขั้นตอนได้แก่ (1) การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (2) การตรวจสอบข้อมูล (3) การท าดัชนีข้อมูล (4) การท า
ข้อสรุปชั่วคราวและก าจัดข้อมูลและ (5) การสร้างบทสรุป (รัตนะ  บัวสนธ,์ 2556, น. 141-149) ดังมีรายละเอียดขั้นตอนดังน้ี 

4.3.1 กำรวิเครำะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างข้อสรุปชั่วคราวที่ เป็น
รูปธรรมจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามในพ้ืนที่เป้าหมายแต่ละครั้งแล้วด าเนินการสรุปข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามแต่ละ
พ้ืนที่และเชื่อมโยงข้อสรุปเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างบทสรุปข้อมูล 

4.3.2 กำรตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์เพ่ือ
หาคุณภาพของข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเพ่ือตอบค าถามในแต่ละวัตถุประสงค์โดย
เลือกใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data triangulation) เพ่ือที่จะพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาน้ันมีความถูกต้อง
หรือไม่ (สุภางค์ จันทวานิช, 2554: 128-130) โดยท าการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลในด้านของเวลาสถานที่ และบุคคลให้ครบ
ทั้ง 3 ด้าน เพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลให้เกิดความถูกต้องและชัดเจน 

4.3.3 กำรท ำดัชนีข้อมูล คือ การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและบันทึกไว้ในบันทึกภาคสนาม
โดยอาศัยค าหรือข้อความหน่ึง ๆ ก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลน้ันเพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยสามารถน าค าหรือข้อความมาสังเคราะห์เชื่อมโยง
ขอ้มูลปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ได้ ทั้งน้ี การท าดัชนีประกอบด้วยการจัดท าบัญชีดัชนีการปรับปรุงรายการค าหรือข้อความ
ในดัชนีและการจัดท าค าอธิบายให้ค าจ ากัดความดัชนีข้อความแต่ละตัวและการท าดัชนีในบันทึกภาคสนาม 
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4.3.4 กำรท ำข้อสรุปช่ัวครำวและกำรก ำจัดข้อมูล ผู้วิจัยจะเชื่อมโยงค าหรือค าหลักเข้าด้วยกันโดยใช้ข้อความหรือ
ประโยคอธิบายความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของดัชนีค าหรือค าหลักเหล่าน้ันการท าข้อสรุปชั่วคราวจ าเป็นต้องอาศัยทักษะการ
เขียนและการใช้หลักภาษาข้อความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในเชิงเหตุผลระหว่างดัชนีต่าง ๆ 

4.3.5 กำรสร้ำงบทสรุป คือ การเขียนข้อค้นพบจากงานวิจัยโดยผู้วิจัยได้เขียนเชื่อมโยงข้อสรุปแต่ละชุดเข้าด้วยกัน
ตามล าดับความเกี่ยวข้องของแต่ละข้อสรุปและรวบรวมกระทั่งได้บทสรุปทั้งหมดของค าตอบให้กับปัญหาการวิจัยในครั้งน้ีและ
การพิสูจน์บทสรุปจะมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่มีความเป็นนามธรรมกลับไปสู่ข้อเท็จจริงเชิงรูปธรรมอีกครั้ง 

 
5. สรุปผลกำรวิจัย 

จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
ผู้วิจัยพบประเด็นสมรรถนะของผู้น าเทศบาลที่เป็นปัจจัยส าคัญส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดังน้ี คือ  

5.1 สมรรถนะผู้น ำเชิงยุทธศำสตร์ 
ผลการวิจัยพบข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจะมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งมี

สมรรถนะการเป็นผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน เน่ืองจากในแง่ของการปฏิบัติงานจริง ผู้น าจะต้องร่วมกันคิด
วิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ และเมื่อตัดสินใจได้แล้วจะต้องมีการสื่อสาร ถ่ายทอดให้สมาชิก
ในองค์การทุกคนได้ทราบ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ พร้อมทั้งผู้น าจะต้องเสริมสร้าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเองได้มากขึ้นด้วย ดังน้ัน การที่จะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์จะสามารถน าพาองค์การไปสู่จุดหมายได้ 
ย่อมต้องใช้แรงขับทั้งภายในและภายนอกในการกระตุ้นให้บุคคลอื่นยอมท าตาม จึงจ าเป็นต้องอาศัยการร่วมมือจากทุกฝ่าย 

ด้วยเหตุน้ี บทบาทหน้าที่ของผู้น าเชิงยุทธศาสตร์จึงไม่ได้เสร็จสิ้นเพียงแค่การก าหนดทิศทางของยุทธศาสตร์เท่าน้ัน 
แต่ยังต้องคอยติดตามกระบวนการน าไปปฏิบัติ ประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ตลอดจนการรับฟังข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงการก าหนดยุทธศาสตร์ในครั้งต่อไป เพราะฉะน้ัน บุคคลที่จะเป็นผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ได้น้ัน นอกจากจะเป็นผู้ที่รู้จักคิด
วางแผน และฉลาดในการเลือกยุทธวิธีแล้ว ยังจะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ การมีภาวะผู้น าที่แท้จริง โดยจะเน้น
ความส าคัญของความมั่นคงในค าพูด การกระท า และค่านิยมของผู้น า ซึ่งจะมีความหมายครอบคลุมไปถึงค่านิยมในทางบวก 
การตระหนักรู้ตัวเองของผู้น า รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ไว้ใจได้กับผู้ตาม 

ฉะน้ัน สมรรถนะของผู้น าเชิงยุทธศาสตร์จึงเป็นอีกขีดความสามารถหน่ึงที่ผู้น าในปัจจุบันควรจะต้องมี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันด้วยแล้ว ท้องถิ่นจะต้องมีการบริหารงานแบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าแนวคิดของ
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์จะใช้ได้ดีในทางสาขาการบริหารธุรกิจ แต่ในทางการจัดการภาครัฐก็สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
เช่นเดียวกัน ทั้งน้ี ต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ให้เป็นลักษณะของการบริหารจัดการท้องถิ่น (Local governance) ซึ่งต้อง
มีลักษณะที่ส าคัญ คือ 1) รัฐจะไม่ใช่กลไกหลักในการบริหารท้องถิ่น แต่จะมีตัวแสดงในลักษณะของเครือข่าย (Network)  
จากหลากหลายภาคส่วน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 2) รัฐมีการลดบทบาท เพ่ือให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการ
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุด 3) เป็นแนวทางการให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation) และ 4) ถึงแม้ว่ารัฐจะยังคงมีหน้าที่ในการ
ตอบสนองตามนโยบาย แต่มีการให้ความส าคัญกับปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะจากภาคเอกชน จึงเป็นไปในลักษณะของพหุ
สังคม (Pluralism) มากยิ่งขึ้น เพ่ือน ามาเป็นกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล  
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5.2 สมรรถนะผู้น ำเชิงจริยธรรม 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นขีดความสามารถอันโดดเด่นที่ส าคัญอีกประการหน่ึงส าหรับผูท้ี่

เป็นผู้น าของเทศบาลและยังส่งผลต่อศักยภาพทางการคลังของเทศบาลด้วย กล่าวคือ ประเด็นจริยธรรมเป็นข้อพึงปฏิบัติที่
มนุษย์น ามาใช้ในการจ าแนกสิ่งที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ดังน้ัน หากผู้ที่อยู่ในต าแหน่งผู้น าด้วยแล้ว อาจจะมีความ
จ าเป็นต้องมีการค านึงถึงประเด็นจริยธรรมมากกว่าบุคคลทั่วไป ส าหรับมาตรฐานในการประเมินจริยธรรมของผู้น าอาจมีความ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัฒนธรรม แต่ทั้งน้ี ในการประเมินจริยธรรมก็มักพิจารณาจากเกณฑ์ต่าง ๆ ดังเช่น 1) การพิจารณา
จุดประสงค์หรือผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย 2) การพิจารณาจากพฤติกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมหรือวิธีการ และ  
3) การพิจารณาจากผลลัพธ์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเกณฑ์ทั้งสามน้ีล้วนมีความสัมพันธ์กัน ดังน้ัน เมื่อผู้น ามาเกี่ยวข้องกับ
เรื่องเงินทอง และผลประโยชน์ ผู้น าจึงจ าเป็นต้องใช้จริยธรรมในการแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ควรให้ชัดเจน เพราะไม่เช่นน้ันจะน ามา
ซึ่งความเสียหายจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การภาครัฐที่ต้ผู้น าองมีความเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
รัฐโดยตรง ดังน้ัน การที่ผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพยายามในการเพ่ิมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุดและได้รับประโยชน์สูงสุด มีการพิจารณาเกี่ยวกับการกระจายต้นทุนและผลประโยชน์ที่ตกแก่ผู้รับบริการ
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม มีความพยายามในการรักษาสุขภาพทางการเงินการคลังให้อยู่ในสภาวะที่ดี เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้กับประชาชนได้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีศักยภาพทางการคลังที่เข้มแข็งเพียงพอและสามารถปฏิบัติหน้าที่ ต่าง  ๆ   
ได้ตลอดจนมีการยึดหลักธรรมาภิบาล เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ส านึกรับผิดชอบต่อสังคม จึงถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการ
บริหารการคลัง 

ฉะน้ัน สมรรถนะของผู้น าเชิงจริยธรรม จึงถือเป็นคุณลักษณะอีกประการหน่ึงที่ส่งผลต่อการเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพทางการคลังของเทศบาล เพราะหากผู้น าขาดซึ่งจริยธรรมไม่มีความซื่อสัตย์ ขาดจิตส านึกในการกระท าเพ่ือส่วนรวม
แล้ว การจะบริหารเทศบาลให้เจริญก้าวหน้าอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะมัวติดกับดักทางจริยธรรม น่ันเอง ส าหรับ
มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินจริยธรรมของผู้น าน้ัน มักจะประเมินจากวิธีการ พฤติกรรมและแรงจูงใจของผู้น าว่ามีความผิด
แผกหรือละเมิดกฎพ้ืนฐานของสังคมโดยทั่วไปหรือไม่ โดยส่วนใหญ่มักจะใช้เกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับ 1) จุดประสงค์หรือผล
สุดท้าย 2) พฤติกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมหรือวิธีการ 3) ผลลัพธ์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเกณฑ์ทั้งสามน้ีล้วนมี
ความสัมพันธ์กัน ดังน้ัน ไม่ว่าจะเป็นการเมืองในระดับประเทศ หรือในระดับท้องถิ่นก็ตาม ประชาชนล้วนต้องการผู้น าที่มี
จริยธรรมด้วยกันทั้งสิ้น 

นอกจากน้ี หากผู้น ายึดติดอยู่กับลาภ ยศ สรรเสริญก็เป็นกับดักทางจริยธรรมของผู้น าที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งอาจ
น าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่มีจริยธรรม เพราะเน่ืองจากข้อได้เปรียบในการเข้าถึงทรัพยากรได้มากกว่าบุคคลอื่น ผู้น าจึงอาจจะถูกสิ่ง
ดังกล่าวยั่วยุให้เกิดการกระท าที่ขัดต่อจริยธรรมจนเกิดการเอาประโยชน์ที่มิใช่ของตนมาเป็นของตนเอง 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมรรถนะของผู้น าเชิงจริยธรรมจึงถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะอีกประการหน่ึงที่ส่งผลต่อการเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเทศบาล เพราะหากผู้น าขาดซึ่งจริยธรรมไม่มีความซื่อสัตย์ ขาดจิตส านึกในการกระท าเพ่ือ
ส่วนรวมแล้ว การจะบริหารเทศบาลให้เจริญก้าวหน้าอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ดังน้ัน ในส่วนของสมรรถนะผู้น าเชิง
จริยธรรม เป็นลักษณะของธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ จึงเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์อ่ืน ๆ ตรงที่สามารถ
วิเคราะห์แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า แต่อย่างไรก็ตาม การที่ผู้น าหรือบุคคลใดมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดทางจริยธรรมหรือหลักปรัชญา พระธรรมค าสอนต่าง ๆ เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ได้สะท้อนว่าผู้น าคนดังกล่าวจะมี
สมรรถนะของการเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมเสมอไป ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน เน่ืองจากมีหลายปัจจัยด้วยกัน โดยอาจจะ
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับปัจเจกบุคคลหรือปัจจัยด้านสถานการณ์ที่จะเข้ามามีส่วนท าให้ผู้น ามีการตัดสินใจว่าจะมีหรือไม่
มีจริยธรรม 
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5.3 สมรรถนะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง   
ผลการวิจัยพบว่า เน่ืองจากการปรับตัวให้เข้ากับภาวะการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส าคัญ ดังน้ัน การด าเนินงานของ

เทศบาลในปัจจุบันมีความต้องการผู้น าที่มีความสามารถในการน าพาเทศบาลให้อยู่รอดและสร้า งความได้เปรียบทางการ
แข่งขันได้ ถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่จ าเป็นส าหรับผู้น าภาครัฐในทุกระดับ ซึ่งผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการหน่ึงที่
ผู้น ามีอิทธิพลเหนือผู้ตามในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิดความเชื่อ เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุประสงค์และกล
ยุทธ์ขององค์การ จึงเป็นเหตุให้ลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงน้ีเป็นคุณลักษณะที่องค์การต่างมีความต้องการ เพราะผู้น า
ไม่ได้แสดงบทบาทการเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
เทศบาลและระหว่างเทศบาลได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มักจะเป็นผลพวงตามมาจากผู้น าการเปลี่ยนแปลงก็คือ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(creative and innovation) เพราะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมักจะเป็นผู้ที่คิดนอกกรอบ พยายามค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ทั้งที่อยู่ใน
รูปแบบของแนวความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  ที่ยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน หรืออาจจะเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มี
อยู่แล้วให้เกิดความทันสมัยก็ได้ ดังจะเห็นได้จากนวัตกรรมท้องถิ่น โดยเป็นความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการทรัพยากรของ
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมท้องถิ่นที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในท้องถิ่นน้ัน 
แต่อาจจะเคยมีการท าหรือเป็นต้นแบบการปฏิบัติในท้องถิ่นอื่นมาก่อน ดังน้ัน ผู้น าในท้องถิ่นจึงได้มีการน ามาปรับใช้ให้เข้ากับ
บริบทเชิงพ้ืนที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาพบว่าสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญอีกประการหน่ึงที่ส่งผลต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของเทศบาล เน่ืองจากหากผู้น าเป็นคนที่มีหัวคิดก้าวไกล ไม่ยอมหยุดน่ิงอยู่กับที่  ไม่ได้รอรับการช่วยเหลือจาก
รัฐบาลกลางเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ส าหรับสมรรถนะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงน้ีถือได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (New 
paradigm) ของการศึกษาผู้น าแนวใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะของการเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีการเสริมสร้างพลังอ านาจหรือพลังการจูง
ใจ การเป็นผู้มีคุณธรรม และการกระตุ้นผู้ตามให้มีลักษณะของการเป็นผู้น า น่ันคือลักษณะของ “ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
(Change agent)” จากประเด็นดังกล่าว มีข้อพึงสังเกตว่าผู้น าการเปลี่ยนแปลงมักจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “นวัตกรรม” 
(Innovation) เกิดขึ้นตามมาด้วย 

ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญอย่างหน่ึงของบุคคลที่
เป็นผู้น า เพราะเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา คุณลักษณะดังกล่าวจึงเป็นคุณลักษณะที่ทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความต้องการ ไม่มองว่าตนเองเป็นเพียงองค์ประกอบย่อยของรัฐเท่าน้ัน มีการลดความเป็นระบบราชการลง  
และปรับบทบาทให้มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น พยายามคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนท าให้ชุมชนมีความน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือผลลัพธ์สุดท้าย ก็คือ 
“ผลประโยชน์สาธารณะ” ซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการจัดการภาครัฐ น่ันเอง 

 
6. อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ส าหรับสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ มีความส าคัญเกี่ยวข้องทั้งในส่ วนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติ รวมทั้ง
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานของผู้น าก็มีส่วนส าคัญด้วยเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
สืบวงศ์  กาฬวงศ์ (2554) Zumalia Norzailan, Rozhan B. Othman and Hiroyuki Ishizaki (2016) ส าหรับรูปแบบการ
คิดเชิงยุทธศาสตร์ของผู้น าที่สะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และนโยบายในการด าเนินงานมีส่วนส าคัญในการท าให้เกิด
ค่านิยมร่วมกัน แต่ค่านิยมดังกล่าวจะไม่เกิดผลใดหากไม่มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น 
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นอกจากน้ี ในส่วนของสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมักจะเป็นอีกหน่ึงสมรรถนะที่มักมีการกล่าวถึ งควบคู่กับ
สมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์ เน่ืองจากมีผลการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่าคุณลักษณะหน่ึงของผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ คือ สมรรถนะด้าน
การคิดเชิงยุทธศาสตร์และสมรรถนะด้านการบริหารเปลี่ยนแปลง มักจะเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวของผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ 
(Kate Wright, Louis Rowitz, Adelaide Merkle and Michael W. Reid, 2000) (Guangrong Dai and Kaiguang (Carl) 
Liang, 2012)  และ Delia Davila Quintana, Mora Carmen, Jose-Gines Ruiz, Luis E.Vila (2014) โดยอาจกล่าวได้ว่า 
สมรรถนะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ ในการท าให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
ตามที่คาดหวังไว้ ดังน้ัน ผู้น าเชิงยุทธศาสตร์จะต้องเป็นผู้ที่สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากยุทธศาสตร์เป็นสิ่งที่
น ามาซึ่งกระบวนการ พฤติกรรม และวัฒนธรรมในการท างานรูปแบบใหม่ จึงย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้ปฏิบัติงานที่
ยังเคยชินกับการท างานในรูปแบบเดิม ๆ จนท าให้รู้สึกไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ยังมีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติของการปฏิบัติอีกด้วย (Susan  Fitzgerald and Nicola S Schutte, 2010)  
และ Robert E. Freeborough, 2012) 

ในส่วนของสมรรถนะผู้น าเชิงจริยธรรม เป็นลักษณะของธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ จึงเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์มี
ความแตกต่างจากสัตว์อ่ืน ๆ ตรงที่สามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า แต่อย่างไรก็
ตาม การที่ผู้น าหรือบุคคลใดมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทางจริยธรรมหรือหลักปรัชญา พระธรรมค าสอนต่าง ๆ เป็นอย่างดี
แล้วก็ไม่ได้สะท้อนว่าผู้น าคนดังกล่าวจะมีสมรรถนะของการเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมเสมอไป ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน 
เน่ืองจากมีหลายปัจจัยด้วยกัน (Michel Dion, 2012) สอดคล้องกับการศึกษาของ Lucas E. Hartman (2013) โดยอาจจะ
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับปัจเจกบุคคลหรือปัจจัยด้านสถานการณ์ที่จะเข้ามามีส่วนท าให้ผู้น ามีการตัดสินใจว่าจะมีหรือไม่
มีจริยธรรม 

 
7. ข้อเสนอแนะและกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์  

7.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาให้ผู้น าเทศบาลมีคุณลักษณะต่าง ๆ ทั้งสมรรถนะผู้น าเชิง
ยุทธศาสตร์ สมรรถนะผู้น าเชิงจริยธรรม และสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

7.2 ควรมีการก าหนดมาตรการในการลงโทษที่จริงจังส าหรับผู้น าที่กระท าความผิด โดยเฉพาะประเด็นทางด้านการขาด
จริยธรรม เพ่ือเป็นการป้องกันการกระท าความผิด และส่งเสริมผู้ที่กระท าความดี  
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