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สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ 

ของปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน 3) เพ่ือสรางสมการพยากรณปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 4) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกับการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ในการวิจัย 

ครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน จํานวน 5,290 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 372 คนโดย

วิธีการใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของทาโร ยามาเน เลือกสุมตัวอยางจากแตละกลุมตาม

สัดสวนประชากร สุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย ใชวิธีการจับฉลากเพ่ือใหทุกหมูบานมีโอกาสถูก

เลือกเทา ๆ กัน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด แบง

ออก 4 ตอน 

ผลการวิจัยพบวา 

1) ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอ 

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.71  

2) ปจจัยท้ัง 4 พบวา มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01 (r = .340, 532, 493 และ .437)  

3)  ตัวแปรพยากรณท้ัง 4 ตัวมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 สามารถพยากรณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาประสิทธิภาพในการ

ทํานายรอยละ 36.30 (R2 = .363)  



ข 

จากผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน สามารถสรางสมการและพยากรณไดดังนี้ 

สมการในรูปคะแนนดิบ 

SUM-Y (การตัดสินใจ) = 1.946 + .072 + .107 + .164 + .171 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

SUM-Y (การตัดสินใจ) = .311 + .199 + .152 + .096 

4. ขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พบวา 1) นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง มากท่ีสุดคือ 

นโยบายของพรรคมีความชัดเจนและใหประโยชนกับประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม 2) คุณสมบัติของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง มากท่ีสุดคือผูสมัครรับเลือกตั้งนายกควรเปนคนดี มีคุณธรรม เขาถึงไดงาย  

3) พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด มากท่ีสุดคือพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองควรใหคนท่ีมี

ความรูความสามารถ มีการศึกษา เขาใจกฎหมาย ระเบียบ สั่งการของทองถ่ิน มีใจในการพัฒนา

ทองถ่ินอยางแทจริง ไมหวังผลประโยชนตอบแทน และ 4) รูปแบบการหาเสียง มากท่ีสุดคือการหา

เสียงตองคํานึงถึงความเปนไปได และสามารถทําใหสําเร็จดังท่ีหาเสียงไวไดจริง 
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The a substance composes this have the objective as follows, 1) For studies 

factor level that bears fruit with the making a decision elects organization president 

administrates Tumbol Chum Phae, Amphur Chum Phae, 2) Khon kaen Provinces for 

study the relation s of the factor that s bear fruit with the making a decision s elect 

organization president s administrate Tumbol Chum Phae, Amphur Chum Phae, 3) 

Khon kaen Provinces for build the algebraic equation s forecast the factor that s bear 

fruit with the making a decision s elect organization president s administrate Tumbol 

Chum Phae, Amphur Chum Phae, 4) Khon kaen Provinces for study the suggestion s 

about the factor that s bear fruit with the making a decision s elect organization 

president s administrate Tumbol Chum Phae, Amphur Chum Phae, Khon kaen 

Province, in the research this time the sample that uses in the research this time 

people who has president organization vote administrates Tumbol Chum Phae, 

Amphur Chum Phae, Khon kaen Province 5,290 persons amounts, get amount 372 

persons sample by formula calculation size example instruction with the way of rub 

plainly, guard, choose at random an example each from the group in proportion the 

people, Take a random at random easily, use the way draws lots for every a village is 

was likely chose equal, prevent, a tool that use in the research in this time be the 

questionnaire, (Questionnaire), The researcher establishes from document education 

and the research that relate, which, There is the character is end question closes and 

the end open, distribute 4 while,  

Analyse personal factor of person answer the questionnaire, by value 

frequency distribution, (Frequency), and seek percentage value, (Percentage), analyse 

the factor that bear fruit with the making a decision elects organization president 



ง 

administrates Tumbol Chum Phae, Amphur Chum Phae, Khon kaen Province, by use 

readymade computer program, for example, average, (Mean), The value deviates the 

standard, (Standard Deviation), analyse the relation between the variable forecasts 

with standard variable, by seeking coefficient is related to (r) of Pearson (Pearson's 

Product Moment Correlation Cofficient), The analysis deteriorates multiple, (Multiple 

Regression Analysis), by use the way, Enter, for meet for the first time change that 

imply important, Then lead the variable that imply important go to analyse by use 

the way, Stepwise and lead statistics value has that to go to build suit the event 

forecasts, and analyse the suggestion of people about the factor that bear fruit with 

the making a decision elect organization president administrate Tumbol Chum Phae, 

Amphur Chum Phae, Khon kaen Province, use the analysis by, analyse the substance, 

(Content Analysis), already arrange the frequency, (Frequency), and present in table 

picture engages in business to narrate, 

The results were found as follows: 

1) The factor that affect the making a decision elects organization president 

administrates Tumbol Chum Phae, Amphur Chum Phae, Khon kaen Province, 

generally stay in many levels, be valuable share that 3.71,  

2) 4 both of factors meet that, There is way relation adds in the average, 

With the making a decision elects organization president administrates Tumbol Chum 

Phae in organization border administrates Tumbol Chum Phae, Amphur Chum Phae, 

Khon kaen Province, Implily important statistics way that . 01 (r = .340, 532, 493 และ 

.437), 

3) 4 variables forecast both of for example, Side policy factor of the 

candidate, Side property factor of the candidate, Side political party factor or politics 

group is under, and side format campaigning for an election factor, There is way 

relation adds in the average, Implily important statistics way that .01 level s can 

forecast important implily statistics way, by valuable the efficiency in predicting 

percentage 36.30 (R2 = .363)  

From analysis factor result that affect the making a decision elects 

organization president administrates Tumbol Chum Phae, Amphur Chum Phae, Khon 

kaen Province, can write the algebraic equation can forecast as follows, 



จ 

The algebraic equation in points raw picture, 

SUM-Y = 1.946 + .072 + .107 + .164 + .171 

The algebraic equation in points standard picture, 

SUM-Y = .311 + .199 + .152 + .096 

4. The suggestion about the factor that s affect the making a decision s 

elect organization president s administrate Tumbol Chum Phae, Amphur Chum Phae, 

Khon kaen Province, meet that, 1) Policy side of the candidate, most the policy of 

the party has the clearness and have given the advantage and people become 

visiblely 2) Property side of the candidate, most president candidate should are the 

good person, There is the virtue, appreciate get easy 3) Political party side or, politics 

group is under, most the political party or politics group should give a person who is 

omniscient the ability, There is the education understand the law, regulations, 

command of the locality, There is the mind in locality development actually do not 

wish the advantage compensates and 4) Format campaigning for an election side, 

most campaigning for an election must consider the possibility, be not speak or fix 

upward splendidly, look good but cannot, 
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สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดเพราะไดรับการสนับสนุนชวยเหลือและความกรุณาจากหลาย

ฝาย ผูวิจัยจึงขอขอบคุณสถาบัน องคกร และบุคคลท่ีไดใหความชวยเหลือไดแก มหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาจนสามารถนําความรูมาเขียนสาร

นิพนธนี้ได และกรุณาชี้แนะนําทางในการศึกษาคนควา  

ขอขอบคุณ พระนิทัศน ธีรปฺโญ, ดร. อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และรองศาสตราจารย 

ดร. ภาสกร ดอกจันทร อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวม ท่ีกรุณาแกไขเพ่ิมเติมเนื้อหา และแนะนํา

เก่ียวกับรูปแบบการจัดพิมพสารนิพนธใหถูกตองตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก ประธานกรรมการ ดร.ปดิษฐ คําดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุรินทร ภูสกุล กรรมการสอบสารนิพนธ  

ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีไดตรวจสอบสารนิพนธและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยจน

แลวเสร็จเรียบรอย 

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีของมหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกทานท่ีไดอุทิศแรงกาย

และแรงใจใหบริการท่ีดีเยี่ยมสนับสนุนการทําสารนิพนธ ซ่ึงเปนการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จ 

ตลอดจนขอขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีใหความชวยเหลือดวยการเติมเต็มสิ่งท่ีขาดแคลนและคอยใหกําลังใจ

ดวยดีเสมอมา  

ทุกทานท่ีกลาวมา ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา แนะนําองคความรู ให 

บริการ และชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของสารนิพนธฉบับนี้จนแลวเสร็จสมบูรณ ทายท่ีสุดขอขอบ 

คุณบิดา มารดา ครอบครัว ครูบาอาจารย ตลอดจนทุกทานท่ีมีสวนชวยสงเสริมใหสารนิพนธฉบับนี้

สําเร็จลงไดดวยดีทุกประการ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การปกครองสวนทองถ่ิน หรือการปกครองทองถ่ิน เปนรูปแบบการปกครองท่ีจําเปนและมี

ความสําคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งชุมชนท่ีมีการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย ซ่ึงกลาวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นไดวา รัฐบาลซ่ึงเปนกลไก

ในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น ยอมมีภาระหนาท่ีอยางมากมายในการบริหารประเทศให

ประชาชนไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต อีกท้ังความม่ันคงแหงชาติท้ังในทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แตยอมเปนไปไมไดท่ีรัฐบาลจะดูแล และจัดทําบริการใหกับประชาชน

ไดท่ัวถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปญหาเก่ียวกับความลาชาในการดําเนินงานการท่ี

อาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได และรวมท้ังขอจํากัดเก่ียวกับงบประมาณ 

และตัวบุคคลหรือเจาหนาท่ีดําเนินงานใหท่ัวถึงได เม่ือเปนดังนั้น การลดภาระของรัฐบาลโดยการให

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง เพ่ือการสนองตอบตอความตองการของชุมชนจะ

ไดเกิดความสะดวก รวดเร็วและตรงกับความมุงประสงคของชุมชน นั้น ๆ จึงเปนผลใหการปกครอง

ทองถ่ินมีบทบาท และความสําคัญเกิดข้ึน (สมใจ เจริญเมือง, 2555, หนา 1) 

การเลือกตั้งมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการแสดงออกทางดานสิทธิเสรีภาพ ความ 

คิดของประชาชนท่ีตองการตัวแทนของตนเองใหมีนโยบายในการบริหารในรูปแบบใดตองใหมีการ

พัฒนาไปในทิศทางใดและตองการผูแทนของตนเองท่ีมีลักษณะเชนใด การเลือกตั้งเปนกลไกการใช

อํานาจอธิปไตยโดยการไปใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนท่ีมีนโยบายตรงกับความตองการของตนเอง ใหไปใช

อํานาจอธิปไตยแทนตนดวยความชอบธรรม เพ่ือลดภาวะความตึงเครียด ขจัดความขัดแยง หรือการ

สืบตออํานาจ และเปนกลไกท่ีจะควบคุมใหผูแทนท่ีดํารงตําแหนงจากการเลือกตั้งตระหนักอยูเสมอวา 

ตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน เพราะประชาชนเปนผูกําหนดอนาคตทางการเมืองของตนดวย

การเลือกหรือไมเลือกตนกลับมาทําหนาท่ีผูแทนอีก ดังนั้นการเลือกตั้งจึงมีผลกระทบตอการพัฒนา

ทางการเมือง โดยประชาชนจะสํานึกถึงความจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีพลเมืองซ่ึงตองมีสวนรวมใน

การเลือกผูแทนเลือกรัฐบาล (นุชปภาดา ธนวโรดม, 2557, หนา 1) 

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เปนหนวยการปกครอง

สวนทองถ่ิน มีสภาองคการบริหารสวนตําบลทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงคอยควบคุมและตรวจ 

สอบฝายบริหารอันเปนวิถีทางแหงการถวงดุลอํานาจ กําหนดใหสภาองคการบริหารสวนตําบล

ประกอบดวยสมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีฝายบริหารกิจการขององคการ
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บริหารสวนตําบล ไดแก คณะนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ ซ่ึงอํานาจในการบริหารงานอยู ท่ี

คณะนายกองคการบริหารสวนตําบล และมีพนักงานสวนตําบล นําโดยปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

เปนหัวหนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง ท่ีนํานโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติ หนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบล นั้นตองติดตอและใหบริการแกประชาชน ท้ังในเรื่องงานการทะเบียน การ

สาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน ซ่ึงนับวาเปนภาระ 

หนาท่ีท่ีใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ินเปนอยางมาก มีหมูบานในเขตรับผิดชอบ 11 หมูบานมี 

ประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปข้ึนไป ขอมูลตามทะเบียนราษฎร ประชากรท้ังสิ้น 6,281 คน 

แยกเปนชาย 3,090 คน แยกเปนหญิง 3,191 (ขอมูล ณ วันท่ี 2 เมษายน 2558) จากสถิติการ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีผานมา เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2555 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

4,968 คน ชาย 2,460 คน หญิง 2,508 คน จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 2,004 คน คิดเปนรอยละ 

40.34 (แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ พ.ศ. 2554-2556, หนา 6-7) ซ่ึงถือวานอย

มาก เม่ือเทียบกับจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ดังนั้นการท่ีประชาชนจะตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบล หนวยงานผูรับผิดชอบ คุณสมบัติสวนตัวผูลงสมัครรับเลือกตั้ง พฤติกรรม ความรู

ความสามารถ กลุมหรือพรรคการเมือง นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติ เปนหนึ่งในหลาย ๆ ปจจัยท่ี

ประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง จะตองนํามาประกอบในการตัดสินใจ หากผูลงสมัครรับเลือกตั้งมี

พฤติกรรมท่ีไมดี ไมมีความรู ความสามารถ เปนท่ีพ่ึงใหกับประชาชนไมได หรือมีฐานะดีร่ํารวยใชเงิน

ซ้ือสิทธิ์ มีญาติพ่ีนองมากมาย นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติไมสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชน สิ่งเหลานี้ยอมเปนปญหาตอประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งท้ังสิ้น และเปนท่ีนาสังเกตวา 

ประชาชนซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการเลือกตัวแทนของตนเขาไปบริหารทองถ่ิน มีความลําบากในการ

ตัดสินใจเลือกเปนอยางไร จึงทําใหผูไปใชสิทธิในการเลือกตั้งแตละครั้งมีจํานวนนอยราย รูปแบบการ

หาเสียงก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งไดนํามาใชเพ่ือโนมนาวชักนําใหผูใชสิทธิตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงใหกับตนเอง รวมถึงการจัดการเลือกตั้ง หนวยงานราชการไดเขามาดูแลในเรื่องการ

บริหารจัดการการเลือกตั้งมากนอยเพียงไร การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือสรางการรับรู

ขาวสารทางการเมืองใหกับประชาชน ไดดําเนินการอยางเพียงพอ และท่ัวถึงประชาชนทุกคนหรือไม 

ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้ประชาชนใชเปนแนวทางในการตัดสินใจออกไปเลือกตั้ง ท้ังสิ้น 

ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ และเปนประชาชน 

ท่ีอยูในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว มีความสนใจ

จะศึกษาวาในการเลือกตั้งครั้งตอไป จะมีปจจัยใดบางท่ีประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงคํานึงถึง และ

นํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการไปเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลมากท่ีสุดโดย 

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาปจจัยเก่ียวกับนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติสวนตัวของ

ผูลงสมัครรับเลือกตั้ง กลุมหรือพรรคท่ีผูสมัครสังกัดและรูปแบบดานการหาเสียงของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง หรือจากคุณลักษณะการเปนผูบริหารท่ีดีของผูลงสมัครรับเลือกตั้ง มีวิสัยทัศนในการทํางาน
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เปนอยางไรสามารถท่ีจะทําไดจริง หรือเกิดการพัฒนาทองถ่ินไดมากนอยแคไหน สิ่งเหลานี้ประชาชน

ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจไปเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ มากนอยเพียงไร  

เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนมีสวนรวมในการไป

เลือกตั้งในครั้งตอไป  

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล

ชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

1.2.3 เพ่ือสรางสมการพยากรณปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหาร

สวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

1.2.4 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
1.3.1 ปจจัยท่ีคาดวามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีความสัมพันธกัน 

1.3.2 มีตัวแปรอยางนอย 1 ตัว ท่ีสามารถพยากรณตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

  

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 

ไดแก ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 5,290 คน  

1.4.2 ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้  

 1.4.2.1 ตัวแปรพยากรณ 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอ

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน ท้ัง 4 ปจจัย ตามแนวคิดของ โอมาร ดุมลักษณ (2555, หนา 41) คือ  

  1)  นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

  2)  คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
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  3)  พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด 

  4)  รูปแบบการหาเสียง 

 1.4.2.2 ตัวแปรเกณฑ ไดแก  

  1) การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุม

แพ จังหวัดขอนแกน แบงออกท้ัง 2 ดาน คือ  

   1.1)  ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร 

   1.2)  ดานวิสัยทัศน 

 1.4.2.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลชุม

แพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน จํานวน 11 แหง  

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ทําใหทราบระดับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจของประชาชนในการ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

1.5.2 ผลการวิจัยสามารถนํามาปรับปรุงพัฒนาปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

1.5.3 ทําใหทราบขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

1.5.4 ทําใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกับ

การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

1.5.5 ทําใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลใหกับทองถ่ินท่ีสนใจนําไปพัฒนาดาน

การจัดการเลือกตั้งในเขตพ้ืนท่ีของตน 

  

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
นายกองคการบริหารสวนตําบล หมายถึง หัวหนาคณะผูบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

คุณลักษณะ หมายถึง เอกลักษณสวนตัว ท่ีมีลักษณะพิเศษ มีความแตกตางจากคนอ่ืน 

ประกอบดวยสิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ ภาวะดานอารมณและจิตใจ ความตองการ ความคิด 

วิสัยทัศน ความเปนผูนําผูบริหารท่ีดี การตัดสินใจ แรงขับ และคานิยม ตาง ๆ ของบุคคลท่ีแตกตางกัน

ออกไป  

การตัดสินใจ หมายถึง การตกลงใจกาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งเบอร

ใดเบอรหนึ่ง ของประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย 2 ดาน ดังนี้ 



5 
 

1) ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร หมายถึง การท่ีประชาชนพิจารณาผูลงสมัครรับ

เลือกตั้ง คุณลักษณะของผูสมัครตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีความนาเชื่อถือ ผูสมัครตองเปนผูกลาคิด 

กลาตัดสินใจ ผูบริหารตองสรางบารมี การสรางบารมีทําไดโดย การคิด การพูด การทําเพ่ือประโยชน

ของคนสวนใหญ ผูสมัคร2มีเมตตา2 มีความโอบออมอารี พ่ึงพาอาศัยไดตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน ผูสมัคร 2มี

การสั่งสมปญญา หาความรูใหตนเองตลอดเวลา 2 ผูสมัคร 2มีความอดทนอดกลั้น 0ตอสิ่งเราตาง ๆ 0

ผูสมัคร2มีสัจจะวาจา พูดคําสัตย0 ไมโกหก หลอกลวง ผูสมัคร2มีวิริยะ อุตสาหะ บําเพ็ญความเพียร ขยัน

อดทน 2 ผูสมัครทํางานโปรงใส ตรวจสอบได ผูสมัคร 2มีความตั้งใจอยางแนวแนป 2ฏิบัติงานอยางทุมเท 

และเสียสละ รักและเห็นความสําคัญของอาชีพ2ตนเอง 

2) ดานวิสัยทัศน หมายถึง การท่ีประชาชนพิจารณาผูลงสมัครรับเลือกตั้ง คุณลักษณะของ

ผูสมัครตองมีความคิดอยางละเอียด รอบคอบ คิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ เพ่ือสรางผลงาน สิ่งใหม ให

เกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง มีจิตนาการ0 ใ0หเกียรติวิธีคิดของแตละคน รับฟงทุกคนดวยความเขาใจ เห็น

ใจ ใสใจ ใหโอกาสทุกคนมากข้ึน ผูบริหารตองคิดการไกล มองถึงอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน 0ตัว 0ผูบริหารตอง

ชัดเจน กลาคิด กลาตัดสินใจ ผูบริหารตองสงเสริมพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนใหเกิดความยั่งยืน 

สรางความรัก ความสามัคคี สรางความสมานฉันท ใหเกิดข้ึนกับคนในชุมชน รับฟงไดทุกความคิดเห็น 

ไมมีอคติ สรางการมีสวนรวม โดยใหประชาชนในหมูบานรวมกันคิดรวมกันแกปญหาตามความ

เหมาะสมและตามอัตภาพของชุมชนนั้น วิสัยทัศนของผูบริหารตองเปนจริงได และผูบริหารตองกระทํา

จนสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงคของสิ่งท่ีตั้งใจไววาจะทําใหสําเร็จ และทําใหเกิดเห็นเปนรูปธรรมไดอยาง

ชัดเจน 

ปจจัยท่ีสงผลกับการตัดสินใจ หมายถึง แนวคิด ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งได

กําหนดไว รวมถึงคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ รูปแบบ 

กระบวนการในการหาเสียงเลือกตั้ง ท่ีสงผลใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกผูสมัครคนใดคนหนึ่ง ประกอบดวย 4 

ปจจัย ดังนี้ 

1) นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง หมายถึง การท่ีประชาชนตกลงใจลงคะแนนเลือกตั้ง

ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งโดยพิจารณาจากนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้งวาไดกําหนดนโยบายข้ึนมา 

โดยท่ีนโยบายมีความชัดเจน มีนโยบายในการพัฒนาใหม ๆ ในทองถ่ินเกิดข้ึน มีประโยชนตอ

ประชาชนโดยสวนรวม มีความเปนไปไดท่ีจะปฏิบัติไดจริง มีความนาเชื่อถือ นโยบายสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของพรรค นโยบายกําหนดข้ึนจากสภาพขอมูลท่ีเปนจริง ขอบเขตระยะเวลาท่ีแนนอน 

ตองถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายสามารถครอบคลุมไปถึงสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคตดวย 

2) คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง หมายถึง ประชาชนตกลงใจลงคะแนนเลือกตั้งใหแก

ผูสมัครรับเลือกตั้งโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง วาเปนผูมีบุคลิกลักษณะและ
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บุคลิกภาพดี มีอายุท่ีเหมาะสม มีความซ่ือสัตยสุจริต เปนผูมีการศึกษาอยูในระดับดี มีความรู ความ 

สามารถ เปนญาติพ่ีนอง หรือเปนคนในหมูบานตนเอง อยูในครอบครัวอบอุน มีความเปนกันเองกับ

ประชาชน มีประสบการณการทํางาน และผูสมัครเปนท่ียอมรับของคนในสังคม 

3) พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด หมายถึง พรรคการเมืองหรือกลุมการเมือง

สังกัดท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดอยู โดยพิจารณาจากการท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งมีเครือญาติในเขต

เลือกตั้งมาก มีคนในหมูบานเปนหัวคะแนนให รูสึกนิยมในตัวหัวหนาพรรคการเมืองหรือกลุมการเมือง

นี้ รูสึกเปนสมาชิกพรรคเดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง ศรัทธาในชื่อเสียง นโยบายของพรรคการเมือง

หรือกลุมการเมืองนี้ ทานเชื่อม่ันในภาพรวมของสมาชิก ผลงานการบริหารของพรรคนี้ท่ีผานมาในอดีต 

อยากใหพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ไดเขาไปบริหารงานอยางตอเนื่อง หรืออยากใหพรรค

การเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ไดเขาไปบริหารงานในรูปแบบใหมไมเหมือนพรรคเดิม 

4) รูปแบบการหาเสียง หมายถึง วิธีการในการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง เชน การมา

หาเสียงถึงประตูบาน ลงพ้ืนท่ีหาเสียงอยูเปนประจํา จึงรูสึกเห็นอกเห็นใจ ชื่นชอบปายหาเสียงของ

ผูสมัครท่ีดูเดนเปนสงา แผนพับท่ีใชในการหาเสียงมีประวัติของผูสมัครใหดูอยางละเอียดทําใหรูภูมิหลัง

ไดเปนอยางดี ลีลา ทาทาง ของผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีมารณรงคหาเสียงรูสึกเราใจ ชวนใหนาติดตามวิธี 

การพูดแบบถึงลูกถึงคนของผูสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหเกิดความรูสึกวาจะสามารถเขาไปเปนปากเสียง

แทน สวนรวมได เชื่อในสิ่งท่ีผูสมัครนํามาใชหาเสียงวาเปนเรื่องท่ีเปนไปไดเนื่องจากผูสมัครรับเลือกตั้ง

เปนคนพูดจริง ทําจริงรูสึกศรัทธาท่ีมาหาเสียงพูดจาดีมีหลักการ เนื่องจากเปนคนมีความรูดี มีการ 

ศึกษาสูง พูดจาเปนท่ีเขาใจงาย ใชภาษาชาวบาน ไมพูดสํานวนโวหารมากเกินไป และการท่ีผูสมัครแต

ละคนมาแถลงนโยบายในเวทีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหปราศรัย ทําใหรูสึกตัดสินใจเลือกได 

งายข้ึน 

เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถามในสารนิพนธฉบับนี้แบงเปน 2 เพศ คือ 1) เพศ

ชาย และ 2) เพศหญิง 

อายุ หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถามในสารนิพนธฉบับนี้ แบงออกเปน 4 ชวง ไดแก 

1) 18 -25 ป 2) 26-35 ป 3) 36-45 ป และ 4) มากกวา 45 ปข้ึนไป 

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามในสารนิพนธ

ฉบับนี้ แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 1) ต่ํากวาปริญญาตรี 2) ปริญญาตรี และ 3) สูงกวาปริญญาตรี 

รายได หมายถึง คาตอบแทนท้ังท่ีเปนตัวเงิน หรือทรัพยสินท่ีไดรับจากการประกอบอาชีพ 

แบงเปน 4 ชวง คือ 1) ต่ํากวา 5,000 บาท, 2) 5,000-10,000 บาท, 3) 10,001-15,000 บาท, และ 

มากกวา 15,000 บาทข้ึนไป 

  

 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาคนควาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน” ครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 

2.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.5 สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา  

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งมีความสําคัญตอการปกครองในระบบประชาธิปไตยเปนอยางมาก นักวิชาการ

หลายทานไดใหความหมายและความสําคัญของการเลือกตั้งไวหลายประการ ซ่ึงพอสรุป ดั้งนี้ 

2.1.1 ความหมายของการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง (Election) เปนกิจกรรมท่ีสําคัญในกระบวนการทางการเมืองและการ

ปกครอง เพราะเปนการแสดงออกของประชาชนในการปกครองประเทศ เปนการสรางความชอบ

ธรรมใหแกผูปกครองประเทศ ซ่ึงไดมีนักวิชาการ ผูศึกษาคนควา ไดใหความหมายไว ดังนี้ 

ปรมี หลาลํ้า (2556, หนา 12) การเลือกตั้ง เปนกิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนผูเปน

เจาของอํานาจอธิปไตยมีสวนรวมทางการเมือง (Participation) อันเปนกลไกท่ีแสดงออกซ่ึงเจตจํานง

ของประชาชนท่ีเรียกรองหรือสนับสนุนใหมีการกระทําหรือละเวนการการะทําอยางใดอยางหนึ่ง

ในทางการเมืองหรือการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบตอประชาชน โดยประชาชน

ท่ัวไปเลือกผูแทนหรือพรรคการเมืองท่ีตนเลือกใหไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะนําอุดมการณ

และนโยบายในการบริหารประเทศและทําหนาท่ีพิทักษผลประโยชนของตนเอง การเลือกตั้งจึงเปน

กระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชนนั่นเอง 



8 
 

นุชปภาดา ธนวโรดม (2557, หนา 6) การเลือกตั้ง คือ กิจกรรมทางการเมืองท่ีทําใหคน

สวนใหญของประเทศไดมีสวนรวมในการปกครองประเทศโดยประชาชนท่ัวไปเลือกผูแทนหรือพรรค

การเมืองท่ีตนเลือกใหไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะนําอุดมการณและนโยบายในการบริหาร

ประเทศและทําหนาท่ีพิทักษผลประโยชนของตนเอง 

อนิรุต บุญพิมพ (2556, หนา 49) การเลือกตั้ง คือ กิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนผูเปน

เจาของอํานาจอธิปไตยมีสวนรวมทางการเมือง อันเปนกลไกท่ีแสดงออกซ่ึงเจตจํานงของประชาชนท่ี

แสดงความตองการหรือสนับสนุนใหมีการกระทําหรือละเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่งในทาง

การเมืองหรือกําหนดนโยบายบริหารบานเมืองท่ีสงผลกระทบกับประชาชน โดยการเลือกผูแทนหรือ

พรรคการเมืองใหไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนเอง และปฏิบัติหนาท่ีในการพิทักษผลประโยชนของ

ประชาชนโดยรวม 

มงคล นิยม (2555, หนา 12) การเลือกตั้ง หมายถึง กิจกรรมทางการเมืองท่ีสําคัญใน

ระบอบประชาธิปไตย โดยท่ีประชาชนสามารถเลือกบุคคลท่ีตนชื่นชอบ จากหลาย ๆ บุคคลเพ่ือเลือก

ข้ึนมาบริหารประเทศแทนประชาชน เปนตัวแทนตนเองในกรณีตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดซ่ึงการ

เลือกตั้งมีท้ังระดับชาติ ระดับทองท่ี ระดับทองถ่ิน เปนตน  

สรุปไดวา การเลือกตั้ง เปนกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งในกระบวนการทางการเมืองและการ

ปกครอง ประชาชนผูมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไดมีสวนรวมทางการเมือง โดยการออกไป

ทําหนาท่ีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กําหนดไว ประชาชนเลือกผูแทนหรือพรรคการเมืองใหไปใช

อํานาจอธิปไตยแทนตนเอง และปฏิบัติหนาท่ีในการพิทักษผลประโยชนของประชาชนโดยรวม 

ขับเคลื่อนใหประเทศชาติมีความอยูดีกินดี อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม ท้ังการเมืองระดับชาติและ

ระดับทองถ่ิน  

2.1.2 ความสําคัญของการเลือกตั้ง 

อนิรุต บุญพิมพ (2556, หนา 49-50) ความสําคัญของการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนกลไก

การใชอํานาจอธิปไตยหรือการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย  

โดยการไปใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนท่ีมีนโยบายตรงกับความตองการของตัวเองใหไปใชอํานาจอธิปไตย

แทนตนเองดวยความชอบธรรม เพ่ือลดความตึงเครียดขจัดความขัดแยงหรือสืบทอดอํานาจและกลไก

ท่ีควบคุมใหผูแทนท่ีดํารงตําแหนงจากการเลือกตั้งตระหนักอยูเสมอวาตองมีความรับผิดชอบตอ

ประชาชน เพราะประชาชนเปนผูกําหนดอนาคตทางการเมืองของตนดวยการเลือกตั้งหรือไมเลือกตน

กลับมาทําหนาท่ีผูแทนอีกตอไป 

นุชปภาดา ธนวโรดม (2557, หนา 9) การเลือกตั้งมีความสําคัญท้ังทางทฤษฎีและทาง

ปฏิบัติ ซ่ึงความสําคัญทางทฤษฎีนั้นมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนการยอมรับอํานาจของประชาชนใน

การเปนเจาของอํานาจอธิปไตยท่ีมีการมอบอํานาจใหกับตัวแทนไปปฏิบัติการแทนตามกระบวนการ
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และข้ันตอนท่ีกําหนดไว สวนความสําคัญในทางปฏิบัตินั้นมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนสิทธิข้ันมูลฐาน

ของมนุษย 

ในระบอบการปกครองระบบประชาธิปไตยถือวาการเลือกตั้งเปนกลไกและกระบวนการ

ทางการเมืองท่ีสําคัญในการท่ีจะกําหนดวาใครคือผูท่ีเหมาะสมท่ีจะปกครองโดยชอบ ดังนั้น เพ่ือให

สังคมการเมืองไทยเปนสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ เปนระบอบ

ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยประชาชนและเพ่ือประชาชนโดยแท คนไทยทุกคนจึงรวมกันสราง 

สรรค เสริมสราง และปรับแตงใหวัฒนธรรมทางการเมืองไทยมีลักษณะสอดคลองรองรับและสนับสนุน 

ตอระบอบขบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย การเสริมสรางใหการเมืองไทยมีการปกครอง

ระบบประชาธิปไตย จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่งท่ีจะทําใหสังคมการเมืองไทยมีการปกครอง

ระบบประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ในท่ีสุดระบอบประชาธิปไตย

แบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพก็จะสัมฤทธิ์ผล การ

เสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองไทยใหสอดคลองกับระบบประชาธิปไตย จึงเปนเครื่องชี้วัด ของ

ความเปนประชาธิปไตยในสังคมไทย การเลือกตั้งยังเปนการใหเสรีภาพทางการเมืองกับประชาชน 

กลาวคือ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมืองโดยผานทางตัวแทนนั่นเอง 

ปรมี หลาลํ้า (2556, หนา 12) แมวาหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการเลือกตั้งในรัฐเสรี

ประชาธิปไตยจะคลายคลึงกันก็ตาม แตกระบวนการและวิธีการหรือระบบเลือกตั้งในการเลือกตั้งใน

แตละประเทศกลับมีความแตกตางและหลากหลายอยางยิ่ง ท้ังนี้ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ

เลือกตั้งเปนกฎหมายเทคนิคแตละประเทศจะกําหนดเทคนิคดังกลาวแตกตางกันออกไปตามแตความ

ตองการของประเทศนั้น ๆ อีกท้ังจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางการเมืองและทางสังคม

ของแตละประเทศดวย อยางไรก็ตามเทคนิคเปนเพียงเครื่องมือท่ีชวยใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ

เทานั้น ดังนั้นกอนท่ีจะพิจารณาถึงระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมท้ังหลักเกณฑในการ

จัดระบบเลือกตั้งตาง ๆ ซ่ึงเปนเทคนิคในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค

ของการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยเสียกอน 

มงคล นิยม (2555, หนา 12) ความสําคัญของการเลือกตั้ง การเลือกตั้งไดรับการกลาวถึง

วา เปนวิธีการท่ีอาจมีขอเสียนอยท่ีสุดในการท่ีจะใหคนสวนใหญไดมีสวนรวม หรือมีบทบาทในการ

ปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยท่ีถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน โดยการเลือกตั้ง

เปนกระบวนการสรรหาผูปกครองหรือรัฐบาลโดยสันติวิธีท่ีมีคุณคาหรือคุณประโยชนสําคัญใน 2 

ประการ เปนอยางนอย กลาวคือ 

1. ประการแรก การเลือกตั้งเปนการสรางความชอบธรรม (Legitimacy) ใหกับอํานาจ

รัฐบาลหรือผูปกครองท่ีมาจากการเลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกตั้ง เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการใหประชาชน

ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไดมีโอกาสคัดเลือกตัวแทนไปเปนรัฐบาลบริหารประเทศ และเม่ือรัฐบาลเขา
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มาบริหารประเทศโดยผานการเลือกตั้งท่ีเปนการแสดงเจตจํานงในการปกครองของประชาชนแลว

นโยบายสาธารณะซ่ึงพิจารณาไดงาย ๆ วาคือสิ่งท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะทําหรือไมทํา ผูใชอํานาจการเมือง

การปกครองซ่ึงไดรับอาณัติจากประชาชนยอมสามารถกระทําการตาง ๆ ในนามประชาชนไดอยาง

เต็มท่ี เพราะไดรับอํานาจโดยความนิยมจากประชาชนนั่นเอง 

2. ประการท่ีสอง การเลือกตั้ง เปนกลไกแหงการสืบทอดอํานาจโดยสันติ การเลือกตั้ง

ตั้งแตละครั้งอาจทําใหมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลของการเลือกตั้งยอมเปนการเปลี่ยนตาม

ครรลอง และกระบวนการท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด เปนปรากฏการณธรรมดาท่ีเกิดโดยสันติวิธี ไมทําใหมี

ปญหาหรือวิกฤติการณใด ๆ เกิดข้ึน 

สรุปไดวา ความสําคัญของการเลือกตั้ง คือการเลือกตั้งเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสุดประการ

หนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งเปนการแสดงออกถึงเจตนารมณของ

ประชาชน ผูเปนเจาของประเทศในอันท่ีจะมอบความไววางใจใหตัวแทนปวงชนไปใชอํานาจแทนตน 

การออกเสียงเลือกตั้งเปนสิทธิข้ันมูลฐานของมนุษย โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย ซ่ึงถือวาการ

เลือกตั้งเปนกลไกการใชอํานาจอธิปไตยหรือการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูเปนเจาของ

อํานาจอธิปไตย โดยการไปใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนท่ีมีนโยบายตรงกับความตองการของตัวเองใหไปใช

อํานาจอธิปไตยแทนตนเองดวยความชอบธรรม  

2.1.3 หลักการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

นุชปภาดา ธนวโรดม (2557, หนา 11) ในระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย ถือวา 

การเลือกตั้งเปนกลไกและกระบวนการทางการเมืองท่ีสําคัญในการท่ีจะกําหนดวาใครคือผูท่ีเหมาะสม

ท่ีจะปกครองโดยชอบ ดังนั้นเพ่ือใหสังคมการเมืองไทย เปนสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีมี

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพเปนระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน

โดยแท คนไทยทุกคนจึงรวมกันสรางสรรคเสริมสรางและปรับแตงใหวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมี

ลักษณะสอดคลองรองรับและสนับสนุนตอระบบขบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตยการเสริม 

สรางใหการเมืองไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือ

ประชาชน ในท่ีสุด ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขท่ีมีประสิทธิ 

ภาพและเสถียรภาพก็จะสัมฤทธิ์ผลการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองไทยใหสอดคลองกับระบบ

ประชาธิปไตยจึงเปนเครื่องชี้วัด (Indicators) ของความเปนประชาธิปไตยในสังคมไทย การเลือกตั้งยัง

เปนการใหเสรีภาพทางการเมืองกับประชาชน กลาวคือ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทาง

การเมือง โดยผานทางตัวแทนนั่นเอง  

เสนีย คําสุข (2555, หนา 47-48) การปกครองระบอบประชาธิปไตย (Democratic 

regime) สมัยใหมถือหลักวาอํานาจทางการเมืองการปกครองมาจากประชาชน (popular sover-

eignty) ตามท่ี Abraham Lincoln ไดใหคํานิยามไว คือ “รัฐบาลหรือการปกครองของประชาชน โดย
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ประชาชนและเพ่ือประชาชน (Government of the people, by the people and for the 

people) ไมวาจะเปนประชาธิปไตยทางตรง (Direct) หรือทางออม (Indirect) หรือแบบตัวแทน 

(representative democracy) หรือประชาธิปไตยท่ีมีผูใหความหมายในรูปแบบอ่ืน ๆ (Participatory 

democracy) จุดเนนสําคัญก็คือ “อํานาจทางการเมืองมาจากประชาชนหรือพลเมือง” ประชาชนจึง

เปนผูมีสิทธิชอบธรรมตามกฎหมาย เปนจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของอํานาจทางการเมืองการปกครอง และ

เปนผูมีสวนได-เสีย โดยตรงกับการตัดสินใจในนโยบายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

การเลือกตั้งท่ีเปนประชาธิปไตยนั้นเปนการเลือกตั้งโดยเสรี กลาวคือตองเปดกวางใหอิสระ

ในการตัดสินใจท้ังในแงของผูสมัครและผูออกเสียงท้ังนี้ตองเปนไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรมไมมีการ

ชี้นํา การทุจริต หรือบังคับใหเลือก ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ เทียบเทากันทุกคน 

มงคล นิยม (2555, หนา 12) การเลือกตั้งโดยท่ัวไปนั้นมีหลักเกณฑพ้ืนฐาน 6 ประการ 

ไดแก หลักความอิสระแหงการเลือกตั้ง หลักการเลือกตั้งตามกําหนด หลักการเลือกตั้งอยางแทจริง 

หรือการเลือกตั้งท่ียุติธรรม หลักการออกเสียงท่ัวไปหลักการเลือกตั้งอยางเสมอภาค และหลักการ

ลงคะแนนลับ 

สรุปไดวา หลักการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย เปนการเลือกตั้งโดยเสรี ตองเปดกวาง

ใหอิสระในการตัดสินใจท้ังในแงของผูสมัครและผูออกเสียงท้ังนี้ตองเปนไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรมไม

มีการชี้นํา การทุจริต หรือบังคับใหเลือก ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ เทียบเทากันทุกคน หลักเกณฑ

พ้ืนฐาน ไดแก หลักความอิสระแหงการเลือกตั้ง หลักการเลือกตั้งตามกําหนด หลักการเลือกตั้งอยาง

แทจริง หรือการเลือกตั้งท่ียุติธรรม หลักการออกเสียงท่ัวไป หลักการเลือกตั้งอยางเสมอภาค และหลัก 

การลงคะแนนลับ การเสริมสรางใหการเมืองไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยของประชาชน 

โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน จะทําใหระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสัมฤทธิ์ผลตอไป 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
2.2.1 ความหมายของการตัดสินใจ 

นักวิชาการไดใหความหมายของคําวา การตัดสินใจ (decision making) ไวดังนี้ 

นิตยา กวีนัฎธยานนท (2556, หนา 10) การตัดสินใจ หมายถึง การใชกระบวนการทาง

ความคิดและสติปญญาซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง เพ่ือนํามาใชเปนเกณฑในการคัดเลือกทาง 

เลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ นําไปสูการบรรลุเปาหมาย 

ของบุคคลอยางดีท่ีสุดและเกิดผลประโยชนสูงสุด  

ฐิติมา อ่ิมรัตน (2558, หนา 8) การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาโดยใชขอมูล หลักการ

และเหตุผลวิเคราะหอยางถ่ีถวนในการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด จากหลาย ๆ ทางเลือก  

ท่ีสามารถตอบสนองเปาหมายของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร (2556, หนา 22) นโยบายของผูสมัคร หมายถึง แนวทางหรือ

กรอบท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชดําเนินงานหลังจากไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีแลว 

สรุปไดวา การตัดสินใจ หมายถึง การตกลงใจ หรือการสรุปผล เปนข้ันตอนสุดทายของ

กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล เพ่ือเลือกแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ 

ทรัพยากร และบุคคล สามารถนําไปปฏิบัติและทําใหงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ีตอง 

การ การตัดสินใจไปเลือกตั้ง ก็คือเปนการคิดและตกลงใจพรอมท่ีจะดําเนินการของประชาชนท่ีจะทํา 

การกาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งเบอรใดเบอรหนึ่ง นั่นเอง  

2.2.2 ความสําคัญของการตัดสินใจ 

นภาลัย บุญทิม (2554, หนา 6-7) การตัดสินใจมีความสําคัญ 4 ประการ ดังนี้  

1. การตัดสินใจเปนเครื่องวัดความแตกตางระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน ผูท่ีเปนผูบริหาร

ในระดับตาง ๆ จะตองแสดงความรู ความสามารถในการตัดสินใจท่ีดีกวาผูปฏิบัติงานผูบริหารจะตองมี

เหตุผล มีหลักการ มีเจตคติและวิจารณญาณท่ีดีกวาความสามารถในการตัดสินใจ คือ มูลคาเพ่ิมท่ี

ผูบริหารตองทําใหเห็นวา นี่คือความแตกตางท่ีสมแลวกับคาจางเงินเดือนในตําแหนงผูบริหาร 

2. การตัดสินใจเปนมรรควิธีทําไปสูเปาหมายองคการ ผูบริหารควรตระหนักเสมอวา การ

ตัดสินใจมิใชเปนเปาหมายตัวของมันเอง แตเปนมรรควิธี แนวทาง วิธีการและเครื่องมือท่ีจะทําใหการ

บริหารองคกรประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว ดังนั้น การกําหนดเปาหมายองคการ

ใหชัดเจนก็เปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองเริ่มตน การหาวิธีการและแนวทางปฏิบัติท่ีหลากหลายก็เปนข้ันตอน

ท่ีกระทําตามมา และนี่คือการตัดสินใจนั้นเอง การกําหนดแนวทางวิธีการท่ีดี ท่ีหลากหลายและ

สรางสรรคจะนําพาใหองคการสูความสําเร็จ 

3. การตัดสินเปนเสมือนสมองขององคการ การตัดสินใจท่ีดีก็เหมือนกับคนเรามีสมอง และ

ระบบประสาทท่ีดีก็จะทําใหตัวเราประสบผลสําเร็จในชีวิตการทํางาน ชีวิตสวนตัวและชีวิตทางสังคม

ได ในขณะเดียวกันถาเปนการตัดสินใจขององคกรท่ีดีก็จะตองมีสมอง และระบบประสาทขององคกรท่ี

ดีดวย จึงจะทําใหองคกรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได ผูบริหารท่ีดีจะตองกระตือรือรน ใฝหา

แนวทางแกไขปญหาอยูตลอดเวลา จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงสถานการณ กําหนด

แนวทางใหม ๆ ยกระดับมาตรฐานและปองกันปญหาท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนท่ี

กําหนดไว 

4. การตัดสินปญหาเปนกลยุทธการแกปญหาในอนาคต ในทฤษฎีการตัดสินใจท่ัวไปมองวา 

เปนการแกไขปญหาในอดีต ซ่ึงไดแก ปญหาขอขัดของซ่ึงมีสะสมมาตั้งแตในอดีต และมีแนวโนมมาก

ข้ึนในอนาคต ซ่ึงก็ไมสามารถแกปญหาไดหมดสิ้นและยังมีปญหาใหม ๆ เขามาอีกมากมายโดยเฉพาะ

การปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด (Paradigm) ในการมองปญหาใหมใหมองไปถึงปญหาในอนาคตซ่ึง 

ไดแก ปญหาปองกันรูแลววาจะเกิดข้ึนในอนาคต ก็ควรมีการตัดสินใจลวงหนากอนท่ีปญหาจะเกิดข้ึน 
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ปญหาเชิงพัฒนาก็เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีผูบริหารตองใหความสนใจ เปนการมองโดยใชวิสัยทัศน (Vision) 

ของผูบริหารในการพยากรณเหตุการณในอนาคต กําหนดภาพอนาคต (Scenario) ไวพรอมกําหนด

ทางเลือกเพ่ือแกปญหาในแตละภาพอนาคตนั้นดวย  

สรุปไดวา ความสําคัญของการตัดสินใจ เปนสิ่งท่ีใชวัดความแตกตาง เปนวิธีทําไปสูเปา 

หมายองคการใหสําเร็จ เปนแนวทาง วิธีการและเครื่องมือท่ีจะทําใหการบริหารองคกรประสบความ 

สําเร็จ บรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว เปนเสมือนสมองขององคการ การตัดสินใจท่ีดีก็เหมือนกับคนเรา

มีสมอง และระบบประสาทท่ีดีก็จะทําใหตัวเราประสบผลสําเร็จในชีวิตการทํางาน ชีวิตสวนตัวและ

ชีวิตทางสังคม และเปนกลยุทธการแกปญหาในอนาคต ได 

2.2.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร (2556, หนา 6) ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ หมายถึง ปจจัยท่ี

สําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตราด  

ฐิติมา อ่ิมรัตน (2558, หนา 8-9) ศึกษางานของสถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดระบุถึง

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจวา มาจาก 3 ปจจัย คือ 

1. การรับรูการตัดสินใจ การรับรู (Perception) จะมีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมการ

ตัดสินใจของบุคคลใหแตกตางกันไป โดยเฉพาะจะมีอิทธิพลในสถานการณการตัดสินใจท่ีไมแนนอน 

ขอมูลในการตัดสินจําไมเพียงพอและยังมีบทบาทสําคัญเม่ือจะตองตัดสินใจเลือกทางท่ีไมมีแนนอน 

ขอมูลในการตัดสินใจไมเพียงพอและยังมีบทบาทสําคัญเม่ือจะตองตัดสินใจเลือกทางท่ีไมมีขอแตกตาง

มากนัก การรับรูเปนกระบวนการทางจิตวิทยา ซ่ึงรับสิ่งกระตุน (Stimulus) ผานอวัยวะ รับความรูสึก 

เชน ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง และไปสูสมองซ่ึงประกอบดวยความจํา ประสบการณในอดีต ทัศนคติ

และความรูสึก บุคคลแตละคนจะรับรูสิ่งตาง ๆ แตกตางกันไป ปจจัยท่ีกําหนดความสามารถในการ

รับรู ไดแก ความคุนเคยกับตัวกระตุน ซ่ึงก็คือประสบการณในเรื่องตาง ๆ รวมท้ังบุคลิกภาพ พ้ืนเพ

วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพของแตละบุคคล ดังนั้น บุคคลจะเลือกรับรูสิ่งท่ีเขาอยากรับรู  

ซ่ึงข้ึนอยูกับพ้ืนฐานของแตละบุคคล เชน นักจิตวิทยาศึกษาวิชาการบริหารในแงการศึกษาพฤติกรรม

ของแตละบุคคล เปนตน ลักษณะของการรับรูจะมีผลตอการตัดสินใจ ประสบการณท่ีแตกตางกันทํา

ใหแตละคนมีการตระหนักในปญหา การระบุและวิเคราะหปญหาการแสวงหาขอมูลขาวสาร รวมท้ัง

การตีความ การประเมินทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีแตกตางกันออกไป 

2. คานิยมการตัดสินใจ คานิยมของผูตัดสินใจแตละคนมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจ คานิยมจะหมายถึง สิ่งท่ีคนแตละคนคิดวาควรจะเปน ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือไมก็ตาม และมัก 

จะเปนสิ่งท่ีบุคคลในกลุมมีความเห็นเหมือน ๆ กัน คานิยมเกิดจากกระบวนการเรียนรูทางสังคม ทําให

ประสบการณของแตละคนผิดแผกแตกตางกัน 
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3. บุคลิกภาพกับการตัดสินใจ บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะของรูปแบบแตละคนท่ีเปน

การผสมผสานของรางกาย อารมณ สังคม ลักษณะนิสัย การจูงใจท่ีแสดงออก คือ คนอ่ืนและสภาพ 

แวดลอมรอบ ๆ ตัว บุคลิกภาพจะมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ แรงจูงใจซ่ึงเปนสวนชักจูง

จิตใจใหอยากทําอยางใดอยางหนึ่ง การรูถึงสิ่งท่ีอยูรอบตัว และแนวโนมท่ีจะแสดงพฤติกรรมของแต

ละบุคคล บุคลิกภาพจะมีลักษณะคงทน การเปลี่ยนแปลงจะคอยเปนคอยไป โดยเปนผลจากการรับรู

และสภาพแวดลอม บุคลิกภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เชน บางคนมีบุคลิกกลาไดกลาเสีย บางคน

ชอบรีรอในการตัดสินใจ บางคนชอบแกปญหา บางคนรอใหปญหาเขามาเอง บางคนอาจมีบุคลิกภาพ

ท่ีชอบคิดสรางสรรค ชอบทดลอง เปนตน บุคลิกภาพเหลานี้มีผลตอการตัดสินใจท้ังสิ้น เชน ผูมี

บุคลิกภาพกลาเสี่ยงมักชอบการตัดสินใจในสถานการณไมแนนอนและตัดสินใจไดเร็ว 

1) คุณลักษณะท่ีดีของงผูบริหาร 

จรูญ เคหา (2554, หนา 11) กลาววาคุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง คุณสมบัติ

เฉพาะท่ีจะทําใหผูบริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ตามบทบาทหนาท่ี และสามารถปฏิบัติ 

การดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพ  

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาไว 7 ดาน คือ ดานวิสัยทัศน ดานความรูความ 

สามารถทางการบริหาร ดานความเปนผูนําทางวิชาการ ดานความรับผิดชอบ การอุทิศตน และการ

เปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน ดานความเปนประชาธิปไตย ดานมนุษยสัมพันธ ดานการตัดสินใจ  

ฮาฟซ ขํานุรักษ (2558, หนา 16) คุณลักษณะ หมายถึง บุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีผลตอ

สังคมและบุคคลท่ีอยูในสังคม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร หมายถึง บุคลิกภาพ และ

ศักยภาพทางความรูหรือทักษะท่ีชวยใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาประสงค อยางมี

ประสิทธิภาพ 

เพ่ิมศักดิ์ เพ่ิมประยูร (2552, หนา 22) กลาววา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร 

หมายถึง ลักษณะท่ีตองการใหเกิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีปรารถนา ซ่ึงลักษณะนี้ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ อาทิ ความสามารถทางสถิติปญญา ความรูสึกนึกคิดทางจิตใจ 

อารมณ คุณธรรมหรือกอใหเกิดคุณลักษณะดานความสามารถในเชิงปฏิบัติการ 

สมจิตร จันทรเปา (2556, หนา 22) ไดสรุปความหมายของคุณลักษณะไววา คุณลักษณะ

หมายถึง ลักษณะสวนตัวหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของบุคคลแตละบุคคล ท่ีบงบอกถึงลักษณะ

ประจําตัวของบุคคลเหลานั้นใหปรากฏแกผูอ่ืน 

บุษบา คํานนท (2559, หนา 26) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค คือบุคลิกภาพท่ีดีท่ีควรปลูกฝง

ใหเปนลักษณะประจําตัว เปนเครื่องหมายบงชี้ถึงความดีและพฤติกรรมท่ีบงบอกถึงความรูสึกนึกคิด 

ประกอบดวย คุณสมบัติสวนตัว บุคลิกภาพ และความสามารถของแตละบุคคลท่ีแสดงออกมา 

สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ท่ีดีข้ึนใหเปนท่ียอมรับแกบุคคลอ่ืน ๆ  



15 
 

สรุปไดวา เอกลักษณสวนตัว ท่ีมีลักษณะพิเศษ มีความแตกตางจากคนอ่ืน ประกอบดวยสิ่ง

ท่ีเปนพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ ภาวะดานอารมณและจิตใจ ความตองการ ความคิด วิสัยทัศน ความเปน

ผูนําผูบริหารท่ีดี การตัดสินใจ แรงขับ และคานิยม ตาง ๆ ของบุคคลท่ีแตกตางกันออกไปและ 

คุณลักษณะของผูบริหารเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีสามารถทําใหการทํางานบรรลุเปาประสงค

อยางมีประสิทธิภาพ 

2) ดานวิสัยทัศน  

ฮาฟซ ขํานุรักษ (2558, หนา 48) ผูบริหารหรือผูนําจะตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความชาญ

ฉลาดและสรางสรรค มีความเขาใจเก่ียวกับบุคลากรในองคกรอยางลึกซ้ึง และยังตองตระหนักอยู

เสมอวาจะตองพัฒนาและยกระดับองคกร  

ทองคํา พิมพา (2556, หนา 23) วิสัยทัศน มีความสําคัญในการชวยกระตุน ดึงดูดให

บุคลากรในองคกรมีความรักผูกพัน และมุมานะในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน เพ่ือพัฒนาองคกรใหมี

ความกาวหนาและบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว 

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป, 2559, หนา 2) ไดกําหนดวิสัย 

ทัศน (Vision) ในการพัฒนาทองถ่ินไววา “ภายในป 2564 ตําบลชุมแพ จะเปนเมืองนาอยูและศูนย 

กลางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” โดยกําหนด พันธกิจ (Mission) ดังนี้  

1. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จัดสวัสดิการสังคม

สงเคราะหคนยากจน คนพิการ เด็ก และผูสูงอายุ ใหท่ัวถึง ท้ังดานสาธารณสุข และการศึกษา 

2. การพัฒนาชุมชนใหนาอยู มีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณและโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีจําเปนครอบคลุมทุกหมูบาน 

3. การสงเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนรายไดแกประชาชน และการดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนา และฟนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน 

5. สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี 

และโบราณสถานท่ีมีอยูใหเปนเอกลักษณ เพ่ือใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของ

ทองถ่ิน  

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในองคกร และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

และสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ กําหนดเปาประสงค (Objective) ในการพัฒนาทองถ่ิน 

ดังนี้  

1. ประชาชนมีความรู มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีการชวยเหลือสงเคราะหผูคนพิการ เด็ก และ

ผูสูงอายุ อยางท่ัวถึง 
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2. ประชาชนไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหเกิดความสะดวก ปลอดภัยในชุมชน

ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน  

3. ประชาชนมีความอยูดีกินดี มีอาชีพและรายไดสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได 

4. ประชาชนรักและหวงแหน รูสึกเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในทองถ่ินของตน มีการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนา และฟนฟูใหคงอยูอยางยั่งยืน 

5. ประชาชนอนุรักษและฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินประเพณีตาง ๆ รวมกัน 

6. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน มีความรักใครสามัคคีปรองดองกัน บุคลากรมี

องคความรูและมีคุณธรรม สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพ ชวยเหลือประชาชน

ไดอยางถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม  

การเลือกตั้ง เปนเรื่องสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนวิธีการท่ี

จะใหไดมาซ่ึงตัวแทนของประชาชน ดังนั้นการท่ีประชาชนจะตัดสินใจเลือกใคร เพ่ือมาเปนตัวแทนใน

การทํางาน ในการพัฒนาประเทศ ยอมตองคํานึงถึงปจจัยหลาย ๆ ดาน ดังนี้ 

1. ผลประโยชนหรือผลตอบแทน  

บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร (2556, หนา 6) ผลประโยชนหรือผลตอบแทน หมายถึง การได 

รับสิ่งของหรือเครื่องอํานวยความสะดวก และการไดรับความชวยเหลือตาง ๆ จากผูสมัครนายก 

เทศมนตรี 

นุชปภาดา ธนวโรดม (2557, หนา 30) หลักเกณฑในการท่ีจะเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งท่ี

ตนเองพอใจมากท่ีสุด กลาวคือ ผูลงคะแนนเสียงจะประเมินวาผูสมัครใหประโยชนแกตนเองเพียงใด 

แลวลงคะแนนเสียงตามผลของการประเมินนั้น ดังนั้น การท่ีคนออกไปเลือกตั้งก็เพราะคนเหลานั้น

หวังผลประโยชนบางประการจากการเลือกตั้ง  

2. ความสัมพันธสวนตัวกับผูสมัคร 

บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร (2556, หนา 7) ความสัมพันธสวนตัวกับผูสมัคร หมายถึง  

มีความสัมพันธกับผูสมัครนายกเทศมนตรีอยางลึกซ้ึงมากกวาคนรูจักเฉย ๆ เชน เปนญาติพ่ีนอง เปน

เพ่ือน เปนผูมีพระคุณ เปนหัวคะแนน หรือเปนเครือญาติของหัวคะแนน เปนตน 

3. ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

นุชปภาดา ธนวโรดม (2557, หนา 30) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการลงคะแนน 

เสียงเลือกตั้ง ปจจัยดานผูสมัคร ถือเปนมุมมองในเชิงเศรษฐศาสตร หรือตัวแบบการเลือกโดยเหตุและ

ผลโดยผูลงคะแนนเสียงยอมท่ีจะกําหนดจุดมุงหมายหลักเกณฑในการท่ีจะเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งท่ี

ตนเองพอใจมากท่ีสุด กลาวคือ ผูลงคะแนนเสียงจะประเมินวาผูสมัครใหประโยชนแกตนเองเพียงใด 

แลวลงคะแนนเสียงตามผลของการประเมินนั้น ดังนั้นการท่ีคนออกไปเลือกตั้งก็เพราะคนเหลานั้นหวัง

ผลประโยชนบางประการจากการเลือกตั้ง ความสําคัญเก่ียวกับคุณสมบัติสวนตัวของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
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เชน ความรู ความสามารถ ความซ่ือสัตย ความมีชื่อเสียง ความสัมพันธกับพรรคการเมือง เปนตน รวม

ไปถึงกลวิธีการหาความนิยมและอิทธิพลตาง ๆ ของผูสมัครรับเลือกตั้ง อาทิ การใชนโยบายในการหา

เสียง การแนะนํา การหาเสียงผานหัวคะแนน การทุจริตการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการซ้ือ 

ขายเสียง 

ฐิติมา อ่ิมรัตน (2558, หนา 4) คุณสมบัติของผูสมัคร หมายถึง การมีวิสัยทัศน มีความ

รับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยสุจริต รักษาสัญญา มีความเปนผูนํา กลาตัดสินใจ มีความคิดริเริ่มสราง 

สรรค มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความนาเชื่อถือ มีอุดมการณ มีความเสียสระ เขากับทุกระดับได  

ผูนํา (Leader) คือ บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งหรือเลือกตั้ง หรือการยกยองจากกลุมใหทํา

หนาท่ีของตําแหนงผูนํา เชน การชี้แนะ สั่งการ และชวยเหลือใหกลุมสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม

จุดประสงคท่ีตั้งไว ไดมีการเขียนชื่อผูนําแตกตางกันออกไปตามลักษณะงานและองคการท่ีอยู เชน 

ผูบริหาร ผูจัดการ ประธานกรรมการ ผูอํานวยการ อธิการบดี ผูบัญชาการเหลาทัพ ผูวาราชการ 

นายอําเภอ กํานัน เจาคณะจังหวัด เจาอาวาส ปลัดกระทรวง คณบดี 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545-แกไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 (ฉบับท่ี 3) คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน 

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด0  

2. มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง0  

3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครรับเลือกตั้งมาเปน 

เวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนเวลา

ติดตอกันสามปท่ีสมัครรับเลือกตั้งและ0  

4. คุณสมบัติอ่ืนท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 0 ลักษณะ

ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งบุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง0  

 1.  ติดยาเสพติดใหโทษ 

 2.  เปนบุคคลลมละลายซ่ึงศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี0  

 3.  เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 34 (1) (2) หรือ (4)  

 4.  ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล0  

 5.  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป และไดพนโทษ

มายังไมถึง หาปนับถึงวันเลอืกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท0  
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 6.  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับโทษ

หรือไม โดยไดพนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี0  

 7.  เคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 0  

 8. เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

 9. เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย

วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณีมายังไม

ถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง 

 10.  อยูในระหวางเสยีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

ตาม มาตรา 37 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภา 

 11.  เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไมถึงไมถึงหนึ่งป 

นับแต วนัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งอันเนื่องมาจากการกระทําการโดยไมสุจริตตามพระ ราช

บัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือใหตนเอง

หรือผูอ่ืนไดรับเลือกตั้งหรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริต 0  

 12.  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน0  

 13.  เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาหรือเปนผูสมัคร

รับ เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเดียวกันหรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน0  

 14.  เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา0  

 15.  เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน

ทองถ่ินหรือเปนเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ0  

 16. เปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 0  

 17.  ลักษณะอ่ืนท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด กลาว 

คือ “ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ฯลฯ เพราะเหตุมีสวนได เสีย

ไมวาทางตรงหรือทางออม ในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาป
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นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง” (ใหดูกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท) นอกจากนี้ 

ผูท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถ่ิน เชน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรีหรือ

นายกองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังกลาว

แลว จะตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ

ประเภท กําหนดดวย กลาวคือ0 คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

0  

 1. มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง  

 2. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา

จังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกรัฐสภาคุณสมบัติของ

ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี 

 1. มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง  

 2. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกรัฐสภา (ในวาระเริ่มแรก เปนระยะ 4 ป ยังมิใหนําคุณสมบัติใน

กรณีนี้มาใชบังคับ) 

 คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล  

 1. มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 

 2. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเคยเปน

สมาชิก สภาทองถ่ินหรือ ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกรัฐสภาอายุของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน  

 อายุของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน มีกําหนดคราวละสี่ป นับแตวัน

เลือกตั้ง และเม่ืออายุของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ ผูบริหารทองถ่ินสิ้นสุดลง ตองจัดการเลือกตั้งภาย 

ในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีอายุของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ ผูบริหารทองถ่ินสิ้นสุดลงหรือภายในหกสิบ

วันนับแตวันท่ีสมาชิก สภาทองถ่ินหรือ ผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบ

วาระ เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ ผูบริหารทองถ่ินจะเหลืออยูไมถึงหนึ่ง

รอยแปดวัน 

4. ดานพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 

ตอนท่ี 40 ก. 6 เมษายน 2560, หนา 12) มาตรา 45 วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพใน

การรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับ

การบริหารพรรคการเมือง ซ่ึงตองกําหนดใหเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได เปดโอกาสใหสมาชิก
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มีสวนรวมอยางกวางขวางในการกําหนดนโยบายและการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง และกําหนดมาตรการ

ใหสามารถดําเนินการโดยอิสระไมถูกครอบงําหรือชี้นํา โดยบุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกของพรรค

การเมืองนั้น รวมท้ังมาตรการกํากับดูแลมิใหสมาชิกของพรรคการเมืองกระทําการอันเปนการฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

เลขานุการคณะกรรมาธิการการเมือง (2557, หนา 26) พรรคการเมืองเปนสถาบันทาง

การเมืองท่ีเปนศูนยรวมความคิดเห็น อุดมการณ ความตองการของสมาชิกพรรค และความตองการ

ของประชาชน ท้ังในทางการเมือง การบริการเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น พรรคการเมืองจึงมีบทบาท

มากกวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคน เพราะพรรคการเมืองท่ีเปนท่ีรวมของสมาชิก 

5. ดานนโยบายการหาเสียงและรูปแบบการหาเสียง 

พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ. 2554, หนา 253) หมวด 6 คาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา 57 

เม่ือมีการประกาศใหมีการเลือกตั้งในกรณีอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระการดํารงตําแหนงของ

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการเพ่ือจูงใจผูมีสิทธิเลือกต้ัง

ใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนแงหรือผูสมัครอ่ืน หรือใหงดเวนการลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครใด

ดวยวิธีการ ดังนี้ 

1. จัดทํา ใหเสนอใหสัญญาวาจางให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด

อันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด 

2. ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอ่ืนใดท่ี

คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3. ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ  

4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด 

5. หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสราย หรือจูงใจใหเขาใจผิดในเรื่องใดอัน

เก่ียวกับผูสมัครใด 

พรมมา สิทธิ์ทอง (2553, หนา 35-36) เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนการแขงขันกันอยางสุจริต

และเท่ียงธรรมอยางแทจริง ในนานาประเทศท่ีเปนประชาธิปไตย จึงกําหนดใหการบริหารจัดการ

เลือกตั้งอยูในความรับผิดชอบขององคกรท่ีเรียกชื่อท่ัวไปวา องคกรจัดการเลือกตั้ง (Election 

management body : EMB) ซ่ึงมีชื่อเรียกเฉพาะแตกตางกันออกไปในแตละประเทศ ในสวนของ

ประเทศไทยนั้น การเลือกตั้งครั้งแรกถึงครั้งท่ี 21 มีกระทรวงมหาดไทยเปนองคกรจัดการเลือกตั้ง 

ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับองคการจัดการเลือก
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ตั้งข้ึนใหม ในชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหมีฐานะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ท้ังในดาน

นโยบาย ดานการบริหารสํานักงาน และดานงบประมาณ และใหมีอํานาจหนาท่ีกวางขวางกวาเพียง

การกํากับดูแลการเลือกตั้ง คือใหท้ังกํากับและสนับสนุนพรรคการเมือง และสงเสริมการเมืองภาค

พลเมืองดวย ซ่ึงในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 136 บัญญัติใหมีคณะ 

กรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอ่ืนอีก 4 คน โดยพระมหา 

กษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป และใหดํารงตําแหนงได

เพียงวาระเดียว นอกจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 คนแลว คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังแตงตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรม 

การการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมารการเลือกตั้งมอบหมายหรือตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ (พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560, หนา 3-4) ดังนี้ 

1. ควบคุมดูแลและดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด ใหเปนไปโดยสุจริต และเท่ียงธรรม 

2. ออกระเบียบ ประกาศ ขอกําหนดท้ังหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งส.ส. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึง ส.ว. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายการ 

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

3. มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการท้ังหลายอัน จําเปนในการ

เลือกตั้ง 

4. ดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองตามกฎหมาย 

5. ดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งท่ีใชวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง และจัดใหมี

บัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

6. สืบสวนหรือไตสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงเก่ียวกับการ

เลือกตั้ง 

7. สั่งระงับ ยับยั้ง แกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง การเลือก การออกเสียง

ประชามติ และสั่งใหมีการเลือกตั้ง เลือก ออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งบางหนวยหรือทุก

หนวยเลือกตั้งเม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการทุจริตการเลือกตั้ง 
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8. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและดําเนินคดีอาญากับผูสมัคร หัวคะแนน และผูเก่ียวของ (ให

ใบเหลือง หรือ ใบแดง) สั่งระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครไวเปนการชั่วคราวเม่ือมีหลัก 

ฐานอันควรเชื่อวาผูนั้นกระทําหรือรูเห็นกับการกระทําของบุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะเปนการทุจริตหรือทํา

ใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

9. การดําเนินคดีในศาลเก่ียวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเลือก 

10. ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ 

11. มีอํานาจแจงพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินการสอบสวนและใหมีอํานาจฟองคดีตอศาล 

ไมวาในเรื่องทางแพง หรืออาญา หรือทางปกครอง แกผูกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งตลอด 

จนใหชดใชคาเสียหาย ในการเลือกตั้งใหมแกผูถูกใบแดง และผูท่ีเก่ียวของ 

12. สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนในการสราง

ความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 

กษัตริยทรงเปนประมุข การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน หรือใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการเลือกตั้งและความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ 

13. การรับรองและการแตงตั้งผูแทนองคกรเอกชนเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการ

เลือกตั้ง 

14. ดําเนินการหรือประสานงานกับหนวยราชการ สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือสนับสนุน

องคการเอกชน ในการใหการศึกษาแกประชาชน เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบุวา

หนาท่ีของ กกต. คือการใหการศึกษาแกประชาชนเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ 

มหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

15. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและขอสังเกตเสนอตอรัฐสภา 

16. ดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกําหนด 

6. การรับรูขาวสารทางการเมือง 

พรศักดิ ์ผองแผว (2546, หนา 11-12) ไดใหคํานิยามเจาะจงลงไปถึง “ขาวสารการเมือง” 

โดยอาศัยแนวการวิเคราะหระบบของ เดวิด อีสตัน (David Easton) วาเปนความรูของสมาชิกใน

ระบบการเมือง เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวใด ๆ ในสภาวะของระบบในแงของการใชอํานาจ

หนาท่ีหรืออํานาจรัฐ แบงสรรสิ่งท่ีมีคุณคาในสังคม ซ่ึงหมายถึงขาวสารท่ีเก่ียวกับขอเรียกรองและการ

สนับสนุนรวมท้ังขาวสารเก่ียวกับกระบวนการเปลี่ยนปจจัยนําเขาใหเปนผลลัพธออกมาของระบบ

การเมืองหนึ่ง ๆ การท่ีบุคคลจะไดรับขาวสารหรือสงขาวสารไปยังผูอ่ืนนั้น ตองเก่ียวของโดยตรงกับ

สื่อสาร การสื่อสารเปนหัวใจสําคัญของพฤติกรรมในการอยูรวมกันในสังคมมนุษยไดใชวิธีการตาง ๆ 

ติดตอกับคนอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะบอกขาวสารขอมูล ตลอดจนความรูสึกนึกคิด ความเห็นและแลกเปลี่ยน

ประสบการณตอกัน เอเอรเร็ต เอ็ม โรเจอร (Evertte M. Rogers) เสนอวาการสื่อสารเปนกระบวน 
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การถายถอดจากผูสงไปยังผูรับ โดยผานชองทางซ่ึงสามารถนําสารไปถึงผูรับได ขณะท่ี ชแรมม และโร

เบิรท (Schramm and Roberts) เห็นวาประเด็นสําคัญของการสื่อสารยอมเกิดข้ึนไมได การสื่อสาร

เปนการแลกเปลี่ยนสัญญาณขาวสารระหวางบุคคลตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความสัมพันธของมนุษย 

ชแรมม ยังเนนดวยวาสิ่งสําคัญของการสื่อสารอยูท่ีการแลกเปลี่ยนขาวสาร ซ่ึงมีความกวางขวาง คลุม

ตั้งแตขอเท็จจริงไปถึงความคิดเห็นและสภาวะอารมณของคน 

เสถียร เชยประทับ (2540, หนา 142-155) ไดสรุปชองทางการสื่อสารทางการเมือง  

โดยแบงออกเปน 4 ชองทางใหญ ๆ ดังนี้ 

1. ชองทางการสื่อสารท่ีเปนองคกร ประกอบดวยสถาบันทางการเมืองตาง ๆ เชน พรรค

การเมือง กลุมผลประโยชน ระบบราชการ หรือกลุมมวลชนอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเชื่อมประชาชนเขากับ

ผูนําได ซ่ึงองคกรเหลานี้อาจมีโครงสรางท่ีถาวรหรือก่ึงถาวรก็ได และอาจไมจําเปนท่ีจะตองทําหนาท่ี

ติดตอกัน 

2. ชองทางการสื่อสารประเภทกลุม ชองทางการสื่อสารลักษณะนี้จะมีลักษณะถาวรแตมี

ความเปนสถาบันและแพรหลายนอยกวา เชน กลุมแมบานทหารบก กลุมสมาคมศิษยเกา หรือกลุม

ภายในเพ่ือนฝูง การสื่อสารภายในกลุมเชนนี้ จะมีความเปนทางการนอยกวาสื่อสารภายในองคกร 

นอกจากนี้การสื่อสารภายในกลุมยังเปนแหลงของการแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดตลอดจนอิทธิพล 

ซ่ึงทําใหสงผลตอกระบวนการตัดสินใจในทางการเมืองเกือบทุกชนิดตั้งแตระดับต่ําสุดจนถึงสูงสุด  

ขอแตกตางระหวางองคกรและกลุมจะเห็นไดชัดในระบบการเมืองเผด็จการโดยท่ีในประเทศเผด็จการ

นั้น ผูนํามักจะพยายามไมใหมีการสื่อสารในรูปแบบของกลุมมากนัก เพราะยากแกการควบคุมและไม

สามารถกําหนดทิศทางทางการเมืองของตนได ผูนําเหลานี้จึงพยายามท่ีจะสลายการสื่อสารภายใน

กลุม และจัดตั้งเปนการสื่อสารในแบบองคกรแทน ในทางตรงกันขามในสังคมแบบประชาธิปไตยหรือ

สังคมเปดจะมีการสื่อสารในกลุมมาก ท้ังกลุมเพ่ือน กลุมครอบครัว ท้ังนี้ เนื่องจากถือเปนการเปด

กวางและเปนสวนหนึ่งของสังคมเปดครั้งนี ้

3. ชองทางการสื่อสารท่ีเปนสื่อมวลชน ในปจจุบันประชาชนสวนใหญไดรับทราบขาวสาร

ตลอดจนการทํางานของระบบการเมืองจากสื่อมวลชน สื่อมวลชนทําใหขาวสารเดินทางไปไดมากกวา 

ไกลกวา และเร็วกวา และทําใหขาวสารสาธารณะมีลักษณะคลายคลึงกัน ตลอดจนทําใหการเผยแพร

ขาวสารกลายเปนกิจการท่ีมีบทบาทสําคัญในสังคม ประชาชนก็สามารถเขามามีสวนรวมในทาง

การเมือง โดยอาศัยสื่อมวลชน ประชาชนจะถูกเชื่อมเขากับสื่อมวลชน จากนั้นอาศัยขาวสารทาง

การเมืองจากสื่อมวลชนเพ่ือเขาไปมีสวนรวมในทางการเมือง อยางไรก็ดี สื่อมวลชนไมไดมีความสําคัญ

หรือเขาไปแทนท่ีสื่อระหวางบุคคล เพียงแตชวยเชื่อมเครือขายและชวยใหมีเครือขายใหมในการ

เผยแพรขาวสารขอมูลนั้น ๆ อาจกลาวไดวา สื่อมวลชนเปนชองทางสื่อสารยาวซ่ึงเชื่อมแหลงขาวสาร

กับปจเจกบุคคลและกลุมทางสังคมท่ีอยูไกลออกไป นอกจากนี้สื่อมวลชนยังทําหนาท่ีเชื่อมนักการ 

เมืองหรือสถาบันทางการเมืองเขาดวยกัน โดยท่ีทําใหทุก ๆ คนทราบถึงปญหาตลอดจนขาวสารจาก
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แหลงเดียวกัน สื่อมวลชนยังเปนสวนกระตุนใหเกิดการสื่อสาร อภิปรายถกเถียงภายในองคกรหรือ

กลุมดวย 

4. ชองทางการสื่อสารสําหรับการแสดง และการรวบรวมผลประโยชนชองทางนี้จะไมถูก

นํามาใชตลอดเวลา แตจะใชเฉพาะบางเวลาและเหตุการณท่ีเหมาะสม เชน การออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้ง ก็เทากับเปนการสื่อวาแตละคนตองการผูใดเปนตัวแทนของตน เม่ือการเลือกตั้งยุติลง 

ชองทางนี้ก็ยุติลงไปดวย เราคงไมสามารถบอกไดแนชัดวาชองทางพิเศษเหลานี้มีอะไรบาง แตการ

เลือกตั้ง การเดินขบวนตอตาน การประทวง หรือการแสดงประชามติ เหลานี้เราอาจถือวาเปน

ชองทางพิเศษ 

อัลมอนด และพาวเวอร Almond and Power (1978, pp. 141-144. อางใน กาญจนา 

อําภา และคณะ, 2556, หนา 15) กลาววา การสื่อสารทางการเมือง เปนหนาท่ีพ้ืนฐานหนึ่งของระบบ

การเมืองเพ่ือการดํารงไวซ่ึงโครงสรางของระบบการเมือง และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง

การเมือง ในกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองแมจะไมไดเปลี่ยนแปลงทัศนคติแตก็กอใหเกิดความ

รวมมือและการควบคุมจากปจเจกบุคคล โดยจะเปนตัวกําหนดความตองการ ขอมูลขาวสารภายใต

บทบาทขององคกรตาง ๆ เนื่องดวยทุกคนตองพ่ึงพาขอมูลขาวสารท่ีรับและมีผลตอขอมูลขาวสารท่ี

แปลออกมา อันเปนปจจัยในการทําความเขาใจในหนาท่ีอ่ืนของระบบการเมือง โดยเราสามารถเพงจุด

สนใจไปท่ีการไหลของขอมูลขาวสารในระบบการเมือง วิเคราะหและเปรียบเทียบโครงสรางท่ีแสดงถึง

หนาท่ีของการสื่อสารเพราะประชาชนตองการความรูเปนจริง ท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจ ในการ

อธิบายถึงสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตองการทราบวาผูนําคนใดมีแนวนโยบายอยางไร รวมท้ังการกระทําของ

รัฐบาล เพ่ือประเมินและควบคุมการทํางาน รวมท้ังพยายามท่ีจะมีอิทธิพลและควบคุมผูนํา ภายใต

บทบาทของกลุมตาง ๆ และประสานงานกับกลุมอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงความตองการถึงผูนํา อยางมี

ประสิทธิภาพ 

ธนากร ย้ิมพิรัตน (2555, หนา 5-6) การสื่อสารกับการเมืองจัดวาเปนสิ่งท่ีอยูควบคูกันจน

แยกไมออก ท้ังนี้ เพราะการเมือง เกิดข้ึนไดเฉพาะในระบบสังคม กลาวคือ ความเปนไปของชีวิตสังคม

ข้ึนอยูกับความสามารถของประชาชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน คือ แลกเปลี่ยน 

ความรัก ความเกลียด ความกลา ความเคารพ ซ่ึงใชสนับสนุนการสั่ง การชักจูง การโตเถียง การคัด 

คาน อันเปนฐานการแขงขันดานอํานาจ และอิทธิพลหรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ การสื่อสารเปนเครื่องมือ

สนับสนุนหรือเรียกรองทางการเมืองนั่นเอง 

สรุปไดวา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตั้งอันหลากหลายของประชาชน แสดงใหเห็นถึง

ความสามารถในการตัดสินใจและพ้ืนฐานของประชาธิปไตยท่ีใหประชาชนมีสิทธิท่ีจะเลือกบุคคลเขา

ไปเปนตัวแทนในการบริหารบานเมือง เปนการตัดสินใจของประชาชนดวยการแสดงออกผานพฤติ 

กรรมการเลือกตั้งท่ีนิยมชมชอบในบารมีของผูนําท่ีมีความโดดเดน ไมวาจะเปนการศึกษา ความรู
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ความสามารถ บุคลิกภาพหนาตา ความสามารถในการพูดในท่ีชุมชน การเปนคนดีในความหมายของผู

เลือกตั้ง การออกเสียงของผูเลือกตั้งพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองท่ีผูสมัครสังกัดอยู หรือดาน

รูปแบบการหาเสียง การจัดการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางการเมืองตาง ๆ เปน

ปจจัยท่ีประชาชนใชในการตัดสินใจในการเลือกตัวแทนท้ังสิ้น  

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล 

2.3.1 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล 

ชุรีรัตน สุนทรประเสริฐ (2555, หนา 31-33) องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงาน

การปกครองทองถ่ินท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

และตอมาไดมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้มาจนถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 ท่ียกฐานะของสภา

ตําบลท่ีเปนองคกรประชาชนในระดับประชาชนและตําบลท่ีกอตั้งมามากกวา 30 ป ข้ึนเปนองคการ

บริหารสวนตําบล สภาตําบลจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลไดนั้นจะตองมีเงินอุดหนุนในปงบ 

ประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามป เฉลี่ยปละไมต่ํากวา 150,000 บาทถวน โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล 

และมีโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล และ

นายกองคการบริหารสวนตําบล  

1. สภาองคการบริหารสวนตําบล  

สภาองคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนฝายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล จํานวนหมูบานละ 2 คน ซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบาน ในเขต

องคการบริหารสวนตําบลนั้น 

ในกรณีท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบาน ใหสภาองคการบริหารสวน

ตําบลนั้นประกอบดวย สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6 คน และในกรณีในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลใดมีเพียงสองหมูบาน ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล จํานวนหมูบานละ 3 คน สภาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ี คือ 

1.1 ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงาน กิจการของ

องคการบริหารสวนตําบล 

1.2 พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

1.3 ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย 

นโยบายและแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

2. นายกองคการบริหารสวนตําบล 
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องคการบริหารสวนตําบล มีนายกองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เปนหัวหนา

ผูบริหาร เปนผูควบคุมและรับผิดชอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

2.1 นายกองคการบริหารสวนตําบล อาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึง

มิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหาร

สวนตําบล ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายไดไมเกิน 2 คน และอาจแตงตั้ง

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน ซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

หรือเจาหนาท่ีของรัฐพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไข

เพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546) กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 

2.2 กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

ขอบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับทางราชการ 

2.3 สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

2.4 แตงตั้งและถอดถอนรางนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการองคการบริหาร

สวนตําบล 

2.5 วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 

2.6 รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

2.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 

สรุปไดวา องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานการปกครองทองถ่ินท่ีเกิดข้ึนตามพระ 

ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตอมาไดมีการแกไขปรับปรุงพระ 

ราชบัญญัตินี้มาจนถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 ท่ียกฐานะของสภาตําบลท่ีเปนองคกรประชาชน 

ในระดับประชาชนและตําบลท่ีกอตั้งมามากกวา 30 ป ข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบล มีโครงสราง

ขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลทําหนาท่ีเปนฝายนิติ

บัญญัติซ่ึงคอยควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารอันเปนวิถีทางแหงการถวงดุลอํานาจ กําหนดใหสภา

องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีฝายบริหาร

กิจการขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก คณะนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ ซ่ึงอํานาจใน

การบริหารงานอยูท่ีคณะนายกองคการบริหารสวนตําบล และมีพนักงานสวนตําบล นําโดยปลัดองค 

การบริหารสวนตําบล เปนหัวหนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง ท่ีนํานโยบายของผูบริหาร

ไปปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล นั้นตองติดตอและใหบริการแกประชาชน ท้ังในเรื่อง 

งานการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน 

ซ่ึงนับวาเปนภาระหนาท่ีท่ีใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ินเปนอยางมาก  
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2.3.2 อํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายขององคการบริหารสวนตําบล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552) ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลไวดังนี้ 

มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม 

มาตรา 67 ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีตอง

ทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

(1)  จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก 

(2)  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(3)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

(4)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

(6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ 

(7)  คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(8)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

(9)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให

ตามความจําเปนและสมควร 

มาตรา 68 ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล อาจทํากิจการในเขต

องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

(1)  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  

(2)  ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

(3)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

(4)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

(5)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ  

(6)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

(7)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ  

(8)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

(9)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  

(10)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 

(11)  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 

(12)  การทองเท่ียว 
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(13)  การผังเมือง  

สรุปไดวา ในการการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลจะ 

ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546) อยางถูกตองเครงครัดไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบล เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดในการทํางาน  

2.3.3 อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542  

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หนา 5-6) กําหนดใหองคการบริหารสวน

ตําบล (อบต.) มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชน

ในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 

(1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

(2)  การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา  

(3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

(4)  การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ  

(5)  การสาธารณูปการ 

(6)  การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ  

(7)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

(8)  การสงเสริมการทองเท่ียว 

(9)  การจัดการศึกษา 

(10)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  

(11)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  

(12)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

(13)  การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

(14)  การสงเสริมกีฬา 

(15)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(16)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

(17)  การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(18)  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

(19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(20)  การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 

(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
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(22)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

(23)  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(24)  การผังเมือง 

(25) การจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไมท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

(27)  การดูแลท่ีสาธารณะ 

(28)  การควบคุมอาคาร 

(29)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(30)  การักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน การปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(31)  กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนด 

สรุปไดวาในการบริหารงาน องคการบริหารสวนตําบล ไมสามารถดําเนินงานไดตามชอบใจ 

จะตองปฏิบัติอยูในกฎ ในระเบียบ ดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546) และอํานาจหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

อยางเครงครัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด แกพ่ีนองประชาชนในทองถ่ิน  

2.3.4 การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ

คณะผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบลจะเปนผูกําหนดทิศทางแนวทางในการพัฒนา องคการบริหาร

สวนตําบลใหบรรลุตามวัตถุประสงคและความตองการของประชาชนโดยเนนใหทุกหมูบานไดมีการ

ประชาคมเพ่ือใหการแกไขปญหาสอดคลองกับความตองการมากท่ีสุด โดยมียุทธศาสตรและแนว

ทางการพัฒนาในชวงสามป ขององคการบริหารสวนตําบลชุมแพ ดังนี้ 

 1. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 

  1.1 ใหความรูทางการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จและเกษตรทฤษฎีใหม 

  1.2  ใหความรูเรื่องการทําอาชีพเสริมโดยวิธีการรวมกลุมอาชีพ 

  1.3  สงเสริมใหเกษตรกร และประชาชนท่ัวไปทําการเกษตรแบบพอเพียงยั่งยืน 

  1.4 จัดใหมีลานคาชุมชนสินคาทางการเกษตร สินคาพ้ืนเมือง 

  1.5 สนับสนุนกิจกรรมกลุมอาชีพตาง ๆ   

 2. การดําเนินงานดานสังคม 

  2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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  2.2 พัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรีประจําตําบล 

  2.3 พัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูบริหาร ผูดอยโอกาสในสังคม 

  2.4 สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

  2.5 จัดฝกอบรมโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 3. การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  3.1 ปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ี 

  3.2 ขยายเขตไฟฟา ประปา ไฟฟาสาธารณะ 

  3.3 กอสรางถนนท่ีมีสภาพทนทานถาวร 

  3.4 กอสรางรองระบายน้ํา 

 4. การดําเนินงานดานแหลงน้ํา 

  4.1 ขุดลอกคลอง สระน้ําท่ีมีสภาพตื้นเขินและบํารุงรักษาอายุการใชงาน 

  4.2 ดําเนินการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม คลองสงน้ําดาดคอนกรีต 

 5. การดําเนินงานดานสาธารณสุข 

  5.1 ใหความรูเรื่องสุขลักษณะในบานและความรูดานสาธารณสุขมูลฐาน 

  5.2 สนับสนุนงบประมาณใหกับอนามัยในการจัดซ้ือเวชภัณฑ 

  5.3 รณรงคและปองกันโรคติดตอ 

 6. การดําเนินงานดานการเมือง การบริหาร 

  6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

  6.2 พัฒนาบุคลากร ท้ังพนักงานสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ใหมีความรูความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมในการปกครอง 

  6.3 สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 

  6.4 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ี ในการปฏิบัติงานให

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

  6.5 การจัดการบริการประชาชนท้ังนอกและในสถานท่ี เชน การจัดโครงการ 

อบต. สัญจร 

  6.6 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม และตรวจสอบการทํางานขององคการบริหาร

สวนตําบล 

 7. การดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  7.1 สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนโดยจัดศูนยการเรียนชุมชนและศูนยเด็กเล็ก

กอนวัยเรียน 

  7.2 สงเสริมอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี 

  7.3  สงเสริม งานดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในทองถ่ิน 
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 8. การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  8.1 รณรงคและสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม 

  8.2 ตกแตงภูมิทัศนใหสะอาด สวยงาม 

  8.3 ปลูกปาเพ่ิมพ้ืนท่ีปาตามบริเวณท่ีสาธารณะและปลูกตนไมตามถนนสายตาง ๆ  

  8.4 จัดหาท่ีท้ิงขยะใหเปนท่ีเปนทางและมีการกําจัดขยะท่ีถูกวิธี 

2.3.5 แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

 1. คําขวัญองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

 “ถ่ินอารยธรรมโบราณ เข่ือนชลประทานน้ําเชิญ เพลินเพลินหมอลําซ่ิง ล้ําคายิ่งวัด

พระนอน” 

 2. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป  

 โดยเรียงลําดับกอนหลัง (จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน)ประกอบดวย 6 

ยุทธศาสตร ดังนี ้

  2.1  ยุทธศาสตรดาน ทรัพยากรมนุษยและการศึกษา 

  2.2 ยุทธศาสตรดานผังชุมชน โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพ่ือนําไปสู

การจัดทําผังชุมชนตําบล 

  2.3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม 

  2.4 ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  2.5 ยุทธศาสตรดาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และการสงเสริมการ

ทองเท่ียว 

  2.6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาการบริหาร เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 3. แนวทางการพัฒนา 

 

ตารางท่ี 2.1 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  

ยุทธศาสตร ด านทรั พยากร

มนุษยและการศึกษา 

 

 

 

 

 

1. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนสวัสดิการสังคมแกชุมชน 

2. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพใน

ทุกระดับ ครอบคลุมทุกชวงวัย 

3. พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู

อยางตอเนื่องใหมีคุณภาพและคุณธรรม 

4. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสรางวินัย รักการ

กีฬา และสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ  

5. พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข 

6. สงเสริมและสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชน ปลอดยาเสพติดและ

ปลอดอบายมุขตาง ๆ  

ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

ยุทธศาสตรดานผังชุมชน โครง 

สรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

เพ่ือนําไปสูการจัดทําผังชุมชน

ตําบล 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบ

สาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐาน 

2. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารภัยใน

ทองถ่ิน 

3. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ินใหปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและ

สังคม 

1. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนอาชีพใหแกประชาชนในทองถ่ิน 

2. พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและกลไกการตลาด 

3. สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน และการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

ยุทธศาสตรด านการจัดการ

ทรั พย าก ร ธ ร รมช าติ  และ

สิ่งแวดลอม 

1. เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ 

พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน

ใหคงอยูอยางยั่งยืน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 

3. พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ

และมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

ยุทธศาสตรดาน ศิลปะ วัฒน 

ธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและการ

สงเสริมการทองเท่ียว 

1. อนุรักษและฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีอยูและหายไป

ใหเปนเอกลักษณของทองถ่ิน พรอมสงเสริมใหมีการจัดทําระบบ

ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. สงเสริม สนับสนุนและจัดใหมีฌาปนสถาน 
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3. พัฒนาปรับปรุงโบราณสถานเปนแหลงทองเท่ียวทางประวัติ 

ศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 6  

ยุทธศาสตร ด านพัฒนาการ

บริหาร เพ่ือนําไปสูการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี 

1. สรางความพรอมและเสริมสรางขีดความสามารถของหนวย 

งานใหมีความพรอม 

2. พัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน สรางความปรอง 

ดองสมานฉันทของคนในชุมชน 

3. พัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

4. พัฒนาภาวะผูนําทองถ่ินดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา- 

ภิบาล 
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2.3.6 ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอการพัฒนา  

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลชุมแพรายไดสวนใหญจะมาจากท่ีรัฐบาลจัดสรร 

ใหเพราะพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุมประชาชนประกอบอาชีพทํานาทําการเกษตรท่ัวไปภาษีอากร 

ตาง ๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเองจึงเปนจํานวนท่ีนอยมากบางครั้งจึงไมสามารถดําเนิน 

การตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไดท้ังหมด 

1. ผลการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ 

พัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค Swot Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค) ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

- หนวยงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมีการประสาน

และรวมมือกันในการปฏิบัติงานเปนอยางดีและ

เปนรูปธรรม 

- ท่ีตั้งพ้ืนท่ีตําบลเปนท่ีรองรับน้ํา พอถึงฤดูฝนทํา

ใหน้ําทวมขังถายเทไมสะดวก  

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมีความรู ความ 

สามารถในการปฏิบัติงานเปนอยางดี 

- ถนนในพ้ืนท่ีสวนใหญชํารุด ไมไดมาตรฐาน 

ตองใชงบประมาณในการซอมแซมเปนประจํา 

- เปนแหลงปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ขาว ออย ถ่ัว

เหลือง 

- ทุกภาคสวนท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไมไดรวมกัน

วางแผนเพ่ือพัฒนาตําบลอยางเปนรูปธรรม 

- เปนแหลงปลูกไมดอก ไมประดับ - ประชาชนมีสวนรวมนอย 

- มีแหลงทองเท่ียวเมืองโบราณโนนเมือง พระ

ธาตุกุดแหนอย 

- ผูนําในพ้ืนท่ีขาดความรูความสามารถและไม

คอยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น 

- เปนเสนทางผานเมืองทองเท่ียว คือจังหวัดเลย 

และเพชรบูรณ 

- การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยทุนทางสังคมมีนอย  

- มีระบบการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัยและสะดวก  - ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีอยาง

เปนระบบและเปนรูปธรรม 

- พ้ืนท่ีติดตอกับเขตชุมชนหรือเขตเมืองซ่ึงกําลัง

มีความเจริญข้ึนตามลําดับ 

- แหลงทองเท่ียวทางโบราณสถานเสื่อมโทรม 
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

- ประชาชนและกลุมตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เชนกลุม

แมบาน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เปนตน มี

ความสามัคคี เสียสละและรวมแรง รวมใจกันใน

การพัฒนาชุมชน  

- การใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลาย 

สิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน สงผลใหปริมาณขยะ น้ําเสีย

และมลพิษทางอากาศเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจจะเปน

สาเหตุการทําลายทัศนียภาพของพ้ืนท่ี และสงผล

ตอสุขภาพของประชาชน 

- ในพ้ืนท่ีมีทุนทางสังคมสูง เชน กองทุนตาง ๆ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

- ขาดการจัดระเบียบพ้ืนท่ีชุมชนและไม มีการ

จัดทําผังตําบล 

- ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิ

ปญญาทองถ่ินเปนเอกลักษณของตนเอง 

 

- มีภูมินิเวศนท่ีเหมาะสมจะเปนเมืองนาอยูนา

อาศัย และนาทองเท่ียว 

 

 

เห็นไดวา จุดแข็ง คือ พ้ืนท่ีเหมาะสมจะเปนเมืองนาอยูและแหลงทองเท่ียว ทางวัฒนธรรม 

เนื่องจากมีแหลงทองเท่ียวเมืองโบราณโนนเมือง พระธาตุกุดแหนอย ท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของ

ตําบลชุมแพ มีแหลงปลูกไมดอกไมประดับ ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน

เปนเอกลักษณของตนเอง และเปนเสนทางผานเมืองทองเท่ียวอยางจังหวัดเลย ชัยภูมิ และเพชรบูรณ 

หากดําเนินการสามารถเปนไปได เนื่องจากเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีดี เพราะเปนแหลงปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน 

ขาว ออย ถ่ัวเหลือง ท่ีใหผลผลิตในจํานวนมาก สรางรายไดใหกับเกษตรกรในชุมชน ในพ้ืนท่ีมีระบบ

การติดตอสื่อสารท่ีทันสมัย เสนทางคมนาคมสะดวก ปลอดภัย บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและกลุม

ตาง ๆ ท่ีมีในพ้ืนท่ี สวนใหญมีความรูความสามารถ มีความสามัคคี และเสียสละในการทํางานพรอมท่ี

จะชวยกันพัฒนาใหชุมชนเจริญกาวหนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ทองถ่ิน ภูมิปญญาตาง ๆ จึง

ควรพัฒนา ปรับปรุง รักษาใหคงอยูสืบไป (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564, หนา 14-16) 

2. การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 

โดยใชหลักการ SWOT Analysis เปนการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค วามีชองทางและ

อุปสรรคใดบางท่ีทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพ  

และมีปจจัยใดท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงการวิเคราะหเปน

การวิเคราะหเก่ียวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบายรัฐบาล ระเบียบกฎหมาย และเทคโนโลยี  

ผลการวิเคราะหตามตาราง ท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหการสนับ 

สนุนการดําเนินงานของทองถ่ินในการพัฒนาท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

เปนตน 

- ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ 

ทําใหประชาชนในทองถ่ินลืมรากฐานทางวัฒน 

ธรรมท่ีมีอยู หันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภค

มากข้ึน สงผลใหวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

รวมถึงวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

- พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

อํานาจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือ

ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

- การขยายตัวของชุมชนและการเพ่ิมข้ึนของ

จํานวนประชากรสงผลใหประชากรมีความตอง 

การบริการสาธารณสูงข้ึน ทําใหไมสามารถตอบ 

สนองความตองการของประชาชนไดอยางครอบ 

คลุมและท่ัวถึง 

- พ้ืนท่ีเปนเสนทางผานของนักทองเท่ียวท่ีเดิน 

ทางมาทองเท่ียวขอนแกน เลย ชัยภู มิ และ

เพชรบูรณ 

- สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ

และในระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาพ้ืนท่ี 

- พ้ืนท่ีเปนเสนทางผานของการเดินทางระหวาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

- มีปญหาสุขภาพ ยาเสพติด อาชญากรรม และ

ปญหาท่ีเกิดจากเด็กและเยาวชน 

- รัฐบาลมีนโยบายพัฒนา บูรณะและฟนฟูแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒน 

ธรรมเดิมท่ีมีอยูแลวและสงเสริมการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวแหงใหม พรอมกับพัฒนาโครงสรางพ้ืน 

ฐานท่ีสนับสนนุแหลงทองเท่ียว 

- โครงสรางของประชากรในชุมชน มีแนวโนมจะ

เปนชุมชนผูสูงอายุ 

- แนวโนมการทองเท่ียวของโลกเนนการทอง 

เท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงสุขภาพ 

- ไมมีการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

อยางจริงจังและตอเนื่อง 

- รัฐบาลมีนโยบายดานเศรษฐกิจท่ีเอ้ือตอ

ประชาชนในพ้ืนท่ี เชน สงเสริมเกษตรกรใหเขา 

ถึงแหลงเงินทุนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม สราง

รายไดจากแหลงทองเท่ียว และปรับโครงสราง

ทางเศรษฐกิจโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 

และเรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร 

- ไมมีการพัฒนา ฟนฟูโบราณสถานหรือโบราณ 

วัตถุท่ีมีในพ้ืนท่ี 
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

- รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืน 

ฐานดานการขนสง ระบบประปาและไฟฟาให

กระจายสูภูมิภาคอยางเพียงพอ 

 

- รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

เชนการพักหนี้ เพ่ิมคาแรง จัดเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

แบบข้ันบันได พัฒนาระบบประกันสุขภาพ และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแตตั้งครรภจนถึงวัยชรา  

ผูพิการ 

 

- รัฐบาลมีนโยบายสรางโครงขายสื่อสารความเร็ว

สูงใหท่ัวถึง และสงเสริมการเขาถึงการใชเครือ 

ขายอินเตอรเน็ตสาธารณะโดยไมคิดคาใชจาย 

 

- นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ของรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาพ้ืนท่ี เชน การเพ่ิม

ขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย การจัดหา

คอมพิวเตอร แท็บเล็ตใหแกโรงเรียน และการ

พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 

 

- รัฐบาลมีนโยบายดานเศรษฐกิจท่ี เ อ้ือตอ

ประชาชนในพ้ืนท่ี เชน สงเสริมเกษตรกรใหเขา 

ถึงแหลงเงินทุนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม สราง

รายไดจากแหลงทองเท่ียว และปรับโครงสราง

ทางเศรษฐกิจโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 

และเรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร 

 

- รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมความรวมมือของ

ประชาคมอาเซียน 

 

- รัฐบาลมีนโยบาลแกไขปญหาทางสังคม ท่ี

ชัดเจน เชน การปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด การแกไขปญหาความยากจน การสรางความ

สามัคคีของคนในชาติ เปนตน 
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จากผลการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกเห็นไดวา โอกาสท่ีจะทําใหการพัฒนาตําบลชุม

แพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอความใหเกิดความยั่งยืนในชุมชนมาหลายประการ ไดแก การมี

กฎหมายและนโยบายรัฐบาลท่ีเอ้ือตอการพัฒนา ลักษณะท่ีตั้งท่ีเหมาะสมและนโยบายการดําเนินงาน

ของรัฐบาล เปนตน นอกจากนี้ในการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกยังพบปญหาหรืออุปสรรคตอ

การพัฒนาตําบลหลายประการ ไดแก กระแสโลกาภิวัตนหรือความทันสมัยจากตางชาติ การขยายตัว

ของชุมชน การเพ่ิมข้ึนของประชากรและโครงสรางประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป สภาวการณทาง

เศรษฐกิจ ปญหาทางสังคมอ่ืน เชน ยาเสพติด สุขภาพ ความยากจน เปนตน  

สรุปไดวา องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ มีสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมจะเปนเมืองนาอยูและ

แหลงทองเท่ียว ทางวัฒนธรรม เนื่องจากมีแหลงทองเท่ียวเมืองโบราณท่ีสําคัญ ชุมชนมีวัฒนธรรม

ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินเปนเอกลักษณของตนเอง และเปนเสนทางผานเมืองทองเท่ียว

อยางจังหวัดเลย ชัยภูมิ และเพชรบูรณ เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีดี เพราะเปนแหลงปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน 

ขาว ออย ถ่ัวเหลือง ท่ีใหผลผลิตในจํานวนมาก สรางรายไดใหกับเกษตรกรในชุมชน ในพ้ืนท่ีมีระบบ

การติดตอสื่อสารท่ีทันสมัย เสนทางคมนาคมสะดวก ปลอดภัย โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาอยู 6 

ยุทธศาสตร มีพันธกิจเพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนา ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จัดสวัสดิ 

การสังคมสงเคราะหคนยากจน คนพิการ เด็ก และผูสูงอายุ ใหท่ัวถึง ท้ังดานสาธารณสุข และการ 

ศึกษา พัฒนาชุมชนใหนาอยู มีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน

ครอบคลุมทุกหมูบานสงเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนรายไดแกประชาชน และการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ 

พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน สงเสริม สนับสนุน

การอนุรักษและฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี และโบราณสถานท่ีมีอยูใหเปน

เอกลักษณ เพ่ือใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการในองคกร และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน และสรางความปรองดองสมานฉันทของ

คนในทองถ่ิน ท้ังหมดเปนภารกิจ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลชุมแพจะตองปฏิบัติภายใตกฎหมาย 

ระเบียบท่ีสั่งการใหดําเนินการเพ่ือดูแลทุกข สุขของประชาชนในทองถ่ินของตนเองรวมกัน  

 

2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
2.4.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้ง 

ปรมี หลาลํ้า (2556, หนา 63-64) ทฤษฎีการออกเสียงเลือกตั้งมีวิวัฒนาการอันยาวนาน

ทางประวัติศาสตรทางการเมืองโดยเกิดจากความคิดผสมในทางอุดมคติและการปฏิบัติซ่ึงมีมาตั้งแต

สมัยโบราณท่ีมีการนําระบอบประชาธิปไตยเขามาใชในสังคม แนวความคิดและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งไดวิวัฒนาการตอเนื่องมาควบคูไปกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม จนกระท่ังใน

สังคมประชาธิปไตยปจจุบันตาง ๆ ไดยึดถือทฤษฎีเก่ียวกับการออกเสียงเลือกตั้งอยู 2 ทฤษฎี คือ  



39 
 

1) ทฤษฎีวาดวยการออกเสียงเลือกตั้งเปนสิทธิ (Right) 

ทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานอยูบนหลักการท่ีวา อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน (The Sover- 

eignty of the People) ตามแนวความคิดของ Rousseau นักคิดชาวฝรั่งเศส กลาวคือ ทฤษฎีวาดวย

อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนนี้ เห็นวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ประชาชนทุกคนใช

อํานาจอธิปไตยเองโดยตรงหรืออาจจัดการปกครองเปนแบบอธิปไตยโดยออม คือ ประชาชนเลือก

ผูแทนราษฎรข้ึนทําการแทน ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือ ราษฎรแตละตนมีสิทธิท่ีเลือกผูปกครอง ท้ังนี้ เพ่ือเปน

การแสดงออกซ่ึงสวนแหงอํานาจอธิปไตยของตน อันนํามาซ่ึงหลักท่ีเรารูจักกันดี คือ “การเลือกตั้งอยาง

ท่ัวถึง” (Universal Suffrage) เพราะถือวาการเลือกตั้งเปนสิทธิของทุกคนมิใชเปนหนาท่ีและสิทธิใน

การเลือกตั้งนี้เปนสิทธิของตัวเอง มิตองใหผูใดมอบหมายหรืออาจมาเพิกถอนได รวมท้ังไมอาจมีการ

จํากัดสิทธิไดดังท่ี รุสโซ (Rousseau) กลาววา “สิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิท่ีไมมีอะไรจะมาพรากจาก

ประชาชนได” 

ดังนั้น เม่ือสิทธิในการเลือกตั้งเปนสิทธิสวนตัวของทุกคนเชนนี้แลว การไปใชสิทธิหรือการ

ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนสิทธิสวนตัวของทุกคนเชนนี้แลว การไปใชสิทธิหรือการไปลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งก็เปนเรื่องของแตละบุคคลไปดวย กลาวคือ เปนดุลยพินิจของแตละบุคคลท่ีเขาจําทํา

หรือไมทําการใด ๆ ก็ได หากเขาชอบ หรือพอใจท่ีจะไปออกเสียงเลือกตั้งก็ยอมจะกระทําไดอยางเสรี

ไมมีใครจะมาบังคับหากเขาไมพอใจท่ีจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเขาก็ชอบท่ีจะงดเวนการลงคะแนน

เสียงเสย โดยไมมีใครสามารถมาบังคับ ขูเข็ญ ใหเขาไปลงคะแนนเสียงและการงดไมไปลงคะแนนเสียง

เลือกตองของเขานั้นก็ไมถือวาเปนความผิดและไมถูกลงโทษใด ๆ ท้ังสิ้น 

2) ทฤษฎีวาดวยการออกเสียงเลือกตั้งเปนหนาท่ี (Duty) 

ทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานบนหลักการท่ีวา อํานาจอธิปไตยเปนของชาติ (National Sovereignty) 

ตามแนวคิดของ ซีเอเยส (Sieyes) ชาวฝรั่งเศส ซ่ึงไดกลาวมาแลวในเบื้องตน กลาวคือ ซีเอเยส  

ไดขยายทฤษฎีของ Rousseau ออกไปแมประเทศหรือรัฐจะประกอบดวยประชาชนแตแทจริงแลว 

การท่ีประชาชนมาอยูรวมกันเชนนั้นทําใหเกิด “สภาวะธรรมชาติ” ข้ึนเปนเอกเทศจากประชาชนแต

ละคน ชาตินี้เองท่ีเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไมใชประชาชน ชาติเปนสภาวะพิเศษประกอบดวย

ประชาชนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ประชาชนท่ีมีชีวิตอยูในขณะนี้ และประชาชนของประเทศนั้นท่ีแมจะ

เสียชีวิตไปแลว ชาติเปนนิติบุคคลท่ีมีชีวิตจิตใจดํารงอยูคงทนกวีราษฎรในแตละยุคสมัยเปนความ

ตอเนื่องของราษฎรในสังคมนั้น ๆ โดยสรุปก็คือชาติเปนสิ่งท่ีเหนือกวาราษฎรเพราะเปนผลสังเคราะห

ทางประวัติศาสตรทางความเปนปกแผนของราษฎรทุกยุคทุกสมัย อํานาจอธิปไตยจึงเปนของชาติมิใช

ของประชาชน 

ผลของทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ ก็คือ เม่ือชาติเปนเจาของอธิปไตยไมใช

ประชาชนหรือราษฎร อํานาจเลือกตั้งจึงเปนสิ่งท่ีชาติมอบใหแกราษฎรในฐานะเปนองคกรท่ีมีหนาท่ี
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เลือกตังผูแทนของชาติ ดังนั้น การเลือกตั้งของประชาชนจึงเปนการปฏิบัติหนาท่ีมิใชการใชสิทธิ  

ชาติจึงมีสิทธิท่ีจะมอบอํานาจเลือกต้ังใหแกประชาชนท่ีเห็นวาเหมาะสมได การเลือกตั้งไมจําเปนตอง

เปนแบบท่ัวถึงมีการจํากัดสิทธิการเลือกตั้งได เพราะฉะนั้นผูท่ีจะมามีสวนใชอํานาจอธิปไตยจึงไม

จําเปนตองเปนประชาชนทุกคน แตเปนเพียงประชาชนบางคนท่ีคุณสมบัติเหมาะสมทําหนาท่ีเปน

ตัวแทนของชาติ ซ่ึงในแนวความคิดเชนนี้ผูท่ีไดรับหนาท่ีดังกลาวจึงอาจถูกบังคับใหไปลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งได ท้ังนี้ เพราะมิใชเปนเรื่องสิทธิของแตละบุคคลอีกตอไปแตเปนเรื่องของหนาท่ี ทฤษฎีท่ีวา

ดวยการออกเสียงเลือกตั้งเปนหนาท่ีนี้ไดมีบางประเทศนําไปใช โดยมีการออกกฎหมายบังคับใหผูท่ีมี

สิทธิเลือกตั้งทุกคนตองไปออกเสียงเลือกตั้ง (Compulsory Voting) และกําหนดโทษของการไมไป

ออกเสียงเลือกตั้ง  

2.4.2 ทฤษฎธีรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาลหรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ และ

บรรษัทภิบาล ฯลฯ” หรือรูจักกันในนาม “Good Governance” หมายถึง การปกครองท่ีเปนธรรม

เนนไมใชแนวความคิดใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคม แตเปนการสะสมความรูท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกัน

เปนสังคมของมนุษย ซ่ึงเปนหลักการเพ่ือการอยูรวมกันในบานสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถ

ประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน 

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 ประการ 

ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและ

กติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม ตลอดจนเปนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอม

พรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม กลาวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครอง

ภายใตกฎหมาย มิใชกระทํากันตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล 

2. หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการ

รณรงคเพ่ือสรางคานิยมท่ีดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติไดแก ความ

ซ่ือสัตยสุจริตความเสียสละ ความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน 

3. หลักความโปรงใส (Accountability) คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดเผยขอมูล

ขาวสารอยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไก

การทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและ

ภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 
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4. หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีประชาชนมีสวน

รวมรับรู และรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชอง 

ทางในการเขามามีสวนรวม ไดแก การแจงความเห็น การไตสวน สาธารณะการประชาพิจารฯการแสดง

ประชามติ หรืออ่ืน ๆ และขจัดการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะชวยใหเกิด

ความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ผูบริหาร ตลอดจนคณะขาราชการท้ังฝาย

การเมืองและขาราชการประจํา ตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ีอยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมา

รับบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงานท่ีตน

รับผิดชอบอยู และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 

6. หลักความคุมคา (Cost–effectiveness or Economy) คือ ผูบริหาร ตองตระหนักวามี

ทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความ

คุมคา ซ่ึงจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปท่ีผูรับบริการหรือประชาชนโดยสวนรวม (ชุรีรัตน สุนทร

ประเสริฐ, 2555, หนา 27-28) 

2.4.3 ทฤษฎีระบบ 

ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) แนวความคิดของทฤษฎีระบบเชื่อวาความสมดุล 

(Homeostatic) ของระบบจะมีเสถียรภาพของความม่ันคงในระดับตาง ๆ กัน การข้ึนลงของอัตรา

การลงคะแนนเสียงและการเลือกตั้งพรรคใดพรรคหนึ่งจะข้ึนอยูกับสวนผสมของพลังท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ

ชวงสมัยบวกกับปจจัยพ้ืนฐานของประชาชนในขณะนั้น เชน ความสนใจตัวผูสมัครความเห็นตอ

นโยบายและปญหาทางการเมือง ภาพพจนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของพรรค ฯลฯ เปนตน จะเห็นไดวา

ทฤษฎีระบบมีความสัมพันธกับสองทฤษฎีขางตนมากพอสมควรโดยเฉพาะทฤษฎีความสํานึกเชิง

เหตุผล เพราะทฤษฎีความสํานึกเชิงเหตุผลจะทําใหประชาชนมีพฤติกรรมการเลือกตั้งแปรเปลี่ยนไป

ตามสถานการณทางการเมือง (นุชปภาดา ธนวโรดม, 2557, หนา 27) 

สรุปไดวา จากการศึกษาทฤษฎีขางตน เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับผูคนจํานวนมาก ซ่ึงเปนผล

มาจากการตัดสินใจภายใตสภาวะแวดลอม บุคลิกภาพและความสนใจของแตละคน ทฤษฎีวาดวยการ

ออกเสียงเลือกตั้งเปนสิทธิ ทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานอยูบนหลักการท่ีวา อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 

สวนทฤษฎีวาดวยการออกเสียงเลือกตั้งเปนหนาท่ี ทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานบนหลักการท่ีวา อํานาจอธิปไตย

เปนของชาติ ซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับการเลือกตั้งท้ังสิ้น หลักธรรมาภิบาล ก็เปนหลักในการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี ท่ีผูนําจะตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติจึงจะปกครองประชาชนสังคมอยางมีความ

สงบสุขภายใตกฎ ระเบียบท่ีเปนระบบไดโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืนตอไป 
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2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 

2.5.1 ประวัต ิ

ตําบลชุมแพ เปนตําบลหนึ่งใน 12 ตําบล ของอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เดิมข้ึนกับ

อําเภอภูเวียงและตอมาไดแยกออกจากอําเภอภูเวียงเปนอําเภอชุมแพ ในพ้ืนท่ีตําบลชุมแพ มีหมูบาน 

จํานวน 11 หมูบาน และเปนท่ีตั้งของมนุษยกอนประวัติศาสตรอยูท่ีโนนเมือง ราษฎรสวนใหญมีอาชีพ

หลักคือการทํานาและเลี้ยงสัตว ตําบลชุมแพมีแหลงน้ําคือลําน้ําเชิญ และมีระบบชลประทานท่ีทําให

ราษฎรทําการเกษตรตลอดป 

2.5.2 ท่ีตั้ง 

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ เลขท่ี 403 หมูท่ี 2 บานนาดอกไม ตําบลชุมแพ อําเภอ 

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอชุมแพ หางจากท่ีวาการอําเภอชุมแพ ประมาณ 6 

กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.1 พ้ืนท่ีตั้งองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

  

2.5.3 อาณาเขต 

ทิศเหนือ จด เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

ทิศตะวันตก จดเขตตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ และเขตตําบลโนนคูณ อําเภอคอนสาร 

จังหวัดชัยภูมิ 

ทิศใต จด เขตอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

ทิศตะวันออก จด เขตตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
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2.5.4 ภูมิประเทศ 

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ มีเนื้อท่ีท้ังหมด 16.51ตารางกิโลเมตร/หรือประมาณ 

10,318 ไร สวนใหญเปนท่ีราบลุม มีลําน้ําเชิญไหลผานและมีเข่ือนเก็บกักน้ําลําน้ําเชิญตามโครงการ

พระราชดําริอีก 1 แหง ท่ีบานดอนหัน หมูท่ี 9 นอกจากนั้นยังมีหนองน้ําธรรมชาติอีกหลายแหง และ

มีการทําคลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟา และระบบชลประทานไปยังหมูบานตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ 

2.5.5 เขตการปกครอง 

เขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลชุมแพ มีท้ังสิ้น11หมูบาน 

- จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มท้ังหมูบาน 11 หมู  ไดแก  หมูท่ี 1-11 

- จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มบางสวน  -   หมู  ไดแก  หมูท่ี   - 

2.5.6 ประชากร 

จํานวนประชากร ขอมูลตามทะเบียนราษฎร ประชากรท้ังสิ้น 6,272 คน แยกเปนชาย 

3,088 คน แยกเปนหญิง 3,184 คน และจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริงตามขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน 

(จปฐ.2) รวมท้ังสิ้น 5,486 คน แยกเปนชาย 2,704 คน แยกเปนหญิง 2,782 คน  

 

ตารางท่ี 2.4 สถิติประชากรจากทะเบียนบาน แยกรายพ้ืนท่ี ระดับตําบล (ขอมูลตามทะเบียน

ราษฎร) 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
จํานวนประชากร (คน) จํานวน/

หลัง ชาย หญิง รวม 

1 บานแห 304 310 614 168 

2 บานนาดอกไม 377 416 793 218 

3 บานมาลา 529 573 1,102 307 

4 บานโนนเมือง 169 180 349 105 

5 บานหนองบัว 312 327 639 171 

6 บานเชิญ 99 83 182 62 

7 บานหนองจิก 408 413 821 220 

8 บานแกงยาว 192 202 394 128 

9 บานดอนหัน 263 262 525 152 

10 บานสวางวาร ี 193 182 375 207 

11 บานหนองบัว 242 236 478 142 

รวม 3,088 3,184 6,272 1,880 
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จากตารางท่ี 2.4 พบวา จํานวนประชากร ขอมูลตามทะเบียนราษฎร ประชากรท้ังสิ้น 

6,272 คน แยกเปนชาย 3,088 คน แยกเปนหญิง 3,184 คน โดยประชากรท่ีอาศัยอยูมากท่ีสุด คือ 

หมู 3 บานมาลา จํานวน 1,102 คน จํานวนครัวเรือน 307 หลังคา รองลงมาคือ หมู 7 บานหนองจิก 

จํานวน 821 คน จํานวนครัวเรือน 220 หลังคา และนอยท่ีสุดคือ หมู 6 บานเชิญ จํานวน 182 คน 

จํานวนครัวเรือน 62 หลังคา 

2.5.7 สภาพทางเศรษฐกิจ 

 1) อาชีพ 

 ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เชน รับ

ราชการ รับจางท่ัวไป ทํานา คาขาย ฯลฯพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ ขาว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ออย และ

พืชผัก สัตวท่ีเลี้ยงในตําบล คือ โค กระบือ เปด ไก สวนสัตวน้ําท่ีเลี้ยง คือ ปลากินพืช และปลากินสัตว 

 - อาชีพเกษตรกรรม  

  จํานวน 1,003 ครัวเรือน คิดเปนเปอรเซ็นต 59.77 เปอรเซ็นต 

 - อาชีพคาขาย  

  จํานวน 200 ครัวเรือน คิดเปนเปอรเซ็นต  11.92 เปอรเซ็นต 

 - อาชีพรับราชการ  

  จํานวน 165 ครัวเรือน คิดเปนเปอรเซ็นต 9.83 เปอรเซ็นต 

 - อาชีพรับจางและอ่ืน ๆ  

  จํานวน 310 ครวัเรือน คิดเปนเปอรเซ็นต 18.47 เปอรเซ็นต 

 2) หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล (ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 

2559) 

 - ธนาคาร จํานวน  -  แหง 

 - โรงแรม/รีสอรท จํานวน  2  แหง 

 - ปมน้ํามันและกาซ จํานวน  4  แหง 

 - โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน  1  แหง 

 - โรงสี จํานวน  8  แหง 

2.5.8 สภาพสังคม 

 1) การศึกษา 

 องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ มีสถานศึกษา/แหลงท่ีใหความรูแกเด็กประชาชนใน

พ้ืนท่ี จํานวน 16 แหง ดังนี ้

 1. โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จํานวน  2  แหง 

 2. โรงเรียนอาชีวศึกษา จํานวน -  แหง 
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 3. โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง จํานวน  -  แหง 

 4. ศูนยอบรมเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน  3  แหง 

 5. ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน จํานวน  11  แหง 

 2) ขอมูลโรงเรยีน 

  2.1) โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาจํานวน 2 แหง ดังนี้ 

   1. โรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 5 แหงท่ี 1 

โรงเรียนบานแหประชานุเคราะห  

   2. โรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 แหงท่ี 2 

โรงเรียนบานหนองบัวโนนเมือง  

  2.2) ขอมูลศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียนจํานวน 3 แหง 

   1. ศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียนแหงท่ี 1 บานหนองบัว (อบต.จัดตั้งเอง) 

   2. ศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียนแหงท่ี 2 วัดพัฒนารามหนองจิก (ถายโอนจาก

กรมศาสนา) 

   3. ศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียนแหงท่ี 3 ศูนยเด็กเล็กวัดธาตุ (ถายโอนจากกรม

ศาสนา) 

 3) สถาบันและองคกรทางศาสนา 

  - วัด/สํานักสงฆ จํานวน 11 แหง 

  - มัสยิด จํานวน  - แหง 

  - ศาลเจา จํานวน  -  แหง 

  - โบสถ จํานวน  -  แหง 

 4) สาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานมาลา ตําบลชุมแพ จํานวน  1  แหง 

  - สถานพยาบาลเอกชน จํานวน  -  แหง 

  - รานขายยาแผนปจจุบัน จํานวน -  แหง 

  - อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา จํานวน รอยละ 100 

 5) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  - สถานีตํารวจ จํานวน  -  แหง 

  - สถานีดับเพลิง จํานวน  -  แหง 

 6) บริการพ้ืนฐาน 

 1) การคมนาคม 
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 การเดินทางโดยท่ัวไปองคการบริหารสวนตําบลชุมแพอาศัยถนนเชื่อมระหวาง

หมูบาน คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรังบางสาย ถนนหลายสายคอนขาง

ชํารุด สําหรับถนนภายในหมูบานเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางสายและยังไมท่ัวถึง 

  1.1) ถนนท่ีไดรับการถายโอน จํานวน  6  สาย 

  1.2) ถนนท่ีอยูในเขต อบต. ดําเนินการเอง จํานวน   -  สาย 

   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จํานวน  59 สาย 

   - ถนนลาดยาง จํานวน   -  สาย 

   - ถนนเพ่ือการเกษตร จํานวน  45 สาย 

 2) การโทรคมนาคม 

  - โทรศัพทสาธารณะ จํานวน  -  แหง 

  - ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข จํานวน  -  แหง 

  - สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ (สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย) หมู 10  

    จํานวน  1  แหง 

 3) การไฟฟา 

  - จํานวนหมูบานท่ีไฟฟาเขาถึง จํานวน  11  หมูบาน 

 4) น้ําประปา 

   - น้ําประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี 1,2,3,10)  จํานวน  4  หมูบาน 

  - น้ําประปาหมูบาน (หมูท่ี 4,5,6,7,8,9,11)  จํานวน  7  หมูบาน 

2.5.9 แหลงน้ําธรรมชาต ิ

 1) ลําน้ํา ลําหวย  จํานวน  18 แหง  

 2) บึง หนอง  จํานวน  7 แหง  

 3) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

  - ฝาย/เข่ือน จํานวน  2  แหง 

  - เข่ือนลําน้ําเชิญ  พ้ืนท่ีหมู  6  

  - อางเก็บน้ําหวยเตา  พ้ืนท่ีหมู  3  

  - บอน้ําตื้น  จํานวน  22  แหง 

  - น้ําบาดาน/บอโยก  จํานวน  18  แหง 

  - อ่ืน ๆ คือ สถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา จํานวน  2  แหง 

2.5.10 การเลือกตั้ง 

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ มีจํานวนหมูบานในเขต อบต. 11 หมูบาน สถานท่ีในการ

จัดการเลือกตั้งท่ัวไป ภายในศาลาประชาคมของหมูบาน หรือในวัด โดยมีผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน/
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ผูชวยผูใหญบาน/กํานันสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ชุมแพ ดําเนินการรวมกัน จํานวนประชากรท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมจํานวน 5,290 ราย เปนเพศชาย 

2,587 ราย เพศหญงิ 2,703 ราย มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 2.5 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.5 จํานวนประชากรท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 
 

หมูบาน 
จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง (อายุ18 ปข้ึนไป) 

ชาย หญิง รวม 

1. บานแห 260 274 534 

2. บานนาดอกไม 329 361 690 

3. บานมาลา 456 500 956 

4. บานโนนเมือง 139 143 282 

5. บานหนองบัว 250 263 513 

6. บานเชิญ 92 76 168 

7. บานหนองจิก 332 351 683 

8. บานแกงยาว 156 163 319 

9. บานดอนหัน 227 221 448 

10. บานสวางวาร ี 159 152 311 

11. บานหนองบัว 187 199 386 

รวม 2,587 2,703 5,290 
 

ท่ีมา : ท่ีวาการอําเภอชุมแพ : ขอมูล ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 

  

สรุปไดวา องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีภารกิจมาก 

มายในการบริหารงานเพ่ือดูแลและใหบริการแกประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แตประชาชนสวนใหญ

ยังมีความตองการท่ีจะไดรับประโยชนในดานตาง ๆ เชน โครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา น้ําประปา ถนน 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ใหอยูในสภาพท่ีด ี

ซ่ึงผูบริหารหรือนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนบุคคลท่ีมีสวนสําคัญท่ีจะนํานโยบายในการพัฒนา

ดานตาง ๆ มากําหนดเพ่ือใหมีการดําเนินการลงมือทําในพ้ืนท่ีการปกครองของตนเองใหเจริญรุงเรือง 

แกไขปญหาความเดือดรอน และความตองการของประชาชน ซ่ึงการท่ีจะไดนายกองคการบริหารสวน

ตําบลมาบริหารพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการลงคะแนนเสียงของประชาชนในพ้ืนท่ีเลือกตั้งเขามา

เปนผูบริหารทองถ่ิน ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ มีจํานวนประชากรท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้ง  
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รวมจํานวน 5,290 ราย เปนเพศชาย 2,587 ราย เพศหญิง 2,703 ราย เพ่ิมข้ึนจากจํานวนผูมีสิทธิ์

เลือกตั้งเม่ือป พ.ศ. 2555 และในอนาคตท่ีจะถึงจะมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเกิด 

ข้ึนอยางแนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพของประชาชน วาผูท่ีจะมาเปนผูบริหาร พัฒนาทองถ่ินนั้นมีคุณลักษณะเชนไร 

ซ่ึงจะเปนประโยชนในการสงเสริมการพัฒนาการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริงตอไป  

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ธงชัย ไตรสิกขา (2555) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนักการเมือง

ทองถ่ิน : กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ผลการ

สํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนักการเมืองทองถ่ิน กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล

หนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีพบวา ดานคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้ง ภาพรวมประชาชน

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานการหาเสียงของผูรับสมัครเลือกตั้ง ภาพรวมประชาชนมีความคิด 

เห็นอยูในระดับมาก ดานคุณสมบัติหัวคะแนน ภาพรวม ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และ

ดานบทบาทหนาท่ี ขององคการบริหารสวนตําบล และสิ่งแวดลอมภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนักการเมืองทองถ่ิน กรณีศึกษา

องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศอายุสถานภาพ

สมรส ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได พฤติกรรมการไปใชสิทธิเลือกตั้งและการมีญาติพ่ีนองเปน

นักการเมืองทองถ่ิน พบผลดังนี้ คือประชาชนท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได พฤติกรรมการไปใช สิทธิเลือกตั้ง และการมีญาติพ่ี นองเปนนักการเมืองทองถ่ิน แตกตางกัน มี

ความคิดเห็นท่ีไมแตกตางกัน 

ปริวรรณ ธาราฤดี (2555) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม” ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยออกไปใชสิทธิ์

เลือกตั้ง และเขตพ้ืนท่ีท่ีเคยออกไปใชสิทธิ์ในเขตภาคเหนือ สวน เพศ ชั้นป และระดับรายได ไมคอยมี

ผลตอการออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง โดยใหคาท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการยายทะเบียนบาน

ของนักศึกษา สวนปจจัยท่ีสงผลตอการออกไปใชสิทธิ์มากท่ีสุดไดแก ปจจัยดานสังคม จิตวิทยา สวน

ในดานปจจัยสวนตัว และปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย อยูในระดับปานกลาง และในสวนของ

ปญหาและอุปสรรคนั้นท่ีมีคามากท่ีสุดในแตละดาน ไดแก ผูลงสมัครไมมีความรูความสามารถตามท่ี

คาดหวัง ความรูสึกเบื่อหนายตอการเมือง และมีการจัดการเลือกตั้งบอยครั้ง จนเบื่อหนายและเพิก 

เฉยตอการออกไปใชสิทธิ์  

มงคล นิยม (2555) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” จากผลการศึกษาวิจัย
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พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายก องคการบริหารสวนตําบลหนอง

เหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีอยูในระดับมีอิทธิพลมากท้ัง 4 ดาน ซ่ึงเรียงตามลําดับจากคะแนน

เฉลี่ยของระดับอิทธิพลสูงท่ีสุดไดแก ดานการแลกเปลี่ยน ดานคุณสมบัติของผูสมัคร ปจจัยดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล และปจจัยดานอุปถัมภ และผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของประชาชน

ในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

ประชาชนในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลท้ัง 4 ดาน ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

อํานาจ ศรีพระจันทร (2555) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดอุดรธานี ศึกษาเฉพาะอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบวา (1) การการมีสวน

รวมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง โดยดานการเปนฐานคะแนนเสียงและการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งอยูในระดับปานกลาง 

การไปใชสิทธิเลือกตั้งอยูในระดับมาก และติดตามกระบวนการเลือกตั้งอยูในระดับปานกลาง (2) 

ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี 

คือ ปจจัยภายใน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได เปนปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปจจัยภายนอก

ท่ีมีผลตอการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย

พิจารณาเลือกผูสมัครดานคุณสมบัติสวนตัว เปนผูมีประสบการณทํางานสูง มีบุคลิกภาพและมนุษย

สัมพันธท่ีดีอยูในระดับมาก ดานนโยบายผูสมัครเปนประโยชนในการพัฒนาทองถ่ินอยูในระดับมาก 

ดานผลประโยชนตอบแทนจากการชวยงานประเพณีตาง ๆ ของชาวบานอยางสมํ่าเสมอ และสัญญา

วาจะทําสิ่งตาง ๆ ใหหลังจากไดรับเลือกตั้งอยูในระดับมาก และดานความสัมพันธสวนตัว/การ

อุปถัมภของผูสมัครประชาชนเคารพนับถือศรัทธาสวนตัว (3) เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได มี

ความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมือง แสดงใหเห็นวาปจจัยภายในมีผลตอการมีสวนรวมทาง 

การเมืองในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี ความสัมพันธสวนตัว การท่ีผูสมัคร

อุปถัมภ ประชาชนมีผลเชิงบวกตอการมีสวนรวมการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

อุดรธานี 

โอมาร ดุมลักษณ (2555) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต : ศึกษาในหวงเวลาป พ.ศ. 2555” ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 31-45 ป การศึกษาระดับระดับ ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ปจจัยท่ี

มีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายก องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
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เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานการการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ดานนโยบายของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง ดานพรรคการเมือง และดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามลําดับ การทดสอบ

สมมติฐาน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไมมีความสัมพันธตอ การตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต สวนรายได มีความสัมพันธตอการ ตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

กาญจนา อําภา และคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี” ผลการวิจัยพบวา  

1. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 

ศึกษาในหวงเวลา พ.ศ. 2556 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา (1) ดานคุณลักษณะของผูสมัคร มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.117 (2) ดานการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัคร มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.050 (3) ดานนโยบายของผูสมัคร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คา 1 0

เฉลี่ย 1 0เทากับ 4.143 (4) ดานพรรคการเมือง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คา 1 0เฉลี่ย 1 0เทากับ 4.315 (5) 

ดานสื่อบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คา10เฉลี่ย10เทากับ 3.742  

2. ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได มีความ 

สัมพันธกับทัศนคติในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 

3. การเปดรับขอมูลขาวสาร ไดแก การรูจัก การรับรูขาวสาร และสื่อท่ีมีผลตอการเลือกตั้ง

มีความสัมพันธกับการไปใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 

ธนกร ย้ิมพิรัตน และคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี : ศึกษากรณีการเลือกตั้ง ป พ.ศ. 2555” ผลการศึกษา พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 46-55 ป การศึกษาระดับประถมศึกษา 

รายไดไมเกิน 5,000 บาท ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และปจจัยท่ีมีผลในการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี ดานคุณลักษณะของผูสมัคร เรียงลําดับจากมากไป

หานอยไดดังนี้ มีความซ่ือสัตย สุจริต นําความเจริญมาสูทองถ่ิน ออกพบปะประชาชนอยางสมํ่าเสมอ 

มนุษยสัมพันธดี ความรู ความสามารถ ผลงานในอดีต มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก การศึกษาสูงกวาผูสมัคร

คนอ่ืน รูจักกันเปนการสวนตัว และเคยพ่ึงพาอาศัยกัน 

ดานการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัคร เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ เปดเวที

ปราศรัยตามจุดสําคัญ ๆ ในชุมชน ติดตั้งปายขนาดใหญตามจุดสําคัญ ๆ ในชุมชน แจกแผนพับและ

ใบปลิวแนะนําตัว การหาเสียงทางรถแหกระจายเสียง แจกบัตรย้ําเบอรอยางท่ัวถึง การหาเสียงโดย

เคาะประตูบาน การหาเสียงทางวิทยุ การหาเสียงทางหนังสือพิมพ การหาเสียงทางโทรทัศน และการ

หาเสียงทางอินเตอรเน็ต 

ดานนโยบายของผูสมัคร เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ แกไขปญหาปากทองของ

ประชาชน ปราบปรามยาเสพติด สงเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนใหเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพของ



51 
 

สังคมตอไปในอนาคต ปราบปรามอาชญากรรมใหหมดสิ้น ดูแลดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึงปรับปรุง

เสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง โดยเนนเสนทางสูแหลงทองเท่ียว สงเสริมการทองเท่ียวและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม และนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร 

ดานพรรคท่ีสังกัดของผูสมัคร เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ นโยบายของพรรคมี

ความชัดเจนและใหประโยชนกับประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม ชื่นชอบนโยบายของพรรคท่ีผูสมัคร

สังกัด เปนพรรคท่ีมีความเขมแข็งและม่ันคง เปนพรรครัฐบาลมากอนและทําประโยชนใหกับ

ประชาชนไดจริง ชื่นชอบหัวหนาพรรคท่ีผูสมัครสังกัด และเปนพรรคท่ีมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล 

ดานอิทธิพลของสื่อบุคคล เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ผูนําชุมชนหรือคนท่ีชุมชน

เคารพนับถือ สมาชิกในครอบครัว/ญาติพ่ีนองผูมีบุญคุณหรือควรใหความอุปถัมภ เพ่ือนบาน รองลง 

มา คือ เพ่ือนท่ีทํางาน/สถานศึกษา และเจาหนาท่ีของรัฐ 

ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี เม่ือวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ในภาพรวม อายุ ระดับการ 

ศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนเพศ และรายได ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี 

ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์ (2556) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลปากชอง อําเภอจอมึง จังหวัดราชบุรี” ประชาชนสวนใหญท่ีไปใชสิทธิ์มีอายุ 31-40 

มีการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา มีรายไดเดือนละ 5,000-10,000 บาท โดยท่ีประกอบอาชีพ

รับจางท่ัวไปกับเปนเกษตรกร ผูมีสิทธิ์ออกไปเลือกตั้งเพราะเหตุผลวาเปนหนาท่ีของประชาชน และ

ตองการเลือกคนดีเขาไปทําหนาท่ีในสภา ผูมีสิทธิ์สวนใหญไดรับขอมูลขาวสารจากรถประชาสัมพันธ

ของผูสมัครและปายประชาสัมพันธ สวนดานความสัมพันธพบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูมีสิทธิ์ ดาน

อายุ และอาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกตั้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

เรื่องพจน วรเจนวณิชย และคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน : ศึกษากรณีการเลือกตั้ง ป พ.ศ. 2555” ผลการ 

วิจัยพบวา 1. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในวัน

อาทิตยท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2555 คือ ปจจัยอุปถัมภ ซ่ึงประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธท่ี

สงผลตอความจงรักภักดี และความสัมพันธแบบพวกพองเพ่ือผลประโยชนทางการเมือง 2. ความ 

สัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตร และการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน พบวา ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดของชาวจังหวัด

ขอนแกน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนความสัมพันธระหวางตัวแปรดานระยะเวลาท่ี
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อาศัยในจังหวัดขอนแกนกับการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนของประชาชน มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดของชาวจังหวัดขอนแกน ดาน

การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง และดานนโยบายของผูสมัคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ฐิติมา อ่ิมรัตน (2558) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกนายกองคการ

บริหารสวนตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี” งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัย

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกนายกองคการบริหารสวนตําบลโขมง การศึกษาใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดย

ใชกลุมตัวอยางผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 348 คน เครื่อง 

มือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติท่ี สําคัญท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยสถิติพรรณนา 

เชน คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาสหสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเลือกนายอภิชาติ 

วิสิทธิวงศ เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลโขมง ปจจัยท่ี มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก

นายกองคการบริหารสวนตําบลโขมง คือ ความสัมพันธสวนตัวกับผูสมัคร คุณสมบัติของผูสมัคร 

นโยบายของผูสมัคร ผลงานท่ีผานมาของผูสมัคร หัวคะแนนของผูสมัคร และความสมเหตุสมผลใน

การเลือกผูสมัคร 

ชัยพจน จําเริญนิติพงษ (2557) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรของประชาชน ในเขตเลือกตั้งท่ี 1 จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ ประชาชน เขตเลือกตั้งท่ี 1 จังหวัดชลบุรี พบวาโดยภาพ 

รวม ประชาชนมีการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกตามปจจัย

ท่ีมีผลตอการเลือกตั้ง พบวา ภาพรวมปจจัยดานเหตุผลในการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พบวาอยู

ในระดับมาก จําแนกเปน รายดานดังนี้ ดานความคาดหวังตัวบุคคลดานคุณสมบัติสวนบุคคลของ

ผูสมัคร ดานกลยุทธใน การหาเสียง ดานความสัมพันธภาพ และดานนโยบายพรรค และภาพลักษณ

ของพรรคท่ีสังกัด พบวา อยูในระดับมาก ภาพรวมปจจัยดานการออกเสียงเลือกตั้ง พบวา อยูในระดับ

มาก จําแนกเปน รายดานดังนี้สถานภาพความรูสึกทางการเมือง สภาพแวดลอมของชวงเวลา สถาน 

ภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม และสภาพทางดานจิตวิทยา พบวา อยูในระดับมาก การมีสวนรวมทาง 

การเมือง พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายขอดังนี้การจัดกิจกรรมชุมชน การจัด

กิจกรรมการเลือกตั้ง การจัดกิจกรรมการวมกลุมเพ่ือผลประโยชนการจัดกิจกรรมการแสดงออกความ

คิดเห็น การจัดกิจกรรมทางดานการเมืองและการจัดกิจกรรมเก่ียวกับพรรคการเมือง พบวา อยูใน

ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้ง พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และการรับรูขาวสารทางการเมืองและการเลือกตั้งตางกัน มีการตัดสินใจเลือกตั้งไม

แตกตางกัน แตประชาชนท่ีมี อาชีพตางกัน มีการตัดสินใจเลือกตั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง 

สถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้เพราะตองการใหบุคคลท่ีตนชื่นชอบไดรับการเลือกตั้ง เพ่ือเขาไปดํารงตําแหนง

สําคัญ ท่ีสามารถตอบสนองแนวนโยบาย และใหความชวยเหลือหรือเอ้ือกับอาชีพของตน จาก

แนวนโยบายของพรรคนั้น ๆ ได 
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นุชปภาดา ธนวโรดม (2557) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งใน

เขตเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค” ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ

พฤติกรรมการเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยรวมอยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้ 1) ดานการใชสิทธิเลือกตั้ง อยูใน

ระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 3.77 2) ดานการลงคะแนนเลือกตั้ง อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.09 และ 3) 

ดานระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้งอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.46 ผลการทดสอบสมมติฐาน

การวิจัย เพศ และรายได ไมพบความแตกตางกัน ซ่ึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนอายุ สถาน 

ภาพ การศึกษา และอาชีพ พบความแตกตางกันเปนการยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ขอเสนอแนะ ควร

ทําการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งท้ังผูบริหารและสมาชิกสภา

เทศบาล ควรทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการไปใชสิทธิเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ควร

ทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งในลักษณะเดียวกันในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืนและควรทําการศึกษาเก่ียวกับนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้งท้ังผูบริหารและสมาชิกสภา

เทศบาล 

อิทธิพล อาจปรุ (2557) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย : ศึกษาในหวงเวลาป พ.ศ. 2557” ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบ 

สอบถามกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ

ระหวาง 31-40 ป มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. มีอาชีพเกษตรกร และมีรายไดตอเดือน 

10,001-20,000 บาท สวนผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับสื่อ พบวา โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง ผลการวิเคราะหการตัดสินใจของประชาชนท่ีมีตอการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล

บุรีรัมย ดานคุณสมบัติผูสมัครและ ดานนโยบายผูสมัคร โดยรวมอยูในระดับมาก สวนดานพรรค

การเมืองของผูสมัคร ดานการรณรงค และดานสื่อบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ และอายุแตกตางกัน มีการตัด 

สินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบุรีรัมย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบุรีรัมยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

พฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ สื่อวิทยุ และสื่อเสียงตามสายในชุมชน มีสหสัมพันธ

เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 และพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต กับมีสหสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลบุรีรัมย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

นงครักษ ตนแคน (2558) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลคําเตย อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบวา  
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1. ระดับเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลคําเตย อําเภอ

เมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก

ท่ีสุด 1 ดาน คือ ดานคุณลักษณะของผูสมัคร และอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานนโยบายของผูสมัคร 

และดานวิธีการหาเสียงของผูสมัคร 

2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลคําเตย อําเภอ

เมือง จังหวัดนครพนม ไดแก อายุ อาชีพ รายได และคุณลักษณะของผูสมัคร ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 สวน เพศ ระดับการศึกษา ความสัมพันธกับผูสมัคร ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบาน 

นโยบายของผูสมัคร และวิธีการหาเสียงของผูสมัคร ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลคําเตย อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไดรอยละ 13.90 (R² = 0.139, F = 9.142) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลคําเตย อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม แยกเปนรายดานท่ีมีคาความถ่ีสูงสุด ดังนั้น นโยบายของ

ผูสมัครจะตองเปนนโยบายท่ีสามารถนํามาปฏิบัติไดจริง ใหเห็นผลเปนนโยบายท่ีเม่ือนํามาปฏิบัติแลว

ประชาชนในตําบลไดรับประโยชนและตอบสนองความตองการของประชาชนได ทําใหประชาชนอยูดี 

กินดี มีความสุข  

สมชาย วุฒิพิมลวิทยา (2559) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายก 

เทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาในหวงเวลา ป 2558” ผลการศึกษาพบวา 

กลุมตัวอยางท่ีสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 18-30 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญา

ตรี อาชีพธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท พฤติกรรมการเปดรับสื่อท่ัวไปของ

กลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก การเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต สื่อโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ 

และระดับปานกลาง สื่อวิทย ุ

การทดสอบสมมติฐาน เพศ อายุ ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สวน ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความ 

สัมพันธกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พฤติกรรมการเปดรับสื่อ พบวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อมีความสัมพันธ

กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร (2556) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกต้ัง

นายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด” ผลการศึกษา พบวา 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อําเภอเมือง 

จังหวัดตราด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดาน คุณสมบัติ
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ของผูสมัครนายกเทศมาตรีและปจจัยดานนโยบาย อยูในระดับมาก สวนปจจัยดานผลประโยชนหรือ

ผลตอบแทน และปจจัยดานความสัมพันธสวนตัวกับผูสมัคร อยูในระดับนอย ความแตกตางตามเพศ

และอายุ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมือง

ตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความแตกตางตามระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชน

เขตเทศบาลเมืองตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ยลรดณ คุมภัย (2557) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกตั้ง

ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค” 

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอทาตะโก จังหวัดนครสสวรรค โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

(Χ= 3.16) เม่ือจําแนกเปนรายดาน ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานผูสมัครเปนคนทองถ่ิน (Χ= 3.91) และ

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานความสัมพันธสวนบุคคลของผูสมัคร (Χ= 2.23) 2) ความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ 

อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และระยะเวลาท่ีอยูในพ้ืนท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

เลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) แนวทางสงเสริม การตัดสินใจเลือกตั้งผูบริหาร

ทองถ่ินและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พบวา รัฐควรออกกฎหมายมารับรองในการแสดง

ทรัพยสินของผูสมัครท้ังกอนและหลังดํารงตําแหนง ตองออกกฎหมายกําหนดคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา 

ของผูสมัครเพ่ือใหไดผูสมัครท่ีมีความรูความสามารถ เขามาดํารงตําแหนงหนาท่ี รัฐควรสงเสริมให

ผูสมัครกําหนดนโยบายใหความสําคัญกับทองถ่ินในทุก ๆ ดาน และจะตองใหความสําคัญในการสราง

ความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน การอบรมตามหลักสูตร การจัดสัมมนา 

เปนตน 

อนุวัฒน พุทธิพิพัฒนขจร (2550) ท่ีพบวา คุณลักษณะของนายองคการบริหารสวนตําบล

หนอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีดานความเปนผูนําโดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

สุดารัตน นันทวงศ (2551) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบการตัดสินใจเลือกตั้งใน

การลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กรณีศึกษาเทศบาล ธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 

พบวา นโยบายและภาพลักษณของผูสมัครเลือกตั้ง รูปแบบการรณรงคหาเสียง คุณสมบัติของผูสมัคร

เลือกตั้ง มีความสัมพันธกับการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กรณีศึกษาเทศบาล 

ธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 
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พรมมา สิทธิ์ทอง (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการออกไปใชสิทธิลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พบวา ดานความสัมพันธของผูสมัครรับเลือกตั้ง ดาน

พรรคการเมืองและกลุมการเมือง ดานนโยบายการเลือกตั้ง และดานรณรงคหรือวารูปแบบการหา

เสียง มีความสัมพันธหรือวาสามารถพยากรณ การออกไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

สรุปไดวา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของทําใหพบวา ปจจัยท่ีประชาชนผูมี

สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง จะตองนํามาประกอบในการตัดสินใจนั้นมีหลายปจจัย มีท้ัง นโยบายของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง การจัดระบบการเลือกตั้งของหนวยงาน คุณสมบัติของผูสมัครลงเลือกตั้ง กลุมหรือ

พรรคการเมือง ท่ีทําหนาท่ีกําหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชน รูปแบบการหาเสียงก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งไดนํามาใชเพ่ือโนมนาวชักนําให

ผูใชสิทธิตัดสินใจลงคะแนนเสียงใหกับตนเองผลประโยชนหรือผลตอบแทนตาง ๆ รวมท้ังความสัมพันธ

สวนตัวกับผูสมัครการบริหารจัดการกระบวนการตาง ๆ ในการจัดการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร ปจจัยเหลานี้ยอมสงผลตอการตัดสินใจในการไปเลือกของประชาชนแนนอน 

 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของแลว ในดานตัวแปร

อิสระ มี ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได สวนดานตัวแปรตาม ผูวิจัยได

ประยุกตงานวิจัยของ โอมาร ดุมลักษณ (2556, หนา 41) มาเปนประเด็นศึกษาคือ นโยบายของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด และ

รูปแบบการหาเสียง และการตัดสินใจเลือกตั้งของประชน ผูวิจัยไดประยุกตงานวิจัยของ ฮาฟซ ขํานุ

รักษ (2558, หนา 6) ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร วิสัยทัศนของผูบริหาร มาเปนประเด็นใน

การศึกษาตัวแปรตาม ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 2.1 
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 ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้ง 

 

1. นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

2. คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

3. พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด 

4. รูปแบบการหาเสียง 
 

คุณลักษณะผูบริหารของนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน 

 

1. ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร 

2. ดานวิสัยทัศน 
 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน” นี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูวิจัยได

ทําการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีข้ันตอนและ

วิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.4 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

3.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ จํานวน 5,290 ราย  

3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหาร

สวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน จํานวน 5,290 คน จํานวน 372 คนโดยวิธีการใชสูตร

การคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของทาโร ยามาเน (Taro Yamane อางใน นุชปภาดา ธนวโรดม, 

2557 : 64) คือ 

    สูตร   
2)(1 eN

Nn
+

=
  

เม่ือ  N  =  จํานวนประชากรท้ังหมด  

 e  =  ความผิดพลาดท่ียอมรับได  

 n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

  แทนคาในสูตร 
372

)05.005.0(290,51
290,5

=
+

=
xx

n
  

  จากสูตรคํานวณได 372 คน 



58 
 
3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการใชสูตรการคํานวณ ขนาดกลุม

ตัวอยางดวยวิธีของ Taro Yamane จากจํานวนประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน จํานวน 5,290 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 372 ปรากฏ

ดังตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนประชาชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
 

หมูบาน 
ประชากร 

(คน) 

วิธีการหาสัดสวน กลุมตัวอยาง 

(คน) 

1. บานแห 534 534×372÷5,290 38 

2. บานนาดอกไม 690 690×372÷5,290 49 

3. บานมาลา 956 956×372÷5,290 67 

4. บานโนนเมือง 282 282×372÷5,290 20 

5. บานหนองบัว 513 513×372÷5,290 36 

6. บานเชิญ 168 168×372÷5,290 12 

7. บานหนองจิก 683 683×372÷5,290 48 

8. บานแกงยาว 319 319×372÷5,290 22 

9. บานดอนหัน 448 448×372÷5,290 32 

10. บานสวางวาร ี 311 311×372÷5,290 21 

11. บานหนองบัว 386 386×372÷5,290 27 

รวม 5,290 - 372 

 

เลือกสุมตัวอยางจากแตละกลุมตามสัดสวนประชากร สุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย ใช

วิธีการจับฉลากเพ่ือใหทุกหมูบานมีโอกาสถูกเลือกเทา ๆ กัน จํานวน 372 ราย 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด แบงออก 3 

ตอน คือ 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 4 ขอ ลักษณะของคําถามเปนแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ท้ัง 4 ปจจัย ไดแก 1) นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง 2) 

คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 3) พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด และ 4) รูปแบบการหา

เสียง โดยในการแปลผลขอมูล ผูวิจัยไดนํามาตราวัดแบบ Rating Scale ซ่ึงมีเกณฑการวัด 5 ระดับ 

(วิพัฒน นีซัง, 2555, หนา 25) ดังนี้ 

เห็นดวยมากท่ีสุด  คะแนนเทากับ  5  

เห็นดวยมาก คะแนนเทากับ  4  

เห็นดวยปานกลาง  คะแนนเทากับ  3  

เห็นดวยนอย คะแนนเทากับ  2  

เห็นดวยนอยท่ีสุด  คะแนนเทากับ  1  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอ 

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน ท้ัง 2 ดาน ไดแก 1) ดานผลประโยชนหรือผลตอบแทน จํานวน 10 ขอ 2) ดาน

ความสัมพันธสวนตัวกับผูสมัคร จํานวน 10 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) แบงระดับในการวัดออกเปน 5 ระดับ (วิพัฒน นีซัง, 2555, หนา 25) ดังนี้ 

เห็นดวยมากท่ีสุด  คะแนนเทากับ  5  

เห็นดวยมาก คะแนนเทากับ  4  

เห็นดวยปานกลาง  คะแนนเทากับ  3  

เห็นดวยนอย คะแนนเทากับ  2  

เห็นดวยนอยท่ีสุด  คะแนนเทากับ  1  

สําหรับวัดคาตวัแปรท้ังหมดไดใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอคําถาม 

ท่ีสรางข้ึนจํานวน 60 ขอ โดยกําหนดการวัดคาตัวแปร ซ่ึงเปนการแปลความหมายคาเฉลี่ยของแบบ 

สอบถาม เกณฑท่ีใช ใชสูตรดังนี้ 

ความกวางของอันตรภาคชั้น     =   คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสุด 

                         จํานวนชั้น 

       = 
5

15−
 

      =  0.80 

ดังนั้นการวิเคราะหระดับความสําคัญจะมีชั้นของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00  แสดง อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20  แสดง อยูในระดับเห็นดวยมาก 
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คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40  แสดง อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60  แสดง อยูในระดับเห็นดวยนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80  แสดง อยูในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Question) เก่ียวกับขอเสนอแนะ

ของประชาชนท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน 

 

3.4 วิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยดําเนินการสรางตรวจคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดดําเนินการตามลําดับ

ข้ันตอน ดังนี้ 

3.4.1  ศึกษาจากตํารา เอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีมีผลกับการตัด 

สินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

3.4.2  กําหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย นํามาใชเปนขอมูลใน

การสรางแบบสอบถาม ท้ังชนิดปลายปดและปลายเปด 

3.4.3  นํารางแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวใหอาจารยท่ีปรึกษาทําการตรวจ 

วิจารณ แกไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพ่ือความเหมาะสมและความถูกตองของแบบสอบถาม 

3.4.4  นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงตามขอ 3.4.3 เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพ่ือตรวจ 

สอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความครอบคลุมของเนื้อหา 

โดยผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 

 1. ดร.ปดิษฐ คําดี ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต 

ศรีลานชาง อําเภอเมือง จังหวัดเลย  

 2.  ดร. วินิจ ผาเจริญ ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุรินทร ภูสกุล ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน  

 4. ดร. ทองแพ ไชยตนเทือก ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

 5. ดร. พูนสวัสดิ์ นาทองคํา ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลรองคํา อําเภอรองคํา 

จังหวัดกาฬสินธุ  

จากนั้นนํารางแบบสอบถามท่ีผานการตรวจแกของผูเชี่ยวชาญ มาวิเคราะหหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) (สังวาล เหมพรหม, 2555, หนา 

65)  
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โดยเลือกขอคําถามท่ีมีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป จากขอคําถามท้ังหมดจํานวน 60 ขอ ใชได

จํานวน 60 ขอ ซ่ึงขอคําถามท่ีใชไดมีคา IOC อยูในชวง 0.60-1.00  

3.4.5  นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชาชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อม่ัน

ของเครื่องมือท้ังฉบับเทากับ 0.921 ซ่ึงแสดงผลเอาไวอยางละเอียดในภาคผนวกโดยใชสูตร

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) (พวงผกา วรรธนะปกรณ, 2556, หนา 74-75) 

3.4.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุง แลวเสนออาจารยท่ีปรึกษา และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

พิจารณาจัดพิมพและนําไปใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.5.1  ทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหา 

วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอ

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน และนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

เพ่ือขออนุญาตสอบถามขอมูล และแจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5.2 ทําการแจกแบบสอบถามโดยทําการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามใหฟงและ

ใหเวลาในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 372 ฉบับ  

3.5.3  เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการตอบแลวท้ังหมดเพ่ือดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลตอไป 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงแยก

วิเคราะหตามลําดับ (ญาณนันท มงคุณ, 2556, หนา 105) ดังนี้ 

3.6.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงคาความถ่ี 

(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

3.6.2 วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.6.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรเกณฑ โดยการหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ของ Pearson (Pearson’s Product Moment Correlation Cofficient) 

แลวนําคาท่ีไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ แลวแปลความหมาย ดังนี้ (พระนิทัศน วงศวังเพ่ิม, ดร., 

2558, หนา 67)  
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ถา r เขาใกล 1.00 สูงกวา 0.90  ถือวา มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก 

ถา r ประมาณ 0.70-0.90  ถือวา มีความสัมพันธกันในระดับสูง 

ถา r เขาใกล 0.50 ประมาณ 0.30-0.70  ถือวา มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

ถา r เขาใกล 0.00  แสดงวาไมมีความสัมพันธกันเชิงเสนตรง 

ถา r เปนบวกแสดงวา 2 ตัวแปร  นั้นมีความสัมพันธกันทางบวก 

ถา r เปนลบ แสดงวา 2 ตัวแปร นั้นมีความสัมพันธกันทางลบ 

3.6.4 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กอนการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) ซ่ึงเปนการตรวจ 

สอบภาวะท่ีตัวแปรพยากรณมีความสัมพันธกันสูง คือ สูงกวา .60 การตรวจสอบปญหาภาวะรวม

เสนตรงพหุ สามารถทําไดดวยการหาคาสถิติ 4 คา ไดแก Tolerance, Variance Inflation Factor 

(VIF), Eigen value และ Condition Index นําคาท่ีไดเปรียบเทียบกับเกณฑ จากนั้นจึงทําการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชวิธี Enter เพ่ือดูตัวแปรท่ีมีนัย 

สําคัญ แลวจึงนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญไปวิเคราะหโดยใชวิธี Stepwise และนําคาสถิติท่ีไดไปสรางสม

การณพยากรณ (พระมหาพุฒิพงษ สิริภิฺโญ (อินทรพานิชย), 2559, หนา 108) 

3.6.5 วิเคราะหขอเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ใชการวิเคราะหโดย วิเคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) แลวเรียงลําดับความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบ 

การบรรยาย 

 

3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติท่ีใชในการทําวิจัย 2 ประเภท ไดแก (อนงคพร แสนหาญ, 2559, 

หนา 133) 

3.7.1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) 

 3.7.1.1 คาความถ่ี (Frequency) 

 3.7.1.2 คารอยละ (Percentage) 

 3.7.1.3 คาเฉลี่ย (Χ ) (Mean) 

 3.7.1.4 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard deviation) 

3.7.2 สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) 

 3.7.2.1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ของ Pearson (Pearson’s Product Moment 

Correlation Cofficient) 

 3.7.2.2 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชวิธี 

Enter และใชวิธี Stepwise 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน” เปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งวัตถุ 

ประสงคของการวิจัย (Research Objectives) ไว 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุม

แพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหาร

สวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

3. เพ่ือสรางสมการพยากรณปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

4. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

 ในการวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน จํานวน 5,290 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 

372 คน โดยวิธีการใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของทาโร ยามาเน เลือกสุมตัวอยางจาก

แตละกลุมตามสัดสวนประชากร สุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย ใชวิธีการจับฉลากเพ่ือใหทุกหมูบาน

มีโอกาสถูกเลือกเทา ๆ กัน นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 

ดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือคํานวณหาคาสถิติสําหรับตอบวัตถุประสงคและ

สมมติฐานการวิจัยใหครบถวนตามท่ีตั้งไว มีลําดับข้ันตอนดังนี้  

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายขอมูล จึงกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการ

เสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

X1  หมายถึง นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

X2 หมายถึง คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
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X3 หมายถึง พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด 

X4 หมายถึง รูปแบบการหาเสียง 

SUM-Y หมายถึง การตัดสินใจเลือกตั้ง 

X  หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D. หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

p-values หมายถึง คาท่ีใชแสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

t หมายถึง คาสถิติท่ีใชในการทดสอบคาที 

r หมายถึง สัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน 

R2 หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

R หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานาย 

Beta หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

B หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ 

S.E.B หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

F หมายถึง คาอัตราสวนเอฟ (F-distribution) 

Z หมายถึง คะแนนมาตรฐาน (Z-score) 

Skewness หมายถึง คาความเบ  

Kurtosis หมายถึง และความโดง 

* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

 

4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

4.2.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงคาความถ่ี 

(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

4.2.2 วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4.2.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรเกณฑ โดยการหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ของ Pearson (Pearson’s Product Moment Correlation Cofficient) 

4.2.4 วิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ใชการวิเคราะหโดย วิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) แลวเรียงลําดับความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยเรื่องนี้กลุมตัวอยางท่ีศึกษา ไดแก ประชาชนแตละหมูบานในเขตปจจัยท่ีมีผลกับ

การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน จํานวน 

372 คน ซ่ึงมีคุณลักษณะขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

รายได ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) แลว

นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวน และรอยละขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 185.00 49.73 

หญิง 187.00 50.27 

รวม 372.00 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

187 คิดเปนรอยละ 50.27 และเพศชาย จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 49.73 

 

ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวน และรอยละขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

18 - 25 ป 82.00 22.04 

26 - 35 ป 87.00 23.39 

36 - 45 ป   64.00 17.20 

46 ปข้ึนไป 139.00 37.37 

รวม 372.00 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม สวนมากมีอายุ 46 ปข้ึนไป จํานวน 

139 คน คิดเปนรอยละ 37.37 รองลงมามีอายุ 26-35 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 23.39 และ

นอยท่ีสุดมีอายุ 36-45 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 17.20 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวน และรอยละขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 179.00 48.12 

ปริญญาตรี 180.00 48.39 

สูงกวาปริญญาตรี  13.00 3.49 

รวม 372.00 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม สวนมากมีระดับการศึกษาปริญญา

ตรี จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 48.39 รองลงมามีระดับการศึกษาต่ําปริญญาตรี จํานวน 179 คน 

คิดเปนรอยละ 48.12 และนอยท่ีสุดมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิดเปน 

รอยละ 3.49 

 

ตารางท่ี 4.4  แสดงจํานวน และรอยละขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามรายได 
 

รายได จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 5,000 บาท 77.00 20.70 

5,000 - 10,000 บาท 89.00 23.92 

10,001 - 15,000 บาท  70.00 18.82 

15,001 บาทข้ึนไป 136.00 36.56 

รวม 372.00 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม สวนมากมีรายได 15,001 บาทข้ึน

ไป จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 36.56 รองลงมามีรายได 5,000-10,000 บาทจํานวน 89 คน คิด

เปนรอยละ 23.92 และนอยท่ีสุดมีรายได 10,001-15,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 

18.82 
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ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล

ชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

การศึกษาวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับ “ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค 

การบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน” ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.5  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสิน 

ใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน (n=372) 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้ง 
ระดับการตัดสินใจ 

Χ  S.D. อันดับ ระดับ 

1. นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง 3.69 0.50 3 มาก 

2. คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 3.79 0.67 2 มาก 

3. พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด 4.04 0.44 1 มาก 

4. รูปแบบการหาเสียง 3.32 0.52 4 ปานกลาง 

รวม 3.71 0.41 - มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล

ชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.71 เม่ือ

พิจารณาในแตละดาน พบวา ดานท่ีมีระดับความสําคัญมากท่ีสุดคือ พรรคการเมืองหรือกลุมการเมือง

สังกัด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.04 รองลงมาคือ คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.79 และนอยท่ีสุดคือรูปแบบการหาเสียง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

3.32 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสิน 

ใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

ดานนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง (n=372) 
 

ดานนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
ระดับการตัดสินใจ 

Χ  S.D. อันดับ ระดับ 

1. นโยบายมีความชัดเจน 3.82 1.58 4 มาก 

2. นโยบายมีการพัฒนาใหม ๆ ในทองถ่ิน 4.07 1.05 2 มาก 

3. นโยบายมีประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 3.81 1.25 6 มาก 

4. นโยบายมีความเปนไปไดท่ีจะปฏิบัติไดจริง 3.76 1.09 8 มาก 

5. นโยบายมีความนาเชื่อถือ 3.65 1.15 9 มาก 

6. นโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของพรรค 3.80 1.27 7 มาก 

7. นโยบายกําหนดข้ึนจากสภาพขอมูลท่ีเปนจริง 3.87 1.26 3 มาก 

8. นโยบายท่ีกําหนดมีขอบเขตระยะเวลาท่ีแนนอน 4.10 1.12 1 มาก 

9. นโยบายตองถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 2.17 0.96 10 นอย 

10. นโยบายสามารถครอบคลุมไปถึงสถานการณท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตดวย 3.82 1.08 5 มาก 

รวม 3.69 0.50  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล

ชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ดานนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

อยูท่ี 3.69 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มากท่ีสุดคือขอ 8 นโยบายท่ีกําหนดมีขอบเขตระยะเวลาท่ี

แนนอน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.10 รองลงมาคือขอ 2 นโยบายมีการพัฒนาใหม ๆ ในทองถ่ิน 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.07 และนอยท่ีสุดคือขอ 9 นโยบายตองถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.17 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสิน 

ใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง (n=372) 
 

ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง  
ระดับการตัดสินใจ 

Χ  S.D. อันดับ ระดับ 

1. เปนผูมีบุคลิกลักษณะและบุคลิกภาพดี  3.94 1.31 3 มาก 

2. ผูสมัครมีอายุท่ีเหมาะสม 3.98 1.22 2 มาก 

3. ผูสมัครมีความซ่ือสัตยสุจริต 3.75 1.27 7 มาก 

4. เปนผูมีการศึกษาอยูในระดับดี มีความรู ความสามารถ 3.61 1.22 9 มาก 

5. ผูสมัครเปนญาติพ่ีนอง 3.70 1.23 8 มาก 

6. ผูสมัครเปนคนในหมูบานตนเอง 3.76 1.26 6 มาก 

7. มีความเปนกันเองกับประชาชน  3.89 1.32 4 มาก 

8. เปนผูท่ีอยูในครอบครัวอบอุน 3.17 1.17 10 ปานกลาง 

9. ผูสมัครเปนท่ียอมรับของคนในสังคม 4.30 1.28 1 มากท่ีสุด 

10. ผูสมัครมีประสบการณการทํางาน 3.80 1.15 5 มาก 

รวม 3.79 0.67 - มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล

ชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.79 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มากท่ีสุดคือขอ 9 ผูสมัครเปนท่ียอมรับของคนใน

สังคม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.30 รองลงมาคือขอ 2 ผูสมัครมีอายุท่ีเหมาะสม อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.98 และนอยท่ีสุดคือขอ 8 เปนผูท่ีอยูในครอบครัวอบอุน อยูในระดับปาน

กลาง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.17 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสิน 

ใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

ดานพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด (n=372) 
 

ดานพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด 
ระดับการตัดสินใจ 

Χ  S.D. อันดับ ระดับ 

1. ผูสมัครรับเลือกตั้งมีเครือญาติในเขตเลือกตั้งมาก 4.29 0.94 2 มาก 

2. ผูสมัครรับเลือกตั้งมีคนในหมูบานเปนหัวคะแนนให 4.14 0.94 4 มาก 

3. รูสึกนิยมในตัวหัวหนาพรรคการเมืองหรือกลุมการ 

เมืองนี ้ 3.99 0.97 6 มาก 

4. รูสึกเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือกลุมการเมือง

เดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง 3.86 0.97 8 มาก 

5. ศรัทธาในในชื่อเสียงของพรรคการเมืองหรือกลุมการ 

เมืองนี ้ 3.83 0.99 9 มาก 

6. ศรัทธาในนโยบายของพรรคการเมืองหรือกลุม

การเมืองนี้ 4.35 0.84 1 มากท่ีสุด 

7. เชื่อม่ันในภาพรวมของสมาชิกพรรคการเมืองหรือ

กลุมการเมือง 4.17 0.92 3 มาก 

8. เชื่อม่ันจากผลงานการบริหารของพรรคนี้ท่ีผานมาใน

อดีต 3.76 1.03 10 มาก 

9. อยากใหพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ไดเขาไป

บริหารงานอยางตอเนื่อง 3.91 0.93 7 นอย 

10. อยากใหพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ไดเขาไป

บริหารงานในรูปแบบใหมไมเหมือนพรรคเดิม 4.13 0.90 5 มาก 

รวม 4.04 0.44  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล

ชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ดานพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด อยูในระดับมากมี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.04 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มากท่ีสุดคือขอ 6 ศรัทธาในนโยบายของพรรค

การเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.35 รองลงมาคือขอ 1 ผูสมัครรับ

เลือกตั้งมีเครือญาติในเขตเลือกตั้งมาก อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.29 และนอยท่ีสุดคือขอ 

8 เชื่อม่ันจากผลงานการบริหารของพรรคนี้ท่ีผานมาในอดีต อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.76 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสิน 

ใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

ดานรูปแบบการหาเสียง (n=372) 
 

ดานรูปแบบการหาเสียง 
ระดับการตัดสินใจ 

Χ  S.D. อันดับ ระดับ 

1. ผูสมัครรับเลือกตั้งหาเสียงถึงประตูบาน  3.81 1.05 1 มาก 

2. รูสึกเห็นใจท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งลงพ้ืนท่ีหาเสียงอยูเปน

ประจํา 2.79 1.45 9 ปานกลาง 

3. รูสึกชื่นชอบปายหาเสียงของผูสมัครท่ีดูเดนเปนสงา 3.76 1.21 2 มาก 

4. แผนพับท่ีใชในการหาเสียงมีประวัติของผูสมัครใหดู

อยางละเอียดทําใหรูภูมิหลังไดเปนอยางดี 2.36 0.93 10 นอย 

5. ลีลา ทาทาง ของผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีมารณรงคหาเสียง

รูสึกเราใจ ชวนใหนาติดตาม 3.55 1.12 5 มาก 

6. วิธีการพูดแบบถึงลูกถึงคนของผูสมัครรับเลือกตั้งทําให

เกิดความรูสึกวาจะสามารถเขาไปเปนปากเสียงแทนสวน 

รวมได 3.30 1.29 7 ปานกลาง 

7. เชื่อในสิ่งท่ีผูสมัครนํามาใชหาเสียงวาเปนเรื่องท่ีเปนไป

ไดเนื่องจากผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคนพูดจริง ทําจริง 3.53 1.39 6 มาก 

8. รูสึกศรัทธาท่ีมาหาเสียงพูดจาดีมีหลักการ เนื่องจากเปน

คนมีความรูดี มีการศึกษาสูง 3.00 1.56 8 ปานกลาง 

9. รูสึกชอบท่ีผูสมัครรับเลือกตั้ง พูดจาเปนท่ีเขาใจงาย ใช

ภาษาชาวบาน ไมพูดสํานวนโวหารมากเกินไป 3.60 1.04 3 มาก 

10. ผูสมัครแตละคนมาแถลงนโยบายในเวทีท่ีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งจัดใหปราศรัย ทําใหรูสึกตัดสินใจเลือกได

งายข้ึน 3.56 1.38 4 มาก 

รวม 3.32 0.52 - ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล

ชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ดานรูปแบบการหาเสียง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

3.32 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มากท่ีสุดคือขอ 1 ผูสมัครรับเลือกตั้งหาเสียงถึงประตูบาน อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.81 รองลงมาคือขอ 3 รูสึกชื่นชอบปายหาเสียงของผูสมัครท่ีดูเดนเปนสงา 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.76 และนอยท่ีสุดคือขอ 4 แผนพับท่ีใชในการหาเสียงมีประวัติของ

ผูสมัครใหดูอยางละเอียดทําใหรูภูมิหลังไดเปนอยางดี อยูในระดับนอยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.36 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณลักษณะผูบริหารท่ีดี โดย 

รวมท้ัง 2 ดาน (n=372) 
 

คุณลักษณะผูบริหาร 
ระดับการตัดสินใจ 

Χ  S.D. อันดับ ระดับ 

1. ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร 3.70 0.49 2 มาก 

2. ดานวิสัยทัศน 4.05 0.41 1 มาก 

รวม 3.88 0.37 - มาก 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอ

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยรวมท้ัง 2 ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.88 เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา มากท่ีสุดคือดานท่ี 2 ดานวิสัยทัศน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.06 และรองลงมาดาน

ท่ี 1 ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.70  
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ตารางท่ี 4.11  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณลักษณะผูบริหารท่ีดี ดาน

คุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร (n=372) 
 

ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร 
ระดับการตัดสินใจ 

Χ  S.D. อันดับ ระดับ 

1. ผูสมัครตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีความนาเชื่อถือ 4.23 1.26 1 มากท่ีสุด 

2. ผูสมัครตองเปนผูกลาคิด กลาตัดสินใจ 3.98 1.11 3 มาก 

3. ผูบริหารตองสรางบารมี การสรางบารมีทําไดโดยการ 

คิด การพูด การทําเพ่ือประโยชนของคนสวนใหญ 3.91 1.11 4 มาก 

4. ผูสมัคร2มีเมตตา2 มีความโอบออมอารี พ่ึงพาอาศัยได

ตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน 3.77 1.03 6 มาก 

5. ผูสมัคร2มีการสั่งสมปญญา หาความรูใหตนเองตลอด 

เวลา 3.58 1.14 9 มาก 

6. ผูสมัคร2มีความอดทนอดกลั้น 0ตอสิ่งเราตาง ๆ  4.06 1.13 2 มากท่ีสุด 

7. ผู ส มั คร 2 มี สั จ จะว าจา  พูด คํ าสั ตย 0  ไม โ กหก 

หลอกลวง  3.59 1.35 8 มาก 

8. ผูสมัคร 2มีวิริยะ อุตสาหะ บําเพ็ญความเพียร ขยัน

อดทน2  3.87 0.99 5 มาก 

9. ผูสมัครทํางานโปรงใส ตรวจสอบได 2.44 1.14 10 นอย 

10. ผูสมัคร 2มีความตั้งใจอยางแนวแนป 2ฏิบัติงานอยาง

ทุมเท และเสียสละ รักและเห็นความสําคัญของ

อาชีพ 2ตนเอง 3.64 1.30 7 มาก 

รวม 3.70 0.49 - มาก 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอ

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.70 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา มากท่ีสุดคือขอ 1 ผูสมัครตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีความนาเชื่อถือ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.23 รองลงมาคือขอ 6 ผูสมัคร2มีความอดทนอดกลั้น 0ตอสิ่งเราตาง ๆ 0

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.06 และนอยท่ีสุดคือขอ 9 ผูสมัครทํางานโปรงใส ตรวจสอบได อยูใน

ระดับนอย มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.44 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณลักษณะผูบริหารท่ีดี ดาน

วิสัยทัศน (n=372) 
 

ดานวิสัยทัศน  
ระดับการตัดสินใจ 

Χ  S.D. อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารตองคิดอยางละเอียด รอบคอบ 3.69 1.10 10 มาก 

2. ผูบริหารตองคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ เพ่ือสราง

ผลงานสิ่งใหม ใหเกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง 4.72 0.55 1 มากท่ีสุด 

3. ผูบริหารตองมีจิตนาการ 0 ใ0หเกียรติวิธีคิดของแตละ

คนรับฟงทุกคนดวยความเขาใจ เห็นใจ ใสใจ ให

โอกาสทุกคนมากข้ึน 4.25 0.77 3 มากท่ีสุด 

4. ผูบริหารตองคิดการไกล มองถึงอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน 0  3.84 1.00 7 มาก 

5. ผูบริหารตองชัดเจน กลาคิด กลาตัดสินใจ 3.92 1.36 6 มาก 

6. ผูบริหารตองสงเสริมพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน

ใหเกิดความยั่งยืน 4.19 0.97 4 มาก 

7. ผูบริหารตองสรางความรัก ความสามัคคี สราง

ความสมานฉันท ใหเกิดข้ึนกับคนในชุมชน รับฟงได

ทุกความคิดเห็น ไมมีอคติ 3.77 1.09 8 มาก 

8. ผูบริหารตองสรางการมีสวนรวม โดยใหประชาชน

ในหมูบานรวมกันคิดรวมกันแกปญหาตามความ

เหมาะสมและตามอัตภาพของชุมชนนั้น 4.01 0.87 5 มาก 

9. วิสัยทัศนของผูบริหารตองเปนจริงได  3.77 0.98 9 มาก 

10. ผูบริหารตองกระทําจนสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค

ของสิ่งท่ีจะทํา 4.36 0.82 2 มากท่ีสุด 

รวม 4.05 0.41  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอ

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน ดานวิสัยทัศน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวา มากท่ีสุดคือขอ 2 ผูบริหารตองคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ เพ่ือสรางผลงานสิ่งใหม ใหเกิดข้ึน

ในชุมชนของตนเอง อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.72 รองลงมาคือขอ 10 ผูบริหารตองกระทํา
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จนสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งท่ีจะทํา อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.36 และนอยท่ีสุดคือ

ขอ 1 ผูบริหารตองคิดอยางละเอียด รอบคอบ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.69 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไววา ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีความสัมพันธกัน และมีตัวแปรอยางนอย 1 

ตัว ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ ซ่ึงวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรเกณฑ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ของ Pearson 

(Pearson’s Product Moment Correlation Cofficient) ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) คือ ลักษณะคาของตัวแปรอิสระทุกตัวท่ีนํามา

วิเคราะหตองมีการกระจายของขอมูลแบบโคงปกติ และทุกตัวแปรตองมีคาความเบ (Skewness) 

และความโดง (Kurtosis) ไมเกิน ± 1.00 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหทําการตรวจสอบความ

เบ และความโดง ดังแสดงในตารางท่ี 4.13  

 

ตารางท่ี 4.13  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาความเบ และคาความโดง

ของตัวแปรอิสระท่ีใชในการทํานายพยากรณปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
 

ตัวแปรอิสระ Χ  S.D. Skewness Kurtosis 

X1 (นโยบาย) 3.69 0.50 - 0.78  0.93 

X2 (คุณสมบัติ) 3.79 0.68 - 1.05  0.76 

X3 (พรรค) 4.04 0.45 - 0.18 - 0.35 

X4 (รูปแบบ) 3.33 0.53 - 0.37  0.10 
 

จากตารงท่ี 4.13 พบวา การวิเคราะหคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาความเบ 

และคาความโดง ของตัวแปรอิสระท่ีใชในการทํานายพยากรณปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีคาความเบ (Skewness)  

อยูระหวาง-0.18 ถึง-1.05 และมีคาสถิติความโดง (Kurtosis) อยูระหวาง-0.35 ถึง 0.93 นั้นแสดงวา

สามารถนําขอมูลไปวิเคราะหในข้ันตอนตอไปได 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาความเบ และคาความโดง

ของตัวแปรตามท่ีใชในการทํานายพยากรณปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
 

ตัวแปรตาม Χ  S.D. Skewness Kurtosis 

ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร 3.70 0.54 - 0.72 0.75 

ดานวิสัยทัศน 4.06 0.50 - 0.63 0.66 
 

จากตารงท่ี 4.14 พบวา การวิเคราะหคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาความ

เบ และคาความโดง ของตัวแปรตามท่ีใชในการทํานายพยากรณปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีคาความเบ (Skewness) อยู

ระหวาง-0.63 ถึง-0.72 และมีคาสถิติความโดง (Kurtosis) อยูระหวาง 0.66 ถึง 0.75 นั้นแสดงวา

สามารถนําขอมูลไปวิเคราะหในข้ันตอนตอไปได 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสิน 

ใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 SUM-Y 

X1 (นโยบาย) 1 .319** .479** .325** .340** 

X2 (คุณสมบัติ) - 1 .563** .510** .532** 

X3 (พรรคการเมือง) - - 1 .476** .493** 

X4 (รูปแบบ) - - - 1 .437** 

SUM-Y (การตัดสินใจ) - - - - 1 
 

** p < .01 

จากตารงท่ี 4.15 พบวา ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีดังนี้ X1 (ปจจัยดานนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง) X2 

(ปจจัยดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง) X3 (ปจจัยดานพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด) 

X4 (ปจจัยดานรูปแบบการหาเสียง) มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 (r = .340, 532, 493 และ .437)  

ในการตรวจสอบปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุสามารถทําไดดวยการหาคาสถิติ 2 คา ไดแก 

Tolerance และ Variance inflation Factor (VIF) (ทรงศักดิ์ ภูสีออน. 2554) คาสถิติ Tolerance มี

คาเขาใกล 0 แสดงวาตัวแปรนั้นมีความสัมพันธกันสูงกับตัวแปรอ่ืน ๆ คาท่ีใกล 1 แสดงวาตัวแปรนั้นมี

ความสัมพันธต่ํากับตัวแปรอ่ืน ๆ คา Tolerance Tolerance ท่ีไดตองมากกวา .19 เนื่องจากการแปร

ความหมายคา Tolerance กลับทิศทางกับปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ นักสถิติจึงพัฒนาคาสถิติ VIF 

ใหมีคาเทากับสวนกลับของคา Tolerance แตสอดคลองกับปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ กลาวคือ คา 

VIF ตองไมเกิน 5.3 ผูวิจัยจึงไดทําการตรวจสอบปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุของตัวแปรตน ตามเง่ือนไข

ของการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป พิจารณาคาสถิติ 2 คา คือ 

Tolerance และ Variance inflation Factor (VIF) ผลปรากฏดังตารางท่ี 4.14 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงผลการวิเคราะหภาวะรวมเสนตรงพหุของตัวแปรพยากรณดวยคา Tole-

rance และ Variance Inflation Factor (VIF) 
 

ตัวแปร 
Tolerance Variance Inflation Factor (VIF) 

เกณฑพิจารณาคา มากกวา .19 เกณฑพิจารณาคา ไมเกิน 5.3 

X1 (นโยบาย) .758 1.320 

X2 (คุณสมบัติ) .607 1.648 

X3 (พรรคการเมือง) .558 1.793 

X4 (รูปแบบ) .680 1.472 
 

จากตารงท่ี 4.16 พบวา เม่ือพิจารณาตามเกณฑการตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุของตัว

แปรพยากรณท้ัง 4 ตัวแปร คา Tolerance มีคาระหวาง .558-.758 ไมเกินเกณฑท่ีกําหนด คา 

Variance Inflation Factor (VIF) มีคาระหวาง 1.320-1.793 ไมเกินเกณฑท่ีกําหนด ผลการวิเคราะห

ครั้งนี้ จึงสรุปไดวา ตัวแปรพยากรณท้ัง 4 ตัวแปร ท่ีนํามาศึกษาในครั้งนี้ไมมีภาวะรวมเสนตรงพหุ และ

สามารถนําไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในข้ันตอนตอไปได 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหาร

สวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

ในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยใชวิธี Enter เพ่ือดูตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ แลวจึงนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญไปวิเคราะหโดย

ใชวิธี Stepwise และนําคาสถิติท่ีไดไปสรางสมการณพยากรณ ผลปรากฏดังตารางท่ี 4.15 

 

ตารางท่ี 4.17  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยวิธี Enter 
 

ตัวแปรพยากรณ B S.E.B Beta t p-values 

X1 (นโยบาย) .072 .153 .096 2.013** .045 

X2 (คุณสมบัติ) .171 .036 .311 5.820** .000 

X3 (พรรคการเมือง) .164 .029 .199 3.558** .000 

X4 (รูปแบบ) .107 .046 .152 3.016** .003 

คาคงท่ี (Constant) 1.946      

R = .602 R2 = .363 F = 52.228* p-values = .000** 
 

* p < .05 ** p < .01 

จากตารงท่ี 4.17 พบวา เม่ือนําตัวแปพยากรณท้ังหมด ไดแก X1 (ปจจัยดานนโยบายของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง) X2 (ปจจัยดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง) X3 (ปจจัยดานพรรคการเมือง

หรือกลุมการเมืองสังกัด) X4 (ปจจัยดานรูปแบบการหาเสียง) มาพยากรณการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พบวา มีความสัมพันธทางบวกในระดับ

ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สามารถพยากรณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา

ประสิทธิภาพในการทํานายรอยละ 36.30 (R2 = .363)  
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ตารางท่ี 4.18  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยวิธี 

Stepwise 
 

ตัวแปรพยากรณ B S.E.B Beta t p-values 

X2 (คุณสมบัติ) .171 .029 .311 5.820** .000 

X3 (พรรคการเมือง) .164 .046 .199 3.558** .000 

X4 (รูปแบบ) .107 .036 .152 3.016** .003 

X1 (นโยบาย) .072 .036 .096 2.013** .045 

คาคงท่ี (Constant) 1.946      

R = .602 R2 = .363 F = 52.228 p-values = .000** 
 

* p < .05 ** p < .01 

จากตารงท่ี 4.18 พบวา เม่ือนําตัวแปพยากรณท้ังหมด ไดแก X1 (ปจจัยดานนโยบายของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง) X2 (ปจจัยดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง) X3 (ปจจัยดานพรรคการเมือง

หรือกลุมการเมืองสังกัด) X4 (ปจจัยดานรูปแบบการหาเสียง) สามารถพยากรณปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ไดอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานายรอยละ 36.30 (R2 = .363)  

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ตัวแปรพยากรณ 

X2 (ปจจัยดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง) Beta = .311 หมายความวา ถาผูสมัครรับเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีคุณสมบัติของผูสมัครรับ

เลือกตั้งสูง ยอมสงผลตอการการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลของประชาชนสูง

ตามไปดวย ตัวแปรพยากรณ X3 (ปจจัยดานพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด) Beta = .199 

หมายความวา ถาผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน มีพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัดสูง ยอมสงผลตอการการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลของประชาชนสูงตามไปดวย ตัวแปรพยากรณ X4 (ปจจัยดานรูปแบบการ

หาเสียง) Beta = .152 หมายความวา ถาผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีรูปแบบการหาเสียงสูง ยอมสงผลตอการการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลของประชาชนสูงตามไปดวย และตัวแปรพยากรณ X1 (ปจจัยดานนโยบาย

ของผูสมัครรับเลือกตั้ง) Beta = .096 หมายความวา ถาผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้งสูง ยอมสงผลตอการการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลของประชาชนสูงตามไปดวย  
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ตอนที่ 5 สมการพยากรณปจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุม

แพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ดังกลาว สามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 

สมการในรูปคะแนนดิบ 

SUM-Y (การตัดสินใจ) = 1.946 + .072 + .107 + .164 + .171 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

SUM-Y (การตัดสินใจ) = .311 + .199 + .152 + .096 
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ตอนที่ 6 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

ผูวิจัยไดตั้งคําถามแบบปลายเปด (Open Ends Questionnaire) สําหรับใหผูตอบแบบ 

สอบถามไดเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุม

แพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ใชการวิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

แลวเรียงลําดับความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง

ตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.19  แสดงผลการวิเคราะหขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลกับการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน ดานนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1. นโยบายของพรรคมีความชัดเจนและใหประโยชนกับประชาชนไดอยางเปน

รูปธรรม 

 

13 

2. นโยบายควรมีประโยชนกับประชาชนเปนสวนรวม ไมใชแคกลุมบุคคล กลุมใด 

กลุมหนึ่งท่ีไดรับประโยชน 

 

6 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา ขอเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ดานนโยบายของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง มากท่ีสุดคือ นโยบายของพรรคมีความชัดเจนและใหประโยชนกับประชาชนได

อยางเปนรูปธรรม และรองลงมาคือ นโยบายควรมีประโยชนกับประชาชนเปนสวนรวม ไมใชแคกลุม

บุคคล กลุมใด กลุมหนึ่งท่ีไดรับประโยชน 
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ตารางท่ี 4.20  แสดงผลการวิเคราะหขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลกับการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1. ผูสมัครรับเลือกตั้งนายกควรเปนคนดี มีคุณธรรม เขาถึงไดงาย 10 

2. การสมัครรับเลือกตั้งนายกควรมีการสอบวัดความรู ความสามารถในดาน

ระเบียบ กฎหมาย เหมือนขาราชการสวนทองถ่ิน 7 

3. ผูสมัครควรมีการศึกษาท่ีสูงกวาปริญญาตรี เชน ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก 

ควบคูไปกับตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือสรางภาพพจนใหกับ

ตนเองและองคกรใหดูมีความนาเชื่อถือมากข้ึน 4 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา ขอเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ดานคุณสมบัติของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง มากท่ีสุดคือ ผูสมัครรับเลือกตั้งนายกควรเปนคนดี มีคุณธรรม เขาถึงไดงายรองลง 

มาคือ การสมัครรับเลือกตั้งนายกควรมีการสอบวัดความรู ความสามารถในดานระเบียบ กฎหมาย 

เหมือนขาราชการสวนทองถ่ิน และนอยท่ีสุดผูสมัครควรมีการศึกษาท่ีสูงกวาปริญญาตรี เชน ปริญญา

โท หรือ ปริญญาเอก ควบคูไปกับตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือสรางภาพพจนใหกับ

ตนเองและองคกรใหดูมีความนาเชื่อถือมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4.21  แสดงผลการวิเคราะหขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลกับการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน ดานพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด 
 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1. พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองควรใหคนท่ีมีความรูความสามารถ มีการศึกษา 

เขาใจกฎหมาย ระเบียบ สั่งการของทองถ่ิน มีใจในการพัฒนาทองถ่ินอยางแท 

จริง ไมหวังผลประโยชนตอบแทน  9 

2. พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองควรควรกําหนดใหมีการทดสอบวัดความรู

ความสามารถกอนเขามาเปนทีมผูบริหาร 5 

3. พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองควรมีการทําประโยชนและสรางสรรคผลงาน

ใหเกิดข้ึนแกประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง 4 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา ขอเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ดานพรรคการเมืองหรือ

กลุมการเมืองสังกัด มากท่ีสุดคือ พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองควรใหคนท่ีมีความรูความสามารถมี

การศึกษา เขาใจกฎหมาย ระเบียบ สั่งการของทองถ่ิน มีใจในการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง ไมหวังผล 

ประโยชนตอบแทน รองลงมาคือพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองควรควรกําหนดใหมีการทดสอบวัด

ความรูความสามารถกอนเขามาเปนทีมผูบริหาร และนอยท่ีสุดคือพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองควร

มีการทําประโยชนและสรางสรรคผลงานใหเกิดข้ึนแกประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

ตารางท่ี 4.22  แสดงผลการวิเคราะหขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลกับการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน ดานรูปแบบการหาเสียง 
 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1. การหาเสียงตองคํานึงถึงความเปนไปได และสามารถทําใหสําเร็จดังท่ีหาเสียง

ไวไดจริง 11 

2. ควรมีการหาเสียงหลาย ๆ รูปแบบ ท้ังออกหาเสียงตามหมูบาน การจัดเวที

ปราศรัย การทําปายไวนิลท่ีชัดเจน เปนตน 2 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา ขอเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน รูปแบบการหาเสียง คือ 

การหาเสียงตองคํานึงถึงความเปนไปได ไมใชพูด หรือกําหนดข้ึนมาใหสวยหรู ดูดี หรือกําหนดข้ึนมา

ใหสวยหรู ดูดี แตไมสามารถทําใหสําเร็จได และควรมีการหาเสียงหลาย ๆ รูปแบบ ท้ังออกหาเสียง

ตามหมูบาน การจัดเวทีปราศรัย การทําปายไวนิลท่ีชัดเจน เปนตน  



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน”เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลกับการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เพ่ือสรางสมการ

พยากรณปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอ ชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน และเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค 

การบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ในการวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัยครั้งนี้ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน จํานวน 5,290 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 372 คนโดยวิธีการใชสูตรการคํานวณขนาด

ตัวอยางดวยวิธีของทาโร ยามาเน เลือกสุมตัวอยางจากแตละกลุมตามสัดสวนประชากร สุมตัวอยางโดย

การสุมอยางงาย ใชวิธีการจับฉลากเพ่ือใหทุกหมูบานมีโอกาสถูกเลือกเทา ๆ กัน เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด แบงออก 4 ตอนคือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ ลักษณะของคําถามเปน

แบบเลือกตอบ ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหาร

สวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ท้ัง 4 ปจจัย ไดแก 1) นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

2) คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 3) พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด และ 4) รูปแบบการหา

เสียง โดยในการแปลผลขอมูล ผูวิจัยไดนํามาตราวัดแบบ Rating Scale ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ท้ัง 2 ดาน 

ไดแก 1) ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร จํานวน 10 ขอ 2) ดานวิสัยทัศน จํานวน 10 ขอ ลักษณะ

ของแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด 

(Open-ended Question) เก่ียวกับขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

วิ เคราะหปจจัยส วนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจงค าความถ่ี 

(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
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ตัวแปรพยากรณกับตัวแปรเกณฑ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ของ Pearson (Pearson’s 

Product Moment Correlation Cofficient) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) กอนการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicol-

linearity) ซ่ึงเปนการตรวจสอบภาวะท่ีตัวแปรพยากรณมีความสัมพันธกันสูง คือ สูงกวา .60 การ

ตรวจสอบปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ สามารถทําไดดวยการหาคาสถิติ 4 คา ไดแก Tolerance, 

Variance Inflation Factor (VIF), Eigen value และ Condition Index นําคาท่ีไดเปรียบเทียบกับ

เกณฑ จากนั้นจึงทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชวิธี Enter 

เพ่ือดูตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ แลวจึงนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญไปวิเคราะหโดยใชวิธี Stepwise และนําคา 

สถิติท่ีไดไปสรางสมการณพยากรณ ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) คือ ลักษณะคาของตัวแปรอิสระทุกตัวท่ีนํามาวิเคราะหตองมีการกระจายของ

ขอมูลแบบโคงปกติ และทุกตัวแปรตองมีคาความเบ (Skewness) และความโดง (Kurtosis) ไมเกิน ± 

1.00 และวิเคราะหขอเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ใชการวิเคราะหโดย วิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) แลวเรียงลําดับความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการ

บรรยาย 

ในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง

คาความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุม

ตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 187 คิดเปนรอยละ 50.27 และเพศชาย 

จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 49.73 สวนมากมีอายุ 46 ปข้ึนไป จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 

37.37 รองลงมามีอายุ 26-35 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 23.39 และนอยท่ีสุดมีอายุ 36-45 ป 

จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 17.20 สวนมากมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 180 คน คิดเปน

รอยละ 48.39 รองลงมามีระดับการศึกษาต่ําปริญญาตรี จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 48.12 และ

นอยท่ีสุดมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.49 และสวนมากมี

รายได 15,001 บาทข้ึนไป จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 36.56 รองลงมามีรายได 5,000-10,000 
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บาทจํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 23.92 และนอยท่ีสุดมีรายได 10,001-15,000 บาท จํานวน 70

คน คิดเปนรอยละ 18.82 

5.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พบวา 

 1. ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแกน ประชาชนมีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกโดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.71 สวนรายดาน พบวา 

 1) นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.69 

 2) คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.79 

 3) พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.04 

 4) รูปแบบการหาเสียง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.32 

 2. คุณลักษณะผูบริหารของ นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน พบวา การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน โดยรวมท้ัง 2 ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.88 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

ดังนี้ 

  1. ดานท่ี 1 ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.70 

  2. ดานท่ี 2 ดานวิสัยทัศน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.05 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีความสัมพันธกัน  

และมีตัวแปรอยางนอย 1 ตัว ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ  

ซ่ึงวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรเกณฑ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) ของ Pearson (Pearson’s Product Moment Correlation Cofficient) ขอตกลง

เบื้องตนของการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) คือ ลักษณะคาของตัว

แปรอิสระทุกตัวท่ีนํามาวิเคราะหตองมีการกระจายของขอมูลแบบโคงปกติ และทุกตัวแปรตองมีคา

ความเบ (Skewness) และความโดง (Kurtosis) ไมเกิน ±1.00 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหทํา

การตรวจสอบความเบ และความโดง พบวา ตัวแปรอิสระการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) คาความเบ และคาความโดง ของตัวแปรอิสระท่ีใชในการทํานายพยากรณปจจัยท่ีมีผล

กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีคา

ความเบ (Skewness) อยูระหวาง-0.18 ถึง-1.05 และมีคาสถิติความโดง (Kurtosis) อยูระหวาง-0.35 

ถึง 0.93 นั้นแสดงวาสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหในข้ันตอนตอไปได ตัวแปรตาม พบวา การวิเคราะห

คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาความเบ และคาความโดง ของตัวแปรตามท่ีใชในการ
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ทํานายพยากรณปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุม

แพ จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีคาความเบ (Skewness) อยูระหวาง-0.63 ถึง-0.72 และมีคาสถิติความโดง 

(Kurtosis) อยูระหวาง 0.66 ถึง 0.75 นั้นแสดงวาสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหในข้ันตอนตอไปได 

ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน มีดังนี้ X1 (ปจจัยดานนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง) X2 (ปจจัยดานคุณสมบัติของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง) X3 (ปจจัยดานพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด) X4 (ปจจัยดานรูปแบบ

การหาเสียง) มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

(r = .340, 532, 493 และ .437) 

5.1.4 การคนหาตัวแปรพยากรณท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหาร

สวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

ในในการตรวจสอบปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุสามารถทําไดดวยการหาคาสถิติ 2 คา ไดแก 

Tolerance และ Variance inflation Factor (VIF) (ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2554) คาสถิติ Tolerance มี

คาเขาใกล 0 แสดงวาตัวแปรนั้นมีความสัมพันธกันสูงกับตัวแปรอ่ืน ๆ คาท่ีใกล 1 แสดงวาตัวแปรนั้นมี

ความสัมพันธต่ํากับตัวแปรอ่ืน ๆ คา Tolerance Tolerance ท่ีไดตองมากกวา .19 เนื่องจากการแปร

ความหมายคา Tolerance กลับทิศทางกับปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ นักสถิติจึงพัฒนาคาสถิติ VIF 

ใหมีคาเทากับสวนกลับของคา Tolerance แตสอดคลองกับปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ กลาวคือ  

คา VIF ตองไมเกิน 5.3 ผูวิจัยจึงไดทําการตรวจสอบปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุของตัวแปรตน ตาม

เง่ือนไขของการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป พิจารณาคาสถิติ  

2 คา คือ Tolerance และ Variance inflation Factor (VIF) ผลการวิจัย พบวา เม่ือพิจารณาตาม

เกณฑการตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุของตัวแปรพยากรณท้ัง 4 ตัวแปร คา Tolerance มีคามีคา

ระหวาง 1.320-1.793 ไมเกินเกณฑท่ีกําหนด ผลการวิเคราะหครั้งนี้ จึงสรุปไดวา ตัวแปรพยากรณท้ัง 

4 ตัวแปร ท่ีนํามาศึกษาในครั้งนี้ไมมีภาวะรวมเสนตรงพหุ และสามารถนําไปวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณในข้ันตอนตอไปได 

5.1.5 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

 1. ในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยใชการวิ เคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยใชวิธี Enter เพ่ือดูตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ แลวจึงนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญไป

วิเคราะหโดยใชวิธี Stepwise และนําคาสถิติท่ีไดไปสรางสมการณพยากรณ ผลการวิจัยพบวา เม่ือนํา

ตัวแปรพยากรณท้ังหมด ไดแก X1 (นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง) X2 (คุณสมบัติของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง) X3 (พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด) X4 (รูปแบบการหาเสียง) มาพยากรณการ
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ตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พบวา มีความ 

สัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สามารถพยากรณไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานายรอยละ 36.30 (R2 = .363) 

 2. เม่ือนําตัวแปพยากรณท้ังหมด ไดแก X1 (นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง) X2 

(คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง) X3 (พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด) X4 (รูปแบบการหา

เสียง) สามารถพยากรณปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ไดอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย

รอยละ 36.30 (R2 = .363) เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา 

ตัวแปรพยากรณ X2 (ปจจัยดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง) Beta = .311 หมายความวา ถา 

ผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีคุณสมบัติ

ของผูสมัครรับเลือกตั้งสูง ยอมสงผลตอการการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลของ

ประชาชนสูงตามไปดวย ตัวแปรพยากรณ X3 (ปจจัยดานพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด) 

Beta = .199 หมายความวา ถาผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุม

แพ จังหวัดขอนแกน มีพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัดสูง ยอมสงผลตอการการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลของประชาชนสูงตามไปดวย ตัวแปรพยากรณ X4 (ปจจัยดาน

รูปแบบการหาเสียง) Beta = .152 หมายความวา ถาผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีรูปแบบการหาเสียงสูง ยอมสงผลตอการการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลของประชาชนสูงตามไปดวย และตัวแปรพยากรณ X1 (ปจจัย

ดานนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง) Beta = .096 หมายความวา ถาผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้งสูง ยอม

สงผลตอการการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลของประชาชนสูงตามไปดวย 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบล ชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน สามารถเขียนสมการพยากรณ ดังนี้ 

 สมการในรูปคะแนนดิบ 

 SUM-Y (การตัดสินใจ) = 1.946 + .072 + .107 + .164 + .171 

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 SUM-Y (การตัดสินใจ) = .311 + .199 + .152 + .096 

5.1.5 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน สามารถแยกเปนดาน เรียงลําดับ

ความถ่ีจากมากไปหานอย มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1) นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง พบวา ขอเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับปจจัย

ท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มี

ดังนี้ 

 1. นโยบายของพรรคมีความชัดเจนและใหประโยชนกับประชาชนไดอยางเปน

รูปธรรม 

 2. นโยบายควรมีประโยชนกับประชาชนเปนสวนรวม ไมใชแคกลุมบุคคล กลุมใด 

กลุมหนึ่งท่ีไดรับประโยชน 

 2) คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง พบวา ขอเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับ

ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน มีดังนี้ 

 1. ผูสมัครรับเลือกตั้งนายกควรเปนคนดี มีคุณธรรม เขาถึงไดงาย 

 2. การสมัครรับเลือกตั้งนายกควรมีการสอบวัดความรู ความสามารถในดาน

ระเบียบ กฎหมาย เหมือนขาราชการสวนทองถ่ิน 

 3. ผูสมัครควรมีการศึกษาท่ีสูงกวาปริญญาตรี เชน ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก 

ควบคูไปกับตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือสรางภาพพจนใหกับตนเองและองคกรใหดูมี

ความนาเชื่อถือมากข้ึน 

 3) พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด พบวา ขอเสนอแนะของประชาชนเก่ียว 

กับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน มีดังนี้ 

 1. พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองควรใหคนท่ีมีความรูความสามารถ มีการศึกษา 

เขาใจกฎหมาย ระเบียบ สั่งการของทองถ่ิน มีใจในการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง ไมหวังผลประโยชน

ตอบแทน 

 2. พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองควรควรกําหนดใหมีการทดสอบวัดความรู

ความสามารถกอนเขามาเปนทีมผูบริหาร 

 3. พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองควรมีการทําประโยชนและสรางสรรคผลงาน

ใหเกิดข้ึนแกประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง 

 4) รูปแบบการหาเสียง พบวา ขอเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกับ

การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีดังนี้ 

 1. การหาเสียงตองคํานึงถึงความเปนไปได ไมใชพูด หรือกําหนดข้ึนมาใหสวยหรู 

ดูดี แตไมสามารถทําใหสําเร็จได 

 2. ควรมีการหาเสียงหลาย ๆ รูปแบบ ท้ังออกหาเสียงตามหมูบาน การจัดเวที

ปราศรัย การทําปายไวนิลท่ีชัดเจน เปนตน 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

5.2.1 ระดับปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.71 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ประชาชนใหความสําคัญในการท่ีจะเลือกตัวแทนของตนเขาไปทํางาน เปนตัวแทน

ในการพัฒนาหมูบาน พัฒนาตําบลของตนเองใหมีความเจริญ เทาเทียมตําบลอ่ืน มีปญหาเดือดรอน  

ก็มีผูนําท่ีสามารถพ่ึงพาอาศัยได คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองหรือกลุมการเมือง

สังกัด รูปแบบการหาเสียง นโยบายตาง ๆ ท่ีผูสมัครเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลไดหาเสียงไว 

ลวนเปนปจจัยท่ีประชาชนทุกคนนํามาพิจารณา ใชเปนหลักในการตัดสินใจวาจะเลือกใคร ท่ีสมควร 

เขาไปเปนตัวแทนในการบริหารบานเมืองของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย ไตรสิกขา 

ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนักการเมืองทองถ่ิน : กรณีศึกษา องคการบริหารสวน

ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ผลการสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้ง

นักการเมืองทองถ่ิน กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พบวาดานคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้ง ภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลอง 

กับงานวิจัยของ มงคล นิยม ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” จากผลการศึกษาวิจัย

พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายก องคการบริหารสวนตําบลหนอง

เหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีอยูในระดับมีอิทธิพลมากท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ  

โอมาร ดุมลักษณ ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ภูเก็ต : ศึกษาในหวงเวลาป พ.ศ. 2555” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายก 

องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยพจน 

จําเริญนิติพงษ ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชน 

ในเขตเลือกตั้งท่ี 1 จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรของ ประชาชน เขตเลือกตั้งท่ี 1 จังหวัดชลบุรี พบวาโดยภาพรวม ประชาชนมีการตัดสินใจ

เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ นุชปภาดา  

ธนวโรดม ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 

จังหวัดนครสวรรค” ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู 

มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยรวมอยูในระดับมาก และแบงเปน

รายดานในการอภิปรายผลตามลําดับดังนี้ 
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 1) นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง พบวา ประชาชนท่ีมีการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.69 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ประชาชนใหความสําคัญเปนอยางมาก ในการท่ีจะเลือกผูนํา มาเปนตัวแทนของตน

ในการบริหารงานทองถ่ินใหเจริญรุงเรื่อง โดยพิจารณาจากนโยบายของผูลงสมัคร ท่ีไดกําหนดข้ึนมา 

นโยบายนั้นมีความชัดเจน มีประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวมหรือไม มีความเปนไปไดท่ีจะปฏิบัติ 

ไดจริงหรือเปลา มีความนาเชื่อถือสอดคลองกับวัตถุประสงคของพรรค มีระยะเวลาท่ีแนนอน ตองถูก 

ตองตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายสามารถครอบคลุมไปถึงสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึง

สิ่งเหลานี้ประชาชนใชในการประกอบการตัดสินใจอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

อํานาจ ศรีพระจันทร ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี 

ศึกษาเฉพาะอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบวา ดานนโยบายผูสมัครเปนประโยชนใน

การพัฒนาทองถ่ินอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ โอมาร ดุมลักษณ ศึกษาเรื่อง 

“ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต : ศึกษาในหวงเวลาป พ.ศ. 

2555” ผลการศึกษาพบวา ดานนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง ในระดับมาก สอดคลองกับผลการ 

ศึกษาของ กาญจนา อําภา และคณะ ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี” ผลการวิจัยพบวา ดานนโยบายของผูสมัคร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ชัยพจน จําเริญนิติพงษ ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชน ในเขตเลือกตั้งท่ี 1 จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาปจจัยท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ ประชาชน เขตเลือกตั้งท่ี 1 จังหวัดชลบุรี 

พบวา ดานนโยบายพรรค และภาพลักษณของพรรคท่ีสังกัด พบวาอยูในระดับมาก สอดคลองกับผล

การศึกษาของ นงครักษ ตนแคน ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค 

การบริหารสวนตําบลคําเตย อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบวา ระดับเหตุผลประกอบ 

การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลคําเตย อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ดานนโยบาย

ของผูสมัคร อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร ศึกษาเรื่อง 

“ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกต้ังนายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อําเภอ 

เมือง จังหวัดตราด” ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของ

ประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด ดานนโยบาย อยูในระดับมาก 

 2) คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง พบวา ประชาชนท่ีมีการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.79 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ประชาชนใหความสําคัญกับการเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบลโดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง วามีความเหมาะสมกับการเปนผูนําหรือไม มีบุคลิกลักษณะและ
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บุคลิกภาพดีหรือเปลา มีอายุท่ีเหมาะสม เปนผูมีการศึกษาอยูในระดับใด มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

นาเชื่อถือ มีความเปนกันเองกับประชาชน เปนผูท่ีอยูในครอบครัวอบอุน ฐานะดี ผูสมัครใหสิ่งของ 

ตอบแทนในการลงคะแนน เปนบุคคลท่ีชาวบานฝากความหวังไดหรือพ่ึงพาอาศัยไดหรือไม และผูสมัคร

ชอบชวยเหลือสังคม สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยท่ีชวยใหประชาชนตัดสินใจไดงายข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ธงชัย ไตรสิกขา ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนักการเมืองทองถ่ิน: 

กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ผลการสํารวจปจจัย

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนักการเมืองทองถ่ิน กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีพบวา ดานคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนมีความคิดเห็นอยู 

ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ มงคล นิยม ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

ประชาชนในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” 

จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานคุณสมบัติของผูสมัคร อยูในระดับมีอิทธิพลมาก สอดคลองกับงาน 

วิจัยของ โอมาร ดุมลักษณ ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัดภูเก็ต : ศึกษาในหวงเวลาป พ.ศ. 2555” ผลการศึกษาพบวา ดานคุณสมบัติของผูสมัคร 

รับเลือกตั้ง อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยพจน จําเริญนิติพงษ ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชน ในเขตเลือกตั้งท่ี 1 จังหวัดชลบุรี” ผล

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ ประชาชน เขตเลือกตั้งท่ี 1 

จังหวัดชลบุรี พบวา ดานคุณสมบัติสวนบุคคลของผูสมัคร พบวา อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ อิทธิพล อาจปรุ ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย : ศึกษาในหวงเวลาป พ.ศ. 2557” ผลการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหการ

ตัดสินใจของประชาชนท่ีมีตอการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบุรีรัมย ดานคุณสมบัติผู 

สมัคร และอยูในระดับมาก 

 3) พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด พบวา ประชาชนท่ีมีการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

4.04 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ การท่ีประชาชนสวนใหญ ตกลงใจลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง 

จะพิจารณาจากพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัดของผูสมัครรับเลือกตั้งจากการท่ีผูสมัครรับ

เลือกตั้งมีเครือญาติ พ่ีนอง ในเขตเลือกตั้งมากแคไหน เชื่อม่ันในภาพรวมของสมาชิก รูสึกนิยมในตัว

หัวหนาพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ รูสึกเปนสมาชิกพรรคเดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง ศรัทธาใน

ชื่อเสียง นโยบายของพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ เชื่อม่ันในภาพรวมของสมาชิก ผลงานการ

บริหารของพรรคนี้ท่ีผานมาในอดีต อยากใหพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ไดเขาไปบริหารงาน

อยางตอเนื่อง หรืออยากใหพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ไดเขาไปบริหารงานในรูปแบบใหมไม

เหมือนพรรคเดิม สิ่งเหลานี้ยอมสงผลตอการตัดสินใจของประชาชนอยูในสระดับปานกลางเทานั้น ซ่ึง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ โอมาร ดุมลักษณ ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต : ศึกษาในหวงเวลาป พ.ศ. 2555” ผลการศึกษาพบวา ดานพรรค

การเมือง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา อําภา และคณะ ศึกษา

เรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี” ผลการ 

วิจัยพบวา ดานพรรคการเมือง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยพจน 

จําเริญนิติพงษ ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชน 

ในเขตเลือกตั้งท่ี 1 จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรของ ประชาชน เขตเลือกตั้งท่ี 1 จังหวัดชลบุรี พบวา ดานภาพลักษณของพรรคท่ีสังกัด 

พบวาอยูในระดับมาก 

 4) รูปแบบการหาเสียง พบวา ประชาชนท่ีมีการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.32 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะ การท่ีประชาชนลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งคนใด สวนใหญจะ

พิจารณาจากรูปแบบ วิธีการในการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งดวย โดยพิจารณาวาผูสมัครรับ

เลือกตั้งลงทุนมาหาเสียงถึงประตูบาน ลงพ้ืนท่ีหาเสียงดวยตนเองอยูเปนประจําหรือไม ชื่นชอบปาย 

หาเสียง แผนพับท่ีใชในการหาเสียงมีประวัติของผูสมัครใหดูอยางละเอียดทําใหรูภูมิหลังไดเปนอยาง 

ดีมากนอยเพียงใด ลีลา ทาทาง ของผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีมารณรงคหาเสียงรูสึกเราใจ ชวนใหนาติดตาม

หรือเปลา วิธีการพูดแบบถึงลูกถึงคนของผูสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหเกิดความรูสึกวาจะสามารถเขาไป

เปนปากเสียงแทนสวนรวมไดหรือไม ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนปจจัยสวนหนึ่งท่ีประชาชนใชในการตัดสินใจ

เลือกคนท่ีจะเปนตัวแทนของตนในการบริหารทองถ่ินใหเจริญตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อิทธิพล อาจปรุ ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดบุรีรัมย : ศึกษาในหวงเวลาป พ.ศ. 2557” ผลการวิเคราะหการตัดสินใจของประชาชนท่ีมีตอ

การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบุรีรัมย ดานการรณรงค และดานสื่อบุคคลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ อํานาจ ศรีพระจันทร ศึกษา

เรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : 

กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี ศึกษาเฉพาะอําเภอบานผือ จังหวัด

อุดรธานี” ผลการวิจัยพบวา การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งอยูในระดับปานกลาง 

5.2.2 คุณลักษณะผูบริหารท่ีดี ของนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยรวมท้ัง 2 ดาน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ มีคุณธรรม มีความเชื่อถือ มีความขยันหม่ันเพียร มีความโปรงใส 

และกลาเสียสละแกสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ อนุวัฒน พุทธิพิพัฒนขจร ท่ีพบวา 
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คุณลักษณะของนายองคการบริหารสวนตําบลหนอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีดานความ

เปนผูนําโดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ มาก สอดคลองกับผล

การศึกษาของ ธิดารัตน พรหมจันทรดา พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของนายกองคการบริหารสวนตําบลอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

 1) ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ประชาชน

มีความเชื่อและความศรัทธา เห็นวามีความซ่ือสัตย มีจริยธรรม มีความอดทน และเสียสละประโยชน

ตอสวนรวม สอดคลองกับผลการศึกษาของ อนุวัฒน พุทธิพิพัฒนขจร ท่ีพบวา คุณลักษณะของนาย

องคการบริหารสวนตําบลหนอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีดานความเปนผูนําโดยรวม มีคา 

เฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 2) ดานวิสัยทัศน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค  

มีความคิดรอบคอบ สรางความรักความสามัคคีใหเกิดในชุมชน สอดคลองแนวคิดของ รอบบินส ได

อธิบายวาผูนําเชิงวิสัยทัศน เปนความสามารถของผูนําในการสรางและสื่อสารภาพในอนาคตขององค 

การท่ีตองการ โดยชี้ใหเห็นวาองคการจะเจริญเติบโตและมีสภาพดีข้ึนจากปจจุบันอยางนาเชื่อถือ นา 

สนใจและทําใหเปนจริงไดและวิสัยทัศนจะเปนพลังในการขับเคลื่อนตองการสรางอนาคตขององคการ

ซ่ึงในกระบวนการนี้ ประกอบทักษะ พรสวรรคและทรัพยากรจะถูกนําใชอยางเต็มท่ีเพ่ือทําใหภาพใน

อนาคตปรากฏเปนจริง และสอดคลองแนวคิดของ สุเทพ ศรีหงษวัฒน ท่ีกลาววา ผูนําแบบนักวิสัย 

ทัศนเปนผูนําท่ีใชบุคลิกภาพและความสามารถพิเศษ (Charisma) ของตนเปนเครื่องมือ เกิดอิทธิพล

กระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจข้ึนแกผูตามอยากใหทําตามผูนํา ท้ังนี้เพราะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตอตัว

ผูนํา ผูนําแบบนี้บางคนเรียกวา ผูนําโดยบารมี เปนผูนําท่ีมีศิลปะในการพูดโนมโนมจิตใจใหผูฟงมอง 

เห็นภาพไดชัดเจน และเชื่อวาภาพในอนาคตท่ีผูนําพูดถึงนั้นสามารถไปถึงไดแนนอน ถารวมใจกันทํา

อยางท่ีผูนําตองการ เนื่องจากผูนําเปนนักคิด นักพูดและนักวาดฝนถึงอนาคตท่ีเปนไปได เราจึงเรียก

ผูนําแบบนี้วา ผูนําแบบนักวิสัยทัศน (Visionary Hero) ผูนําแบบนี้จึงกลาคิดกลาทํา กลาเปลี่ยนแปลง 

กลาทาทายทําในสิ่งท่ีแปลกใหม 

5.2.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวา ปจจัยท่ีคาดวาจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีความสัมพันธกัน ผลการวิจัยพบวา 

ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน มีดังนี้ X1 (นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง) X2 (คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง) X3 

(พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด) X4 (รูปแบบการหาเสียง) มีความสัมพันธทางบวกในระดับ



97 

ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .340, 532, 493 และ .437) ท้ังนี้อาจเปนเพราะ 

ในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ มีความคิดเห็นวา ปจจัยตาง ๆ ท้ังนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติ

สวนตัวของผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด รูปแบบการหาเสียง ถึงจะมี

สวนในการชวยตัดสินใจอยูในระดับมากก็จริง แตก็มีหลายปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดในการท่ีจะให

ประชาชนไปออกเสียงเลือกตั้งไดเชนกัน ไมวาจะเปน ดานผลประโยชนหรือผลตอบแทน เชน ผูสมัคร

นายกแจกเงิน หรือสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ มีการจัดเลี้ยงจากผูสมัคร เปนตน หรือความสัมพันธสวน 

ตัวกับผูสมัคร เปนญาติพ่ีนอง เพราะเปนเพ่ือน เพราะเปนเพ่ือนบานใกลกัน เพราะเปนคนในหมูบาน

ตนเอง ความสัมพันธเหลานี้ ยังมีสวนสําคัญในการออกไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนอยางมากเชนเดียวกัน 

โดยประชาชนจะใชเปนแนวทางในการพิจารณา กอนตัดสินใจในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ

ถือวาปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ไมมากหรือนอยเกินไป ในการไปใช

สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน สอดคลองกับผลการศึกษา สุดารัตน นันทวงศ ศึกษา

เรื่อง การวิเคราะหองคประกอบการตัดสินใจเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กรณี 

ศึกษาเทศบาล ธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด พบวา นโยบายและภาพลักษณของผูสมัคร

เลือกตั้ง รูปแบบการรณรงคหาเสียง คุณสมบัติของผูสมัครเลือกตั้ง มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใน

การลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กรณีศึกษาเทศบาลธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด และ

สอดคลองกับผลการศึกษาของ พรมมา สิทธิ์ทอง ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการออกไปใชสิทธิลง 

คะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พบวา ดานความสัมพันธของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง ดานพรรคการเมืองและกลุมการเมือง ดานนโยบายการเลือกตั้ง และดานรณรงคหรือวารูป 

แบบการหาเสียง มีความสัมพันธหรือวาสามารถพยากรณ การออกไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

ของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

5.2.4 ผลการวิเคราะหเพ่ือคนหาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหเพ่ือคนหาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

เม่ือทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชวิธี Enter เพ่ือดูตัวแปร

ท่ีมีนัยสําคัญ พบวา เม่ือนําตัวแปพยากรณท้ังหมด ไดแก X1 (นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง) X2 

(คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง) X3 (พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด) X4 (รูปแบบการหา

เสียง) มาพยากรณการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด
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ขอนแกน พบวา มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สามารถพยากรณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานายรอยละ 36.30 

(R2 = .363) 

 2. จากนั้นนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญไปวิเคราะหโดยใชวิธี Stepwise และนําคาสถิติท่ี

ไดไปสรางสมการณพยากรณ พบวา เม่ือนําตัวแปพยากรณท้ังหมด ไดแก X1 (นโยบายของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง) X2 (คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง) X3 (พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด) X4 

(รูปแบบการหาเสียง) สามารถพยากรณปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ไดอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพใน

การทํานายรอยละ 36.30 (R2 = .363) 

 3. เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา เม่ือ

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ตัวแปรพยากรณ X2 (คุณสมบัติ

ของผูสมัครรับเลือกตั้ง) Beta = .311 หมายความวา ถาผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งสูง ยอมสงผลตอการ

การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลของประชาชนสูงตามไปดวย ตัวแปรพยากรณ 

X3 (ปจจัยดานพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด) Beta = .199 หมายความวา ถาผูสมัครรับ

เลือกตั้งนายกนายกองคการบริหารสวนตําบล มีพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัดสูง ยอมสงผล

ตอการการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลของประชาชนสูงตามไปดวย ตัวแปร

พยากรณ X4 (ปจจัยดานรูปแบบการหาเสียง) Beta = .152 หมายความวา ถาผูสมัครรับเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบล มีรูปแบบการหาเสียงสูง ยอมสงผลตอการการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลของประชาชนสูงตามไปดวย และตัวแปรพยากรณ X1 (ปจจัยดานนโยบาย

ของผูสมัครรับเลือกตั้ง) Beta = .096 หมายความวา ถาผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบล มีนโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้งสูง ยอมสงผลตอการการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลของประชาชนสูงตามไปดวย หมายความวา ถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการ

บริหารสวนตําบล มีการกําหนดนโยบายท่ีดี สามารถปฏิบัติไดจริง แกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนได ตัวของผูสมัครเองตองมีคุณสมบัติท่ีดีและเหมาะสม มีพรรคการเมืองหรือกลุมการเมือง

สังกัดท่ีนาเชื่อถือ และมีรูปแบบการหาเสียงท่ีทันสมัย เขาใจงาย ยอมสงผลตอการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลสูงตามไปดวย ท่ีเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะการท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งมี 

นโยบายของพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองท่ีนาเชื่อถือ มีภาพรวมการทํางานของสมาชิกหรือผล 

งานการบริหารของพรรคนี้ท่ีผานมาในอดีต หรือนโยบายท่ีคิดวาจะทําเพ่ือพัฒนาทองถ่ินหากไดรับ

การเลือกตั้งเขาไปเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ประชาชนสวนใหญพิจารณาจากการท่ีผูสมัคร

รับเลือกตั้งมีเครือญาติในเขตเลือกตั้งมาก มีคนในหมูบานเปนหัวคะแนนให รูสึกนิยมในตัวหัวหนา
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พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ รูสึกเปนสมาชิกพรรคเดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง ศรัทธาในชื่อ 

เสียง รูปแบบการหาเสียงนาสนใจ เปนตน ประชาชนสวนใหญก็ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจท่ีจะไป

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลสูงตามไปดวยเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ฐิติมา อ่ิมรัตน ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกนายกองคการบริหาร

สวนตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัด 

สินใจเลือกนายกองคการบริหารสวนตําบลโขมง คือ คุณสมบัติของผูสมัคร นโยบายของผูสมัคร หัว 

คะแนนของผูสมัคร และความสมเหตุสมผลในการเลือกผูสมัคร สําหรับการตัดสินใจของประชาชน 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ พรมมา สิทธิ์ทอง ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการออกไปใชสิทธิลง 

คะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พบวา ดานความสัมพันธของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง ดานพรรคการเมืองและกลุมการเมือง ดานนโยบายการเลือกตั้ง และดานรณรงคหรือวารูป 

แบบการหาเสียง มีความสัมพันธหรือวาสามารถพยากรณ การออกไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุดารัตน นันทวงศ 

ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบการตัดสินใจเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

กรณีศึกษาเทศบาล ธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด พบวา นโยบายและภาพลักษณของผูสมัคร

เลือกตั้ง รูปแบบการรณรงคหาเสียง คุณสมบัติของผูสมัครเลือกตั้ง มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใน

การลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กรณีศึกษาเทศบาล ธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 

 

5.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจัย “ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน” มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

 1) นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีคาเฉลี่ยแปลผลอยูในระดับมาก 

ดังนั้น ผูสมัครรับเลือกตั้งในการท่ีจะลงสมัครจะตองพิจารณา คํานึงถึงนโยบายท่ีตนเองและพรรคได

รวมกันกําหนดเปนนโยบาย นโยบายของพรรคมีความชัดเจนและใหประโยชนกับประชาชนไดอยางเปน

รูปธรรม มีประโยชนกับประชาชนเปนสวนรวมไมใชแคกลุมบุคคล กลุมใด กลุมหนึ่งท่ีไดรับประโยชน 

เพราะสิ่งเหลานี้เปนปจจัยท่ีสงผลใหประชาชนเลือกมาเปนผูนําในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และ

ประชาชนก็ควรพิจารณาความเปนไปได ดูวานโยบายตาง ๆ ท่ีผูสมัครไดกําหนดไวนั้นเปนประโยชน 

และสามารถปฏิบัติไดจริงมากนอยเพียงใด เพ่ือท่ีการพัฒนาทองถ่ินจะไดเจริญกาวหนาตอไป 

 2) คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีคาเฉลี่ยแปลผลอยูในระดับมาก 
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ดังนั้นผูสมัครรับเลือกตั้งนายกควรเปนคนดี มีคุณธรรม เขาถึงไดงาย ควรมีการสอบวัดความรู ความ 

สามารถในดานระเบียบ กฎหมาย เหมือนขาราชการสวนทองถ่ิน และผูสมัครควรมีการศึกษาท่ีสูงกวา

ปริญญาตรี เชน ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ควบคูไปกับตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 

เพ่ือสรางภาพพจนใหกับตนเองและองคกรใหดูมีความนาเชื่อถือมากข้ึน สวนประชาชนควรพิจารณา

จากคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งวาเปนผูมีบุคลิกลักษณะและบุคลิกภาพดี มีอายุท่ีเหมาะสม เปน

ผูมีการศึกษาอยูในระดับดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความนาเชื่อถือ มีความเปนกันเองกับประชาชน 

เปนผูท่ีอยูในครอบครัวอบอุน ฐานะดี ผูสมัครใหสิ่งของตอบแทนในการลงคะแนนเปนบุคคลท่ี

ชาวบานฝากความหวังได หรือพ่ึงพาอาศัยได และผูสมัครชอบชวยเหลือสังคม เปนผูมีภาวะผูนําสูง 

กลาคิด กลาตัดสินใจ และท่ีสําคัญตองเปนคนดี มีคุณธรรม ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญใชใน

การประกอบการพิจารณา ตัดสินใจในการเลือกตัวแทนเขาไปบริหารทองถ่ิน ตอไป 

 3) พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด เปนปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีคาเฉลี่ยแปลผลอยูใน

ระดับมาก ดังนั้นผูสมัครลงเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองท่ีสังกัด ควรใหคนท่ีมีความรู

ความสามารถ มีการศึกษา เขาใจกฎหมาย ระเบียบ สั่งการของทองถ่ิน มีใจในการพัฒนาทองถ่ินอยาง

แทจริง ไมหวังผลประโยชนตอบแทน พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองควรควรกําหนดใหมีการ

ทดสอบวัดความรูความสามารถกอนเขามาเปนทีมผูบริหาร และนอยท่ีสุดคือพรรคการเมืองหรือกลุม

การเมืองควรมีการทําประโยชนและสรางสรรคผลงานใหเกิดข้ึนแกประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง 

สวนประชาชนควรพิจารณาจากการท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งมีเครือญาติในเขตเลือกตั้งมาก มีคนใน

หมูบานเปนหัวคะแนนให รูสึกนิยมในตัวหัวหนาพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ รูสึกเปนสมาชิก

พรรคเดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง ศรัทธาในชื่อเสียง นโยบายของพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ 

ซ่ึงสิ่งเหลานี้ใชเปนปจจัยในการพิจารณา กอนตัดสินใจลงคะแนนเสียงใหผูสมัครคนใดเปนตัวแทนของ

เราตอไป 

 4) รูปแบบการหาเสียง เปนปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน มีคาเฉลี่ยแปลผลอยูในระดับปานกลาง 

ผูสมัครรับเลือกตั้งควรมีรูปแบบการหาเสียงท่ีหลากหลายรูปแบบ ท้ังออกหาเสียงตามหมูบาน การจัด

เวทีปราศรัย การทําปายไวนิลท่ีชัดเจน เปนตน และควรคํานึงถึงความเปนไปได ไมใชพูด หรือกําหนด

ข้ึนมาใหสวยหรู ดูดี แตทําไมได ประชาชนก็ควรพิจารณาการหาเสียง วาผูสมัครมีความจริงจัง จริงใจ 

ในการหาเสียงมากนอยเพียงใด มีการมาหาเสียงถึงประตูบานหรือไม ลงพ้ืนท่ีหาเสียงอยูเปนประจํา

หรือเปลา รูสึกเห็นอกเห็นใจ ชื่นชอบปายหาเสียงของผูสมัครท่ีดูเดนเปนสงา แผนพับท่ีใชในการหา

เสียงมีประวัติของผูสมัครใหดูอยางละเอียดทําใหรูภูมิหลังไดเปนอยางดี ลีลา ทาทาง ของผูสมัครรับ

เลือกตั้งท่ีมารณรงคหาเสียงรูสึกเราใจ ชวนใหนาติดตาม วิธีการพูดแบบถึงลูกถึงคนของผูสมัครรับ
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เลือกตั้ง ทําใหเกิดความรูสึกวาจะสามารถเขาไปเปนปากเสียงแทนสวนรวมได เชื่อในสิ่งท่ีผูสมัคร

นํามาใชหาเสียงวาเปนเรื่องท่ีเปนไปไดเนื่องจากผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคนพูดจริง ทําจริงรูสึกศรัทธา

ท่ีมาหาเสียงพูดจาดีมีหลักการ เนื่องจากเปนคนมีความรูดี มีการศึกษาสูง พูดจาเปนท่ีเขาใจงาย  

ใชภาษาชาวบาน ไมพูดสํานวนโวหารมากเกินไป และการท่ีผูสมัครแตละคนมาแถลงนโยบายในเวทีท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหปราศรัย ทําใหรูสึกตัดสินใจเลือกไดงายข้ึน ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนปจจัยท่ีมี

ผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล ท้ังสิ้น 

5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงวิจัย 

จากผลการวิจัย จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

 1) ควรศึกษาผลการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอ 

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

 2) ควรศึกษาแนวทางในการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

 3) ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

1. ดร.ปดิษฐ คําด ี  

 การศึกษา Ph.D. (Political Science)     

 ตําแหนงปจจุบัน  อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง  

  อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

 

2. ดร. วินิจ ผาเจริญ   

 การศึกษา Ph.D. (Political Science)      

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยมหาวิทยาลัยแมโจ 

  มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

 

3. ผูชวยศาสตรจารย ดร. บุรินทร ภูสกุล   

 การศึกษา Ph.D. (Political Science)  

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

 

4. ดร. ทองแพ ไชยตนเทือก 

 การศึกษา Ph.D. (Political Science)  

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

 

5. ดร.พูนสวัสดิ์ นาทองคํา 

 การศึกษา Ph.D. (Buddhist Studies)  

 ตําแหนงปจจุบัน  นายกเทศมนตรีตําบลรองคํา 

    อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ  
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ดร. วินิจ ผาเจริญ 
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ดร. ทองแพ ไชยตนเทือก 
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นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  

ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ  

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

คําช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ “ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน” โปรดตอบแบบสอบถามตาม

ความเปนจริงของทาน เพราะขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวม จึง

ไมสงผลกระทบตอตัวทานแตอยางใดแตกลับจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําผลการตัดสินใจของ

ประชาชน ไปเปนขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาการเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอ

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน ใหดียิ่งๆ ข้ึน ตอไป 

แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 4 ขอ ลักษณะของคําถามเปนแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ท้ัง 4 ปจจัย ไดแก 1) นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง 2) 

คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 3) พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด และ 4) รูปแบบการหา

เสียง โดยในการแปลผลขอมูล 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอ 

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน ท้ัง 2 ดาน ไดแก 1) ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร จํานวน 10 ขอ 2) ดาน

วิสัยทัศน จํานวน 10 ขอ 

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Question) เก่ียวกับขอเสนอแนะ

ของประชาชนท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน 

ขอความอนุเคราะหจากทานโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอทุกรายการ ตามความคิดเห็นท่ี

เปนจริงของทาน ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง 

ขอขอบคุณยิ่ง 

 

มานพ คําโลห 

นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตรการปกครอง 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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ตอนที ่1 ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (     ) หนาขอความหรือเติมขอความในชองวางท่ี ตรงกับ

ความเปนจริง 

 

1. เพศ 

 (     ) ชาย     

 (     ) หญิง 

 

2. อายุ 

 (     ) 18 - 25 ป     

 (     ) 26 - 35 ป 

 (     ) 36 - 45 ป     

 (     ) มากกวา 45 ปข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

 (     ) ต่ํากวาปริญญาตรี 

 (     ) ปริญญาตรี 

 (     ) สูงกวาปริญญาตรี 

 

4. รายได 

 (     ) ต่ํากวา 5,000 บาท    

 (     ) 5,000 - 10,000 บาท 

 (     ) 10,001 - 15,000 บาท  

 (     ) มากกวา 15,000 บาทข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

 

คําช้ีแจง ในฐานะท่ีทานเปนประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน ขอใหทานตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับเรื่องปจจัยใดบางท่ีมีผลกับการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน นโยบายของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองหรือกลุมการเมือง

สังกัด และรูปแบบการหาเสียง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองขอความสําคัญท่ีตรงกับ

ความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

5 หมายถึง การตัดสินใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

4  หมายถึง  การตัดสินใจอยูในระดับ  มาก 

3  หมายถึง  การตัดสินใจอยูในระดับ  ปานกลาง 

2  หมายถึง  การตัดสินใจอยูในระดับ  นอย 

1  หมายถึง  การตัดสินใจอยูในระดับ  นอยท่ีสุด 
 

ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้ง 
ระดับปจจัย 

5 4 3 2 1 

นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง      

1. นโยบายมีความชัดเจน      

2. นโยบายมีการพัฒนาใหม ๆ ในทองถ่ิน      

3. นโยบายมีประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม      

4. นโยบายมีความเปนไปไดท่ีจะปฏิบัติไดจริง      

5. นโยบายมีความนาเชื่อถือ      

6. นโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของพรรค      

7. นโยบายกําหนดข้ึนจากสภาพขอมูลท่ีเปนจริง      

8. นโยบายท่ีกําหนดมีขอบเขตระยะเวลาท่ีแนนอน      

9. นโยบายตองถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย      

10. นโยบายสามารถครอบคลุมไปถึงสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน 

ในอนาคตดวย 

     

คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง      

1. เปนผูมีบุคลิกลักษณะและบุคลิกภาพดี       
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ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้ง 
ระดับปจจัย 

5 4 3 2 1 

2. ผูสมัครมีอายุท่ีเหมาะสม      

3. ผูสมัครมีความซ่ือสัตยสุจริต      

4. เปนผูมีการศึกษาอยูในระดับดี มีความรู ความสามารถ      

5. ผูสมัครเปนญาติพ่ีนอง      

6. ผูสมัครเปนคนในหมูบานตนเอง      

7. มีความเปนกันเองกับประชาชน       

8. เปนผูท่ีอยูในครอบครัวอบอุน      

9. ผูสมัครเปนท่ียอมรับของคนในสังคม      

10. ผูสมัครมีประสบการณการทํางาน      

พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด      

1. ผูสมัครรับเลือกตั้งมีเครือญาติในเขตเลือกตั้งมาก      

2. ผูสมัครรับเลือกตั้งมีคนในหมูบานเปนหัวคะแนนให      

3. รูสึกนิยมในตัวหัวหนาพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้      

4. รูสึกเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองเดียวกับผู 

สมัครรับเลือกตั้ง 

     

5. ศรัทธาในในชื่อเสียงของพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้      

6. ศรัทธาในนโยบายของพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้      

7. เชื่อม่ันในภาพรวมของสมาชิกพรรคการเมืองหรือกลุมการเมือง      

8. เชื่อม่ันจากผลงานการบริหารของพรรคนี้ท่ีผานมาในอดีต      

9. อยากใหพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ไดเขาไปบริหาร 

งานอยางตอเนื่อง 

     

10. อยากใหพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ไดเขาไปบริหาร 

งานในรูปแบบใหมไมเหมือนพรรคเดิม 

     

รูปแบบการหาเสียง      

1. ผูสมัครรับเลือกตั้งหาเสียงถึงประตูบาน       

2. รูสึกเห็นใจท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งลงพ้ืนท่ีหาเสียงอยูเปนประจํา      

3. รูสึกชื่นชอบปายหาเสียงของผูสมัครท่ีดูเดนเปนสงา      

4. แผนพับท่ีใชในการหาเสียงมีประวัติของผูสมัครใหดูอยาง

ละเอียดทําใหรูภูมิหลังไดเปนอยางดี 
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ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้ง 
ระดับปจจัย 

5 4 3 2 1 

5. ลีลา ทาทาง ของผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีมารณรงคหาเสียงรูสึก

เราใจ ชวนใหนาติดตาม 

     

6. วิธีการพูดแบบถึงลูกถึงคนของผูสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหเกิด

ความรูสึกวาจะสามารถเขาไปเปนปากเสียงแทนสวนรวมได 

     

7. เชื่อในสิ่งท่ีผูสมัครนํามาใชหาเสียงวาเปนเรื่องท่ีเปนไปไดเนื่อง 

จากผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคนพูดจริง ทําจริง 

     

8. รูสึกศรัทธาท่ีมาหาเสียงพูดจาดีมีหลักการ เนื่องจากเปนคนมี

ความรูดี มีการศึกษาสูง 

     

9. รูสึกชอบท่ีผูสมัครรับเลือกตั้ง พูดจาเปนท่ีเขาใจงาย ใชภาษา

ชาวบาน ไมพูดสํานวนโวหารมากเกินไป 

     

10. ผูสมัครแตละคนมาแถลงนโยบายในเวทีท่ีคณะกรรมการการ

เลือกตั้งจัดใหปราศรัย ทําใหรูสึกตัดสินใจเลือกไดงายข้ึน 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามลักษณะผูบริหารที่ดีของนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

 

คําช้ีแจง ในฐานะท่ีทานเปนประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน ขอใหทานตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ดานการเปนผู 

บริหารท่ีดี และดานดานวิสัยทัศน โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองขอความสําคัญท่ีตรง

กับความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับ  มากท่ีสุด 

4  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับ  มาก 

3  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับ  ปานกลาง 

2  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับ  นอย 

1  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับ  นอยท่ีสุด 
 

คุณลักษณะนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ระดับปจจัย 

5 4 3 2 1 

ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร      

1. ผูสมัครตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีความนาเชื่อถือ      

2. ผูสมัครตองเปนผูกลาคิด กลาตัดสินใจ      

3. ผูบริหารตองสรางบารมี การสรางบารมีทําไดโดย การคิด การ

พูด การทําเพ่ือประโยชนของคนสวนใหญ 

     

4. ผูสมัคร 1มีเมตตา 1 มีความโอบออมอารี พ่ึงพาอาศัยไดตอเพ่ือน

มนุษยดวยกัน 

     

5. ผูสมัคร1มีการสั่งสมปญญา หาความรูใหตนเองตลอดเวลา      

6. ผูสมัคร1มีความอดทนอดกลั้น 0ตอสิ่งเราตาง ๆ      

7. ผูสมัคร1มีสัจจะวาจา พูดคําสัตย0 ไมโกหก หลอกลวง       

8. ผูสมัคร1มีวิริยะ อุตสาหะ บําเพ็ญความเพียร ขยันอดทน1       

9. ผูสมัครทํางานโปรงใส ตรวจสอบได      

10. ผูสมัคร 1มีความตั้งใจอยางแนวแนป 1ฏิบัติงานอยางทุมเท และ 

เสียสละ รักและเห็นความสําคัญของอาชีพ1ตนเอง 
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คุณลักษณะนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ระดับปจจัย 

5 4 3 2 1 

ดานวิสัยทัศน      

1. ผูบริหารตองคิดอยางละเอียด รอบคอบ      

2. ผูบริหารตองคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ เพ่ือสรางผลงานสิ่ง

ใหม ใหเกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง 

     

3. ผูบริหารตองมีจิตนาการ 0 ใ 0หเกียรติวิธีคิดของแตละคน รับฟง

ทุกคนดวยความเขาใจ เห็นใจ ใสใจ ใหโอกาสทุกคนมากข้ึน 

     

4. ผูบริหารตองคิดการไกล มองถึงอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน 0       

5. ผูบริหารตองชัดเจน กลาคิด กลาตัดสินใจ      

6. ผูบริหารตองสงเสริมพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนใหเกิด

ความยั่งยืน 

     

7. ผูบริหารตองสรางความรัก ความสามัคคี สรางความสมาน 

ฉันท ใหเกิดข้ึนกับคนในชุมชน รับฟงไดทุกความคิดเห็น ไมมี

อคต ิ

     

8. ผูบริหารตองสรางการมีสวนรวม โดยใหประชาชนในหมูบาน

รวมกันคิดรวมกันแกปญหาตามความเหมาะสม และตามอัต-

ภาพ ของชุมชนนั้น 

     

9. วิสัยทัศนของผูบริหารตองเปนจริงได       

10. ผูบริหารตองกระทําจนสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งท่ี 

จะทํา 
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

 

คําช้ีแจง ความคิดเห็นอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 

1. นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ขอเสนอแนะ  ......................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

2. คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ขอเสนอแนะ  ......................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

3. พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด 

ขอเสนอแนะ  ......................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

4. รูปแบบการหาเสียง 

ขอเสนอแนะ  ......................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหขอมูล 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ภาคผนวก จ  

คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง  

ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

.................................................. 

 

ตอนที่  2 ปจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

 

คําช้ีแจง  โปรดตอบคําถามท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุดเพียงขอเดียว โดยท่ี  

 +1 แนใจวาสอดคลอง 

 0 ไมแนใจวาสอดคลอง 

 -1 แนใจวาไมสอดคลอง 
 

ขอ ขอความ 
คะแนนผูเช่ียวชาญคนท่ี คา 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

นโยบายของผูสมัครรับเลือกตั้ง        

1. นโยบายมีความชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. นโยบายมีการพัฒนาใหม ๆ ในทองถ่ิน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. นโยบายมีประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4.. นโยบายมีความเปนไปไดท่ีจะปฏิบัติไดจริง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. นโยบายมีความนาเชื่อถือ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. นโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของพรรค +1 +1 0 0 +1 0.60 ใชได 

7. นโยบายกําหนดข้ึนจากสภาพขอมูลท่ีเปนจริง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. นโยบายท่ีกําหนดมีขอบเขตระยะเวลาท่ีแนนอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. นโยบายตองถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. นโยบายสามารถครอบคลุมไปถึงสถานการณท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคตดวย +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชได 

คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง        

1. เปนผูมีบุคลิกลักษณะและบุคลิกภาพดี  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. ผูสมัครมีอายุท่ีเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ ขอความ 
คะแนนผูเช่ียวชาญคนท่ี คา 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

3. ผูสมัครมีความซ่ือสัตยสุจริต +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. เปนผูมีการศึกษาอยูในระดับดี มีความรู ความ 

สามารถ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. ผูสมัครเปนญาติพ่ีนอง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. ผูสมัครเปนคนในหมูบานตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. มีความเปนกันเองกับประชาชน  +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

8. เปนผูท่ีอยูในครอบครัวอบอุน +1 +1 +1 +1 -1 0.60 ใชได 

9. ผูสมัครเปนท่ียอมรับของคนในสังคม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. ผูสมัครมีประสบการณการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

พรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองสังกัด        

1. ผูสมัครรับเลือกตั้งมีเครือญาติในเขตเลือกตั้งมาก +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชได 

2. ผูสมัครรับเลือกตั้งมีคนในหมูบานเปนหัวคะแนน

ให +1 +1 +1 +1 -1 0.60 ใชได 

3. รูสึกนิยมในตัวหัวหนาพรรคการเมืองหรือกลุม

การเมืองนี้ +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

4. รูสึกเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือกลุมการเมือง

เดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. ศรัทธาในในชื่อเสียงของพรรคการเมืองหรือกลุม

การเมืองนี้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. ศรัทธาในนโยบายของพรรคการเมืองหรือกลุม

การเมืองนี้ +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชได 

7. เชื่อม่ันในภาพรวมของสมาชิกพรรคการเมือง

หรือกลุมการเมือง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. เชื่อม่ันจากผลงานการบริหารของพรรคนี้ท่ีผาน

มาในอดีต +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. อยากใหพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ได

เขาไปบริหารงานอยางตอเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. อยากใหพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ไดเขา

ไปบริหารงานในรูปแบบใหมไมเหมือนพรรคเดิม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ ขอความ 
คะแนนผูเช่ียวชาญคนท่ี คา 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

รูปแบบการหาเสียง        

1. ผูสมัครรับเลือกตั้งหาเสียงถึงประตูบาน  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. รูสึกเห็นใจท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งลงพ้ืนท่ีหาเสียง

อยูเปนประจํา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. รูสึกชื่นชอบปายหาเสียงของผูสมัครท่ีดูเดนเปน

สงา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. แผนพับท่ีใชในการหาเสียงมีประวัติของผูสมัคร

ใหดูอยางละเอียดทําใหรูภูมิหลังไดเปนอยางดี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. ลีลา ทาทาง ของผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีมารณรงค

หาเสียงรูสึกเราใจ ชวนใหนาติดตาม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. วิธีการพูดแบบถึงลูกถึงคนของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ทําใหเกิดความรูสึกวาจะสามารถเขาไปเปนปาก

เสียงแทนสวนรวมได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. เชื่อในสิ่งท่ีผูสมัครนํามาใชหาเสียงวาเปนเรื่องท่ี

เปนไปไดเนื่องจากผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคนพูด

จริง ทําจริง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. รูสึกศรัทธาท่ีมาหาเสียงพูดจาดีมีหลักการ เนื่อง 

จากเปนคนมีความรูดี มีการศึกษาสูง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. รูสึกชอบท่ีผูสมัครรับเลือกตั้ง พูดจาเปนท่ีเขาใจ

งาย ใชภาษาชาวบาน ไมพูดสํานวนโวหารมาก

เกินไป +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. ผูสมัครแตละคนมาแถลงนโยบายในเวทีท่ีคณะ 

กรรมการการเลือกตั้งจัดใหปราศรัย ทําใหรูสึก

ตัดสินใจเลือกไดงายข้ึน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
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ตอนที่ 3 การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน 
 

ขอ ขอความ 
คะแนนผูเช่ียวชาญคนท่ี คา 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

ดานคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร        

1. ผูสมัครตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีความนา 

เชื่อถือ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. ผูสมัครตองเปนผูกลาคิด กลาตัดสินใจ 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชได 

3. ผูบริหารตองสรางบารมี การสรางบารมีทําไดโดย 

การคิด การพูด การทําเพ่ือประโยชนของคนสวน

ใหญ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. ผูสมัคร1มีเมตตา1 มีความโอบออมอารี พ่ึงพาอาศัย

ไดตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. ผูสมัคร 1มีการสั่งสมปญญา หาความรูใหตนเอง

ตลอดเวลา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. ผูสมัคร1มีความอดทนอดกลั้น0ตอสิ่งเราตาง ๆ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. ผูสมัคร 1มีสัจจะวาจา พูดคําสัตย 0 ไมโกหก หลอก 

ลวง  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. ผูสมัคร1มีวิริยะ อุตสาหะ บําเพ็ญความเพียร ขยัน

อดทน1  +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 

9. ผูสมัครทํางานโปรงใส ตรวจสอบได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. ผูสมัคร1มีความตั้งใจอยางแนวแนป1ฏิบัติงานอยาง

ทุมเท และเสียสละ รักและเห็นความสําคัญของ

อาชีพ1ตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานวิสัยทัศน        

1. ผูบริหารตองคิดอยางละเอียด รอบคอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. ผูบริหารตองคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ เพ่ือ

สรางผลงานสิ่งใหม ใหเกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. ผูบริหารตองมีจิตนาการ 0 ใ0หเกียรติวิธีคิดของแต

ละคน รับฟงทุกคนดวยความเขาใจ เห็นใจ ใสใจ 

ใหโอกาสทุกคนมากข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ ขอความ 
คะแนนผูเช่ียวชาญคนท่ี คา 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

4. ผูบริหารตองคิดการไกล มองถึงอนาคตท่ีจะเกิด 

ข้ึน0  +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 

5. ผูบริหารตองชัดเจน กลาคิด กลาตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. ผูบริหารตองสงเสริมพัฒนาความเขมแข็งของ

ชุมชนใหเกิดความยั่งยืน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. ผูบริหารตองสรางความรัก ความสามัคคี สราง

ความสมานฉันท ใหเกิดข้ึนกับคนในชุมชน รับฟง

ไดทุกความคิดเห็น ไมมีอคติ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. ผูบริหารตองสรางการมีสวนรวมโดยใหประชาชน 

ในหมูบานรวมกันคิด รวมกันแกปญหาตามความ

เหมาะสมและตามอัตภาพของชุมชนนั้น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. วิสัยทัศนของผูบริหารตองเปนจริงได  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. ผูบริหารตองกระทําจนสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงค

ของสิ่งท่ีจะทํา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ฉ   

คาความเที่ยงของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่น (Reliability Analysis) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง   

“ปจจัยท่ีมีผลกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน” 

………………………………………………… 
 

ขอ 

Scale 

Mean  

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha  

if Item 

Deleted 

1. นโยบายมีความชัดเจน 205.367 695.964 0.156 0.921 

2. นโยบายมีการพัฒนาใหม ๆ ใน

ทองถ่ิน 205.567 687.564 0.343 0.920 

3. นโยบายมีประโยชนตอประชาชน 

โดยสวนรวม 205.600 689.352 0.247 0.920 

4. นโยบายมีความเปนไปไดท่ีจะ

ปฏิบัติไดจริง 207.667 689.333 0.173 0.921 

5. นโยบายมีความนาเชื่อถือ 207.800 686.648 0.277 0.920 

6 .  นโยบายสอดคล อง กับวั ต ถุ 

ประสงคของพรรค 205.133 699.844 0.065 0.921 

7. นโยบายกําหนดข้ึนจากสภาพ

ขอมูลท่ีเปนจริง 205.167 697.454 0.229 0.920 

8. นโยบายท่ีกําหนดมีขอบเขต

ระยะเวลาท่ีแนนอน 205.767 695.289 0.127 0.921 

9. นโยบายตองถูกตองตามระเบียบ 

กฎหมาย 206.433 687.633 0.251 0.920 

10. นโยบายสามารถครอบคลุมไป

ถึงสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ดวย 205.667 696.437 0.112 0.921 

11.  เปนผู มีบุคลิกลักษณะและ

บุคลิกภาพดี  208.033 658.240 0.634 0.917 
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ขอ 

Scale 

Mean  

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha  

if Item 

Deleted 

12. ผูสมัครมีอายุท่ีเหมาะสม 208.000 660.621 0.604 0.917 

13. ผูสมัครมีความซ่ือสัตยสุจริต 207.767 660.737 0.663 0.917 

14. เปนผูมีการศึกษาอยูในระดับดี 

มีความรู ความสามารถ 205.633 686.723 0.323 0.920 

15. ผูสมัครเปนญาติพ่ีนอง 208.033 651.275 0.614 0.917 

16. ผูสมัครเปนคนในหมูบานตนเอง 208.000 659.103 0.600 0.917 

17. มีความเปนกันเองกับประชาชน 207.700 644.631 0.580 0.918 

18. เปนผูท่ีอยูในครอบครัวอบอุน 207.800 646.234 0.656 0.917 

19. ผูสมัครเปนท่ียอมรับของคนใน

สังคม 207.733 665.099 0.456 0.919 

20. ผูสมัครมีประสบการณการ

ทํางาน 207.167 657.178 0.611 0.917 

21. ผูสมัครรับเลือกตั้งมีเครือญาติ

ในเขตเลือกตั้งมาก 205.167 697.454 0.229 0.920 

22. ผูสมัครรับเลือกตั้งมีคนในหมู 

บานเปนหัวคะแนนให 205.567 687.564 0.343 0.920 

23. รูสึกนิยมในตัวหัวหนาพรรคการ 

เมืองหรือกลุมการเมืองนี้ 206.667 669.333 0.389 0.920 

24. รูสึกเปนสมาชิกพรรคการเมือง

หรือกลุมการเมืองเดียวกับผูสมัคร

รับเลือกตั้ง 205.733 695.444 0.131 0.921 

25. ศรัทธาในในชื่อเสียงของพรรค

การเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ 206.867 672.051 0.509 0.918 

26. ศรัทธาในนโยบายของพรรค

การเมืองหรือกลุมการเมืองนี้ 206.867 674.602 0.354 0.920 

27. เชื่อม่ันในภาพรวมของสมาชิก

พรรคการเมืองหรือกลุมการเมือง 205.367 695.964 0.156 0.921 
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ขอ 

Scale 

Mean  

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha  

if Item 

Deleted 

28. เชื่อม่ันจากผลงานการบริหาร

ของพรรคนี้ท่ีผานมาในอดีต 205.600 691.007 0.199 0.921 

29. อยากใหพรรคการเมืองหรือ

กลุมการเมืองนี้ไดเขาไปบริหารงาน

อยางตอเนื่อง 207.433 672.047 0.408 0.919 

30. อยากใหพรรคการเมืองหรือ

กลุมการเมืองนี้ไดเขาไปบริหารงาน

ในรูปแบบใหมไมเหมือนพรรคเดิม 206.567 681.013 0.379 0.919 

31. ผูสมัครรับเลือกตั้งหาเสียงถึง

ประตูบาน  207.767 660.737 0.663 0.917 

32. รูสึกเห็นใจท่ีผูสมัครรับเลือกตั้ง

ลงพ้ืนท่ีหาเสียงอยูเปนประจํา 208.000 660.621 0.604 0.917 

33. รูสึกชื่นชอบปายหาเสียงของ

ผูสมัครท่ีดูเดนเปนสงา 207.367 643.895 0.799 0.915 

34. แผนพับท่ีใชในการหาเสียงมี

ประวัติของผูสมัครใหดูอยางละเอียด

ทําใหรูภูมิหลังไดเปนอยางด ี 207.667 658.920 0.686 0.917 

35. ลีลา ทาทาง ของผูสมัครรับ

เลือกตั้งท่ีมารณรงคหาเสียงรูสึกเรา

ใจ ชวนใหนาติดตาม 207.100 646.300 0.670 0.916 

36. วิธีการพูดแบบถึงลูกถึงคนของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหเกิดความ 

รูสึกวาจะสามารถเขาไปเปนปาก

เสียงแทนสวนรวมได 206.800 670.097 0.465 0.919 

37 เชื่อในสิ่งท่ีผูสมัครนํามาใชหา

เสียงวาเปนเรื่องท่ีเปนไปไดเนื่องจาก 

ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคนพูดจริง 

ทําจริง 207.333 684.299 0.279 0.920 



139 

ขอ 

Scale 

Mean  

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha  

if Item 

Deleted 

38. รูสึกศรัทธาท่ีมาหาเสียงพูดจาดี

มีหลักการ เนื่องจากเปนคนมีความ 

รูดี มีการศึกษาสูง 207.967 681.620 0.429 0.919 

39. รูสึกชอบท่ีผูสมัครรับเลือกตั้ง 

พูดจาเปนท่ีเขาใจงาย ใชภาษาชาว 

บานไมพูดสํานวนโวหารมากเกินไป 207.733 696.961 0.056 0.921 

40 .  ผู ส มัครแตละคนมาแถลง

นโยบายในเวทีท่ีคณะกรรมการการ

เลือกตั้งจัดใหปราศรัย ทําใหรูสึก

ตัดสินใจเลือกไดงายข้ึน 206.900 649.610 0.514 0.918 

41. ผูสมัครตองมีคุณธรรม จริย 

ธรรม มีความนาเชื่อถือ 205.967 688.930 0.418 0.920 

42. ผูสมัครตองเปนผูกลาคิด กลา

ตัดสินใจ 205.700 687.390 0.236 0.920 

43. ผูบริหารตองสรางบารมี การ

สรางบารมีทําไดโดย การคิด การพูด 

การทําเพ่ือประโยชนของคนสวน

ใหญ 205.633 690.033 0.232 0.920 

44. ผูสมัคร 1มีเมตตา 1 มีความโอบ

ออมอารี พ่ึงพาอาศัยไดตอเพ่ือน

มนุษยดวยกัน 207.633 659.551 0.760 0.916 

45. ผูสมัคร 1มีการสั่งสมปญญา หา

ความรูใหตนเองตลอดเวลา 205.467 693.085 0.200 0.920 

46. ผูสมัคร 1มีความอดทนอดกลั้น 0

ตอสิ่งเราตาง ๆ 207.033 669.895 0.413 0.919 

47 สมัคร 1มีสัจจะวาจา พูดคําสัตย 0 

ไมโกหก หลอกลวง  205.700 689.597 0.232 0.920 
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ขอ 

Scale 

Mean  

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha  

if Item 

Deleted 

48. ผูสมัคร1มีวิริยะ อุตสาหะบําเพ็ญ 

ความเพียร ขยันอดทน1  206.900 679.955 0.315 0.920 

49. ผูสมัครทํางานโปรงใส ตรวจ 

สอบได 205.533 684.257 0.403 0.919 

50. ผูสมัคร 1มีความตั้งใจอยางแนว

แนป 1ฏิบัติงานอยางทุมเท และ เสีย 

สละ รักและเห็นความสําคัญของ

อาชีพ1ตนเอง 207.733 686.961 0.307 0.920 

51. ผูบริหารตองคิดอยางละเอียด 

รอบคอบ 205.467 688.464 0.322 0.920 

52. ผูบริหารตองคิดสรางสรรค คิด

นอกกรอบ เพ่ือสรางผลงานสิ่งใหม 

ใหเกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง 205.567 687.564 0.343 0.920 

53. ผูบริหารตองมีจิตนาการ 0 ใ 0ห

เกียรติวิธีคิดของแตละคน รับฟงทุก

คนดวยความเขาใจ เห็นใจ ใสใจ ให

โอกาสทุกคนมากข้ึน 205.467 692.326 0.290 0.920 

54. ผูบริหารตองคิดการไกล มอง

ถึงอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน0  207.133 666.120 0.629 0.917 

55. ผูบริหารตองชัดเจน กลาคิด 

กลาตัดสินใจ 206.267 698.064 0.051 0.921 

56. ผูบริหารตองสงเสริมพัฒนา

ความเขมแข็งของชุมชนใหเกิดความ

ยั่งยืน 205.467 697.223 0.100 0.921 

57. ผูบริหารตองสรางความรักความ 

สามัคคี สรางความสมานฉันท ให

เกิดข้ึนกับคนในชุมชน รับฟงไดทุก

ความคิดเห็น ไมมีอคต ิ 205.167 697.454 0.229 0.920 
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ขอ 

Scale 

Mean  

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha  

if Item 

Deleted 

58. ผูบริหารตองสรางการมีสวน 

รวมโดยใหประชาชนในหมูบาน

รวมกันคิดรวมกันแกปญหาตาม

ความเหมาะสมและตามอัตภาพของ

ชุมชนนั้น 205.767 695.289 0.127 0.921 

59. วิสัยทัศนของผูบริหารตองเปน

จริงได  205.400 693.490 0.259 0.920 

60. ผูบริหารตองกระทําจนสําเร็จ 

บรรลุวัตถุประสงคของสิ่งท่ีจะทํา 206.433 687.633 0.251 0.920 

 

Reliability Coefficients 

N of Case  = 30 

N of Items =  60 

Alpha  =  0.921 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ - สกุล  : มานพ คําโลห 

วัน เดือน ป เกิด  : 8 ธันวาคม 2508 
ท่ีอยูปจจุบัน  : 242 หมู 2 บานนาดอกไม ตําบลชุมแพ  

   อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

 

การศึกษา 

พ.ศ. 2531   : ศิลปะศาสตรบัณฑิต 

  วิทยาลัยครูเลย อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

พ.ศ. 2561   : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตรการปกครอง  

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

 

ประสบการณการทํางาน  

พ.ศ. 2548-2554  : นักพัฒนาชุมชน 

  องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ  

  จังหวัดขอนแกน 

พ.ศ. 2554-ปจจุบัน  : หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไประดับตน) 

  องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ  

  จังหวัดขอนแกน 
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