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การวิจัยเร่ืองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ

ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 และ 3) ข้อเสนอแนะต่อพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชน
ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จํานวน 111,480 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการจากสูตรทาโรยามาเน่ 
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.913 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ผลการวิจัย พบว่า 
1) พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 

2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อยู่ในระดับปานกลาง โดยรวมและรายด้าน เรียงลําดับด้านที่
มีค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วน
ในการร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้านการมีส่วนร่วมในความคิด ตามลําดับ 

2) เปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ และอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ังควรดําเนินการจัดการลงมติร่าง
รัฐธรรมนูญด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คิดเป็นร้อยละ 10.75 รองลงมาคือ คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ควรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสําคัญของการลงประชามติ คิดเป็นร้อยละ 8.75 
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This thesis aims to study: 1) Political behavior of the people in the 

referendum for the constitution of 2016; 2) Comparison of the political behavior of the 
people in the referendum for the constitution of the year 2016, and 3) Suggestions on 
the political behavior of the people in voting for the constitutional referendum of the 
year. 2019. The population of this study was 111,480 people in Wang Sapung District, 
Loei Province. The samples were 400 Taro Yamane. The instrument used for data 
collection was a questionnaire with reliability of 0.913. The statistics used for data 
analysis are Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation) with one way 
analysis of variance at the statistical significance of 0.05. 

The research of research were found as follws:  
1) The political behavior of the people in the referendum for constitutional 

draft in 2016 in Wang Saphung district, Loei province was at a moderate level. 
Overall and individual The highest average to lowest ranking was participation, 
followed by participation in decision making. Participation in planning And in terms of 
participation in the ideas, respectively and 

2) Comparison of political behavior of people in the referendum for 
constitutional draft in 2016 in Wang Saphung district, Loei province. There was a 
statistically significant difference in the level of education, income, and occupation in 
the vote of the referendum at the .05 level, and 

3) Suggestions on the development of political behavior of the people in 
the referendum such as : The Election Commission should proceed with the drafting 
of the Constitution with honesty. 10.75% followed by the election committee. 
Narong should publicize the importance of the referendum. Accounted for 8.75% 
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ประกาศคุณปูการ 

  
สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและความกรุณาจากหลาย

ฝ่าย ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณสถาบัน องค์กร และบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือได้แก่ มหาวิทยาลัยมหากุฎ
ราชวิทยาลัย และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาจนสามารถนําความรู้มาเขียนสารนิพนธ์
น้ีได้ และกรุณาช้ีแนะนําทางในการศึกษาค้นคว้า 

ขอขอบคุณ รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และ ดร. ปดิษฐ์ คําดี 
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม 

ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย รศ. (พิเศษ) ดร. 
สุกิจ ชัยมุสิก ประธานกรรมการ พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ, ดร กรรมการ ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล กรรมการ 
ที่กรุณาแก้ไขเพ่ิมเติมเน้ือหา และแนะนําเก่ียวกับรูปแบบการจัดพิมพ์สารนิพนธ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

ขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ได้ตรวจสอบสารนิพนธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
จนแล้วเสร็จเรียบร้อย 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยทุกท่านที่ได้อุทิศแรงกายและ
แรงใจให้บริการที่ดีเย่ียม สนับสนุนการทําสารนิพนธ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จตลอดจน
ขอขอบคุณเพ่ือนๆท่ีให้ความช่วยเหลือด้วยการเติมเต็มสิ่งที่ขาดแคลนและคอยให้กําลังใจด้วยดี  
เสมอมา 

ทุกทา่นที่กล่าวมา ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้คําปรึกษา แนะนําองค์ความรู้ให้บริการ
และช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของสารนิพนธ์ฉบับน้ีจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ท้ายที่สุดขอขอบคุณ 
บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยดี
ทุกประการ 
 

        วโรดม ฉลวยศรี 
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จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมการวางแผน 44

4.9 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 45

4.10 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 46

4.11 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามเพศ 47

4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม ที่มี
เพศต่างกัน 47

4.13 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 48



ช 
 

จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด จําแนกตามเพศ
สารบญัตาราง (ต่อ) 

 
ตารางที่  หน้า

4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในความคิด ที่มีเพศต่างกัน 48

4.15 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามเพศ 49

4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการวางแผน ที่มีเพศต่างกัน 49

4.17 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามเพศ 50

4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ที่มีเพศต่างกัน 50

4.19 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามเพศ 51

4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ ที่มีเพศต่างกัน 51

4.21 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามอายุ 52

4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 52
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โดยรวม ที่มีอายุต่างกัน 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า

4.23 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง 
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม 
จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 
ของ Fisher 53

4.24 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมทางความคิด จําแนกตามอายุ 54

4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน 
มีส่วนร่วมทางความคิด ที่มีอายุต่างกัน 54

4.26 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมร่วมทางความคิด จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Signi-
ficant Difference) ของ Fisher 55

4.27 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามอายุ 56

4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน
การมีส่วนร่วมในการวางแผน ที่มีอายุต่างกัน 56

4.29 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการวางแผน จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Signi-
ficant Difference) ของ Fisher 57

4.30 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 58
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จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามอายุ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า

4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่มีอายุต่างกัน 58

4.32 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Signi-
ficant Difference) ของ Fisher 59

4.33 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามอายุ 60

4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ที่มีอายุต่างกัน 60

4.35 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Signi- 
ficant Difference) ของ Fisher 61

4.36 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 62

4.37 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โดยรวม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 62

4.38 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม 
จําแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant 63
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Difference) ของ Fisher 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า

4.39 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในด้านความคิด จําแนกตามระดับการศึกษา 64

4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน
การมีส่วนร่วมในความคิด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 64

4.41 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในความคิด จําแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least 
Significant Difference) ของ Fisher 65

4.42 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามระดับการศึกษา 66

4.43 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 66

4.44 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการวางแผน จําแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD 
(Least Significant Difference) ของ Fisher 67

4.45 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามระดับการศึกษา 68

4.46 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 68
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สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า

4.47 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD 
(Least Significant Difference) ของ Fisher 69

4.48 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามระดับการศึกษา 70

4.49 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 70

4.50 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least 
Significant Difference) ของ Fisher 71

4.51 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 72

4.52 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โดยรวม ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 72

4.53 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant 
Difference) ของ Fisher 73

4.54 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 74
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จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า

4.55 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน
การมีส่วนร่วมในความคิด ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 74

4.56 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในความคิด จําแนกตามรายได้ต่อเดือน เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least 
Significant Difference) ของ Fisher 75

4.57 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 76

4.58 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน
การมีส่วนร่วมในการวางแผน ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 76

4.59 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการวางแผน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least 
Significant Difference) ของ Fisher 77

4.60 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 78

4.61 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 78

4.62 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 79
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4.63 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 79

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า

4.64 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามอาชีพ 80

4.65 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โดยรวม ที่มีอาชีพต่างกัน 80

4.66 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม 
จําแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 
ของ Fisher 81

4.67 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด จําแนกตามอาชีพ 82

4.68 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน
การมีส่วนร่วมในการคิด ที่มีอาชีพต่างกัน 82

4.69 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการคิด จําแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant 
Difference) ของ Fisher 83

4.70 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามอาชีพ 84

4.71 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน 84
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การมีส่วนร่วมในการวางแผน ที่มีอาชีพต่างกัน 
 
 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า

4.72 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการวางแผน จําแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Signi-
ficant Difference) ของ Fisher 85

4.73 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามอาชีพ 86

4.74 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่มีอาชีพต่างกัน 86

4.75 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Signi-
ficant Difference) ของ Fisher 87

4.76 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามอาชีพ 88

4.77 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้าน
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ที่มีอาชีพต่างกัน 88

4.78 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Signi-
ficant Difference) ของ Fisher 89

4.79 แสดงจํานวน และร้อยละพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง 90
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ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
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สารบญัแผนภูมิ 
 

แผนภูมิที ่  หน้า
2.1 แสดงสรุปกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย 31
  
  
  
  
  

 

 



 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

หลังรัฐประหาร มีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุด
ลงยกเว้นหมวด 2 คณะรัฐมนตรีรักษาการหมดอํานาจ ตลอดจนให้ยุบวุฒิสภา จนเมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2557 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 
ซึ่งให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา วันที่ 21 สิงหาคม 
2557 สภาฯ มีมติเลือกพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งในหลายประเทศประณาม
รัฐประหารคร้ังน้ี รวมทั้งมีการกดดันต่าง ๆ เช่น ลดกิจกรรมทางทหารและลดความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ แต่คนไทยจํานวนหนึ่งแสดงความยินดี โดยมองว่าเป็นทางออกของวิกฤตการณ์การเมือง แต่ก็
มีคนไทยอีกจํานวนหน่ึงที่ไม่เห็นด้วย เน่ืองจากไม่เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย 

หลังจากมีการทํารัฐประหารมีการร่างรัฐธรรมนูญจนเสร็จสิ้น คสช. ได้กําหนดให้วันอาทิตย์
ที่ 7 สิงหาคม 2559 คือวันออกเสียงประชามติ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 
2559” และคําถามพ่วงว่า “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ให้วุฒิสภาจากการแต่งต้ังของ คสช. ร่วม
เลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงห้าปีแรกได้” ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย การออกเสียง
ประชามติครั้งน้ีมีผู้มีสิทธิออกเสียง 50,585,118 ราย ส่วนหน่ึงคือผู้ที่เคยออกไปลงประชามติเมื่อปี 
2550 ซึ่งถือว่าเป็นการออกเสียงประชามติครั้งแรกของประเทศไทย เพ่ือ “ลงมติเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ รัฐธรรมนูญฉบับ 2550” ที่เพ่ิงถูกยกเลิกไปเมื่อสองปีที่แล้ว แม้การออกเสียงประชามติ 
ในประเทศไทยจะเพ่ิงเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 แต่สําหรับประเทศไทยแนวคิดการ
ออกเสียงประชามติก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ การออกเสียงประชามติถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรคร้ังแรก 
ในรัฐธรรมนูญฉบับ 2592 ซึ่งกําหนดให้ประชาชนสามารถออกเสียงได้ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับ 2511 และ 2517 ก็มีบัญญัติในลักษณะเดียวกันน้ี ขณะที่รัฐธรรมนูญ 2540 
และ 2550 ก็ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการออกเสียง หากคณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการใดจะ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติและประชาชน อย่างไรก็ตาม ในประวัติศาสตร์ไทยยังไม่เคย
มีการให้ประชาชนออกเสียงประชามติในประเด็นอ่ืน ๆ เลย  

การออกเสียงประชามติถือเป็นกระบวนการประชาธิปไตยทางตรง เพราะเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีอํานาจตัดสินใจในกิจการสาธารณะด้วยตัวเองโดยไม่ต้องผ่านผู้แทน สําหรับ
ประชามติในประเทศไทยดูจะเป็นเรื่องแปลก เพราะเกิดขึ้นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ (ช่ัวคราว) 2549 
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และกําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ (ช่ัวคราว) 2557 ที่ต่างก็เป็นการลงประชามติที่จัดทําขึ้น
โดยรัฐบาลจากการรัฐประหาร ด้านหน่ึงเราอาจเห็นว่า คณะรัฐประหารที่ไม่ได้มีที่มาจากประชาชนใจ
กว้างที่ให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ แต่อีกด้านหน่ึงการจัดทําประชามติที่เกิดขึ้นก็ถูกต้ังคําถามถึงความ
บริสุทธ์ิ ยุติธรรม เพราะคณะรัฐประหารสร้างเง่ือนไขต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ทําให้การออกเสียงประชามติในประเทศไทยถูกมองว่า อาจเป็นเพียงพิธีกรรมเพ่ือสร้างความ 
ชอบธรรมให้กับคณะรัฐประหารเท่าน้ัน 

จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ว่า
ประชาชนในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีความสนใจ เข้าใจเก่ียวกับการออกเสียงประชามติ และ
แสดงออกทางการเมืองอย่างไรต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2559 

  
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  

1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะต่อพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

  
1.3 สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตก 
ต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน 
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สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
  1) ประชากร ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ประชนในเขตอําเภอ

วังสะพุง จังหวัดเลย จํานวน 111,480 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ประชนในเขต อําเภอ 

วังสะพุง จังหวัดเลย จํานวน 400 คน 
1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่าง

รัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย” ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตเน้ือหาโดยสังเคราะห์
จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมตามกระบวนการ ดังน้ี การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และการ 
ร่วมในการปฏิบัติ  

1.4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สภาพทั่วไปของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบมีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check List) 
จํานวน 5 ข้อ  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน 
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิเคราะห์
สังเคราะห์มาจากแนวคิดของ พัฒน์ สุขจํานงค์ และคณะ (2524, หน้า 22) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนทาง การเมืองมีความสําคัญและจําเป็นมากต่อความสําเร็จของงานพัฒนาชุมชน 
ประชาชนควรมี ส่วนร่วมตามกระบวนการพัฒนาชุมชน คือ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ 
และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทุกระยะ  

1.4.4 ขอบเขตด้านประชากร 
  1) ประชากร ได้แก่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ประชนในเขตอําเภอ

วังสะพุง จังหวัดเลย จํานวน 111,480 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ประชนในเขต อําเภอ

วังสะพุง จังหวัดเลย จํานวน 400 คน  
1.4.5 ขอบเขตด้านเวลา 
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ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2561 

 
 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1.5.1 ทราบความคิดเห็นพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ

ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
1.5.2 ทราบผลเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
1.5.3 ทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
1.5.4 เพ่ือเป็นแนวทางในให้กับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ศึกษาพฤติกรรม

การเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย  

1.5.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งต่อไป 

 
1.6 คํานิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาการพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งได้กําหนดนิยามศัพท์ในการวิจัยในครั้งน้ี 
ดังน้ี 

พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาท่าทางซึ่งสิ่งมีชีวิต ระบบหรืออัตลักษณ์ประดิษฐ์ 
ที่เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมระบบอ่ืนหรือสิ่งมีชีวิตโดยรวมเช่นเดียวกับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ พฤติกรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งเร้าหรือการรับเข้าทั้งหลาย ไม่ว่า
จะเป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไม่มีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยต้ังใจหรือไม่ได้ต้ังใจ 

การเมือง หมายถึง เรื่องที่เก่ียวกับรัฐและการบริหารประเทศในกิจกรรมหลัก 3 ด้านคือ 
งานที่เก่ียวกับรัฐ การบริหารประเทศในส่วนที่เก่ียวกับนโยบาย และการอํานวยการบริหารราชการ
แผ่นดินซึ่งเป็นการควบคุมให้มีการดําเนินงานตามนโยบาย 

พฤติกรรมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมทางทางการเมอืงทั่ว ๆ ไปไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ัง 
การแสดงประชามติ การเดินขบวน หรือกิจกรรมอะไรก็ตามท่ีมุ่งหวังจะให้เกิดผลในทางการเมือง  
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ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
การออกเสียงประชามติ หมายถึง กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วย

การลงคะแนนออกเสียงเพ่ือตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่มีความสําคัญและ
มีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก่อนที่
จะนํามติหรือการตัดสินใจน้ันออกเป็นกฎหมายหรือนําไปปฏิบัติเพ่ือบังคับใช้เป็นการทั่วไป 

ร่างรัฐธรรมนูญ หมายถึง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2559 ที่
จัดทําขึ้นจากสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามในสารนิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามในสารนิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
1) 18-29 ปี, 2) 30-39 ปี และ 3) มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป 

การศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามในสารนิพนธ์ฉบับน้ี แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 1) ประถมศึกษา, 2) มัธยมศึกษา/ปวช., และ 3) ปริญญาตรีขึ้นไป 

รายได้ หมายถึง รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามในสารนิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม ดังน้ี 1) 5,000-10,000 บาท, 2) 5,000-10,000 บาท และ 3) มากกว่า 20,000 บาท 

อาชีพ หมายถึง อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามในสารนิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังน้ี 1) เกษตรกรรม, 2) รับจ้าง, 3) ค้าขาย และ 4) รับราชการ 

 



 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเมือง 
2.3 แนวคิดกับการออกเสียงประชามติ 
2.4 สภาพพ้ืนที่ศึกษา 
2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.6 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 
ความหมายของพฤติกรรม  
เจษฎา บุญมาโฮม (2541, หน้า 1) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การตอบสนองต่อสิ่ง 

ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบกับบุคคลโดยสิ่งที่เกิดขึ้นน้ันอาจจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือไม่ก็ได้  
การแสดงออกน้ันอาจ เกิดขึ้นในช่วงที่เรามีสติรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้จัดเป็นพฤติกรรมทั้งสิ้น  

ประสิทธิ์ ทองอุ่น (2542, หน้า 4) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา การแสดง
อาการหรือ อากัปกิริยาของอินทรีย์ (Organism) ทั้งในส่วนที่เจ้าของพฤติกรรมเองเท่าน้ันที่รู้ได้  
และในส่วนที่ บุคคลอ่ืนอยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้ 

เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ (2549, หน้า 1) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมของ
บุคคลที่เป็น รูปธรรม เช่นการกระทํา การตอบโต้กับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมภายในจิตใจที่เป็นนาม
ธรรม เช่น ความคิด ความรู้สึก 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541, หน้า 13-14) ได้อธิบายความหมายของ
พฤติกรรมไว้ว่า พฤติกรรม (behavior) น้ันอาจกล่าวได้ว่า คือการกระทําหรืออาการที่แสดงออกของ
บุคคล (Action) ทั้งน้ีรวมถึงการงดเว้นการกระทําด้วย (Inaction) นอกจากน้ันการตัดสินใจท่ีรู้สึกได้
ของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร หรือการกระทําที่ซ่อนเร้นแต่พร้อมที่จะแสดงออก อาทิ การมีความคิด
ริเริ่มก็นับเป็นการกระทําเช่นกัน ดังน้ัน คําว่า “พฤติกรรม” จึงรวมถึงสิ่งที่บุคคล กลุ่มหรือองค์กร 
ประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เปิดเผย (Overt behavior) และยังรวมถึงพฤติกรรมที่ยังไม่
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แสดงออกหรือ พฤติกรรมซ่อนเร้น (Covert behavior) ทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการภายในอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ เป็นต้น นอกจากน้ัน ยังรวมถึงการงดเว้นการกระทํา หรือการไม่แสดงออก
ทั้งที่ ต้ังใจและไม่ต้ังใจอีกด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทําเพ่ือเป็นการ ตอบ
สนองต่อสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้แล้วแสดงออกมาในรูปแบบของการกระทําลักษณะต่าง ๆ ซึ่งใน การ
วิจัยครั้งน้ีหมายถึงพฤติกรรมในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 

ประเภทของพฤติกรรม  
ฟรอยด์ (1910, pp. 110-112) แบ่ง “Structure” ของจิตใจอันเป็นบ่อเกิดแห่งพฤติกรรม 

ประเภทต่าง ๆ 3 ประเภท ดังน้ี  
1. Id หมายถึงแรงผลักดันของจิตใจคือ Drive หรือ Instinctual Drive คือ โครงสร้างของ

จิตส่วนด้ังเดิมที่ปราศจากการขัดเกลาใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อมีผลก็จะแสดงออกมาอย่างหยาบ ๆ ซึ่ง ประกอ
บด้วยสัญชาตญาณ หรือแรงขับโดยกําเนิด ในช่วงที่เป็นทารกแรงขับเหล่าน้ียังกระจัดกระจาย และ
ปราศจากจุดหมายปลายทาง บทบาทของโครงสร้างส่วนน้ีต่อบุคลิกภาพในช่วงวัยทารกจึงมีน้อย มาก 
ต่อเมื่อทารกเติบโตขึ้น พลังที่กระจัดกระจายอยู่ก็เริ่มปรากฏออกมา ซึ่งเป็นการเริ่มตัวของ โครงสร้าง
ของบุคลิกภาพ 

2. Ego หมายถึง ส่วนที่ทําหน้าที่ปรับตัวหรือผสมผสานความต้องการของ Id กับ สิ่งแวดล้อม 
ภายนอก (Environment) เมื่อส่งผลต่อพฤติกรรมก็จะแสดงออกมาในรูปที่เหมาะสมตาม สถานการณ์
มากขึ้น เพราะโครงสร้างประเภทน้ี ได้ถูกกลั่นกรองแล้ว  

3. Superego หมายถึง ส่วนที่เป็นศีลธรรม มโนธรรม คําสั่งสอน และกฏเกณฑ์ หรือ  
กฎหมายต่าง ๆ เมื่อส่งผลต่อพฤติกรรมจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมของปัญญาชนทั้งหลาย 
เป็นไปโดยรอบคอบ 

ตามความคิดของฟรอยด์ Id หรือ Drive น้ัน มีติดตัวเราทุกคนมาต้ังแต่เกิด ส่วน Ego และ 
Superego มีการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้นมาในภายหลัง Ego เป็นพัฒนาการของ Id ที่เกิดจาก การ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงภายนอก และฟรอยด์ให้ความเห็นว่า ในทารกแรกเกิดน้ัน ภาย 
ในโครงสร้างของจิตเต็มไปด้วย Id ส่วน Ego และ Superego น้ันได้ค่อย ๆ แยกตัวออกมาจาก Id 
และพัฒนาตัวเองขึ้นมาภายหลังตามวัยย่ิง โตขึ้นเท่าไหร่ พฤติกรรมที่แสดงไปในทางที่มี Ego และ 
Superego มากขึ้นตามลําดับ ฉะน้ันหน้าที่ สําคัญย่ิงของ Ego และ Superego ก็คือ การเรียนรู้และ
รับรู้ด้วยความคิดและเหตุผล ซึ่งเป็นกลไก สําคัญในการควบคุมแรงกระตุ้นของสัญชาตญาณ เพ่ือป้อง
กันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น และช่วยกําหนดว่า แรงขับใดควรได้รับการตอบสนองเพียงใดและด้วยวิธีใด
โดยเฉพาะในส่วนของ Ego จึงทําหน้าที่ทํา ความเข้าใจกับสภาพความจริงแห่งชีวิต เพ่ือจะได้ควบคุม
การแสดงออกของ Id ได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสมถูกต้อง นอกจากน้ี Ego ยังมีหน้าที่สะกดกล้ัน
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และยับย้ังการระบายออกของ Id ที่อาจทํา อันตรายต่อตนเองด้วยทั้งน้ีโดยเปล่ียนรูปแบบการแสดง
ของพฤติกรรมให้เป็นไปในลักษณะที่ปลอดภัย ซึ่งเรียกช่ือว่า Defense Mechanism 

ตามแนวคิดของฟรอยด์ Ego มีหน้าที่หลักหรือหน้าที่สําคัญคือ ให้บุคคลน้ันปรับตัวให้ เข้
ากับสิ่งแวดล้อมในผู้ใหญ ่หน้าที่ดังกล่าวน้ีประกอบด้วยปรากฏการณ์และพฤติกรรมหลายอย่างเช่น 
การตอบสนองต่อความต้องการต่าง ๆ ของร่างกายและจิตใจ ตลอดจนถึงนิสัยใจคอ ระเบียบข้อบังคับ 
ของสังคม ความอยากรู้อยากเห็น ความรักสวยรักงาม ความสนใจในศิลปะต่าง ๆ และอ่ืน ๆ อีกมาก 
ส่วนในเด็กเล็ก ๆ น้ัน ในตอนแรกเด็กจะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเลย เด็กจะเรียกร้องเอาแต่สิ่งที่ต้องการ 
เพียงอย่างเดียว 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หน้า 5-6) ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ได้เป็น 2 
ประเภท คือ  

1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อ่ืนสังเกตได้ โดยใช้ ประสาท
สัมผัสหรือใช้เครื่องมือ พฤติกรรมภายนอกยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอกที่ไม่ต้
องอาศัยเคร่ืองมือในการสังเกตคือ พฤติกรรมที่ สามารถสังเกตได้ง่าย เช่น การเคลื่อนไหวของแขน ขา 
การเต้นของหัวใจ เป็นต้น เรียกว่า พฤติกรรม โมลาร์ (Molar Behavior) และพฤติกรรมภายนอก ที่ต้
องอาศัยเครื่องมือในการสังเกตคือ พฤติกรรมที่เราไม่ สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น การทํางานของ
คลื่นสมองจะต้องใช้เครื่องมือวัด พฤติกรรมประเภทน้ี เรียกว่า พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular 
Behavior)  

2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ได้แก่ พฤติกรรมที่เจ้าตัวเท่าน้ันรับรู้ เช่น การได้
ยิน การเข้าใจ การรู้สึกหิว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมภายในมี 4 ลักษณะ คือ พฤติกรรม
ที่เป็นความรู้สึกจากการสัมผัส (Sensitive) เช่น การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัส 
และการมีความสุขใจ เป็นต้น, พฤติกรรมที่เป็นการเข้าใจหรือตีความ (Interpreting) เช่น เมื่อเรามอง
ตาเพ่ือน ก็เข้าใจเพ่ือนได้, พฤติกรรมที่เป็นความจํา (Remembering) เช่น เมื่อมีโทรศัพท์เรียกเข้ามา
เราอาจจําเสียงของเพ่ือนได้, พฤติกรรมที่เป็นความคิด (Thinking) การคิดมีหลายชนิดอาจเป็นการคิด
สร้างสรรค์ หรือการคิดหาเหตุผลก็เป็นได้  

ประสิทธิ์ ทองอุ่น และคณะ (2552, หน้า 4-6) ได้จําแนกพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท 
โดยใช้เกณฑ์การ จําแนกคือ ผู้ที่รู้พฤติกรรม ดังน้ี  

1. พฤติกรรมภายใน คือพฤติกรรมที่เจ้าของพฤติกรรมเท่าน้ันที่รู้ได้ บุคคลอ่ืนที่มิใช่เจ้าของ
พฤติกรรมไม่สามารถที่จะรับรู้ได้โดยตรงถ้าไม่แสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก บุคคลอ่ืนจะรู้ พฤติ 
กรรมภายในของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ก็โดยการสันนิษฐานหรือคาดเดาเองเท่าน้ัน แต่ถ้าหากมี พฤติ 
กรรมภายนอกก็ปรากฏออกมาก็จะทําให้บุคคลอ่ืนมีข้อมูล (Data) ประกอบการสันนิษฐานถึง 
พฤติกรรมภายในได้ดีย่ิงขึ้น พฤติกรรมภายในน้ันเป็นกระบวนการทํางานของสมอง (Mental Process) 
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ซึ่งหมายถึงขั้นตอนการทํางานของสมองในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เช่น การคิด การ ตัดสินใจ ค่านิยม 
และแรงบันดาลใจ เป็นต้น กิลฟอร์ด (Guilford) นักจิตวิทยาซึ่งศึกษาเรื่อง สติปัญญาอธิบายว่า สมองมี
การทํางานประมาณ 150 รูปแบบ ซึ่งหมายความว่ารูปแบบหน่ึงจะ ทํางานก่ีเรื่องก่ีครั้งก็ได้  

2. พฤติกรรมภายนอก คือ พฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากเจ้าของพฤติกรรม สามารถที่
จะรู้ได้ และบางพฤติกรรมเจ้าของพฤติกรรมเองยังไม่รู้ด้วยซ้ําไป พฤติกรรมภายนอกน้ัน บุคคลอ่ืนจะรู้
ได้ต้องอาศัยการสังเกต (Observation) ไม่ว่าจะใช้ประสาทสัมผัสโดยตรงหรือใช้ เคร่ืองมือ (Instru-
ment) ช่วยในการสังเกตเพ่ือให้ได้ข้อมูล จึงจําแนกพฤติกรรมภายนอกออกเป็น 2 ประเภทย่อย ๆ คือ  

 - พฤติกรรมโมลาร์ คือ พฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได้ การสังเกตน้ันเรามักจะ
คิดว่าใช้ตาในการสังเกตเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากตารับรู้ (Perceive) และมีความหมายต่อกระบวนการ
คิดมากกว่าประสาทสัมผัสอ่ืน แต่ที่จริงแล้วใช้ประสาทสัมผัสได้ถึง 7 ด้านในการสังเกต คือ ตา (ดู) หู 
(ฟัง) จมูก (ดม) ลิ้น (ลิ้มรส) ผิวกาย (สัมผัสทางผิวหนัง) อวัยวะในช่องหูประสานกับตา (ทรงตัว) และ
กล้ามเนื้อ เอ็น เน้ือเย่ือและข้อต่อ (รับความรู้สึกจากภายในร่างกาย) ซึ่งถ้าพิจารณาถึงการใช้ประสาท
สัมผัสแต่ละด้านในการสังเกตพฤติกรรมแล้ว จะพบว่าอาจใช้สังเกตพฤติกรรมอาจใช้สังเกตผลของ
พฤติกรรม (หรืออาจจะเป็นร่องรอยของพฤติกรรม) หรืออาจใช้สังเกตพฤติกรรมของตนเองที่ได้รับ
ผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้อ่ืนก็ได้ ซึ่งก็ล้วนจะนําไปสู่ความรู้และเข้าใจพฤติกรรม โมลาร์ของเจ้า
ของพฤติกรรมได้ทั้งสิ้น ตัวอย่างของพฤติกรรมโมลาร์ เช่น สมชายเล่นฟุตบอล คล่องแคล่ว สมหญิงพูด 
จาไพเราะ มานะไม่อาบน้ํามานานจึงมีกลิ่นตัวแรงมาก ธิดาปรุงอาหารรสชาติดี เรณูตัวร้อนมากน่าจะมี
ไข้ โซเฟอร์รถโดยสารคันน้ีขับรถไม่น่ิมนวลน่ังไม่สบาย นักฟุตบอลคนน้ี แข็งแรงมากเพราะมีแรงปะทะ
ที่เราต้านไม่อยู่ เป็นต้น  

 - พฤติกรรมโมเลกุล คือ พฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนต้องใช้เครื่องมือเพ่ือช่วยในการ สังเกต อัน
จะทําให้ได้ข้อมูลที่แม่นยํา เช่น การเต้นของหัวใจ คลื่นสมอง ความดันของโลหิต กระแสไฟฟ้าใต้ผิวหนัง 
และคะแนนจากแบบทดสอบ (Test) ก็น่าจะอนุโลมให้อยู่ในประเภทนี้ด้วย แม้ว่าจะมิได้เป็นการวัดทาง
สรีระก็ตาม บุคคลเมื่อนอนฝันสามารถวัดคลื่นสมองได้ด้วยการวัดด้วย กระแสไฟฟ้า (EEG) หรือสังเกต
การณ์เคลื่อนไหวของตาดําใต้หนังตาได้คือจังหวะการเคลื่อนไหวของนัยน์ตา (REM) จะเห็นได้ว่าการใช้
ข้อมูลประเภทพฤติกรรมโมเลกุลน้ี ช่วยให้การสันนิษฐานถึง พฤติกรรมภายในได้ดีย่ิงขึ้น อันที่จริง
พฤติกรรมภายในและภายนอกมักจะมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันไม่ยุ่งยากต่อการสังเกตเพราะมักจะมี
ความกลมกลืนกัน หาได้แยกเป็นส่วน ๆ ดังที่ได้อธิบายมาไม่ (การอธิบายแยกเป็นส่วน ๆ มุ่งให้เข้าใจ
รายละเอียด) แม้บุคคลที่แสดงออกตรงข้ามกับที่ตนเองคิด ก็คือว่าเขามี พฤติกรรมภายในและภายนอก
สัมพันธ์กัน (ในทางลบ) ซึ่งไม่ช้าไม่นานผู้ที่สังเกตพฤติกรรมก็จะเข้าใจ บุคคลประเภทปากอย่างใจอย่าง
ได้คงเน่ืองจากความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภายในและภายนอก น่ีเอง ที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากชอบ
อธิบายว่า พฤติกรรม คือ การแสดงออก ซึ่งถ้าพิจารณาคําว่า แสดงออก จะมีความหมายเพียงแค่ 
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พฤติกรรมภายนอก เท่าน้ัน ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมนักส่วนพฤติกรรมภายในแต่เพียงอย่างเดียวผู้อ่ืนย่อมไม่
ทราบได้ แต่พฤติกรรมภายนอก บางอย่าง เจ้าของพฤติกรรมเองกลับไม่ทราบก็มี มิใช่ว่าเจ้าของ
พฤติกรรมจะทราบไปเสียทั้งหมด ลุฟท์และอิงแฮม (Joseph Luft and Harry Ingham) ได้แบ่งพฤติ
กรรมไว้ 4 ประเภท ในเน้ือเรื่องหน้าต่างหัวใจ (Johari Window) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของวิชากระบวน
การกลุ่ม (Group Process) ดังน้ี  

  1. เปิดเผย (Open) คือ พฤติกรรมที่ตนเองรู้และผู้อ่ืนก็รู้  
  2. ความลับ (Secret) คือ พฤติกรรมที่ตนเองรู้แต่ผู้อ่ืนไม่รู้  
  3. จุดบอด (Blind) คือ พฤติกรรมที่ตนเองไม่รู้แต่ผู้อ่ืนรู้  
  4. อวิชชา (Unknown) คือ พฤติกรรมที่ตนเองไม่รู้และผู้อ่ืนก็ไม่รู้ 
จากพฤติกรรม 4 ประเภทน้ี จะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมภายในและภายนอกใน แง่มุมที่

ลึกซึ้งย่ิงขึ้น 
หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ได้จําแนกประเภทแห่งพฤติกรรมไว้หลายลักษณะ ตาม 

เกณฑ์ต่าง ๆ เช่น จําแนกตามคุณภาพหรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุให้เกิดพฤติกรรม จําแนกตามทวาร 
หรือทางแสดงออกของพฤติกรรม หรือจําแนกตามความสัมพันธ์ของพฤติกรรมกับผลที่เกิดจากการ 
แสดงพฤติกรรม เน่ืองจากคําสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์น้ีมีปรากฏมากมายในคัมภีร์ทาง 
พระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่าง ๆ จึงขอนํามากล่าวถึงโดยสังเขป ดังน้ี 

ก) กายทวาร พฤติกรรมทางกาย คือการกระทําที่แสดงออกทางกาย หรือการกระทําทางกาย  
ข) วจีกรรม พฤติกรรมทางวาจา คือการกระทําที่แสดงออกทางวาจาหรือคําพูด  
ค) มโนกรรม พฤติกรรมทางใจ คือการกระทําที่กระทําทางใจหรือความนึกคิด 
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามทวารหรือทางที่แสดงพฤติกรรมออกมาทั้ง 3 ประเภทน้ัน ไม่ได้ ระบุ

ลงไปให้แน่ชัดว่าเป็นการกระทําที่ดีหรือเป็นการกระทําที่ไม่ดี หากมุ่งกล่าวในเชิงวิถีดําเนินชีวิต หรือ
จริยธรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว พระพุทธศาสนาแบ่งประเภทพฤติกรรมออกเป็น 2 ประการ คือ  

1. กุศลกรรมบถ 10 คือทางแห่งพฤติกรรมที่เป็นความดี อันนําไปสู่ความสุขความเจริญ 
ทางกาย วาจาและใจ โดยแบ่งออกเป็น  

 1) กายกรรม 3 ได้แก่พฤติกรรมทางกาย 3 อย่าง คือ  
  ก. ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเครื่องเว้นจากการฆ่าและการเบียดเบียนสัตว์มีชีวิต 

และมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเก้ือกูลบุคคลอ่ืนหรือสัตว์อ่ืน  
  ข. อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเคร่ืองเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้โดย

เคารพกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน  
  ค. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เจตนาเคร่ืองเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าว

ละเมิดประเวณี  
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 2) วจีกรรม 4 ได้แก่พฤติกรรมทางวาจา 4 อย่างคือ  
  ก. มุสาวาทา เวรมณี เจตนาเคร่ืองเว้นจากการพูดเท็จเพราะเหตุแห่งตนหรือบุคคล

อ่ืนหรือเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใด ๆ  
  ข. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เจตนาเคร่ืองเว้นจากการพูดส่อเสียด อันเป็นการกล่าวยุ

ยงให้คนอ่ืนแตกความสามัคคีกัน 
  ค. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เจตนาเคร่ืองเว้นจากการพูดคําหยาบ พูดแต่ถ้อยคํา อ่อน

หวานสุภาพ  
  ง. สัมผัปปลาปา เวรมณี เจตนาเคร่ืองเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ พูดแต่คําจริงมีประโยชน์ 

ประกอบด้วยเหตุผล ถูกกาลเทศะ  
 3) มโนกรรม 3 ได้แก่ พฤติกรรมทางใจ 3 อย่างคือ  
  ก. อนภิชฌา ความไม่มีจิตคิดโลภอยากได้ของผู้อ่ืน  
  ข. อัพยาบาท ความไม่มีจิตคิดปองร้ายหรือคิดเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  
  ค. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เช่น เห็นว่าทานมีผล การบูชามีผล ผลวิบากของ 

กรรมดีกรรมช่ัวมี เป็นต้น 
2. อกุศลกรรมบถ 10 คือ ทางแห่งพฤติกรรมที่เป็นความช่ัวอันนําไปสู่ความเสื่อมความ

ทุกข์ทางกาย วาจาและใจ มีนัยแห่งอรรถาธิบายตรงกันข้ามกับ กุศลกรรมบถ 10 อีกอย่างหน่ึง 
สามารถจําแนกพฤติกรรมของมนุษย์ตามสภาพความสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมน้ัน ๆ ได้ 4 
อย่าง คือ  

 1. พฤติกรรมดํา มีผลดํา ได้แก่ กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร ที่แสดงออก ใน 
ทางเบียดเบียน ตัวอย่างเช่น ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร ฯลฯ  

 2. พฤติกรรมขาว มีผลขาว ได้แก่ กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร ที่แสดงออก ใน 
ทางไม่เบียดเบียด สร้างสรรค์ เช่น การประพฤติตามกุศลกรรมบถ 10  

 3. พฤติกรรมทั้งขาวและดํา มีผลทั้งขาวและดํา ได้แก่ กายสังขาร วจีสังขาร และ มโน
สังขารที่มีการแสดงออกในทางที่เบียดเบียนบ้าง ไม่เบียดเบียนบ้าง เช่น พฤติกรรมของมนุษย์ทั่ว ๆ ไป  

 4. พฤติกรรมไม่ดําไม่ขาว มีผลไม่ดําไม่ขาว พฤติกรรมเช่นน้ีเป็นไปเพ่ือความสิ้นกรรม 
ได้แก่ เจตนาเพ่ือละกรรมทั้งสามดังกล่าวมา หรือกล่าวโดยองค์ธรรม ได้แก่ โพชฌงค์ 7 หรือ มรรคมี
องค์ 8  

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2527, หน้า 237) ได้จําแนกพฤติกรรมออกเป็น 2
ลักษณะ คือ (1) พฤติกรรมของมนุษย์ในทางดี และ (2) พฤติกรรมของมนุษย์ในทางไม่ดี ดังน้ี  

1. พฤติกรรมของมนุษย์ในทางดี พฤติกรรมของมนุษย์ในทางดี คือ ผู้มีความเมตตา หมายถึง 
ความรัก หรือการแผ่ ความปรารถนาดี หรือการบําเพ็ญคุณประโยชน์ซึ่งตรงกันข้ามกับความพยาบาท
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หรือปองร้าย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตาไปยังสรรพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือสัตว์เดรัจฉานก็
ตาม ถ้าปัจเจกบุคคลสามารถปฎิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการแผ่เมตตาได้ ความขัด 
แย้งทั้งหลายก็ไม่ต้องแก้ไขด้วยวิธีเผชิญหน้ากัน แต่สามารถแก้ได้ด้วยสันติวิธี เพราะคนท่ีมีเมตตานั้นจะ
เอ้ืออาทรต่อคนที่ประสบความเดือดร้อน ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าทรงทํางานช่วยเหลือเก้ือกูลแก่มวล
มนุษยชาติแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปแจกส่ิงของให้แก่ใคร ๆ แต่ทรงสั่งสอนให้คนมีฐานะมั่งคงทั้ง 
หลายให้มีจิตใจประกอบไปด้วยเมตตาและช่วยเหลือเก้ือกูลแก่สังคม ทําให้คนเหล่าน้ันกลายเป็นคนใจ
บุญ อนาถบิณฑิกเศรษฐี และนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นต้น คนเหล่าน้ีมีเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งมวล 
เพราะฉะน้ัน การกระทําด้วยจิตมีเมตตาจึงช่วยเสริมสร้างความเอ้ืออาทรให้แก่คนทั้งหลาย ความสุขก็จะ
ขยายไปสู่คนอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะลดน้อยลงได้ เพราะอาศัย
เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน ๆ มีความสุขในเมื่อตนได้ความสุขแล้วก็อยากให้ผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน
ได้บ้าง เป็นการอนุเคราะห์แก่กันและกัน การอนุเคราะห์แก่กันน้ีแหละเป็นการสร้างความสามัคคีไปในตัว
พฤติกรรมของมนุษย์ในทางดีผู้มี “ศีล” หมายถึง ศีลเป็นหลักความประพฤติที่ดีงามของ มนุษย์ การทํา
ความดีทางร่างกายเรียกว่า กายสุจริต และทางวาจาเรียกว่าจีสุจริต ศีลยังเป็นข้อ ประพฤติปฏิบัติขั้น
พ้ืนฐานของการดําเนินชีวิตของตนในสังคมชนบท การดําเนินชีวิตของคนในแต่ละสังคมย่อมมีการดาเนิน
ชีวิตที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มของตนในสังคมน้ัน ๆ ความประพฤติเป็นเคร่ืองวัดความเจริญของคนใน
สังคมน้ัน ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังน้ันศีลในพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติเพ่ือทํากาย
และวาจาให้เรียบร้อย ทําให้จิตใจสงบเยือกเย็นเป็นหลักที่อํานวยแก่หน้าที่และการงานทั้งหลาย ศีลจึงเป็
นค่านิยมขั้นพ้ืนฐานทางสังคม อีกทั้งยังเป็นเคร่ืองป้องกันทุจริตทั้งหลายได้ด้วยข้อกําหนดหรือข้อปฏิบัติ
เบ้ืองต้นในการเว้นจากทําช่ัว โดยการรักษากาย และวาจาให้ เป็นปกติ เพ่ือช่วยให้กิจกรรมของสังคมดา
เนินไปได้อย่างปรกติสุข ศีลน้ันถ้าใครรักษาย่อมนําความ สงบสุขมาให้แก่ผู้น้ันอย่างแน่นอน (ผู้ประพฤติ
ธรรมย่อมนําความสุขมาให้) ศีลเป็นเคร่ืองวัดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทําให้มนุษย์ต่างไปจากสัตว์
เดรัจฉานในด้านคุณธรรมทําให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง สงบสุข  

2. พฤติกรรมของมนุษย์ในทางไม่ดีพฤติกรรมของมนุษย์ในทางไม่ดี คือ การกระทําความช่ัว
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ และขาดการรักษาศีล ด้วยเหตุน้ีพระพุทธเจ้าจึงตรัสโทษของคนที่ไม่มีศีล
กับปาฏลิอุบาสกว่า “...ดูก่อนคฤหบดีทั้งหลาย คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้วในโลกน้ีย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่
งโภคะอย่างใหญ่อันมีความประมาทเป็นเหตุ ศีลวิบัติอันน้ีเป็นโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล อีกข้อหน่ึง 
เกียรติศัพท์อันลือช่ือของคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมกระฉ่อนไปอันน้ีเป็นโทษข้อที่สองแห่งศีลวิบัติ 
ของ คนทุศีล อีกข้อหน่ึง คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว จะเข้าไปสู่บริษัทใด ๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณ์บริษัท 
คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท ย่อมครั้นคร้ามเก้อเขิน อันน้ีเป็นโทษข้อที่สามแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 
อีกขอ้หน่ึง คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว ย่อมหลงกระทากาละ อันน้ี เป็นโทษข้อสี่แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 
อีกข้อหน่ึง คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
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อันน้ีเป็นโทษข้อที่ห้า แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล” คนที่ขาดศีลข้อที่หน่ึง คือ ฆ่าและทําร้ายคนอ่ืนสัตว์อ่ืน 
ย่อมเดือดร้อนในปัจจุบันต้องได้รับโทษ เช่น ต้องถูกกักขังอยู่ในเรือนจํา และในอนาคตเม่ือตายไปก็เกิด
ในสถานที่ลาบาก เช่นเกิดใน นรกเป็นต้น เมื่อเขากลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพราะเศษกรรมท่ียังเหลืออยู่
ทําให้เขาเป็นคนอายุสั้น และมักถูกฆ่าตาย คนที่ขาดศีลข้อที่สอง คือ ลักทรัพย์ย่อมเดือนร้อนในปัจจุบัน 
เช่น การขโมยรถยนต์เจ้าของรถยนต์ย่อมเกิดความเสียดายและจองเวรหัวขโมย เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจจับ
ได้ก็ต้องถูกจองจําอยู่ในเรือนจําเมื่อตายไปก็ไปเกิดในอบาย มีนรกเป็นต้น เมื่อเขากลับมาเป็นมนุษย์
เพราะเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ทําให้เขาเป็นคนยากจนและถูกโกง ถูกปล้น หรือถูกขโมย คนที่ขาดศีลข้
อที่สาม คือ ประพฤติผิดในกาม ย่อมเดือดร้อนในปัจจุบัน คือทําให้เกิด ความแตกแยกในครอบครัว 
และถูกปองร้ายเป็นต้น เมื่อตายไปก็ไปเกิดในอบาย มีนรกเป็นต้น เมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะ
เศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ ทําให้เขาเกิดการแตกแยกร้าวฉานในครอบครัว คนที่ขาดศีลข้อที่สี่ คือพูดเท็จ
หลอกลวงคนอ่ืน ย่อมเดือดร้อนในปัจจุบัน เช่น การพูดยุยงให้คนแตกความสามัคคี พูดใส่ความคนอ่ืน
โดยไม่มีมูล เมื่อมีคนทราบความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีใคร อยากเช่ือถือบางคนถึงกับถูกจองจําอยู่ใน
เรือนจําเมื่อเขาตายไปก็ไปเกิดในสถานที่ลําบากมีนรกเป็นต้น เมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะเศษกรรม
ที่ยังเหลืออยู่ ทําให้เขาถูกใส่ความมักได้ฟังแต่เรื่องไม่จริง เพราะกรรมที่ตนทําไว้มาให้ผล คนที่ขาดศีล 
ข้อที่ห้า คือ ด่ืมสุราและเมรัยหรือของเสพติดให้โทษต่าง ๆ ย่อมเดือดร้อนใน ปัจจุบัน คือ เสื่อมทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ทรัพย์ย่อมฉิบหายไป และก่อให้เกิดความทะเลาะวิวาท ทั้งเป็นเหตุให้ทําผิด
ศีลข้ออ่ืน ๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย เพราะเมื่อเมาก็มักขาดสติ บางคนถูกไล่ออกจากงาน บางคนก็ต้องพิการหรือ
ตายไปบนท้องถนนเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ก็เพราะความประมาท เมื่อตายไปก็ไปเกิดในอบายมีนรก 
เป็นต้น เมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะเศษของกรรมท่ียังเหลืออยู่ทําให้เขาเป็นคนบ้าใบ้ สติไม่สม
บูรณ์ สมองเสื่อมเพราะกรรมท่ีตนทําไว้น้ันให้ผล ฉะน้ันคนที่ขาดศีลย่อมสร้างแต่เวรภัยให้แก่ตนเองใน
ทุจริตสูตรท่านได้แสดงโทษของการละเมิดศีลหรือไม่มีศีลไว้ดังน้ี  

 (1) แม้ตนเอง ย่อมติเตียนตนได้  
 (2) ผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว ย่อมติเตียน  
 (3) ช่ือเสียงเสื่อมเสีย ย่อมกระฉ่อนไป  
 (4) มักหลงลืมสติก่อนตาย  
 (5) ตายแล้วไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้น การขาดศีล 5 น้ันมีโทษมาก เพราะทําความ

เดือดร้อนให้ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตในปัจจุบันน้ันทั้งตนและสังคมให้เดือดร้
อนวุ่นวาย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนในชาติหน้าด้วย คือเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในที่ลําบากคือ
ตกอบาย มีนรกเป็นต้น อย่างไรก็ตามในทางพระพุทธศาสนาได้เปรียบเทียบพฤติกรรมของมนุษย์ใน
เรื่องของบุญ คือ พฤติกรรมในทางที่ดีและบาป คือ พฤติกรรมในทางไม่ดี 

ที่มาของพฤติกรรม  
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ในการศึกษาทําความเข้าใจกับพฤติกรรมน้ีนักจิตวิทยายังได้ศึกษาถึงสาเหตุที่มาของการ
แสดงออกของพฤติกรรม โดยสรุปว่า สาเหตุที่มาของพฤติกรรมมี 3 ลักษณะ คือ  

1. พฤติกรรมในอํานาจจิต พฤติกรรมในอํานาจจิตอยู่ภายใต้การควบคุมของจิตกับสมอง 
อยู่ในภาวะของการรู้สึกตัวที่สมบูรณ์ ร่างกายและจิตใจมีความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มากระทบ เช่น สั่งให้น่ัง ควบคุมตัวเองให้มีมารยาท ย้ิมทักทาย สวัสดี จดบันทึก พูดคุยตามที่ใจ
ปรารถนา เป็นภาวะที่รู้สึกตัวดีหรือมีสติพฤติกรรมในอํานาจจิตน้ีระบบประสาทการรับการรู้สึกการสั่ง
การ และสมองมีบทบาทสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมให้เป็นไปตามความต้องการของจิต  

2. พฤติกรรมนอกอํานาจจิต เป็นพฤติกรรมที่จิตสั่งไม่ได้ เป็นพฤติกรรมที่ตกอยู่ภายใต้ การ
ควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในโอกาสที่ต้องเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน การประเมิน 
สถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอด มีการต่ืนตัวทางอารมณ์ เช่น กังวล ตกใจ โกรธ กลัว เครียดหรือ เศร้า 
การแสดงออกหรือผลกระทบจะอยู่ที่อวัยวะภายในของร่างกาย เช่น ต่อมมีท่อ ต่อมนํ้าลาย ต่อม นํ้าตา 
ต่อมเหง่ือ ต่อมไร้ท่อ เช่น การผลิตฮอร์โมนของต่อมหมวกไต อัตราการเต้นของหัวใจ ความดัน โลหิต 
การหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร การทํางานของลําไส้เล็กและใหญ่ การบีบรัดตัวของกล้ามเน้ือ การ
เปลี่ยนแปลงภายในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเหล่าน้ี อยู่นอกอํานาจบังคับของจิตคือจิตสั่งไม่ได้ และ 
อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติ  

3. พฤติกรรมรีเฟลกซ์ พฤติกรรมรีเฟลกซ์เกิดจากการทํางานของปฏิกิริยาจากไขสันหลัง 
มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการตอบสนองที่รวดเร็วทันการณ์ หลีกหนีออกจากอันตรายหรือการขจัดการ 
ระคายเคืองที่เกิดขึ้นให้หมดไป การส่งกระแสการรู้สึกบางชนิดเพ่ือวัตถุประสงค์เหล่าน้ีไปสู่สมองอาจ 
ต้องใช้เวลานานเกินไป ทําให้เกิดข้อเสียหายต่อการปรับตัวของร่างกาย กลไกการตอบสนองจึงเป็น 
การทํางานของไขสันหลงั เช่น การจาม การสะอึก การสะดุ้ง การกระพริบตาการหดตัวกลับอย่าง รวดเร็ว 
ของอวัยวะ เช่น มือและเท้า ระดับของพฤติกรรม เน่ืองจากพระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์มีองค์ประกอบ 
2 ประการด้วยกันคือ กายและจิต เหมือนกันทุกชาติ ทุกศาสนา ทั่วสากลโลก แต่สิ่งที่ทําให้มนุษย์แตก 
ต่างกันในด้านความประพฤติน่ัน คือจริยธรรมและคุณธรรม กล่าวคือ ความประพฤติเป็นเคร่ืองแบ่งระ
ดับบุคคล พระพุทธศาสนาได้แบ่งพฤติกรรมของบุคคลที่มีผลเชิงคุณค่าทางจริยธรรมได้หลายประเภท
ไม่ว่าจะเป็นระดับของการให้ผลของพฤติกรรมน้ัน ๆ หรือระดับที่เก่ียวข้องกับความเป็นไปของวิถีชีวิต
ซึ่งขอนํามากล่าวพอสังเขปดังน้ี 

แบ่งตามระดับการให้ผลของพฤติกรรม  
1) ระดับภายในจิตใจเน่ืองด้วยพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาย่อมสืบเน่ืองมาจาก จิตใจ

น่ันเอง โดยมีการสั่งสมคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น กุศลธรรม (ดี) อกุศลธรรม (ช่ัว) คุณภาพและ สมรรถ 
ภาพของจิต จึงมีอิทธิพลต่อการปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิด ความโน้มเอียง ความนิยมชมชอบ และความ 
สุขความทุกข์เป็นต้นอย่างไรบ้าง กล่าวคือ เมื่อจิตใจที่สั่งสมความช่ัวไว้พฤติกรรมที่แสดง ออกมาย่อม
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มีผลช่ัว พฤติกรรมที่จิตใจสั่งสมความดีไว้พฤติกรรมที่แสดงออกมาย่อมเป็นไปในทางที่ดี งามสร้าง
สรรค์ เป็นต้น  

2) ระดับบุคลิกภาพ จากการกระทําต่าง ๆ ที่มนุษย์แสดงออกมาย่อมมีผลต่อการสร้างเสรมิ
นิสัย ปรุงแต่งลักษณะพฤติกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกท่าทีการวางตนปรับตัวความ เก่ียว 
ข้องสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ และต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไปอย่างไรบ้าง การให้ผลต่อ 
พฤติกรรมระดับน้ีต่อเน่ืองมาจากระดับที่หน่ึงน่ันเอง และมีขอบเขตคาบเกี่ยวกัน แต่นํามาแยก
พิจารณา เพ่ือให้มองเห็นแง่มุมของการให้ผลต่อความเป็นไปของชีวิตชัดเจนมากย่ิงขึ้น  

3) ระดับวิถีชีวิตของบุคคล เมื่อบุคคลมพีฤติกรรมอย่างไร ย่อมก่อให้เกิดผลต่อความเป็นไป
ของชีวิตต่าง ๆ เช่น ความเสื่อม ความเจริญ ความล้มเหลว ความสําเร็จ ลาภ ยศ สรรเสริญ และความ
สูญเสียต่าง ๆ ซึ่งรวมเรียกว่า โลกธรรมทั้งหลาย  

4) ระดับสังคม พฤติกรรมที่บุคคลแสดงมาทั้งหมดย่อมมีผลต่อความเป็นไปของสังคม อย่าง 
ลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ทําให้เกิดความเสื่อมความเจริญของสังคม ความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมความ ทุกข์
ยากเดือดร้อนร่วมกันของมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งผลจากการที่มนุษย์กระทําต่อสภาพแวดล้อม อ่ืน ๆ 
แล้วย้อนกลับหาตัวมนุษย์แต่ละคน แบ่งตามระดับคุณภาพของพฤติกรรมที่แสดงออก มี 2 อย่าง ดังน้ี  

 1) ระดับอกุศลกรรม คือ พฤติกรรมที่ไม่ดีหรือเป็นไปในทางที่ทําลาย เบียดเบียนไม่
สร้างสรรค์ หมายถึงพฤติกรรมที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ  

 2) ระดับกุศลกรรม คือ พฤติกรรมที่แสดงออกไปในทางที่ดี เจริญ สร้างสรรค์ เป็นพฤติ
กรรมที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ แบ่งตามระดับของการพัฒนาชีวิตมี 3 ระดับดังน้ี  

  2.1) พฤติกรรมระดับศีล ได้แก่การพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายวาจาให้
ดําเนิน ไปในทิศทางถูกต้องดีงาม เช่น การปฏิบัติตามศีล 5 รู้จักเลี้ยงชีพด้วยสัมมาชีพรวมไปถึงความ 
ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นพฤติกรรมที่การดํารงอยู่ของตนด้วยการมีส่วนช่วย 
สร้างสรรค์รักษาให้เอ้ืออํานวยต่อการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็นพ้ืนฐานที่ดีสําหรับการพัฒนาคุณภาพจิต 
และปัญญาเป็นต้น 

  2.2) พฤติกรรมระดับสมาธิ เมื่อการดํารงตนในระดับศีลอยู่ในขอบเขตท่ีดีงามแล้ว  
ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของจิต หรือการปรับปรุงจิตให้มีคุณภาพและสมรรถภาพสูงขึ้นไป
ตามลําดับ ซึ่งพฤติกรรมระดับน้ีย่อมเอ้ือต่อการมีชีวิตที่ดีงามและพร้อมที่จะใช้งานในทางปัญญาอย่าง 
ได้ผลดีที่สุด  

  2.3) พฤติกรรมระดับปัญญา พฤติกรรมระดับน้ี ถือว่าเป็นพฤติกรรมระดับสูงกล่าว 
คือ การดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างไม่ประมาท รู้จักมองและเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง หรือรู้เท่าทัน 
ธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลาย ที่ทําให้เป็นอยู่และทําการต่าง ๆ ด้วยปัญญา รู้จักวางใจวาง ท่าที 
และปฏิบัติต่อโลกและชีวิต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในทางที่เป็นไปเพ่ือแผ่ขยายประโยชน์สุข มีจิตใจ 
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ผ่องใส ไร้ทุกข์ เป็นอิสระ และสดชื่นเบิกบานพฤติกรรมระดับน้ีจะแสดงตัวออกมาไม่เฉพาะที่การปฏิบัติ
ของบุคคลเท่าน้ัน แต่ยังแสดง ถึงภารกิจที่มนุษย์จะต้องจัดทําในระดับชุมชนและสังคมด้วย กล่าวคือ 
การจัดวางระเบียบแบบแผน จัดต้ังสถาบันและกิจการต่าง ๆ จัดแจงกิจกรรมและวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้
สาระของพฤติกรรมระดับน้ี เป็นไปในหมู่มนุษย์หรือให้มนุษย์ดํารงอยู่ในสาระของการพัฒนา ตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท วิธีการศึกษาพฤติกรรม วิธีการศึกษาพฤติกรรม ก็คือวิธีการที่ถูกนํามาใช้เพ่ือ
แสวงหาข้อความรู้ (Knowledge) ต่าง ๆ เก่ียวกับพฤติกรรมซึ่งวิชาใด ๆ ที่มีความเป็นศาสตร์ (Science) 
น้ันล้วนแล้วแต่นํามาใช้ คือ นําวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) มาใช้ในการแสวงหาข้อ 
ความรู ้ทั้งสิ้น วิธีการน้ี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ กําหนดปัญหา ต้ังสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลตามลําดับขั้นตอนดังกล่าวน้ีเป็นแนวทางสําหรับวิธีการศึกษาพฤติกรรม 
ทุก ๆ วิธีที่จะต้องดําเนินการตาม แม้ว่าแต่ละวิธีจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันก็ตาม วิธี
การศึกษาพฤติกรรมที่สําคัญกระทําได้ 4 วิธีตามลักษณะของพฤติกรรมที่ศึกษา ดังน้ี  

 1. ทดลอง (Experimental Method) เป็นการศึกษาพฤติกรรมในทางจิตวิทยา
ที่มี ความเป็นวิทยาศาสตร์สูงมาก มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างเหตุการณ์ (Event) 
สองเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เป็นเหตุเรียกว่าตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ส่วนเหตุการณ์ที่ 
เป็นผล เรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การปฏิบัติของผู้ทดลองต่อตัวแปรอิสระ เรียกว่า
การจัดกระทํา (Treatment) การทดลองครั้งหน่ึง ๆ จะต้องมีตัวแปรต้ังแต่สองตัวแปรขึ้นไป แต่การ
ทดลองก็มีข้อจํากัดอยู่มาก เพราะการควบคุมตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงน้ัน อาจจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ เข้ามา
แทรกแซงจนเกิดความล้มเหลวได้ในการทดลองส่วนใหญ่มักมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ทดลอง คือ 
กลุ่มที่ผู้ทดลองจัดกระทํากับตัวแปรกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ผู้ทดลองมิได้จัดกระทํากับตัวแปร  

 2. สํารวจ (Survey Method) เป็นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์เช่นกัน แม้ว่า 
จะไม่ เข้มข้นนักก็ตาม วิธีการนี้ศึกษาตัวแปรเหมือนการทดลอง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะเป็
นเหตุ เป็นผลกันไม่ได้ และผู้ศึกษาไม่มีการจัดกระทําต่อตัวแปร กระทําเพียงแค่ศึกษาตัวแปรอย่างมี
ระบบในสถานการณ์ที่พบ การสํารวจจําเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือ (Instrument) ที่มีทั้งความเช่ือถือได้ 
(Reliability) และความตรง (Validity) รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง (Sampling)  
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือให้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร (Population)  

 3. คลินิก (Clinical Method) เป็นการศึกษาพฤติกรรมแบบลึก (In-depth 
Study) รายใดรายหน่ึงใช้เครื่องมือหลาย ๆ อย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลหลาย ๆ ด้านและใช้ระยะเวลานาน
ทําให้ ทราบสาเหตุของพฤติกรรมบุคคลน้ัน ๆ ตลอดจนได้ข้อความรู้ใหม่ ๆ ที่จะนําไปใช้กับกรณีอ่ืน ๆ  
ได้ทํานองเดียวกับแพทย์รักษาคนไข้รายใดรายหน่ึงน่ันเอง การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี (Case 
Study) ก็คือวิธีการทางคลินิกวิธีหน่ึง  
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 4. สังเกตอย่างมีระบบ (Systematic Observation) พฤติกรรมจํานวนมากจํา
เป็นต้อง ศึกษาในสถานการณ์ปกติที่พฤติกรรมเหล่าน้ันเกิดขึ้น โดยการเฝ้าสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
ของกลุ่ม ตัวอย่าง ซึ่งเรียกว่า การสังเกตอย่างมีระบบ วิธีการน้ีต้องนิยามพฤติกรรมที่จะสังเกตให้
ชัดเจนและวัด ได้เรียกว่า นิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) รวมทั้งจะต้องทําการสังเกต
โดยมิให้กลุ่ม ตัวอย่างรู้ตัวด้วย 

จากการศึกษาพอสรุปได้ว่า พฤติกรรม (behavior) คือ การกระทําหรืออาการที่แสดงออก
ของบุคคล (Action) ทั้งน้ีรวมถึงการงดเว้นการกระทําด้วย (Inaction) นอกจากน้ันการตัดสินใจที่รู้สึก
ได้ของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร หรือการกระทําที่ซ่อนเร้นแต่พร้อมที่จะแสดงออก อาทิ การมีความคิด
ริเริ่มก็นับเป็นการกระทําเช่นกัน ดังน้ัน คําว่า “พฤติกรรม” จึงรวมถึงสิ่งที่บุคคล กลุ่มหรือองค์กร 
ประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เปิดเผย (Overt behavior) และยังรวมถึงพฤติกรรมที่ยังไม่แสดง 
ออกหรือ พฤติกรรมซ่อนเร้น (Covert behavior) ทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการภายในอ่ืน ๆ ได้แก่ ความ 
คิด ความรู้สึก ทัศนคติ เป็นต้น 

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเมือง 

ความคิดทางการเมือง (Political Thought) 
จรูญ สุภาพ (2522, หน้า 7) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดทางการเมือง หมายถึงความคิด

ความเช่ือของมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในยุคใดยุคหน่ึง แนวความคิด ลัทธิการเมืองที่สําคัญ ๆ ในปัจจุบัน
น้ีเกิดขึ้นจาก แนวความคิดของบุคคลที่มีสติปัญญา สามารถนําเอาความรอบรู้ ประสบการณ์ และข้อ 
สังเกตเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของสังคม เช่น พฤติกรรมของบุคคล ความปรารถนา ความต้องการ ความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีอยู่ในสังคมเดียวกัน ความร่วมมือหรือความขัดแย้งกัน รวมตลอดถึงปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความสงบสุข หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ทําให้หลักประกันในชีวิตของบุคคลต้องเสื่อมคลายลง ทําให้
เกิดความไม่มั่นคงในการดํารงชีวิต นอกจากน้ัน ก็เป็นข้อคิดเก่ียวกับการมีและการใช้อํานาจการ
ปกครองในสังคมว่าควรจะเป็นไปในแนวใด เพ่ือให้บังเกิดผลหรือประโยชน์สูงสุดต่อบรรดาผู้เป็นสมาชิก
แห่งสังคมน้ัน 

สุขุม นวลสกุล และโกศล โรจนพันธุ์ (2544, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของความคิด 
ทางการเมืองว่า ความคิดทางการเมือง หมายถึง ความคิดที่เก่ียวกับเรื่องการเมืองอย่างกว้าง ๆ 
ความคิดทางการเมืองที่ใช้ตามนัยแห่งภาษาอังกฤษ เป็นเสมือนยาหม้อใหญ่ที่รวมหลาย ๆ อย่างเข้า
ด้วยกัน ความคิดทางการเมืองมีแนวโน้มไปในทางด้านพรรณนา (descriptive) และมักเน้นหนัก
ความคิดเชิงประวัติศาสตร์ คือเรียงลําดับว่าใครคิดอย่างใด เมื่อใด ปกติไม่ค่อยมีการแยกหัวข้อ
วิเคราะห์ 
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อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) มักใช้ในรูปความเช่ือและความคิดในระดับ
ที่ไม่ลึกซึ้งนัก เน้นความเช่ือศรัทธามากกว่าเหตุผล แต่อุดมการณ์ทางการเมืองมีผลในการยึดถือและ
มักเป็นพลังผลักดันให้เกิดการกระทํา หรือความเคลื่อนไหวทางการเมือง อุดมการณ์ไม่จําเป็นต้องเป็น
สิ่งที่ถูกต้องหรือยึดหลักศีลธรรมและคุณธรรม แต่เป็นความคิดหรือความเช่ือที่ปลูกฝังเพ่ือให้เกิดผล
ทางการเมือง (สุขุม นวลสกุลและโกศล โรจนพันธ์ (2544, หน้า 2) 

ซี.เจ เฟรดดริกซ์ และ ซี.เค บรินสกี (1961 อ้างใน จรูญ สุภาพ, 2522) ได้ให้ความหมาย
ว่า อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเสมือนเป้าหมาย หรืออุดมคติทางการเมืองที่เป็นพลังผลักดันให้มนุษย์
มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง หรือปฏิบัติการอย่างใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

สมบัติ จันทรวงศ์ (2527, หน้า 25) ได้ให้ทรรศนะไว้ว่า 
อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นความคิดทาง

การเมืองที่มุ่งผลในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการปกปักรักษาระบบการเมืองอย่างที่เป็นอยู่ หรือการ
วิพากษ์ระบบที่เป็นอยู่ เพ่ือนําไปสู่การเปล่ียนแปลงและการเกิดของระบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ความคิดทางการเมืองที่มีฐานอยู่บนความเช่ือที่ว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถาบันทางสังคม
เสียใหม่ให้สมบูรณ์ จะยังผลให้มนุษย์บรรลุถึงความสมบูรณ์ได้โดยอัตโนมัติ 

ลัทธิการเมือง (PoliticalIsm) 
ลัทธิการเมือง (PoliticalIsm) ได้แก่ หลักการทางการเมืองซึ่งมีลักษณะผสมผเสจากความ  

คิดหรือทฤษฎีของเมธีหลายท่านประกอบกันเป็นแนวความคิดเก่ียวกับระบบการเมือง ช้ีแนะและการ 
จัดวางอํานาจ, โครงสร้างทางการเมือง, ความเก่ียวพันระหว่างองค์กรที่ใช้อํานาจกับบุคคล และประโยชน์
คุณค่าที่จะบังเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามลัทธิ อย่างไรก็ตาม “ลัทธิการเมืองหน่ึง ๆ อาจนําเอาความคิดจาก
ปรัชญาการเมืองหลายความคิดมาผสมผสานกันก็ได้ หรือปรัชญาการเมืองหน่ึง ๆ อาจก่อนให้เกิดลัทธิ
การเมืองมากกว่าหน่ึงลัทธิได้” (อ้างใน สุขุม นวลสกุล และโกศล โรจนพันธ์ุ, 2544, หน้า 2) 

จรูญ สุภาพ (2528, หน้า 1) ได้ให้ความหมายลัทธิการเมืองไว้ว่า ลัทธิการเมือง หมายถึง
แนวความคิดเก่ียวกับระบบการเมือง โดยมุ่งอธิบายสาระสําคัญแห่งระบบการเมือง อันได้แก่ อํานาจ
ทางการเมืองและอํานาจของรัฐ ขอบเขต ที่มา ที่ต้ังของอํานาจดังกล่าวน้ี และความเก่ียวพันระหว่าง
องค์การหรือหน่วยงานที่ใช้อํานาจรัฐกับบุคคล ซึ่งเป็นองค์ประกอบแห่งรัฐน้ัน ตลอดถึงผลประโยชน์
และคุณค่าที่จะบังเกิดขึ้นต่อบุคคล ซึ่งรวมกันขึ้นเป็นสังคมหรือชุมชน 

ดังน้ัน จึงปรากฏว่าลัทธิบางลัทธิสนับสนุนให้อํานาจรัฐหรืออํานาจทางการเมืองมีมากซึ่งมี
ผลทําให้สิทธิและบทบาทของประชาชนมีน้อยลง แต่บางลัทธิได้สนับสนุนให้บทบาทและอํานาจของ
บุคคลมีมากและมุ่งจํากัดอํานาจทางการเมืองหรืออํานาจรัฐไม่ให้มากจนเกินไป 

ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและบุคคลจึงมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตาม
แบบลัทธิที่ได้เกิดขึ้นที่สําคัญก็คือ ทุกลัทธิมีเหตุผลที่จะสนับสนุนคุณประโยชน์แห่งลัทธิ ซึ่งหมายถึง
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คุณค่าที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ลัทธิน้ันในการกําหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันของมนุษย์ใน 
สังคมเสมอ 

จะเห็นได้ว่าลัทธิการเมืองน้ันเป็นผลมาจากเหตุผลหลายประการดังกล่าวแล้วข้างต้น ลัทธิ
การเมืองอาจนําเอาแนวความคิดหลายแนว ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมืองหลายส่วนมาผสมผสาน
กันได้ หรืออาจเกิดขึ้นจากแนวความคิดเดียวหรือปรัชญาการเมืองเดียวก็ได้ นอกจากน้ัน แนวความ 
คิดและปรัชญาการเมืองบางอย่างซึ่งมีสาระที่ลึกซึ้ง กว้างขวาง มีเหตุผล หรือเป็นความจริง ก็อาจเป็น
สาเหตุที่ทําให้เกิดลัทธิการเมืองแบบต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่าปรัชญาการเมืองบางประการ 
เช่น ปรัชญาในเรื่องเสรีภาพของบุคคล จะปรากฏให้เห็นเน้ือหาสาระสําคัญของลัทธิการเมืองแบบ
ปัจเจกชนนิยม เสรีนิยม อนาธิปไตย และสังคมนิยมแบบประชาธิปไตย 

สังกัปทางการเมือง (Political Concepts) 
สุขุม นวลสกุลและโกศล โรจนพันธุ์ (2544, หน้า 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สังกัปทาง

การเมือง หมายถึงความคิดหรือทรรศนะเก่ียวกับศัพท์เชิงนามธรรมทางการเมือง เช่น ความยุติธรรม, 
จุดมุ่งหมายแห่งรัฐ, ผู้ปกครองที่ดี, สิทธิ, ความมั่นคงแห่งรัฐ เป็นต้น ศัพท์เหล่าน้ีมีความหมายไป
หลายทางตามความเข้าใจหรือการพิจารณาของแต่ละคน ทฤษฎีการเมืองเป็นการพยายามหาความ
เก่ียวโยงระหว่างสังกัปต่าง ๆ ดังกล่าวโดยให้ต้องด้วยเหตุผลและความเหมาะสม 

จรูญ สุภาพ (2528, หน้า 3) ได้กล่าวถึงแนวความคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเมือง
ไว้ดังน้ี คือ ทฤษฎีการเมืองมุ่งให้หลักเกณฑ์เก่ียวกับเรื่องที่สําคัญดังต่อไปน้ี 

1. กลุ่ม หมายถึงกลุ่มอิทธิพลที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของบุคคล 
2. ดุลยภาพ หมายถึงสภาวะที่สามารถดํารงอยู่ได้ 
3. อํานาจ การควบคุม และอิทธิพล ปัจจุบันถือว่าเป็นแนวความคิดที่สําคัญอย่างย่ิงใน

ทฤษฎีการเมือง 
4. การดําเนินการหรือการปฏิบัติการ หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มในสภาวการณ์

อย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือนําไปสู่จุดหมายปลายทางที่มุ่งหวัง 
5. ชนช้ันนํา หมายถึงกลุ่มผู้นําหรือช้ันผู้นํา ซึ่งจะต้องปรากฏอยู่ในทุกระบบการเมือง 
6. การตัดสินใจ ถือเป็นแนวความคิดพ้ืนฐานประการหนึ่งในทางการเมือง ระบบ กระบวน 

การและผลของการตัดสินใจน้ันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะแห่งระบบการเมืองต่าง ๆ ได้ 
7. ปฏิกิริยาและเกม หมายถึงการกระทําที่มีลักษณะโต้ตอบต่อการกระทําใด ๆ เป็นการ 

ศึกษาในทํานองคาดคะเนว่าปฏิกิริยาโต้ตอบควรจะเป็นประการใด แนวความคิดในข้อน้ีถือได้ว่า เป็น
แนวความคิดในระบอบรองของแนวความคิดที่เก่ียวกับการตัดสินใจ 
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8. หน้าที่ หมายถึงการมุ่งศึกษาถึงหน้าที่หรือการดําเนินงานเพ่ือให้บังเกิดผล หน้าที่เหล่าน้ี
บางคร้ังก็อาจจะมีผลกระทบต่อสังคม หรือบางทีอาจเป็นสิ่งที่สนับสนุนสังคมน้ันได้ เช่น หน้าที่ของ
ความเช่ือ แบบแผนแห่งพฤติกรรม สถาบัน และวิทยาศาสตร์ 

แนวความคิด (8 ประการ) ดังกล่าวข้างต้นน้ี นับเป็นเรื่องใหม่ในทฤษฎีการเมือง แต่แนว 
ความคิดที่มีอยู่เดิมของทฤษฎีการเมืองน้ันก็ยังมีความสําคัญอยู่ เช่น สถาบัน รัฐบาล เสรีภาพ ความ
ยุติธรรม ความเสมอภาค อํานาจอธิปไตย และลักษณะสําคัญสากลของมนุษย์ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการเมืองช่วยให้วิชาการปกครองหรือวิชารัฐศาสตร์มีลักษณะเป็น
ปึกแผ่น มีกฎเกณฑ์และแน่นอนมากขึ้น ทฤษฎีการเมืองน้ีเป็นรากฐานที่สําคัญประการหน่ึงที่ช่วยให้
ลัทธิการเมืองได้ก่อรูปขึ้น และสร้างเสริมให้ลัทธิการเมืองมีขอบเขตกว้างขวาง ทั้งในด้านสาระเนื้อหา 
รวมตลอดจนเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลัทธิการเมืองนํามาใช้เป็นประโยชน์เพ่ือกําหนดระบบการเมืองแห่งลัทธิ
การเมืองน้ัน ๆ ข้อคิดจากทฤษฎีการเมืองจึงถือเสมือนเป็นข้อมูลและหลักเกณฑ์สําคัญประการหน่ึงที่
ช่วยเสริมสร้างลัทธิการเมืองให้บังเกิดขึ้นได้ 

 
2.3 แนวคิดกับการออกเสียงประชามติ 

2.3.1 ความหมายของประชามติ 
การออกเสียงประชามติ หมายถึง กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วย

การลงคะแนนออกเสียงเพ่ือตัดสินใจว่า จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเร่ืองที่มีความสําคัญ
และมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ หรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ก่อนที่จะนํามติหรือการตัดสินใจน้ันออกเป็นกฎหมายหรือนําไปปฏิบัติเพ่ือบังคับใช้เป็นการทั่วไป 

การออกเสียงประชามติ ต่างจาก ประชาพิจารณ์ ตรงที่การออกเสียงประชามติจะต้องมี
การลงคะแนนออกเสียงเพ่ือหามติของประชาชนในเร่ืองสําคัญน้ัน ๆ ส่วนประชาพิจารณ์เป็นเพียงการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ในเรื่องน้ัน ก่อนที่หน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องจะมีคําสั่งหรือดําเนินการใด ๆ  

2.3.2 หลักสําคัญในการออกเสียงประชามติ 
 2.3.2.1 เรื่องที่จะจัดทําประชามติต้องมีความสําคัญ และมีผลกระทบต่อประโยชน์

ได้เสียของประเทศชาติและประชาชน โดยไม่เก่ียวข้องกับตัวบุคคล 
 2.3.2.2 ข้อความท่ีจะขอความเห็นต้องชัดเจน เพียงพอ ที่จะทําให้ผู้มีสิทธิออกเสียง

สามารตัดสินใจได้ว่า จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องน้ัน ๆ ได้ 
 2.3.2.3 ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เห็นชอบและไม่เห็นชอบ ในเรื่องที่จะทําประชามติได้

แสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 
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 2.3.2.4 ต้องจัดให้มีการลงคะแนนเสียงประชามติโดยอิสระ 
 2.3.2.5 ต้องนําผลการออกเสยีงประชามติไปดําเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 

ของประชาชนผู้มาออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติ เป็นรูปแบบหน่ึงของกระบวนการประชาธิปไตยแบบโดยตรงที่ให้

ประชาชนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่องมีความสําคัญ และกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของตนเองได้ ถือว่าเป็นมาตรการถ่วงดุลอํานาจจองภาครัฐ หรือสถาบันที่เป็นตัวแทนที่เป็น
ตัวแทนของประชาชน มิให้ดําเนินการใด ๆ โดยมิได้ฟังเสียงที่แท้จริงของประชาชน 

2.3.3 ประเภทการออกเสียงประชามติ 
 2.3.3.1 การออกเสียงประชามติแบบบังคับ หมายถึง การออกเสียงประชามติที่เขียน

บังคับไว้ในกฎหมายว่า ก่อนการดําเนินการเรื่องใด ๆ ต้องจัดให้มีการออกสียงประชามติเพ่ือขอความ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ จากประชาชนก่อน โดยหากเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบจึงจะสามารถ
ดําเนินการได้ในเรื่องน้ัน ๆ  

 2.3.3.2 การออกเสียงประชามติแบบทางเลือก หมายถึง การออกเสียงประชามติที่มี
บทบัญญัติเขียนไว้ว่า ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐหรือองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่อาจจัด ให้มีการออกเสียง
ประชามติเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องน้ัน ๆ ก่อนที่จะดําเนินการ หรืออาจเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเข้าช่ือเพ่ือขอจัดทําประชามติในเร่ืองน้ันที่เห็นว่า มีความสําคัญและกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  

นอกจากน้ีการแบ่งประเภทของการออกเสียงประชามติเป็นแบบบังคับ และแบบทางเลือก
แล้ว ยังสามารถแต่งตามระดับหรือพ้ืนที่ในการออกเสียงประชามติได้หลายลักษณะ เช่น การออก
เสียงประชามติระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับเร่ืองที่จะทําประชามติมีขอบเขตกว้างขวางมาก
น้อยเพียงใด รวมทั้งได้มีบทบัญญัติเขียนขึ้นมาเพ่ือรองรับสําหรับการจัดทําประชามติในระดับน้ัน ๆ 
หรือไม่ 

2.3.4 การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
 1. การออกเสียงประชามติครั้งน้ีเป็นการออกเสียงเพ่ือให้ประชาชนได้พิจารณาว่าจะ

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ยกร่างขึ้นทั้งฉบับ 
 2. การกําหนดวันออกเสียงประชามติต้องไม่เร็วกว่า 15 วัน และไม่ช้ากว่า 30 วัน นับ

แต่วันที่สภาร่างรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทราบ และวันออกเสียงประชามติ
ต้องกระทําภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

 3. หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามที่สภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประกาศกําหนด 



22 

 4. ผลการออกเสียงประชามติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงประชามติ หากเสียง
ข้างมากเห็นชอบให้นําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาบังคับใช้ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินําร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศบังคับใช้ แต่หากเสียงข้างมากไม่
เห็นชอบ ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง และให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้เคยประกาศใช้มาแล้วฉบับใดฉบับหน่ึงมาปรับปรุง 
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่วันออกเสียงประชามติไม่เห็นชอบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 
1. กําหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูญทําหน้าที่เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และให้คณะกรรมการการ

เลือกต้ังเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
2. ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้ดําเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงประชามติ 

ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมตามท่ีสภาร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย 
3. ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติ 
4. การออกเสียงประชามติให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
5. ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง 
6. ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยออกเสียง และถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิแต่ละหน่วย 

จํานวน 800 คน เป็นประมาณ 
7. กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียง ประกอบด้วย 
มีสัญชาติไทย (แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่

น้อยกว่า 5 ปี) 
มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการออกเสียง และ 
มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันออก

เสียงประชามติ 
กําหนดลักษณะบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียง ได้แก่ บุคคลท่ีวิกลจริต หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบเป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดย
คําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

กําหนดให้มีการจัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อน
วันออกเสียง เพ่ือให้บุคคลสามารถตรวจสอบและย่ืนคําร้อง ขอเพ่ิม-ถอนช่ือ ได้ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อน
วันออกเสียง 

กําหนดรูปแบบบัตรออกเสียงประชามติและวิธีการทําเครื่องหมายในบัตรออกเสียง
ประชามติ 
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กําหนดระยะเวลาในการออกเสียงประชามติ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. (เพ่ิมขึ้น
จากการเลือกต้ังที่ผ่านมาอีก 1 ช่ัวโมง : เดิมกําหนดระยะเวลาการเลือกต้ัง 08.00 – 15.00 น.)  
เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 

กําหนดให้นับคะแนนที่หน่วยออกเสียง โดยเปิดเผยติดต่อกันจนแล้วเสร็จหลังจากปิดการ
ลงคะแนนและให้รายงานผลการนับคะแนนไปยังอนุกรรมการออกเสียงประจําอําเภอ คณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกต้ังตามลําดับ 

กําหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงที่มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดที่ตนมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน สามารถใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงในจังหวัดที่ตนอยู่ได้ โดยต้องย่ืนคําขอลงทะเบียนต่อ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นของอําเภอหรือเทศบาลท่ีตนอยู่ ก่อนวันออกเสียงอย่าง
น้อย 30 วัน 

กําหนดให้กรณีหน่วยออกเสียงใดมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นในวันออกเสียงเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ลงคะแนนออกเสียงได้ ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงประกาศงดลงคะแนนในหน่วยออกเสียงน้ัน 
และประกาศให้ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยน้ันไปใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงกลาง (ฉุกเฉิน) ของ
จังหวัดน้ัน ๆ แทนในวันและเวลาออกเสียงเดิม 

กําหนดให้มีการคัดค้านการออกเสียงในหน่วยออกเสียงได้ โดยต้องมีผู้มาใช้สิทธิจํานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงน้ัน ย่ืนคําร้องคัดค้านต่อคณะ 
กรรมการการเลือกต้ังภายใน 24 ช่ัวโมง นับแต่การลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลงซึ่งคณะกรรมการการ
เลือกต้ังอาจสั่งให้มีการออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงน้ันได้ แต่การออกเสียงใหม่ต้องกระทําไม่ช้า
กว่า 30 วัน นับแต่วันที่เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ เว้นแต่พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกเสียงใหม่จะไม่ทํา
ให้ผลการออกเสียงของทั้งประเทศเปล่ียนแปลงไป ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งยกคําร้อง
คัดค้าน 

กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกต้ังแจ้งผลการออกเสียงและจํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง
ไปยังสภาร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือประกาศผลการออกเสียงประชามติ 

การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิออกเสียง 
เน่ืองจากการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2549 เป็นการออก

เสียงระดับชาติครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ซึ่งจะมีผลต่อการกําหนดทิศทางและอนาคต
ของประเทศ ดังน้ัน จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงจะต้องเตรียมความพร้อม เพ่ือให้
การออกเสียงประชามติครั้งน้ีเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยมีแนวทางที่ควรปฏิบัติอย่างน้อย 5 ประการ 
ประกอบด้วย  

1. ควรที่จะให้ความสนใจและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจออกเสียงประชามติ 
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2. ควรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญในโอกาสต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ และเพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางแนวความคิด 

3. ควรที่จะคิดและวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุและผลก่อนการตัดสินใจโดยต้องไม่คล้อยตาม
กระแสหรือสถานการณ์ ต้องไม่ยอมรับการชักจูงด้วยประโยชน์อ่ืนใดในทางมิชอบต้องแยกแยะระหว่าง
ความชอบหรือไม่ชอบในตัวบุคคลกับสาระของร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งต้องรู้จักมองภาพรวมของ
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 

4. ควรที่จะได้ศึกษาและทําความเข้าใจกับขั้นตอนและวิธีการในการลงคะแนนออกเสียง
ประชามติเพ่ือให้การใช้สิทธิออกเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง 

5. ควรที่จะได้เห็นความสําคัญและไปใช้สิทธิออกเสียงโดยพร้อมเพรียงกันแม้ว่าการออก
เสียงประชามติครั้งน้ีเป็นเพียงสิทธิ มิใช่หน้าที่ แต่เน่ืองจากเป็นการกําหนดกติกาหลักของประเทศ 
ดังน้ัน จึงควรที่ผู้มีสิทธิออกเสียงทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงเจตนารมณ์น้ี 

โดยอาจสรุปได้ว่าการออกเสียงประชามติครั้งน้ีจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่เพียงใด ส่วนสําคัญขึ้นอยู่กับความพร้อมของประชาชนที่จะต้องรู้จักติดตามข่าวสาร 
ผสานความคิดใช้สิทธิโดยพร้อมเพรียงออกเสียงอย่างถูกต้อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2557 
การทํารัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 

16:30 น. โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า
คณะ โค่นรัฐบาลรักษาการนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์
ไทย รัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์การเมืองซึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม 2556 เพ่ือคัดค้าน
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของดร.ทักษิณ ชินวัตร ในการเมืองไทย 

ก่อนหน้าน้ันสองวัน คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชา 
การทหารบก ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรต้ังแต่เวลา 3.00 น. กองทัพบกต้ังกองอํานวย 
การรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) และให้ยกเลิกศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.
รส.) ที่รัฐบาลย่ิงลักษณ์ต้ังขึ้น กอ.รส. ใช้วิธีการปิดควบคุมสื่อ ตรวจพิจารณาเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ต 
และจัดประชุมเพ่ือหาทางออกวิกฤตการณ์การเมืองของประเทศ แต่การประชุมไม่เป็นผลจึงเป็น
ข้ออ้างรัฐประหารครั้งน้ี 

หลังรัฐประหาร มีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุด
ลงยกเว้นหมวด 2 คณะรัฐมนตรีรักษาการหมดอํานาจ ตลอดจนให้ยุบวุฒิสภา จนเมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2557 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 
ซึ่งให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา วันที่ 21 สิงหาคม 
2557 สภาฯ มีมติเลือกพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งในหลายประเทศประณาม
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รัฐประหารคร้ังน้ี รวมทั้งมีการกดดันต่าง ๆ เช่น ลดกิจกรรมทางทหารและลดความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ แต่คนไทยจํานวนหนึ่งแสดงความยินดี โดยมองว่าเป็นทางออกของวิกฤตการณ์การเมือง แต่ก็
มีคนไทยอีกจํานวนหน่ึงที่ไม่เห็นด้วย เน่ืองจากไม่เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย 

หลังจากมีการทํารัฐประหารมีการร่างรัฐธรรมนูญจนเสร็จสิ้น คสช.ได้กําหนดให้วันอาทิตย์ 
ที่ 7 สิงหาคม 2559 คือวันออกเสียงประชามติ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 
2559” และคําถามพ่วงว่า “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ให้วุฒิสภาจากการแต่งต้ังของ คสช. ร่วม
เลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงห้าปีแรกได้” ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บอกกับเราว่า
การออกเสียงประชามติครั้งน้ีมีผู้มีสิทธิออกเสียง 50,585,118 ราย ส่วนหน่ึงคือผู้ที่เคยออกไปลง
ประชามติเมื่อปี 2550 ซึ่งถือว่าเป็นการออกเสียงประชามติครั้งแรกของประเทศไทย เพ่ือ “ลงมติเห็น 
ชอบหรือไม่เห็นชอบ รัฐธรรมนูญฉบับ 2550” ที่เพ่ิงถูกยกเลิกไปเมื่อสองปีที่แล้ว แม้การออกเสียง
ประชามติในประเทศไทยจะเพ่ิงเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 แต่สําหรับประเทศไทย
แนวคิดการออกเสียงประชามติก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ การออกเสียงประชามติถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับ 2592 ซึ่งกําหนดให้ประชาชนสามารถออกเสียงได้ในการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับ 2511 และ 2517 ก็มีบัญญัติในลักษณะเดียวกันน้ี ขณะท่ี
รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 ก็ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการออกเสียง หากคณะรัฐมนตรีเห็น
ว่ากิจการใดจะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติและประชาชน อย่างไรก็ตาม ในประวัติ 
ศาสตร์ไทยยังไม่เคยมีการให้ประชาชนออกเสียงประชามติในประเด็นอ่ืน ๆ เลย  

การออกเสียงประชามติถือเป็นกระบวนการประชาธิปไตยทางตรง เพราะเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีอํานาจตัดสินใจในกิจการสาธารณะด้วยตัวเองโดยไม่ต้องผ่านผู้แทน สําหรับ
ประชามติในประเทศไทยดูจะเป็นเรื่องแปลก เพราะเกิดขึ้นคร้ังแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ (ช่ัวคราว) 
2549 และกําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ (ช่ัวคราว) 2557 ที่ต่างก็เป็นการลงประชามติที่
จัดทําขึ้นโดยรัฐบาลจากการรัฐประหาร ด้านหน่ึงเราอาจเห็นว่า คณะรัฐประหารที่ไม่ได้มีที่มาจาก
ประชาชนใจกว้างที่ให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ แต่อีกด้านหน่ึงการจัดทําประชามติที่เกิดขึ้นก็ถูกต้ังคํา 
ถามถึงความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม เพราะคณะรัฐประหารสร้างเง่ือนไขต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ทําให้การออกเสียงประชามติในประเทศไทยถูกมองว่า อาจเป็นเพียงพิธีกรรม
เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับคณะรัฐประหารเท่าน้ัน 

 
2.4 สภาพพื้นท่ีศึกษา  

พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อําเภอวังสะพุง แบ่งเขตการปกครอง
ย่อยออกเป็น 10 ตําบล 144 หมู่บ้าน 
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

2.5.1 ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
วิรัช เพียรชอบ (2552) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองของผู ้มีสิทธิ

เลือกต้ังใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง” ผลการศึกษา
พบว่า 1) พฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ พฤติกรรม 
การใช้สิทธิทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งควายกิน อําเภอ 
แกลง จังหวัดระยอง พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มีอายุ อาชีพ รายได้ สมาชิกองค์กรหรือกลุ่มต่าง ๆ การรับ 
รู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธิทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้มีสิทธิ เลือกต้ัง
ที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 

วรเชษฐ์ ไชยวงค ์ (2549) ได้วิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชนในระดับท้อง
ถิ่น: กรณีศึกษาการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยตรงขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง 
รวงทอง อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการใช้
สิทธิเลือกต้ังแต่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองด้านอ่ืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการเข้าร่วมประชุมสภาองค์
การบริหารส่วนตําบล การตรวจสอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ออกข้อบัญญัติตําบล การแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานและการตรวจสอบการดําเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนตําบล ในด้านพฤติกรรมต่อการเลือกต้ังของประชาชนพบว่าประชาชนยังขาด
ความสนใจและความกระตือรือร้นที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารในทางการเมือง และไม่กล้าแสดงความ 
คิดเห็นเก่ียวกับการเลือกต้ังอย่างเปิดเผย 

ณัฐดิฐ อิสระเสนีย (2549) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกต้ังและความพึงพอใจของ 
ประชาชนในการปฏิบัติงานของนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความสนใจใน 
การเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ไปใช้สิทธิเลือกต้ังร้อยละ 96.90 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
ตัดสินใจเลือกนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลใน 3 ลําดับแรกคือความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมีนํ้าใจช่วยเหลือเก้ือกูล และการมีผลงานทําประโยชน์ต่อชุมชน และประชาชนมีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในระดับปานกลาง ทั้งโดย 
ภาพรวมและรายด้านปัญหาเร่งด่วน 3 ลําดับแรกที่ประชาชนต้องการให้นายกและสมาชิกสภาองค์
การบริหารส่วนตําบลดําเนินการแก้ไข ได้แก่  
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1) ปัญหาความยากจน  
2) ปัญหาการศึกษา 
3) ปัญหายาเสพติดสําหรับด้านพฤติกรรมการเลือกต้ังพบว่าอาชีพนักการเมืองมีความสนใจ

การเมือง ท้องถิ่นสูงกว่าอาชีพอ่ืน และผู้มีการศึกษาต้ังแต่มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปไปใช้สิทธิเลือกต้ัง
มากกว่า กลุ่มที่มีการศึกษาตํ่ากว่า แต่ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลทําให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ของนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกัน 

เอกชาติ แจ่มอ้น (2557) ได้วิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์
การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี : ศึกษากรณีอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่า  
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 ปีและน้อยกว่า 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท ข้อมูล 
ปัจจัยทางสังคม บุคคลที่มีส่วนสําคัญทําให้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ได้แก่ ผู้นําชุมชนและสื่อประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกต้ังพบว่าคุณลักษณะของผู้สมัครมีค่า
เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือคุณลักษณะของพรรคการเมือง สําหรับคุณลักษณะของหัวคะแนนมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด ข้อมูลการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง พบว่า ไปใช้สิทธิแน่นอนมากที่สุด สําหรับความคาดหวังต่
อผู้สมัครส่วนใหญ่คาดหวังให้ช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมทางสังคม
กับการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ
เดือน ปัจจัยทางสังคม ซึ่งได้แก่สื่อประชาสัมพันธ์และปัจจัย ทางการเมือง ได้แก่คุณลักษณะของผู้
สมัครคุณลักษณะของหัวคะแนนและคุณลักษณะของพรรคการเมืองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
ไปใช้สิทธิเลือกต้ังอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการ วิจัย คือ  
หน่วยงานภาครัฐควรจัดให้มีการทําประชาพิจารณ์เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความ คิดเห็น 
และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง 

ลัดดา งามโสภา ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเลือกต้ังของผู้มีสิทธิ 
เลือกต้ังในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร” ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับการ 
เลือกต้ังของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ด้านการมีส่วนร่วมทาง
การเมือง ส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยเหตุผลที่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง (เฉพาะผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง) 
พบว่า ส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง เพราะเป็นหน้าที่ของประชาชน เหตุผลที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
(เฉพาะผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง) พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังเพราะเบ่ือหน่ายการเลือกต้ัง 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เป็นกรรมการการเลือกต้ังหรือช่วย 
ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังซึ่งจากที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยแสดงความคิดเห็นหรือ ประสบ
การณ์ร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกต้ัง รวมทั้งไม่เคยพบเห็นการกระทําผิดพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง 
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสําหรับการรับข่าวการเลือกต้ังจากสื่อต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับ ข่าวการ
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เลือกต้ังจากสื่อ ประเภท ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์/คัทเอาท์ ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังโดย 
ส่วนใหญ่พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง จากตัวบุคคล และส่วนใหญ่มีการเชิญชวนไปเลือกต้ัง
ภายในครอบครัว หรือเครือญาติ ด้านระบบอุปถัมภ์  

สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่เลือกผู้สมัครที่เป็นเครือญาติ และชอบกับผู้รับสมัครเลือกต้ังเป็นการส่
วนตัว ปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกต้ังของ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กําแพงเพชร รวมรายด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกต้ังมากที่สุดคือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รองลงมา คือ การ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ ระบบอุปถัมภ์ 

สักขี ผ่านจังหาร ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นของประชาชน : 
กรณีศึกษาการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพรสวรรค์ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมของประชาชนในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ช่วงเวลาในการตัดสินใจ 
เลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตัดสินใจต้ังแต่ประกาศรายช่ือผู้สมัครและ  
ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนการตัดสินใจ สําหรับการเลือกผู้สมัครส่วนใหญ่เลือก นายทองสูน หอมพนา ในเรื่อง 
การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังทุกคร้ัง โดยมีเหตุผลในการไปใช้สิทธิเพราะต้องการ 
ได้คนที่ตนพอใจไปเป็นผู้แทนในการติดตามข่าวสารการเลือกต้ัง ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารทุกวันจาก 
ป้ายประชาสัมพันธ์/ใบปลิว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของประชาชนในการ ลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ังกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังนายก 
องค์การบริหารส่วนตําบลพรสวรรค์ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 
พบว่า ช่วงเวลาในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ัง มีความสัมพันธ์กับการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
การประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ทางสังคม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่มี ความ
สัมพันธ์กับการให้ความสําคัญต่อคุณสมบัติของผู้สมัคร การเปลี่ยนการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
มีความสัมพันธ์กับการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง การประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ทาง สังคม อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการให้ความสําคัญต่อ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
การตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ัง มีความสัมพันธ์กับการรณรงค์หาเสียง เลือกต้ัง การประชาสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ทางสังคม และการให้ความสําคัญต่อคุณสมบัติของผู้สมัคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังที่ได้นํามากล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่าการ เลือกต้ัง
มีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะการเลือกต้ังเป็นปัจจัยสําคัญในระบอบประชาธิปไตย และ เป็นกล
ไกที่ควบคุมผู้ที่มาจากการเลือกต้ัง ให้มีความตระหนักเสมอว่า ต้องมีความรับผิดชอบต่อ ประชาชน
และประชาชนเป็นผู้กําหนดอนาคตทางการเมืองของตนด้วยการเลือกต้ัง 

2.5.2 งานวิจัยที่เก่ียวกับการเมือง 



29 

วิภาภรณ์ ปราโมช (2520) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติทางการเมืองความรู้ความ เข้าใจและ
ความสนใจในการเลือกต้ังของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังสมาชิกผู้แทนใน กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่
มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองที่ดีจะต้องมีทัศนคติในทางบวกต่อการเมืองและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

ปรีชา ตงมณี (2521) ได้ศึกษาเรื่องทัศนะคติของครูประถมศึกษาที่มีส่วนเข้าร่วมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีครูประถมศึกษาในจังหวัด สมุทรสาครพบว่าครู
ประถมศึกที่มีอายุ 19-33 ปี มีความตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย
มากกว่ากลุ่มที่มีอายุ 34-50 ปี 

มานะศรี ยงเจริญ (2552) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนัก ศึกษาไทย : 
ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยทําการศึกษา การเข้าร่วมทาง
การเมือง 5 กลุ่มกิจกรรมทางการเมือง คือ การประท้วงการมีบทบาทในชุมชนการรณรงค์หาเสียงและ
ทํางานให้พรรคการสื่อข่าวทางการเมือง และการลงคะแนนเสียงผลการศึกษาพบว่านักศึกษาชายเข้า 
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่านักศึกษาหญิงทุกกิจกรรมนักศึกษาที่มีอายุมากเข้ามีส่วนร่วมทาง
การเมืองมากกว่านักศึกษาท่ีมีอายุน้อยในกิจกรรมประท้วงและการลงคะแนนเสียงนักศึกษาท่ีบิดา
ประกอบอาชีพรับราชการก็จะมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยกว่ากลุ่มที่บิดาประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ใน
กิจกรรมด้านการประท้วงและการมีบทบาทในชุมชนนักศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเข้าร่วมทางการเมืองมาก 
กว่าผู้ที่มีค่าใช้จ่ายตํ่าในกิจกรรมการประท้วงการรณรงค์หาเสียง และทํางานให้พรรคและการสื่อ 
ข่าวสารการเมือง 

วิรัช เพียรชอบ (2552) ได้วิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองของผู ้มีสิทธิ
เลือกต้ังในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง” ผลการศึกษา
พบว่า 1) พฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล 
ทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การ
ใช้สิทธิทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มีอายุ อาชีพ รายได้ สมาชิกองค์กรหรือกลุ่มต่าง ๆ การรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารเก่ียวกับสิทธิทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้มีสิทธิ เลือกต้ัง
ที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 

ชัยวัฒน์ รัฐขจร (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความเข้าใจทางการเมืองและมี ส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่าประชาชนมีความ
กระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองมากข้ึนเมื่อมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
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ทั้งน้ีเพราะว่าประชาชนผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทางการเมือง รวมท้ังมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเลือกต้ังมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาตํ่าหรือไม่มีการศึกษาเลย 

จรัญ จงสวัสด์ิ (2553) ได้ศึกษาแบบแผนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดย
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนในเขตสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการสุขาภิบาล มาจากการ
เลือกต้ัง และประธานกรรมการโดยตําแหน่งพบว่า ผู้ชายมีระดับการมีส่วนร่วมทางการ เมืองสูงกว่าผู้
หญิงที่มีอายุสูงมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่าผู้มีอายุน้อยกว่าผู้มีการศึกษาปานกลางมี
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ําผู้มีรายได้สูงมีระดับการมี ส่วนร่วม
ทางการเมืองสูงกว่าผู้มีรายได้ตํ่าและปานกลาง 

ไชยพร ตัณฑ์จิตานนท ์ (2556) ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในรูปเทศบาล
โดยศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการ เมืองในระดับค่อน 
ข้างตํ่า ตัวแปรที่สามารถทํานายหรืออธิบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คือการเข้าร่วมกับกลุ่มในท้องถิ่น รองลงมาได้แก่ตัวแปร ความรู้สึกที่มีต่อชุมชน การเปิดรับข่าวสาร 
ทางการเมือง อายุ และความรู้ทางการเมือง และความสํานึกในหน้าที่พลเมืองมีนัยสําคัญทางสถิติใน
การอธิบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภา เทศบาล 

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองทําให้ เห็น 
ค่อนข้างชัดเจนว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนมีหลายลักษณะและเป็นผล 
มาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาถึงปัญหาจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประเทศทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ แล้วย้อนกลับไปดูสาเหตุหรือสิ่งที่มีอิทธิพลทําให้เกิด
การเข้าร่วมทางการเมืองเราจะพบว่าสําหรับประชาชนบางกลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างดีก็นับว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเพียงพอที่จะทําให้เกิดการเข้
าร่วมทางการเมืองได้ 

2.5.3 งานวิจัยที่เก่ียวกับประชามติ 
ธวัช กุลวุฒิพงษ์ศักด์ิ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยวิธีการออก

เสียงประชามติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่ควร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการให้ประชาชนใช้
สิทธิออกเสียงแสดงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับน้ัน ประชาชนไม่ได้อ่าน
เน้ือหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ ข้อเสนอแนะ ควรกําหนดองค์กรซึ่งมีหน้าที่ชัดเจนเพ่ือดําเนินการจัดให้
มีการให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 

วัชรพงษ์ จําปาวัน (2552) ศึกษาพบว่า การออกเสียงประชามติในร่างของคณะกรรมการ
ปฏิรูปการเมืองเป็นรูปแบบของการออกเสียงแสดงประชามติที่กฎหมายให้อํานาจกระทําซึ่งร่างน้ี
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กําหนดให้องค์พระประมุขเป็นผู้ที่มีอํานาจวินิจฉัยว่า สมควรหรือไม่ที่จํานําร่างรัฐธรรมนูญออกให้
ประชาชนออกเสียงประชามติโดยมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

กฤช เอ้ือวงศ์ (2554) สรุปผลการออกเสียงประชามติของประเทศไทยว่าการออกเสียง
ประชามติของประเทศไทย ได้เคยมีบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2492 ในมาตรา 174 ที่กําหนดว่า การเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหากพระมหากษัตริย์ทรงเห็นว่า 
อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียสําคัญของประเทศชาติหรือประชาชนอาจจัดให้ออกเสียงประชามติว่า
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญน้ันก็ได้ และไม่เฉพาะรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2492 เท่าน้ัน ที่ได้
บัญญัติเรื่องการออกเสียงประชามติไว้แต่ยังมีรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาได้แก่ พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2517 
พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2539 และฉบับ พ.ศ. 2540 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการ
ออกเสียงประชามติเพ่ือให้ความเห็นชอบกับร่าง 

นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยการออกเสียงประชามติ พบว่า ประเทศไทย
เคยมีการนําระบบการออกเสียงประชามติมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมรวม 4 ฉบับ และในรัฐธรรมนูญฉบับ 
พ.ศ. 2540 ได้นําเรื่องการออกเสียงประชามติมาบัญญัติไว้อีกคร้ังหน่ึงในมาตรา 214 มีการเลี่ยนแปลง
ในสาระสําคัญหลายประการ เริ่มต้ังแต่เปลี่ยนเรื่องที่จะให้ประชาชนออกเสียงประชามติ การจัดการ
ลงประชามติร่งรัฐธรรมนูญของ กกต. จากการออกเสียงประชามติทําให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เพ่ือเป็นการเปิดเส้นทางเก่ียวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยการออกเสียงประชามติเพ่ือให้เกิดความ 
ชอบธรรมเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่แล้วมาแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองต่อไปได้ 

สรุปได้ว่า การออกเสียงประชามติน้ันมีการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยมาหลายฉบับ
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการสอบถามและมติความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเพ่ือนํา
กฎหมายน้ันมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชนและนานาประเทศได้อย่างมี
ความเหมาะสมและมั่นใจในระบอบประชาธิปไตยของไทย จนถึงปัจจุบันน้ี  

 
2.6 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องของ วัชรพงษ์ จําปาวัน (2541, หน้า 12) ผู้วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ดังน้ี  

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ คือ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้  
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ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  

 
 ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables) (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

- เพศ  
- อายุ  
- การศึกษา  
- อาชีพ  
- รายได้ต่อเดือน 

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 
2559 แบ่งได้ 4 ด้าน คือ 
  
1. การร่วมคิด   
2. ร่วมวางแผน   
3. ร่วมตัดสินใจ   
4. การร่วมในการปฏิบัติ 



 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับ 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.1.1 ประชากร ได้แก่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ประชนในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย จํานวน 111,480 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ประชนในเขต อําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย จํานวน 400 คน 

 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง  

ผู้วิจัยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากพระสงฆ์ 
จํานวน 111,480 คน ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความเช่ือมั่นที่ 0.05 ดังน้ี 

   n     =    2Ne1
N


 

เมื่อ n  =  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 N  =  จํานวนประชากร 
 e  =  ความคาดเคลื่อนจากการประมาณค่า (การศึกษาครั้งน้ีใช้ค่า e = 0.05)  
   ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 แทนค่าด้วย N =  

 n      =    
 20.05   111,4801

111,480


 
 

เพราะฉะน้ันจํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทาง
การเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย 4 ประเด็น การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนิน 
การวิจัยโดยการสร้างเครื่องมือ 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
จํานวน 5 ข้อ 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้นํ้าหนักของ
คะแนนดังน้ี (ชุติ ระบอบ และคณะ,2552 หน้า 108) 

5 หมายถึง มีระดับพฤติกรรมที่เห็นด้วย มากที่สุด   
4  หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมที่เห็นด้วย มาก    
3  หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมที่เห็นด้วย ปานกลาง 
2 หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมที่เห็นด้วย น้อย 
1  หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมที่เห็นด้วย น้อยที่สุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามท่ีเป็นปลายเปิด (Open ended Question)  

 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และตอนท่ี 3 แบบสอบถาม
ปลายเปิดปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

3.4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
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3.4.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาถึงราย 
ละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ 

3.4.3 ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
3.4.4 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4.5 นําเสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจ 

สอบและปรับปรุงแก้ไข และหาค่าความเช่ือมั่น IOC โดยการนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียว 
ชาญ 5 ท่านลงความเห็น ซึ่งกําหนดเกณฑ์การพิจารณาแบบสอบถามแต่ละข้อ ดังน้ี 

สอดคล้อง =  +1 
ไม่แน่ใจ =  0 
ไม่สอดคล้อง =  -1 

โดยผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ได้แก่ 
 1. พระนิทัศน์ ธีรปัญโญ, ดร.  อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
 2. ดร.พูลสวัสด์ิ นาทองคํา นายกเทศมนตรีตําบลร่องคํา 
 3. ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
   ราชวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่น 
 4. ดร.ทองแพ ไชยต้นเทือก อาจารย์มหาวิทยาลัย  
 5. ดร.วินิจ ผาเจริญ อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
3.4.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่ม

ตัวอย่าง เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ผลซึ่งการหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ ได้เท่ากับ 0.913 
แล้วนํา เสนออาจารย์ที่ปรึกษา  

3.4.7 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงและนําไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
3.4.8 รวบรวมแบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์ 
 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

2560-กุมภาพันธ์ 2561 ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี  
3.5.1 ผู้วิจัยมีหนังสือถึงนายอําเภอวังสะพุง เพ่ืออนุญาตให้ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่ม ตัวอย่างในการศึกษาวิจัย ได้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี  
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3.5.2 จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะตอบแบบสอบถามใน
แต่ละคร้ัง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด  

3.5.3 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลให้มูลที่สมบูรณ์ และใช้แบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุดได้
คน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

3.5.4 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ มาตรวจสอบความถูกต้องและความ 
สมบูรณ์ของข้อมูลได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ 400 ชุด  

3.5.5 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปทําการวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคม 

ศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังน้ี 
3.6.1 อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนา พฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สถิติที่ใช้ 
คือ ค่าความถ่ี (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3.6.2 ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยจําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (T-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ  
(F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่
สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธีผลต่างเป็นสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) 

3.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) วิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท นําเสนอเป็นความ
เรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบคําถามปลายเปิด (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2545,  
หน้า 75) 

เกณฑ์ที่ใช้แปลผลข้อคําถามที่ได้จากการประเมินผลมีดังน้ี 
ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย 

ค่าเฉล่ียต้ังแต่  4.21-5.00  พฤติกรรมที่เห็นด้วย มากที่สุด 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  3.41-4.20  พฤติกรรมที่เห็นด้วย มาก 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  2.61-3.40  พฤติกรรมที่เห็นด้วย ปานกลาง 
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ค่าเฉล่ียต้ังแต่  1.81-2.60  พฤติกรรมที่เห็นด้วย น้อย 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  1.00-1.80  พฤติกรรมที่เห็นด้วย น้อยที่สุด 

 
3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 
หน้า 100) 

3.7.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 3.7.1.1 ความถี่ (Frequency) 
 3.7.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean (x) 
 3.7.1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.7.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
 3.7.2.1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย t-test (Independent Samples) 
 3.7.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (ANOVA)  
3.7.3 สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังน้ี 
 3.7.3.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
    P  =  

n
100X  

  เมื่อ P  =  ค่าร้อยละ 
   X  =  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
   n  =  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 3.7.3.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
    X   =  

n
X  

  เมื่อ X   =  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 
   n  =  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 3.7.3.3 การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ; S.D.) 

    S.D = 
 

 1

22



 
nn

fxfxn

 
  เมื่อ S.D.  =  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    fX  =  ผลรวมคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   n  =  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
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 3.7.3.4 สถิติทดสอบสมมติฐาน 
  1) สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มตัวอย่าง t-test Independent Samples 
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 เมื่อ t = ค่าสถิติใช้ในการเปรียบเทียบค่าวิกฤตในการแจก 
    แจงแบบ t เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ 
  X 1, X 2 = คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 
    กลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 
  n1, n2  = จํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 
    กลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 
  S2

1 , S2
2  = ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 

    กลุ่ม 2 ตามลําดับ 
  2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

      F = wMS
bMS

 
   เมื่อ F  =  ค่าสถิติใช้ในการเปรียบเทียบค่าวิกฤตในการแจกแจง 
      แบบ F เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ 
    MSb  =  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
    MSw  =  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 3.7.3.5 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามแต่ละข้อ 

    IOC = N
X

 
  เมื่อ IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเน้ือหา 
     หรือระหว่างข้อของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ 
   X  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่าน 
    N  =  จํานวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 3.7.3.6 สูตรการหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ; -

Coefficient) 
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    α   =  














 


2
ts

2
is1

1-k
k  

  เมื่อ α  =  ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (ค่าความเช่ือมั่น) 
   k  =  จํานวนข้อของแบบสอบถาม 
    2

ts  =  ผลรวมของค่าความแปรปรวน 
 



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

การศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลําดับดังน้ี 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ลําดับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ ดังน้ี 
  หมายถึง ค่าเฉล่ีย (Mean) ของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง 
n หมายถึง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
F หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบนัยสําคัญของค่าเฉล่ีย 3 กลุ่มตัวอย่าง ขึ้นไป (F-test) 
SS หมายถึง ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 
MS หมายถึง ค่าเฉล่ียผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Square) 
df หมายถึง ระดับช้ันขององศาอิสระ (Degree of freedom) 
Sig. หมายถึง ค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant level) 
* หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.2 ลําดับขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ

ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบเปรียบความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยเรื่องน้ีกลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ของอําเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้/เดือน โดยใช้สถิติค่าความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏ
ตามตารางที่ 4.1-4.5 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
 ชาย 222 55.50 
 หญิง 178 44.50 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จํานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.50 และเป็นเพศหญิง จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
18 - 29 ปี 106 26.50 
30 - 39 ปี 110 27.50 
มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป 184 46.00 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม อายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป จํานวน 184 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ อายุ 30-39 ปี จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 และอายุ 
18-29 ปี จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50  
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ตารางที่ 4.3  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 73 18.25 
มัธยมศึกษา 135 33.75 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 192 48.00 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จบปริญญาตรี ขึ้นไป จํานวน 192 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.00 รองลงมา จบมัธยมศึกษา จํานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 และจบประถมศึกษา 
จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25  
 
ตารางที่ 4.4  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
เกษตรกรรม 85 21.25 
รับจ้าง 106 26.50 
ค้าขาย 80 20.00 
รับราชการ 129 32.25 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพราชการ จํานวน 192 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 32.25 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 อาชีพรับจ้าง 
จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 และอาชีพค้าขาย จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  
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ตารางที่ 4.5  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 
5,000 - 10,000 บาท 120 30.00 
10,001 - 20,000 บาท 59 14.75 
มากกว่า 20,000 บาท 221 55.25 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 221 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.25 รองลงมาคือ รายได้ 5,000-10,000 บาท จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
และรายได้ 20,001-30,000 บาท จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75  
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ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด ด้าน
การมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ใช้สถิติ
พรรณนาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏผลการผลการศึกษาดังตารางที่ 4.6-4.9 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย โดยรวมและรายด้าน 

 

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสยีงประชามติ
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด 3.34 0.50 ปานกลาง 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.36 0.46 ปานกลาง 
3. ด้านการมีส่วนในการร่วมตัดสินใจ 3.38 0.48 ปานกลาง 
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 3.52 0.45 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.42 ปานกลาง
  

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติ โดย 
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลําดับค่า 
เฉลี่ยสูงสุดไปหาตํ่าสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนในการร่วม
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้านการมีส่วนร่วมในความคิด ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด 
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล
1. รัฐมีการเปิดการรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับร่าง

รัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 อย่างทั่วถึงเป็นกลาง 3.21 0.70 ปานกลาง
2. รัฐมีการการสํารวจความคิดเห็นของท่านโดยอาศัยหน่วยงาน

ทางราชการต่าง ๆ เป็นช่องทางสํารวจความคิดเห็นของท่าน
อย่างทั่วถึงเป็นกลาง 3.20 0.70 ปานกลาง

3. รัฐมีการจัดเวทีสาธารณะเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่าง
รัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 ในเขตท้องถิ่นของท่านเพ่ือแสดงออกถึง
การมีส่วนร่วมทางความคิดเห็นของท่าน 3.52 0.66 มาก

4. รัฐเปิดโอกาสช่องทางให้ท่านสมารถแสดงความคิดเห็นได้เพ่ือ
การมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดเก่ียวกับร่าง
รัฐธรรมนูญ 3.47 0.67 มาก

5. รัฐมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญอย่าง
หลากหลายช่องทาง 3.29 0.65 ปานกลาง

รวม 3.34 0.50 ปานกลาง
  

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการคิด อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก จํานวน 
1 ข้อ และระดับปานกลาง 4 ข้อ เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปหาตํ่าสุด ได้แก่ ข้อ 4 ที่ว่า “ท่านมีส่วน
ร่วมกับรัฐมีการให้ข้อมูลโดยผ่านผู้นําชุมชนเพ่ือดําเนินการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.
2559” รองลงมาคือ ข้อ 5 ที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐมีการแจกเอกสารเพ่ือช้ีแจงเก่ียวกับข้อมูลร่าง
รัฐธรรมนูญแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและชัดเจน” และข้อ 2 ที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐมีการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ได้ตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนโดยการสอบถามกลุ่มต่าง ๆ และผู้นําของ
หมู่บ้านเพ่ือให้เกิดการวางแผนให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐเพ่ือศึกษาชุมชนของท่าน เพ่ือให้ทราบประวัติการพัฒนา โครงสร้าง
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ทางสังคม ปัจจัยพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากรของหมู่บ้าน การพูดคุยกับชุมชน การสํารวจเพ่ือให้มีแผน
สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมการวางแผน 

 

ด้านการมีส่วนร่วมการวางแผน 
ระดับพฤติกรรม

  S.D. แปลผล
1. ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐเพ่ือศึกษาชุมชนของท่าน เพ่ือให้ทราบประวัติ

การพัฒนาโครงสร้างทางสังคม ปัจจัยพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากรของ
หมู่บ้าน การพูดคุยกับชุมชน การสํารวจเพ่ือให้มีแผนสอดคล้องกับ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 3.29 0.61 ปานกลาง

2. ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ได้ตัวแทน
กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนโดยการสอบถามกลุ่มต่าง ๆ และผู้นําหมู่บ้าน 
เพ่ือให้เกิดการวางแผนให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 3.39 0.62 ปานกลาง

3. ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐมีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ต่อผู้นําและกรรมการ
หมู่บ้าน และขอความเห็นในการจัดการประชุม ให้สะดวกราบร่ืนทุก
ฝ่ายให้กับทุกคนเพ่ือเป็นข้อมูลนําเข้าเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนเกี่ยว 
กับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 3.30 0.62 ปานกลาง

4. ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐมีการให้ข้อมูลโดยผ่านผู้นําชุมชนเพ่ือดําเนิน
การช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 3.42 0.67 มาก

5. ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐมีการแจกเอกสารเพ่ือช้ีแจงเก่ียวกับข้อมูลร่าง
รัฐธรรมนูญแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและชัดเจน 3.40 0.63 ปานกลาง

รวม 3.36 0.46 ปานกลาง
  

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
จํานวน 1 ข้อ และระดับปานกลาง 4 ข้อ เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปหาตํ่าสุด ได้แก่ ข้อ 4 ที่ว่า 
“ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐมีการให้ข้อมูลโดยผ่านผู้นําชุมชนเพ่ือดําเนินการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับร่าง
รัฐธรรมนูญพ.ศ.2559” รองลงมาคือ ข้อ 5 ที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐมีการแจกเอกสารเพ่ือช้ีแจง
เก่ียวกับข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและชัดเจน” และข้อ 2 ที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมกับ
รัฐมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ได้ตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนโดยการสอบถามกลุ่ม ต่าง ๆ 
และผู้นําของหมู่บ้านเพ่ือให้เกิดการวางแผนให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” ส่วนข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐเพ่ือศึกษาชุมชนของท่าน เพ่ือให้ทราบประวัติการ
พัฒนา โครงสร้างทางสังคม ปัจจัยพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากรของหมู่บ้าน การพูดคุยกับชุมชน การสํารวจ
เพ่ือให้มีแผนสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 

 

ด้านการมีส่วนร่วมตัดสนิใจ 
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล 
1. รัฐเปิดโอกาสสํารวจความเห็นของท่านเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 3.15 0.56 ปานกลาง 
2. รัฐมีการเปิดเวทีอภิปรายความเห็นของท่านเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจเพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 3.50 0.64 มาก 
3. รัฐมีการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ ความเห็นของท่านเพ่ือประกอบ 

การตัดสินใจเพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 3.36 0.69 ปานกลาง 
4. รัฐมีการประชุมปฏิบัติการ เพ่ือรับฟังความเห็นของท่านเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจเพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 3.49 0.68 มาก 
5. รัฐมีการใช้กลุ่มงานกลุ่มบุคคลเพ่ือรับฟังความเห็นของท่านเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจเพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 3.38 0.65 ปานกลาง 
รวม 3.38 0.48 ปานกลาง

  

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
จํานวน 2 ข้อ และระดับปานกลาง 2 ข้อ เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปหาตํ่าสุด ได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า 
“รัฐมีการเปิดเวทีอภิปรายความเห็นของท่านเพ่ือประกอบการตัดสินใจเพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.
2559” รองลงมาคือ “รัฐมีการประชุมปฏิบัติการ เพ่ือรับฟังความเห็นของท่านเพ่ือประกอบการตัดสิน 
ใจเพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559” และข้อ 5 ที่ว่า “รัฐมีการใช้กลุ่มงานกลุ่มบุคคลเพ่ือรับฟัง
ความเห็นของท่านเพ่ือประกอบการตัดสินใจเพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “รัฐเปิดโอกาสสํารวจความเห็นของท่านเพ่ือประกอบการตัดสินใจเพ่ือรองรับร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559” 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
ระดับพฤติกรรม 

 S.D. แปลผล 
1. รัฐมีการแจ้งข่าวและแผนดําเนินการการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

อย่างชัดเจน  3.50 0.60 มาก 
2. รัฐมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประชามติที่ออกมาเป็นเอก

ฉันท์ แก่ประชาชนอย่างโปร่งใส 3.53 0.65 มาก 
3. ท่านได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับรับร่าง

ประชามติอย่างหลากหลายช่องทาง 3.44 0.60 มาก 
4. รัฐมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการรับร่าง และ

ไม่รับร่าง อย่างเสรีสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกับร่าง
ดังกล่าวได้ 3.56 0.67 มาก 

5. ท่านได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการแก้ไขการรับร่าง ไม่รับร่าง
จากรัฐอย่างต่อเน่ือง ตามช่องทางของรัฐ 3.59 0.65 มาก 

รวม 3.52 0.45 มาก 
  

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาตํ่าสุด ได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า “ท่านได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการแก้ไข
การรับร่าง ไม่รับร่างจากรัฐอย่างต่อเน่ือง ตามช่องทางของรัฐ” รองลงมาคือ ข้อ 4 ที่ว่า “รัฐมีการเปิด
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการรับร่าง และไม่รับร่าง อย่างเสรีสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
กับร่างดังกล่าวได้” และ ข้อ 2 ที่ว่า “รัฐมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประชามติที่ออกมาเป็นเอก
ฉันท์ แก่ประชาชนอย่างโปร่งใส” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ท่านได้รับทราบข้อมูล
เก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับรับร่างประชามติอย่างหลากหลายช่องทาง” 
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ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ ที่แตกต่างกันพฤติกรรมทางการเมือง  

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน ปรากฏ 
ตารางที่ 4.11-4.20 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. แปลผล 
ชาย 222 3.42 0.40 มาก 
หญิง 178 3.37 0.45 ปานกลาง 

รวม 400 3.40 0.43 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม ประชาชนเพศชายอยู่ใน
ระดับมาก และเพศหญิง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม ที่มี
เพศต่างกัน 

 

เพศ n  S.D. t Sig 
ชาย 222 3.42 0.40 1.149 0.251 
หญิง 178 3.37 0.45   
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 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. แปลผล 
ชาย 222 3.35 0.47 ปานกลาง 
หญิง 178 3.32 0.54 ปานกลาง 

รวม 400 3.34 0.51 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ระดับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด 
ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในความคิด ที่มีเพศต่างกัน 

 

เพศ n  S.D. t Sig 
ชาย 222 3.35 0.47 0.670 0.503 
หญิง 178 3.32 0.54   

 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน
ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในความคิด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
  



   49 
 

ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. แปลผล 
ชาย 222 3.40 0.46 ปานกลาง 
หญิง 178 3.30 0.44 ปานกลาง 

รวม 400 3.35 0.45 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ระดับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ที่มีเพศต่างกัน 

 

เพศ n  S.D. t Sig 
ชาย 222 3.40 0.46 2.204 0.028* 
หญิง 178 3.30 0.44   

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  



   50 
 

ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. แปลผล 
ชาย 222 3.37 0.41 ปานกลาง 
หญิง 178 3.39 0.55 ปานกลาง 

รวม 400 3.38 0.48 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ระดับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่มีเพศต่างกัน 

 

เพศ n  S.D. t Sig 
ชาย 222 3.37 0.41 0.359 0.720 
หญิง 178 3.39 0.55   

 

 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน
ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. แปลผล 
ชาย 222 3.56 0.45 มาก 
หญิง 178 3.48 0.44 มาก 

รวม 400 3.52 0.45 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ระดับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ ที่มีเพศต่างกัน 

 

เพศ n  S.D. t Sig 
ชาย 222 3.56 0.45 1.714 0.087 
หญิง 178 3.48 0.44   

 

 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน
ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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สมมติฐานที่ 2 ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n  S.D. แปลผล 
18 - 29 ปี 106 3.36 0.49 ปานกลาง 
30 - 39 ปี 110 3.29 0.47 ปานกลาง 
40 ปี ขึ้นไป 184 3.48 0.32 มาก 

รวม 400 3.40 0.42 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เป็นช่วงอายุที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ อายุ 40 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือ 18-29 ปี ส่วนช่วงอายุที่มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด คือ อายุ 30-39 ปี เมื่อนํามาเปรียบเทียบรายด้าน ผลการวิเคราะห์แสดงตามตารางที่ 4.22 
 
ตารางที่ 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย โดยรวม ที่มีอายุต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.85 2.00 1.43 8.41 0.000* 
ภายในกลุ่ม 67.31 397.00 0.17     

รวม 70.16 399.00       
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากตารางที่ 4.22 พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant 
Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.23 
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ตารางที่ 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม 
จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 
ของ Fisher 

 

อายุ  18 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 ปี ขึ้นไป 
18 - 29 ปี 3.36 - 0.07 0.12 
30 - 39 ปี 3.29  - 0.19* 
40 ปี ขึ้นไป 3.48   - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกอายุ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู่ ได้แก่ อายุ 18-29 ปี  
กับอายุ 40 ปี ขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมทางความคิด จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n  S.D. แปลผล 
18 - 29 ปี 106 3.27 0.66 ปานกลาง 
30 - 39 ปี 110 3.21 0.48 ปานกลาง 
40 ปี ขึ้นไป 184 3.45 0.38 ปานกลาง 

รวม 400 3.34 0.50 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมทางความคิด อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นช่วงอายุที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ อายุ 40 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือ 18-29 
ปี ส่วนช่วงอายุที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ อายุ 30-39 ปี เมื่อนํามาเปรียบเทียบรายด้าน ผลการวิเคราะห์
แสดงตามตารางที่ 4.25 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมทางความคิด ที่มีอายุต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4.545 2 2.273 9.283 .000* 
ภายในกลุ่ม 97.197 397 .245     

รวม 101.742 399       
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากตารางที่ 4.25 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน
ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมทางความคิด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ตาม
วิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.26 
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ตารางที่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมทางความคิด จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Sig-
nificant Difference) ของ Fisher 

 

อายุ  18 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 ปี ขึ้นไป 
18 - 29 ปี 3.27 - 0.06 0.18 
30 - 39 ปี 3.21  - 0.24* 
40 ปี ขึ้นไป 3.45   - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.26 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมร่วมทางความคิด จําแนก
อายุ เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู่ 
ได้แก่ อายุ 30-39 ปี กับอายุ 40 ปี ขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n  S.D. แปลผล 
18 - 29 ปี 106 3.32 0.50 ปานกลาง 
30 - 39 ปี 110 3.25 0.49 ปานกลาง 
40 ปี ขึ้นไป 184 3.45 0.38 มาก 

รวม 400 3.36 0.46 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.27 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นช่วงอายุที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ อายุ 40 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือ 18-29 
ปี ส่วนช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ อายุ 30-39 ปี เมื่อนํามาเปรียบเทียบรายด้าน ผลการวิเคราะห์
แสดงตามตารางที่ 4.26 
 
ตารางที่ 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ที่มีอายุต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.906 2 1.453 7.232 .001* 
ภายในกลุ่ม 79.749 397 .201     

รวม 82.654 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน
ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการวางแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.29 
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ตารางที่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least 
Significant Difference) ของ Fisher 

 

อายุ  18 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 ปี ขึ้นไป 
18 - 29 ปี 3.32 - 0.07 0.13 
30 - 39 ปี 3.25  - 0.20* 
40 ปี ขึ้นไป 3.45   - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.29 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน จําแนก
อายุ เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู่ 
ได้แก่ อายุ 30-39 ปี กับอายุ 40 ปี ขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n  S.D. แปลผล 
18 - 29 ปี 106 3.38 0.55 ปานกลาง 
30 - 39 ปี 110 3.24 0.55 ปานกลาง 
40 ปี ขึ้นไป 184 3.45 0.36 มาก 

รวม 400 3.38 0.48 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.30 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นช่วงอายุที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ อายุ 40 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือ 18-29 
ปี ส่วนช่วงอายุที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ อายุ 30-39 ปี เมื่อนํามาเปรียบเทียบรายด้าน ผลการวิเคราะห์
แสดงตามตารางที่ 4.31 
 
ตารางที่ 4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่มีอายุต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3.136 2 1.568 7.071 0.001* 
ภายในกลุ่ม 88.024 397 .222     

รวม 91.160 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
  จากตารางที่ 4.31 พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน
ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ตามวิธี 
การของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.32 
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ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least 
Significant Difference) ของ Fisher 

 

อายุ  18 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 ปี ขึ้นไป 
18 - 29 ปี 3.38 - 0.14 0.07 
30 - 39 ปี 3.24  - 0.21* 
40 ปี ขึ้นไป 3.45   - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.32 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนก
อายุ เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู่ 
ได้แก่ อายุ 30-39 ปี กับอายุ 40 ปี ขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n  S.D. แปลผล 
18 - 29 ปี 106 3.49 0.51 มาก 
30 - 39 ปี 110 3.45 0.50 มาก 
40 ปี ขึ้นไป 184 3.59 0.37 มาก 

รวม 400 3.52 0.45 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.33 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อายุ 40 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือ 18-29 ปี ส่วนช่วง
อายุที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ อายุ 30-39 ปี เมื่อนํามาเปรียบเทียบรายด้าน ผลการวิเคราะห์แสดงตาม
ตารางที่ 4.34 
 
ตารางที่ 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ที่มีอายุต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.552 2 0.776 3.909 0.021* 
ภายในกลุ่ม 78.823 397 0.199     

รวม 80.375 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.34 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ตามวิธีการของ LSD 
(Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.35 
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ตารางที่ 4.35 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Sig-
nificant Difference) ของ Fisher 

 

อายุ  18 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 ปี ขึ้นไป 
18 - 29 ปี 3.49 - 0.04 0.10 
30 - 39 ปี 3.45  - 0.14* 
40 ปี ขึ้นไป 3.59   - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.35 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนก
อายุ เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู่ 
ได้แก่ อายุ 30-39 ปี กับอายุ 40 ปี ขึ้นไป 
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สมมติฐานที่ 3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 73 3.20 0.32 ปานกลาง 
มัธยมศึกษา 135 3.30 0.37 ปานกลาง 
ปริญญาตรีขึ้นไป 192 3.54 0.44 มาก 

รวม 400 3.40 0.42 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.36 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมาคือ มัธยมศึกษา ส่วนระดับการ 
ศึกษาที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ประถมศึกษา เมื่อนํามาเปรียบเทียบรายด้าน ผลการวิเคราะห์แสดงตาม
ตารางที่ 4.37 
 
ตารางที่ 4.37 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย โดยรวม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 8.208 2 4.104 26.300 0.000* 
ภายในกลุ่ม 61.951 397 .156     

รวม 70.159 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.37 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองใน
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least 
Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.38 
ตารางที่ 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม 
จําแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant 
Difference) ของ Fisher 

 

ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรีขึน้ไป
ประถมศึกษา 3.20 - 0.10 0.34* 
มัธยมศึกษา 3.30  - 0.24* 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 3.54   - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.38 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา เปรียบ 
เทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู่ ได้แก่ ประถม 
ศึกษากับปริญญาตรีขึ้นไป และมัธยมศึกษากับปริญญาตรีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในด้านความคิด จําแนกตามดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 73 3.04 0.44 ปานกลาง 
มัธยมศึกษา 135 3.20 0.45 ปานกลาง 
ปริญญาตรีขึ้นไป 192 3.55 0.48 มาก 

รวม 400 3.34 0.50 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.39 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมด้านความคิด อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมาคือ มัธยม 
ศึกษา ส่วนระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ประถมศึกษา เมื่อนํามาเปรียบเทียบรายด้าน ผลการ
วิเคราะห์แสดงตามตารางที่ 4.40 
 
ตารางที่ 4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในด้านความคิด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 17.606 2 8.803 41.538 0.000* 
ภายในกลุ่ม 84.136 397 .212     

รวม 101.742 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.40 พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในความคิด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ตาม
วิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.41 
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ตารางที่ 4.41 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในด้านความคิด จําแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ 
LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 

 

ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรีขึน้ไป
ประถมศึกษา 3.04 - 0.16 0.51* 
มัธยมศึกษา 3.20  - 0.35* 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 3.55   - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.41 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด จําแนกตาม
ระดับการศึกษา เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 2 คู่ ได้แก่ ประถมศึกษากับปริญญาตรีขึ้นไป และมัธยมศึกษากับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
  



   66 
 

ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 73 3.17 0.34 ปานกลาง 
มัธยมศึกษา 135 3.26 0.42 ปานกลาง 
ปริญญาตรีขึ้นไป 192 3.50 0.48 มาก 

รวม 400 3.36 0.46 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.42 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นระดับการศึกษาที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมาคือ 
มัธยมศึกษา ส่วนระดับการศึกษาที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ประถมศึกษา เมื่อนํามาเปรียบเทียบรายด้าน 
ผลการวิเคราะห์แสดงตามตารางที่ 4.43 
 
ตารางที่ 4.43 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 7.715 2 3.857 20.435 0.000* 
ภายในกลุ่ม 74.939 397 0.189     

รวม 82.654 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.43 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองใน
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการวางแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ตาม
วิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.44 
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ตารางที่ 4.44 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ 
LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 

 

ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรีขึน้ไป
ประถมศึกษา 3.17 - 0.09 0.33* 
มัธยมศึกษา 3.26  - 0.24* 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 3.50   - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.44 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในวางแผน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 2 คู่ ได้แก่ ประถมศึกษากับปริญญาตรีขึ้นไป และมัธยมศึกษากับปริญญาตรีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 73 3.19 0.38 ปานกลาง 
มัธยมศึกษา 135 3.27 0.44 ปานกลาง 
ปริญญาตรีขึ้นไป 192 3.52 0.50 มาก 

รวม 400 3.38 0.48 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.45 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมาคือ 
มัธยมศึกษา ส่วนระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ประถมศึกษา เมื่อนํามาเปรียบเทียบรายด้าน 
ผลการวิเคราะห์แสดงตามตารางที่ 4.46 
 
ตารางที่ 4.46 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 7.647 2 3.823 18.176 .000* 
ภายในกลุ่ม 83.513 397 .210     

รวม 91.160 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.46 พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่
ตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.47 
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ตารางที่ 4.47 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ 
LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 

 

ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรีขึน้ไป
ประถมศึกษา 3.19 - 0.08 0.33* 
มัธยมศึกษา 3.27  - 0.25* 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 3.52   - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.47 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในวางแผน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 2 คู่ ได้แก่ ประถมศึกษากับปริญญาตรีขึ้นไป และมัธยมศึกษากับปริญญาตรีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 73 3.40 0.39 มาก 
มัธยมศึกษา 135 3.46 0.38 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 192 3.61 0.50 มาก 

รวม 400 3.52 0.45 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.48 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมาคือ มัธยม 
ศึกษา ส่วนระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ประถมศึกษา เมื่อนํามาเปรียบเทียบรายด้าน ผลการ
วิเคราะห์แสดงตามตารางที่ 4.49 
 
ตารางที่ 4.49 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.976 2 1.488 7.633 .001* 
ภายในกลุ่ม 77.399 397 .195     

รวม 80.375 399       
 

หมายเหตุ : * แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
  จากตารางที่ 4.49 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมือง
ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ตาม
วิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.50 
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ตารางที่ 4.50 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ  
LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 

 

ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรีขึน้ไป
ประถมศึกษา 3.40 - 0.06 0.21* 
มัธยมศึกษา 3.46  - 0.15* 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 3.61   - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.50 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตาม 
ระดับการศึกษา เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 2 คู่ ได้แก่ ประถมศึกษากับปริญญาตรีขึ้นไป และมัธยมศึกษากับปริญญาตรีขึ้นไป 
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สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน n  S.D. แปลผล 
5,000 - 10,000 บาท 120 3.32 0.47 ปานกลาง 
10,001 - 20,000 บาท 59 3.35 0.46 ปานกลาง 
มากกว่า 20,000 บาท 221 3.45 0.37 มาก 

รวม 400 3.40 0.42 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.51 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นกลุ่มรายได้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รายได้ มากกว่า 20,000 บาท รอง ลง
มาคือ รายได้ 5,000-10,000 บาท ส่วนรายได้ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 10,001-20,000 บาท ซึ่งผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ ปรากฏตามตารางที่ 4.52 
 
ตารางที่ 4.52 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย โดยรวม ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.506 2 .753 4.354 0.013* 
ภายในกลุ่ม 68.653 397 .173     

รวม 70.159 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.52 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant 
Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.53 
ตารางที่ 4.53 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant 
Difference) ของ Fisher 

 

รายได้ต่อเดือน   
5,000 -

10,000 บาท 
10,001 -

20,000 บาท 
มากกว่า 

20,000 บาท 
5,000 - 10,000 บาท 3.32 - 0.03 0.13* 
10,001 - 20,000 บาท 3.35  - 0.14* 
มากกว่า 20,000 บาท 3.45   - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.53 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามระดับรายได้เปรียบ 
เทียบรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู่ ได้แก่ รายได้5,000-
10,000 บาท กับรายได้มากกว่า 20,000 บาท และรายได้ 5,000-10,000 บาท กับรายได้มากกว่า 
20,000 บาท 
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ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน n  S.D. แปลผล 
5,000 - 10,000 บาท 120 3.15 0.60 ปานกลาง 
10,001 - 20,000 บาท 59 3.36 0.59 ปานกลาง 
มากกว่า 20,000 บาท 221 3.43 0.38 มาก 

รวม 400 3.34 0.50 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.54 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในความ 
คิด อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นกลุ่มรายได้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายได้ มากกว่า 
20,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ 10,001-20,000 บาท ส่วนรายได้ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ รายได้ 
5,000-10,000 บาท ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ปรากฏตามตารางที่ 4.55 
 
ตารางที่ 4.55 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 6.096 2 3.048 12.651 0.000* 
ภายในกลุ่ม 95.646 397 0.241     

รวม 101.742 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.55 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในความ 
คิด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ตามวิธีการของ 
LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.56 
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ตารางที่ 4.56 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในความคิด จําแนกตามรายได้ต่อเดือน เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD 
(Least Significant Difference) ของ Fisher 

 

รายได้ต่อเดือน   
5,000 -

10,000 บาท 
10,001 -

20,000 บาท 
มากกว่า 

20,000 บาท 
5,000 - 10,000 บาท 3.15 - 0.21* 0.28* 
10,001 - 20,000 บาท 3.36  - 0.07 
มากกว่า 20,000 บาท 3.43   - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.56 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามระดับรายได้เปรียบ 
เทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู่ ได้แก่ รายได้ 
5,000-10,000 บาท กับรายได้10,001-20,000 บาท และรายได้ 5,000-10,000 บาท กับรายได้
มากกว่า 20,000 บาท 
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน n  S.D. แปลผล 
5,000 - 10,000 บาท 120 3.30 0.48 ปานกลาง 
10,001 - 20,000 บาท 59 3.27 0.51 ปานกลาง 
มากกว่า 20,000 บาท 221 3.41 0.42 มาก 

รวม 400 3.36 0.46 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.57 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นกลุ่มรายได้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายได้ มาก 
กว่า 20,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ 10,001-20,000 บาท ส่วนรายได้ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายได้ 
5,000-10,000 บาท ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ปรากฏตามตารางที่ 4.58 
 
ตารางที่ 4.58 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.509 2 .754 3.691 0.026* 
ภายในกลุ่ม 81.146 397 .204     

รวม 82.654 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.58 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการ
ของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.59 
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ตารางที่ 4.59 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน เป็นรายคู่ตามวิธีการของ  
LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 

 

รายได้ต่อเดือน   
5,000 -

10,000 บาท 
10,001 -

20,000 บาท 
มากกว่า 

20,000 บาท 
5,000 - 10,000 บาท 3.30 - 0.03 0.11 
10,001 - 20,000 บาท 3.27  - 0.14* 
มากกว่า 20,000 บาท 3.41   - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.59 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน จําแนก
ตามระดับรายได้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 1 คู่ ได้แก่ รายได้ 5,000-10,000 บาท กับรายได้มากกว่า 20,000 บาท 
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ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน n  S.D. แปลผล 
5,000 - 10,000 บาท 120 3.31 0.55 ปานกลาง 
10,001 - 20,000 บาท 59 3.33 0.52 ปานกลาง 
มากกว่า 20,000 บาท 221 3.41 0.42 มาก 

รวม 400 3.38 0.48 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.60 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นกลุ่มรายได้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายได้ 
มากกว่า 20,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ 10,001-20,000 บาท ส่วนรายได้ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
รายได้ 5,000-10,000 บาท ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ปรากฏตามตารางที่ 4.61 
 
ตารางที่ 4.61 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.650 2 0.325 1.425 0.242 
ภายในกลุ่ม 90.510 397 0.228     

รวม 91.160 399       
 

 จากตารางที่ 4.61 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.62 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน n  S.D. แปลผล 
5,000 - 10,000 บาท 120 3.50 0.49 มาก 
10,001 - 20,000 บาท 59 3.45 0.43 มาก 
มากกว่า 20,000 บาท 221 3.55 0.43 มาก 

รวม 400 3.52 0.45 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.62 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นกลุ่มรายได้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รายได้ มากกว่า 
20,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ 5,000-10,000 บาท ส่วนรายได้ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายได้ 
10,001-20,000 บาท ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ปรากฏตามตารางที่ 4.63 
 
ตารางที่ 4.63 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.600 2 0.300 1.492 0.226 
ภายในกลุ่ม 79.775 397 0.201     

รวม 80.375 399       
 

 จากตารางที่ 4.63 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.64 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n  S.D. แปลผล 
เกษตรกร 85 3.28 0.33 ปานกลาง 
รับจ้างทั่วไป 106 3.33 0.49 ปานกลาง 
ค้าขาย 80 3.36 0.46 ปานกลาง 
รับราชการ 129 3.56 0.34 มาก 

รวม 400 3.40 0.42 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.64 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รับราชการ รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป เกษตรกร 
ส่วนอาชีพที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ค้าขาย ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ปรากฏตามตารางที่ 4.65 
 
ตารางที่ 4.65 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย โดยรวม ที่มีอาชีพต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 5.035 3 1.678 10.206 0.000* 
ภายในกลุ่ม 65.123 396 .164     

รวม 70.159 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.65 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant 
Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.66 
ตารางที่ 4.66 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม 
จําแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant Dif-
ference) ของ Fisher 

 

อาชีพ  เกษตรกร รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ 
เกษตรกร 3.28 - 0.05 0.08 0.28* 
รับจ้างทั่วไป 3.33  - 0.03 0.23* 
ค้าขาย 3.36   - 0.20* 
รับราชการ 3.56   - - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.66 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกอาชีพ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 คู่ ได้แก่ อาชีพเกษตรกรกับ
อาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้างทั่วไปกับอาชีพรับราชการ และอาชีพค้าขายกับกับอาชีพรับราชการ 
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ตารางที่ 4.67 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n  S.D. แปลผล 
เกษตรกร 85 3.14 0.43 ปานกลาง 
รับจ้างทั่วไป 106 3.23 0.62 ปานกลาง 
ค้าขาย 80 3.31 0.47 ปานกลาง 
รับราชการ 129 3.57 0.36 มาก 

รวม 400 3.34 0.50 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.67 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการคิด 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นอาชีพที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รับราชการ รองลงมาคือ 
รับจ้างทั่วไป เกษตรกร ส่วนอาชีพที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ค้าขาย ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ปรากฏตามตารางที่ 4.68 
 
ตารางที่ 4.68 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนรว่มในความคิด ที่มีอาชีพต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 11.584 3 3.861 16.960 0.000* 
ภายในกลุ่ม 90.159 396 0.228     

รวม 101.742 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.68 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการคิด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราย
คู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.69 
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ตารางที่ 4.69 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในความคิด จําแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least 
Significant Difference) ของ Fisher 

 

อาชีพ  เกษตรกร รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ 
เกษตรกร 3.14 - 0.09 0.17 0.43* 
รับจ้างทั่วไป 3.23  - 0.07 0.34* 
ค้าขาย 3.31   - 0.26* 
รับราชการ 3.57   - - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.69 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการคิด จําแนกตาม
อาชีพ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 คู่ 
ได้แก่ อาชีพเกษตรกรกับอาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้างทั่วไปกับอาชีพรับราชการ และอาชีพค้าขายกับ
กับอาชีพรับราชการ 
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ตารางที่ 4.70 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n  S.D. แปลผล 
เกษตรกร 85 3.24 0.37 ปานกลาง 
รับจ้างทั่วไป 106 3.28 0.49 ปานกลาง 
ค้าขาย 80 3.34 0.49 ปานกลาง 
รับราชการ 129 3.51 0.42 มาก 

รวม 400 3.36 0.46 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.70 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นอาชีพที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รับราชการ 
รองลงมาคือ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ส่วนอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ เกษตรกร ซึ่งผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ปรากฏตามตารางที่ 4.72 
 
ตารางที่ 4.71 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ที่มีอาชีพต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4.584 3 1.528 7.750 0.000* 
ภายในกลุ่ม 78.071 396 .197     

รวม 82.654 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.71 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการ
ของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.73 
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ตารางที่ 4.72 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน จําแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least 
Significant Difference) ของ Fisher 

 

อาชีพ  เกษตรกร รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ 
เกษตรกร 3.24 - 0.04 0.10 0.27* 
รับจ้างทั่วไป 3.28  - 0.06 0.23* 
ค้าขาย 3.34   - 0.17* 
รับราชการ 3.51   - - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.72 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในวางแผน จําแนกอาชีพ 
เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 คู่ ได้แก่ อาชีพ
เกษตรกรกับอาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้างทั่วไปกับอาชีพรับราชการ และอาชีพค้าขายกับอาชีพรับ
ราชการ 
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ตารางที่ 4.73 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n  S.D. แปลผล 
เกษตรกร 85 3.24 0.41 ปานกลาง 
รับจ้างทั่วไป 106 3.36 0.57 ปานกลาง 
ค้าขาย 80 3.29 0.52 ปานกลาง 
รับราชการ 129 3.53 0.36 มาก 

รวม 400 3.38 0.48 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.73 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รับราชการ รองลง 
มาคือ รับจ้างทั่วไป และเกษตรกร ส่วนอาชีพที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ค้าขาย ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบ 
เทียบ ปรากฏตามตารางที่ 4.75 
 
ตารางที่ 4.74 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่มีอาชีพต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 5.002 3 1.667 7.663 0.000* 
ภายในกลุ่ม 86.158 396 .218     

รวม 91.160 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.74 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ตามวิธีการ
ของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.76 
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ตารางที่ 4.75 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ จําแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least 
Significant Difference) ของ Fisher 

 

อาชีพ  เกษตรกร รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ 
เกษตรกร 3.24 - 0.12 0.05 0.29* 
รับจ้างทั่วไป 3.36  - 0.07 0.27* 
ค้าขาย 3.29   - 0.24* 
รับราชการ 3.53    - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.75 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในวางแผน จําแนกตาม
อาชีพ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 คู่ 
ได้แก่ อาชีพเกษตรกรกับอาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้างทั่วไปกับอาชีพรับราชการ และอาชีพค้าขายกับ
กับอาชีพรับราชการ 
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ตารางที่ 4.76 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n  S.D. แปลผล 
เกษตรกร 85 3.48 0.36 ปานกลาง 
รับจ้างทั่วไป 106 3.46 0.49 ปานกลาง 
ค้าขาย 80 3.49 0.49 ปานกลาง 
รับราชการ 129 3.62 0.42 มาก 

รวม 400 3.52 0.45 ปานกลาง
 

 จากตารางที่ 4.76 พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นอาชีพที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รับราชการ รองลง 
มาคือ รับจ้างทั่วไป และเกษตรกร ส่วนอาชีพที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ค้าขาย ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบ 
เทียบ ปรากฏตามตารางที่ 4.78 
 
ตารางที่ 4.77 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัด 
เลย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ที่มีอาชีพต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.831 3 .610 3.077 .028 
ภายในกลุ่ม 78.544 396 .198     

รวม 80.375 399       
 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.77 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ตามวิธีการของ 
LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางที่ 4.79 
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ตารางที่ 4.79 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ จําแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least 
Significant Difference) ของ Fisher 

 

อาชีพ  เกษตรกร รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ 
เกษตรกร 3.48 - 0.02 0.01 0.14* 
รับจ้างทั่วไป 3.46  - 0.03 0.16* 
ค้าขาย 3.49   - 0.12* 
รับราชการ 3.62    - 

 

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.78 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้านการมีส่วนร่วมในวางแผน จําแนกตาม
อาชีพ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 คู่ 
ได้แก่ อาชีพเกษตรกรกับอาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้างทั่วไปกับอาชีพรับราชการ และอาชีพค้าขายกับ
อาชีพรับราชการ 
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ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออก 
เสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 
ตารางที่ 4.79 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
 

ข้อเสนอแนะ 
จํานวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

1. คณะกรรมการการเลือกต้ังควรดําเนินการจัดการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นกลาง โปร่งใสทุกขั้นตอน 43 10.75 

2. คณะกรรมาการการเลือกต้ังควรดําเนินการป้องกันการทุจริต และควร
ณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสําคัญของการลง
ประชามติ 35 8.75 

3. สภาร่างรัฐธรรมนูญควรให้ความรู้เก่ียวกับเน้ือหาของร่างรัฐธรรมนูญให้
ประชาชนทราบมากกว่าน้ี  29 7.25 

4. ควรให้เวลาประชาชนในการทําความเข้าใจกับร่างรัฐธรรมนูญมากกว่า
น้ีเน่ืองจากมีเน้ือหามาก ประชาชนไม่สามารถทําความเข้าใจเน้ือหา
ทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้น 25 6.25 

5. ร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรเห็นแต่ประโยชน์ของกลุ่มตนเองเท่าน้ัน แต่ควร
คํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ 

 
19 

 
4.75 

6. ร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรคิดจะเอาแต่ชนะฝ่ายตรงข้ามหรือคิดถึงแต่
ประโยชน์ของฝ่ายตนเองเท่าน้ัน แต่ควรนึกถึงประโยชน์สาธารณะเป็น
หลัก 13 3.25 

 

หมายเหตุ: หน่ึงคนตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ หรือบางคนอาจไม่ตอบเลย 
 จากตารางที่ 4.79 พบว่า ประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จังหวัด
เลยเรียงลําดับตามค่าร้อยละ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ังควรดําเนินการจัด 
การลงมติร่างรัฐธรรมนูญด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นกลาง โปร่งใสทุกขั้นตอน จํานวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.75 รองลงมาคือ คณะกรรมาการการเลือกต้ังควรดําเนินการป้องกันการทุจริต และควร
ณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสําคัญของการลงประชามติ จํานวน 35 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 8.75 และสภาร่างรัฐธรรมนูญควรให้ความรู้เก่ียวกับเน้ือหาของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชน
ทราบมากกว่าน้ี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ควรให้เวลาประชาชนในการทําความเข้าใจกับร่าง
รัฐธรรมนูญมากกว่าน้ีเน่ืองจากมีเน้ือหามาก ประชาชนไม่สามารถทําความเข้าใจเน้ือหาท้ังหมดใน
ระยะเวลาอันสั้น จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรเห็นแต่ประโยชน์ของกลุ่ม
ตนเองเท่าน้ัน แต่ควรคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 
และร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรคิดจะเอาแต่ชนะฝ่ายตรงข้ามหรือคิดถึงแต่ประโยชน์ของฝ่ายตนเองเท่าน้ัน 
แต่ควรนึกถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 
 



 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความคิดเห็นพฤติ 
กรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 
2559 และ 3) ข้อเสนอแนะต่อพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2559 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
จํานวน 111,480 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการจากสูตร ทาโรยามาเน่ จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.913 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่สามกลุ่มขึ้นไปมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 ทั้งน้ีผู้วิจัยได้นําเสนอสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผล 
ผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่าง

รัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สรุปผลได้ดังน้ี 
5.1.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.50 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

44.50 มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ อายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 
27.25 และอายุ 18-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.50 จบปริญญาตรี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา 
จบมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.75 และจบประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.25 มีอาชีพราชการ คิด
เป็นร้อยละ 32.25 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.25 อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
26.50 และอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
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55.25 รองลงมาคือ รายได้ 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 และรายได้ 20,001-30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.75  

5.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ของประชนในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
สูงสุดไปหาตํ่าสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนในการร่วมตัด สิน
ใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้านการมีส่วนร่วมในความคิด ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังน้ี  
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการคิด พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง

ประชามติ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก จํานวน 1 ข้อ และ
ระดับปานกลาง 4 ข้อ เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาตํ่าสุด ได้แก่ ข้อ 4 ที่ว่า “ท่านมีส่วน
ร่วมกับรัฐมีการให้ข้อมูลโดยผ่านผู้นําชุมชนเพ่ือดําเนินการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2559” รองลงมาคือ ข้อ 5 ที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐมีการแจกเอกสารเพื่อช้ีแจงเก่ียวกับข้อมูล
ร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและชัดเจน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ท่านมี
ส่วนร่วมกับรัฐเพ่ือศึกษาชุมชนของท่าน เพ่ือให้ทราบประวัติการพัฒนา โครงสร้างทางสังคม ปัจจัย 
พ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากรของหมู่บ้าน การพูดคุยกับชุมชน การสํารวจเพ่ือให้มีแผนสอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ข้อ 4 ที่ว่า “การส่วนร่วมกับรัฐมีการให้ข้อมูลโดยผ่านผู้นําชุมชนเพ่ือดําเนินการช้ีแจงราย 
ละเอียดเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559” รองลงมาคือ ข้อ 5 ที่ว่า “การมีส่วนร่วมกับรัฐมีการแจก
เอกสารเพ่ือช้ีแจงเกี่ยวกับข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและชัดเจน” ส่วนข้อที่มีค่า 
เฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐเพ่ือศึกษาชุมชนของท่าน เพ่ือให้ทราบประวัติการ
พัฒนาโครงสร้างทางสังคม ปัจจัยพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากรของหมู่บ้าน การพูดคุยกับชุมชน การสํารวจ
เพ่ือให้มีแผนสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติ อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า “รัฐมีการเปิดเวทีอภิปราย
ความเห็นของท่านเพ่ือประกอบการตัดสินใจเพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559” รองลงมาคือ “รัฐมี
การประชุมปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความเห็นของท่านเพ่ือประกอบการตัดสินใจเพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ
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พ.ศ.2559” ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “รัฐเปิดโอกาสสํารวจความเห็นของท่านเพ่ือประกอบ 
การตัดสินใจเพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559” 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงประชามติ อยู่ในระดับมาก ข้อที่ค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า “ได้รับทราบข้อมูล
เก่ียวกับการแก้ไขการรับร่าง ไม่รับร่างจากรัฐอย่างต่อเน่ือง ตามช่องทางของรัฐ” รองลงมาคือ ข้อ 4 
ที่ว่า “รัฐมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการรับร่าง และไม่รับร่าง อย่างเสรีสามารถแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับกับร่างดังกล่าวได้” ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ได้รับทราบข้อมูลเก่ียว 
กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับรับร่างประชามติอย่างหลากหลายช่องทาง” 

5.1.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 
2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้  

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 
2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่าง
กัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน ผลการ 
วิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน ผลการ 
วิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

5.1.4 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

ประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียง
ประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จังหวัดเลย เรียงลําดับตามค่า 
ร้อยละ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ังควรดําเนินการจัดการลงมติร่าง
รัฐธรรมนูญด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คิดเป็นร้อยละ 10.75 รองลงมาคือ คณะกรรมาการการเลือกต้ัง
ควรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสําคัญของการลงประชามติ คิดเป็นร้อยละ 8.75 
และสภาร่างรัฐธรรมนูญควรให้ความรู้เก่ียวกับเน้ือหาของร่างรัฐธรรมนูญ คิดเป็นร้อยละ 7.25 ควรให้
เวลาประชาชนในการทําความเข้าใจกับร่างรัฐธรรมนูญ คิดเป็นร้อยละ 6.25 ร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรเห็น
แต่ประโยชน์ของกลุ่มตนเองเท่าน้ัน แต่ควรคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
4.75 และร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรคิดจะเอาแต่ชนะฝ่ายตรงข้ามหรือคิดถึงแต่ประโยชน์ของฝ่ายตนเอง
เท่าน้ัน แต่ควรนึกถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 3.25 

 
5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สามารถนําผลดังกล่าวมาอภิปรายผลได้ดังน้ี  

5.2.1 พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 
2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ประชามติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ช่วงก่อนที่จะมีการลงมติประชามติน้ัน มีการประชาสัมพันธ์ไม่
ทั่วถึง ประชาชนขาดความเข้าใจเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงทําให้ออกมาในระดับปานกลาง ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิรัช เพียรชอบ ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สิทธิทาง
การเมืองของผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง” ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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และผลการศึกษาของ ณัฐดิฐ อิสระเสนีย ได้วิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกต้ังและความพึงพอใจของ 
ประชาชนในการปฏิบัติงานของนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความสนใจใน 
การเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ดังน้ี  
ด้านการมีส่วนร่วมในการคิด พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง

ประชามติ อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการเลือก
ตัวแทนไปร่างรัฐธรรมนูญ และการออกไปทําประชาพิจารณ์ก่อนที่จะลงประชามติน้ัน ประชาชนราก
หญ้าจริง ๆ ไม่ได้เข้าไปร่วมในเวทีประชาพิจารณ์ จึงทําให้ส่วนใหญ่มีร่วมในการคิดอยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัชรพงษ์ จําปาวัน ศึกษาพบว่า การออกเสียงประชามติใน 
ร่างของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองเป็นรูปแบบของการออกเสียงแสดงประชามติที่กฎหมายให้
อํานาจกระทําซึ่งร่างน้ีกําหนดให้องค์พระประมุขเป็นผู้ที่มีอํานาจวินิจฉัยว่า สมควรหรือไม่ที่จํานําร่าง
รัฐธรรมนูญออกให้ประชาชนออกเสียงประชามติโดยมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติ อยู่ในระดับปานกลาง ที่
เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการลงประชามติเป็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายหรือ พระราชบัญญัติการลงประชามติ พ.ศ. 2559 จึง
ทําให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการลงประชามติ สอดคล้องกับการศึกษาของ  
ณัฐดิฐ อิสระเสนีย ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกต้ังและความพึงพอใจของ ประชาชนในการปฏิบัติ 
งานของนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม” ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความสนใจใน การเมืองท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับปานกลาง 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการ
ออกเสียงประชามติ อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากประชาชนไม่รับข้อมูลร่าง
รัฐธรรมนูญไม่ทั่วถึง เน้ือหาในร่างรัฐธรรมนูญเป็นภาษากฎหมาย ซึ่งประชาชนอ่านแล้วน้อยคนที่จะรู้
เรื่องและไม่สามารถอ่านได้หมดทั้งฉบับ จึงทําให้ประชาชนมีพฤติกรรมออกมาอยู่ในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรเชษฐ์ ไชยวงค ์ ได้วิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชน 
ในระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษาการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยตรงขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วน 
ร่วมในการใช้สิทธิเลือกต้ังแต่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองด้านอ่ืน และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะว่า ประชาชนเกิดความต่ืนตัวอยากที่จะมีการเลือกต้ังโดยเร็วเพ่ือให้บ้านเมืองเข้าสู่
ประชาธิปไตยที่จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม จึงมีพฤติกรรมด้านน้ีอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของ วิรัช เพียรชอบ ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองของผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง” ผลการศึกษา
พบว่า 1) พฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล 
ทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

5.2.1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
ปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ น้ันแสดงว่า ประชาชนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจะมีความเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมการลงประชามติสอดคล้องไปในแนวเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิรัช เพียร
ชอบ ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง” ผลการศึกษาพบว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มีเพศท่ีแตก 
ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

5.2.2 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 
2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ น้ันแสดงว่าประชาชนที่มีอายุมากย่อมมีความสนใจในปัญหา
บ้านเมืองมากกว่าคนที่อายุตํ่ากว่า หรือที่ยังเป็นหนุ่มสาวซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นนิสิตนักศึกษา สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ วิรัช เพียรชอบ ได้วิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองของผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่พบว่า ประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สิทธิทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไชยพร ตัณฑ์จิตานนท ์ ศึกษาการมีส่วน 
ร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในรูปเทศบาลโดยศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า อายุของประชาชนมี
ความสํานึกในหน้าที่พลเมืองมีนัยสําคัญทางสถิติในการอธิบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการใช้
สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภา เทศบาล 

5.2.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน ผลการ 
วิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าระดับการศึกษาจะมี
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แนวโน้มทําให้บุคคลได้สนใจข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ํากว่า เช่น การติด 
ตามความเคล่ือนไหวทางการเมือง มีความปรารถนาที่จะเข้าไปร่วมเป็นส่วนหน่ึงของบ้านเมือง เช่น
การแสดงออกถึงความคิดเห็นทางการเมือง การช่วยรณรงค์ในการออกเสียงลงประชามติ เป็นต้น 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยวัฒน์ รัฐขจร ได้ศึกษาเรื่องความเข้าใจทางการเมืองและมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ประชาชนผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทางการเมือง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เลือกต้ังมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาตํ่าหรือไม่มีการศึกษา 

5.2.4 ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า ผู้ที่มีรายได้สูงย่อมแสดงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจดีที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ จึงเป็นสาเหตุให้มีความสนใจที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม 
ทางการเมืองเพราะเขาทราบดีว่าปัญหาการเมืองย่อมเก่ียวข้องสัมพันธ์กับปัญหาเศรษฐกิจ ดังน้ันจึง 
มีพฤติกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะการลงประชามติแตกต่างจากผู้ที่รายได้ตํ่ากว่าที่มีความรู้สึกว่า
การเมืองการปกครองเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากพวกเขา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เอกชาติ แจ่มอ้น 
ได้วิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี : ศึกษา
กรณีอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี”ที่พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการ 
พฤติกรรมไปใช้สิทธิเลือกต้ังอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.2.5 ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 
2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า อาชีพก็เป็นตัวแปรหน่ึงที่มีผลต่อการเข้า
ไปมีบทบาทในกิจกรรมทางการเมือง เช่น การออกความคิดเห็นเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญ การช่วยเหลือ
ทางราชการรณรงค์ให้บุคคลออกไปใช้สิทธิลงประชามติ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับเน้ือหาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น น้ันแสดงว่าผู้ที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการลงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญไม่เหมือนกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิรัช เพียรชอบ ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการ
ใช้สิทธิทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแก
ลง จังหวัดระยอง ที่พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สิทธิทาง
การเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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5.2.6 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบว่าประชาชนมี
ข้อเสนอแนะมากที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ังควรดําเนินการจัดการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า ประชาชนมองว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังเป็น
หน่วยงานของรัฐอาจมีความโน้มเอียงไปในทางที่รัฐบาลหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องการ จึงมีความ
กังวลต่อการจัดการทําประชามติของคณะกรรมการการเลือกต้ัง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
นันทวัฒน์ บรมานันท์ ได้ศึกษาวิจัยการออกเสียงประชามติ พบว่า ประเทศไทยเคยมีการนําระบบ
การออกเสียงประชามติมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมรวม 4 ฉบับ และในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ได้นํา
เรื่องการออกเสียงประชามติมาบัญญัติไว้อีกคร้ังหน่ึงในมาตรา 214 มีการเลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ
หลายประการ เริ่มต้ังแต่เปลี่ยนเรื่องที่จะให้ประชาชนออกเสียงประชามติ การจัดการลงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญของ กกต. 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

สําหรับการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 5.3.1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการคิด พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองใน

การออกเสียงประชามติ ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐเพ่ือศึกษาชุมชนของ
ท่าน เพ่ือให้ทราบประวัติการพัฒนา โครงสร้างทางสังคม ปัจจัยพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากรของหมู่บ้าน 
การพูดคุยกับชุมชน การสํารวจเพ่ือให้มีแผนสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” ดังน้ันหน่วย 
งานที่เก่ียวข้องควรเปิดโอกาสให้ประชาผู้สนใจเข้ามามีบทบาทร่วมกับรัฐเพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
ภาคภูมิใจและอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 

 5.3.1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้อ 1 
ที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐเพ่ือศึกษาชุมชนของท่าน เพ่ือให้ทราบประวัติการพัฒนา โครงสร้างทาง
สังคม ปัจจัยพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากรของหมู่บ้าน การพูดคุยกับชุมชน การสํารวจเพ่ือให้มีแผน
สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสํารวจเพ่ือให้เขารู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าของและเกิดความภาคภูมิใจว่าผลงานเกิดจาก
พวกเขาเอง 

 5.3.1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้อ 1 
ที่ว่า “รัฐไม่เปิดโอกาสสํารวจความเห็นของประชาชนเพ่ือประกอบการตัดสินใจเพ่ือรองรับร่าง
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รัฐธรรมนูญพ.ศ.2559”ดังน้ันหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการสํารวจทัศนคติของประชาชนต่อการตัด 
สินใจในการลงประชามติผ่านการสํารวจทุกหน่วยงาน เช่น สํานักการสํารวจของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

 5.3.1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า 
“ได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับรับร่างประชามติเพียงช่องทาง” ดังน้ันหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องควรนําเสนอเน้ือหาสาระเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง ผ่าน
สื่อต่าง ๆ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ทุกระดับ 

 5.3.1.5 จากผลการศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชน พบว่า ประชาชนมีข้อเสนอ 
แนะว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังควรดําเนินการจัดการลงมติร่างรัฐธรรมนูญด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ดังน้ันคณะกรรมการการเลือกต้ังควรระมัดระวังในเรื่องที่จะเสี่ยงต่อการทุจริตในการลงประชามติใน
การรับร่างรัฐธรรมนูญ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการขยายพ้ืนที่สํารวจวิจัยเชิงสํารวจการลงประชามติ

ของประชาชนในระดับจังหวัด โดยอาศัยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอนเพ่ือให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 

 5.3.2.2 ควรมีการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรเพียงครั้งเดียว 
เช่น การวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factors Analysis) เพ่ือลดความเคลื่อนจากผลการวิจัย 
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Sigmund Freud. (1910). “The History of the Psychoanlytic”. Authorized English 

Translationby A.A.Brill. New York: The Macmillan Company.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 
1. พระนิทัศน์ ธีรปัญฺโญ, ดร.    
 การศึกษา  Ph.D. (Political Science) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล 
 การศึกษา Ph.D. (Political Science) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
 
3. ดร.ทองแพ ไชยต้นเทอืก 
 การศึกษา Ph.D. (Political Science) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
 
4. ดร.วินิจ ผาเจริญ 
 การศึกษา Ph.D. (Political Science) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
5. ดร.พูลสวัสด์ิ นาทองคํา      
  การศึกษา Ph.D. (การพัฒนา) 
            ตําแหน่งปัจจุบัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลร่องคํา   
  จังหวัดกาฬสนิธ์ุ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครือ่งมือ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง 
พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสยีงประชามติรา่งรฐัธรรมนญูปี 2559  

ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
---------------------------------- 

คําชี้แจง  
1. แบบสอบถามชุดน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย 
2. แบบสอบถามน้ีมี 3 ตอน  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออก

เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  
  1) ด้านการมีส่วนร่วมในความคิด จํานวน 5 ข้อ  
  2) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน จํานวน 5 ข้อ 
  3) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  จํานวน 5 ข้อ  
  4) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จํานวน 5 ข้อ  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด(Open-Questionnaire) เก่ียวกับปัญหาอุปสรรค 

และข้อเสนอแนะต่อพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 
2559 ในเขตอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย 

3. แบบสอบถามฉบับน้ีจะใช้สําหรับเก็บข้อมูลตามทัศนะของท่าน โดยผู้ศึกษาจะนําข้อมูล
ที่ได้ไปวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย 

4. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ
และนําเสนอเป็นภาพรวมเท่าน้ัน ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสถานภาพของท่านแต่อย่างใด จึงใคร่ขอความ 
ร่วมมือจากท่าน ได้กรุณาตอบแบบสอบถามชุดน้ีให้ครบถ้วน  

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ีและ 
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี  

 
วโรดม ฉลวยศรี 
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นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดกรอกแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงของ

ท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
1. เพศ 
   ชาย    หญิง  
 
2. อายุ 
   18 - 29 ปี    30 - 39 ปี 
   40 ปี ขึ้นไป 
 
3. การศึกษา 
   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา 
   ปริญญาตรีขึ้นไป    
 
4. อาชีพ 
   เกษตรกรรม    รับจ้าง 
   ค้าขาย    ข้าราชการ 
   อ่ืน ๆ  
 
5. รายได้/เดือน 
   5,000 - 10,000 บาท 

 10,001 - 20,000 บาท  
 มากกว่า 20,000 บาท  
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ปี 2559 ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 
คําชี้แจง โปรดกรอกแบบสอบถามและใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

มากที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

ด้านการมีส่วนร่วมคิด 

ระดับความคดิเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

1. รัฐมีการเปิดการรับฟังความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับ
ร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 อย่างทั่วถึงเป็นกลาง 

     

2. รัฐมีการการสํารวจความคิดเห็นของท่านโดยอาศัย
หน่วยงานทางราชการต่าง ๆ เป็นช่องทางสํารวจความ 
คิดเห็นของท่านอย่างทั่วถึงเป็นกลาง 

     

3. รัฐมีการจัดเวทีสาธารณะเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียว 
กับร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 ในเขตท้องถิ่นของท่าน
เพ่ือแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางความคิดเห็นของ
ท่าน 

     

4. รัฐเปิดโอกาสช่องทางให้ท่านสมารถแสดงความคิด 
เห็นได้เพ่ือการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความ 
คิดเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญ 

     

5. รัฐมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ 
ร่างรัฐธรรมนูญอย่างหลากหลายช่องทาง 

     

6. ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐเพ่ือศึกษาชุมชนของท่าน เพ่ือ 
ให้ทราบประวัติการพัฒนา โครงสร้างทางสังคม ปัจจัย 
พ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากรของหมู่บ้าน การพูดคุยกับ
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ชุมชน การสํารวจเพ่ือให้มีแผนสอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 

 

ด้านการมีส่วนร่วมคิด 

ระดับความคดิเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

7. ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ 
ให้ได้ตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนโดยการสอบ 
ถามกลุ่ม ต่าง ๆ และผู้นําของหมู่บ้านเพ่ือให้เกิดการ
วางแผนให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 

     

8. ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐมีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ต่อผู้นํา
และกรรมการหมู่บ้าน และขอความเห็นในการจัด การ
ประชุม ให้สะดวกราบรื่นทกุฝ่ายให้กับทุกคน เพ่ือเป็น
ข้อมูลนําเข้าเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนเกี่ยวกับร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 

     

9. ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐมีการให้ข้อมูลโดยผ่านผู้นํา
ชุมชนเพ่ือดําเนินการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับร่าง
รัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 

     

10. ท่านมีส่วนร่วมกับรัฐมีการแจกเอกสารเพ่ือช้ีแจงเก่ียว 
กับข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและ
ชัดเจน 

     

11. รัฐเปิดโอกาสสํารวจความเห็นของท่านเพ่ือประกอบ 
การตัดสินใจเพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 

     

12. รัฐมีการเปิดเวทีอภิปรายความเห็นของท่านเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.
2559 

     

13. รัฐมีการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ความเห็นของท่านเพ่ือ 
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.
2559 
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14. รัฐมีการประชุมปฏิบัติการ เพ่ือรับฟังความเห็นของ
ท่านเพ่ือประกอบการตัดสินใจเ พ่ือรองรับร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559  

     

 

ด้านการมีส่วนร่วมคิด 

ระดับความคดิเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

15. รัฐมีการใช้กลุ่มงานกลุ่มบุคคลเพ่ือรับฟังความเห็น
ของท่านเพ่ือประกอบการตัดสินใจเพ่ือรองรับร่าง
รัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 

     

16. รัฐมีการแจ้งข่าวและแผนดําเนินการการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน  

     

17. รัฐมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประชามติที่ออก
มาเป็นเอกฉันท์ แก่ประชาชนอย่างโปร่งใส 

     

18. ท่านได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
รับร่างประชามติอย่างหลากหลายช่องทาง 

     

19. รัฐมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการรับ
ร่างและไม่รับร่าง อย่างเสรีสามารถแสดงความคิดเห็น 
เก่ียวกับกับร่างดังกล่าวได้ 

     

20. ท่านได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการแก้ไขการรับร่าง ไม่
รับร่างจากรัฐอย่างต่อเน่ือง ตามช่องทางของรัฐ 
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ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และพัฒนา 
 

1)  .........................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

2)  .........................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

3)  .........................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

4)  .........................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

5)  .........................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

6)  .........................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง  

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสยีงประชามติรา่งรฐัธรรมนญูปี 2559  
ในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 

ข้อที่ 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
2. 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 
3. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
4. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
5. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
6. 1 0 0 1 1 3 0.6 สอดคล้อง 
7. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
8. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
9. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
10. 1 1 1 0 1 4 0.8 สอดคล้อง 
11. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
12.. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
13. 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 
14. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
15. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
16. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
17. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
18. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
19. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
20. 0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคล้อง 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

Item-Total Statistics 
 

ข้อที่ 
Scale Mean 

 if Item  
Deleted 

Scale Variance 
if Item  
Deleted 

Corrected  
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1 63.9667 63.137 .496 .912 
2 63.9333 64.478 .474 .912 
3 63.8000 63.269 .604 .908 
4 63.8000 66.786 .294 .916 
5 64.0000 67.172 .309 .915 
6 64.0333 65.344 .457 .912 
7 63.8333 63.592 .685 .907 
8 64.0000 63.517 .619 .908 
9 64.0333 63.551 .581 .909 
10 63.9667 63.068 .651 .907 
11 64.2667 66.685 .450 .912 
12 63.7000 64.286 .682 .907 
13 64.0333 62.792 .650 .907 
14 63.8333 62.144 .768 .904 
15 63.9667 61.826 .715 .905 
16 63.7333 63.995 .711 .907 
17 63.8000 63.614 .620 .908 
18 63.8667 64.533 .591 .909 
19 63.7667 64.047 .578 .909 
20 63.7333 66.340 .399 .913 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0.913 20 
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ประวตัิผู้วิจยั 
 
ชื่อ - สกุล  :  นายวโรดม ฉลวยศรี 

วัน เดือน ปี เกิด :  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534 

ที่อยู่ปัจจุบัน :  333 หมู่ 3 บ้านบุ่งผักก้าม ตําบลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง 

   จังหวัดเลย 42130 
 
 

การศึกษา 

 พ.ศ. 2556 : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ประสบการณก์ารทํางาน  

  : พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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