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การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
DECIDING SUBDISTRICT COUNCIL MEMBERS OF THE PUBLIC IN THE DOWONTOWN DISTRICT 

KAMPHAENG  PHET 
ณรงค์   ศรีแปงวงศ์1 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 2) ศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และ  
3) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร แบ่งออกเป็น 3 อบต. คือ องค์การบริหารต าบลวังทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า และองค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี รวมทั้งสิ้นจ านวน 400 คน  และผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 23 คน และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า   
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้สมัคร รองลงมา คือ ปัจจัย ด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม   
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมอืง 
จังหวัดก าแพงเพชร  
  2.1  ด้านสังคม ประชาชนท่ีไปเลอืกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไปใช้สิทธิตามที่ตนเอง
มีสิทธิที่จะเป็นพลเมืองที่ดีคนหนึ่ง 
  2.2  ด้านเศรษฐกิจ  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวังกับได้เงินจากผู้รับสมัครคัดเลือกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีการพิจารณาเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง 
เพื่อจะได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญมากยิ่งขึ้น  
  2.3  ด้านผู้สมัคร ประชาชนให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ก็ยังมีความไม่มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะสามารถท าตาม
นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าได้จริงเพียงใด  
  2.4  ด้านจิตวิทยา ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่ใช่เป็นแค่การเลือกเพราะจริยธรรมทางสังคมแต่เป็นเพราะประชาชนมีหน้าที่หลักในการออกไปใช้สิทธิออกเสียง
เพื่อเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามามารถท่ีจะเข้ามาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้น 
 3. พฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ด้านภูมิ
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หลังทางเศรษฐกิจและสังคม รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และด้านบุคลิกภาพของตัวผู้สมัคร และด้านท่ี
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านพรรคและนโยบายพรรค  
ค าส าคัญ   : การตัดสินใจ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  
1นักศึกษาประจ าสาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the levels of people’s opinions related 
with the factors effected people’s vote of Sub-district, Administrative Organization council 
members in Muang District, Kamphaeng Phet Province 2) to study people’s opinions towards the 
vote of Sub-district, Administrative Organization council members in Muang District, Kamphaeng 
Phet Province and 3) to study people’s behaviors for the vote of Sub-district, Administrative 
Organization council members in Muang District, Kamphaeng Phet Province. The samples 
consisted of 400 eletorates in Wangthong Sub-district, Administrative Organization, Naborkham 
Sub-district  Administrative Organization and Khonthee Sub-district, Administrative Organization 
and 23 experts. The research instruments were a questionnaire and an interview. The data were 
analyzed using means, standard deviation and content analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1. In general, the levels of people’s opinions related with the factors effected people’s 
vote of Sub-district, Administrative Organization council members in Muang District, Kamphaeng 
Phet Province was of the moderate level. When considering each aspect it was found that the 
highest levels were candidates, psychology, economy respectively. The lowest means was 
society. 
 2. People’s opinions towards the vote of Sub-district, Administrative Organization council 
members in Muang District, Kamphaeng Phet Province was as follows: 
  2.1 For society it was found that people voted the candidates because of they 
wanted to be good citizen. 
  2.2 For economy it was found that people did not expect to get money from 
the candidates as people voted expert person for local development. 
  2.3 For the candidates it was found that people considered candidate’s policy 
for their voted but people were not sure that the candidates could do it or not. 
  2.4 For psychology it was found that people agreed that the eletion of Sub-
district, Administrative Organization members was not only the social ethics but eletion was their 
main function of voting knowledgeable persons for local-development. 
 3. In general, people’s behavior for the vote of Sub-district, Administrative Organization 
council members in Muang District, Kamphaeng Phet Province was at the moderate level. When 
considering each aspect it was found that the highest were the background of economy and 

Th
e 1

st 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



42 
 

  

society followed by information perception and the candidates. The lowest mean was party and 
party’s policy. 
KEYWORDS : DECISION / SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION COUNCIL  
 MEMBERS.  

บทน า 
 การเลือกตั้งจึงถือเป็นกิจกรรมส าคัญในกระบวนการทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เพราะเป็นที่มาของความชอบธรรมในการปกครองและเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารที่ตนเองเลือก การเลือกตั้งจึงกลายเป็นหัวใจส าคัญที่ต้องจัดให้มี
ขึ้นในทุกระดับการปกครองของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2550 จึงได้
ก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนในการเลือกผู้แทนเข้าไปท าหน้าที่
ปกครองผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชน แต่ด้วยสภาพการณ์ที่ผ่านมาประชาชนขาดความรู้   
ความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อการเลือกตั้งตามรูปแบบการปกครองส่วนต่าง ๆ ของไทย ประชาชน  จึงไม่ให้ความสนใจและ
ขาดการรักษาสิทธิในการเลือกตั้งประกอบกับความเบื่อหน่ายทางการเมือง ความถี่ในการจัดการเลือกตั้งบ่อยครั้ง 
ความคิดเห็นที่แตกแยกในการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับประเทศและระดับการปกครองท้องถิ่น  
บุญเลิศ  ช้างใหญ่ (2545, หน้า 12) ได้กล่าวว่า การเมืองน้ าเน่าเป็นการบ่อนท าลายชาติจากน้ ามือของคนบางส่วน 
ซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและตกทอดมาถึงปัจจุบัน จึงสร้างความเบื่อหน่วยและสิ้นศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองและระบบการเมือง เป็นเหตุให้คนไทยจ านวนไม่น้อยไม่อยากไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ถ้าประชาชน
ไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ก็เท่ากับว่าประชาชนสละสิทธิในการใช้อ านาจอธิปไตยเลือกผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
แทนตนในการบริหารปกครองประเทศ แสดงถึงความไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของชาติบ้านเมืองหรือ
ท้องถิ่นของตน ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไปเลือกตั้งกันน้อยมากก็เท่ากับว่าประชาชนปล่อยประเทศชาติ
บ้านเมืองไปตามยถากรรม หากผู้แทนที่ประชาชนส่วนน้อยเลือกเข้าไปเป็นคนไม่ดี ไม่มีความรู้คว ามสามรารถ  
อาจเข้าไปบริหารชาติบ้านเมืองแบบไม่มีคุณภาพแบะอาจเข้าไปใช้ต าแหน่งผูแ้ทนแสวงหาผลประโยชน์ได้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2548, หน้า 43) 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 โดยมีเหตุผลในการจัดตั้งเนื่องจากสภาต าบล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าให้การบริหารงานไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวนากรบริหารงานจึงได้ปรับปรุงฐานะของสภาต าบล และการบริหารงานของสภา
ต าบลเสียใหม่ ให้สามารถรองรับการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนได้มากยิ่งข้ึน รวมทั้งให้มีการยกฐานะสภาพต าบล 
ซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (กรมการ
ปกครอง, 2538, หน้า 76) 
 จะเห็นได้ว่า การก่อก าเนิดขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นมานั้น สอดคล้องกับแนววิถีชีวิตประชาธิปไตย  
ในการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง และใช้เสียงข้างมากในการตัดสินในปัญหา แต่เนื่องจากการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
กิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน จึงมักเกี่ยวพันกับอ านาจ ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ โดยที่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากประชาชนเข้ามาเป็นผู้น าในการบริหารงานของท้องถิ่น เกี่ยวพัน
กับอ านาจและผลประโยชน์ได้เสียของประชาชนโดยส่วนรวม จึงเป็นต าแหน่งซึ่งมักมีกิจกรรทางการเมืองเข้ามาก้าว
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กายแทรกแซงด้วยเสมอ มีการด าเนินการเพื่อให้ได้การเลือกตั้ง เช่น เดียวกับกิจกรรมการเมืองระดับอื่น ๆ เช่น  
มีการหาเสียง การระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง การจ้างวานให้ไปลงคะแนนเสี ยงให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง 
การพนัน การให้ค ามั่นสัญญาว่าจะตอบแทนประโยชน์ให้เมื่อได้รับการเลือกตั้ง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เกิดการแข่งขันกันสูงเพื่อให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ซึ่งจะท า
ให้พฤติกรรมของประชาชนในการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปได้ (นิวัฒน์  รุ่งสาคร, 2540, หน้า 3)  
 จังหวัดก าแพงเพชร  เป็นจังหวัดหนึ่งที่จะต้องด าเนินการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550  จังหวัดก าแพงเพชร มีองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 68 แห่ง ได้ด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งสุดท้ายในวันที่ 17  มิถุนายน  
พ.ศ. 2555 จากการเลือกตั้งครั้งนี้ พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ คือ  มีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อย
ละ 63 ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง  มีจ านวนบัตรเสียที่ได้จากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาก หน่วยเลือกตั้งมี
หลายจุดและมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปตามหน่วยต่างๆ จากเดิมที่เคยเลือกตั้ง และมีการย้ายผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจากนอกเขตอ าเภอเมือง เข้ามาในเขตเทศบาลเป็นจ านวนมากกว่าเดิม ในช่วงที่ใกล้การเลือกตั้ง (ส านักงาน
คณะกรรมการ การเลือกตั้งจังหวัดก าแพงเพชร, 2555, หน้า 5)  
 จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดก าแพงเพชร ในเรื่องของการร้องคัดค้านการ
เลือกตั้งของ กกต. จังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2553 พบว่า มีการร้องเรียนในเรื่องการให้ทรัพย์สิน 
แก่ชุมชน  การเก็บบัตรประชาชนเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนเลือกตั้ง  การให้ทรัพย์สิน 
(เงิน)  การใช้ดุลยพินิจให้นับคะแนนใหม่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการหลอกลวง การขาดคุณสมบัติเรื่องวุฒิการศึกษา
และการขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง ทางส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจึงรับเรื่องด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อไป แต่ทั้งนี้ปัญหาในการพิจารณาไต่สวนของส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สิ่งส าคัญคือ ระยะเวลา
ในการไต่สวนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ซึ่งใช้เวลาร่วม 1 ปี จึงท าให้เกิดความเสียหายเกินที่จะชดเชยได้  ทั้งทางด้าน
ประโยชน์โดยรวมของประชาชน และความเสื่อมเสียช่ือเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้ถูกร้องเรียน (ส านักงาน
คณะกรรมการ  การเลือกตั้งจังหวัดก าแพงเพชร, 2553, หน้า 7)   
  จากสภาพปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนยังมีอยู่น้อย อันอาจจะหมายถึง การยอมรับใน
ความส าคัญของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งยังมีน้อย และการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกันน้อยส่งผล
กระทบถึงความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตย เพราะหากประชาชนไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกันเป็นจ านวน
มากก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่มีความสนใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง อาจกล่าวได้ว่า  พฤติกรรม
การเลือกตั้งของประชาชน ประกอบด้วย  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พรรคและนโยบายพรรค  บุคลิกภาพของตัว
ผู้สมัคร และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเลือกตั้ง อาทิเช่น 
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านผู้ตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และปัจจัยด้านจิตวิทยา  ล้วนเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
 ดังนั้นจากข้อมูลพฤติกรรมการเลือกตั้งและข้อร้องเรียนที่กล่าวมาข้างต้น  มีอิทธิผลต่อการเลือกตั้ง เป็น
เรื่องส าคัญที่จะต้องท าการศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีต้องการทราบถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยการศึกษาในครั้งนี้จะท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกตั้ง คือ  การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร พรรคและนโยบายพรรค  บุคลิกภาพของตัวผู้สมัคร และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม  และสนใจที่จะ
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
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ก าแพงเพชร ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาในครั้งนี้จะ
ท าการศึกษาในปัจจัยหลักที่มีความส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  ปัจจัยด้านสังคม  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ปัจจัยด้านผู้
ตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และปัจจัยด้านจิตวิทยา   
  ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  และได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน
การรณรงค์ปลุกจิตส านึกของผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร ในคราวต่อไป และสามารถท าเป็นข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งได้  

  จุดมุ่งหมายของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนใน 
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอ 
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ทราบถงึระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

2. ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลของประชาชนใน 
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3. ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

  วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชน ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งนี้มีวิธีด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยแบ่ง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้เป็น 2  ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และศึกษาพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร แบ่งออกเป็น 3 อบต. คือ องค์การบริหารต าบลวังทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
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นาบ่อค าและองค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี รวมทั้งสิ้นจ านวน 30,220 คน (ข้อมูลงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร , 2556) 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร แบ่งออกเป็น 3 อบต. คือ องค์การบริหารต าบลวังทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
นาบ่อค า  และองค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี รวมทั้งสิ้นจ านวน 400 คน ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ท าการ
วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักของ Taro Yamane  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย      

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยไดจ้ัดท าแบบสอบถามแบบมีโครงสรา้ง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบก าหนด
ค าตอบให้เลือกตอบ 
  ตอนท่ี 2  สอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale)  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
  1.  ขอหนังสือแนะน าตัวจากงานประสานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ถึง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชรเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.  จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง 
  3.  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข้อมลูกับกลุม่ตัวอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด 
  4.  น าแบบสอบถามที่ไดร้ับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบค าถาม 
  5.  น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 
  1.  ข้อมูลเกีย่วกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหา
ค่าร้อยละ 
  2.  ข้อมูลแบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  2.  ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปร
ผลหาค่าเฉลี่ย  
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 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาความคิดเห็นเกีย่วกับการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชน ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีคุณสมบัติ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ที่มี
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  23  คน   
 เครื่องที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยน าผลจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้เป็นแนวในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในอ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร และผู้วิจัยด าเนินการจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาตรวจสอบ
และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงน าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 23  ท่าน  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมลูด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังน้ี 
  1.  ขอหนังสือแนะน าตัวจากงานประสานการจดับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ถึงผู้ใหส้ัมภาษณ์ 
  2.  ผู้วิจัยส่งหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ พร้อมติดต่อเพื่อนัดหมายในการสมัภาษณ์ 
  3.  สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ไดข้้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล หากมีข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วน ให้ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจนกว่าข้อมลูจนกว่าข้อมูลจะครบถ้วนสมบรูณ์น าข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์
มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 
  สรุปผล 
 การศึกษาการตัดสินใจเลือกสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร  ผลการวิจัยสรปุไดด้งันี้ 
 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ปัจจัยด้านผู้สมัคร รองลงมา  ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม  
  1.1  ปัจจัยด้านสังคม  พบว่า  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร            
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่            
เลือกเพื่อท่ีจะท าประโยชน์ต่อชุมชน  รองลงมา ได้แก่ เช่ือว่าจะสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ และเลือกเพราะเป็น
กฎระเบียบของสังคม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เลือกตามประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ปฏิบัติกันมา   
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  1.2  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  เลือกเพราะต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพในชุมชน รองลงมา ได้แก่ เลือกเพราะ
ต้องการให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น และเลือกเพราะเช่ือว่าสามารถจัดการด้านการผลิตและการตลาดให้แก่ชุมชนได้ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เลือกเพราะต้องการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  
  1.3  ปัจจัยด้านผู้สมัคร พบว่า ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ใ น
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เลือกตามคุณสมบัติผู้สมัคร รองลงมา ได้แก่  เลือกตามอารมณ์และ
ความรู้สึกส่วนตัว และเลือกตามประสบการณ์ด้านการท างานของผู้สมัคร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เช่ือว่าจะ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ            
  1.4  ปัจจัยด้านจิตวิทยา พบว่า ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ         
ปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  เลือกตามบุคลิกภาพท่ีดี รองลงมา ได้แก่  เลือกตามความสามารถในการ
รับรู้หรือตามข้อมูลที่ตนเองมีอยู่ และเลือกเพราะเป็นมติของสังคมและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เลือกเพราะเป็น
จริยธรรมทางสังคม  
 2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 23 ท่าน สรุปได้ดังนี้  
  2.1  ด้านสังคม  ประชาชนที่ไปเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไปใช้สิทธิตามที่
ตนเองมีสิทธิที่จะเป็นพลเมืองที่ดีคนหนึ่ง และประชาชนส่วนใหญ่ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเหตุเพื่อเลือกคนดีเข้ามา
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และพัฒนาให้มีวามเจริญกว่าท่ีผ่านมา และต้องการให้ได้สมาชิกหรือนายกที่ถูกต้อง
ไปพัฒนาท้องถิ่น 
  2.2  ด้านเศรษฐกิจ  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวังกับได้เงินจากผู้รับสมัครคัดเลือกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีการพิจารณาเลือกคนคนท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีแท้จริง 
เพื่อจะได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญมากยิ่งขึ้น  และประชาชนจะเลือกผู้ที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ของคนในชุมชนเพราะการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนเป็นเรื่องส าคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นท า
ให้การด าเนินชีวิตดีขึ้น 
  2.3  ด้านผู้สมัคร  ประชาชนให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ก็ยังมีความไม่มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะสามารถท าตาม
นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าได้จริงเพียงใด และด้านผู้สมัครเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพิจารณาเลือก
ของประชาชน โดยประชาชนจะให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้ที่จะเข้ามาต้องมีคุณสมบัตรที่จะ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
  2.4  ด้านจิตวิทยา  ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่ใช่เป็นแค่การเลือกเพราะจริยธรรมทางสังคมแต่เป็นเพราะประชาชนมีหน้าที่หลักในการออกไปใช้สิทธิออก
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เสียงเพื่อเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามามารถที่จะเข้ามาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้น และการรณรงค์ปลูก
จิตส านักด้านการเมืองท้องถิ่นของภาครัฐ ส่งผลให้ประชาชนเห็นความส าคัญกับการออกมาใช้สิทธิออกเสียงในการ
เลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นกันมากยิ่งขึ้นกว่าอดีต  
 3.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ า เภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ด้าน
ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม รองลงมา ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และด้านบุคลิกภาพของตัวผู้สมัคร และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านพรรคและนโยบายพรรค  
  3.1  ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  พบว่า ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เมื่อมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท าให้ท่านสนใจและต้องการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  รองลงมา 
ได้แก่  การสนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในหลายช่องทาง เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ  ป้ายโฆษณา คัทเอาท์ ฯลฯ และการพิจารณาการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ  และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการไปฟังการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
  3.2  ด้านพรรคและนโยบายพรรค  พบว่า ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ   ปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  พิจารณา
จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจเลือกตั้ง รองลงมา 
ได้แก่  การมีพรรคการเมือง/กลุ่มการเมือง หรือผู้สมัครที่ต้องการเลือกตั้งในดวงใจอยู่แล้ว และมีความช่ืนชมผู้สมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งท่ีมีการหาเสียงเฉพาะนโยบายพรรคของตนไม่โจมตีพรรคอื่น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับชุมชนหรือเพื่อนบ้านเกี่ยวกับนโยบายของพรรค/กลุ่มการเมือง  
  3.3  ด้านบุคลิกภาพของตัวผู้สมัคร พบว่า  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลอืกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  การพิจารณา
ผู้สมัครลงเลือกตั้งนั้น มีบุคลิกภาพเป็นเอกลักษณ์มีความแตกต่างจากคนอื่นเป็น  อันรับแรก  รองลงมา ได้แก่ การ
ให้ความส าคัญของผู้สมัครในการพิจารณาเลือกตั้งเกี่ยวกับบุคลิกภาพของ   ผู้เลือกตั้งท่ีแสดงถึงการมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง กล้าแสดงออก และการพิจารณาผู้สมัครเลือกตั้งจากการวางตัวที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุก ๆ คน  ความเป็น
กันเอง มีอารมณ์ขัน เมื่อพบปะพูดคุยด้วย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การให้ความส าคัญกับรูปร่าง หน้าตา ท่าทาง 
การเดิน  การพูด การแต่งกาย ของผู้สมัครในการพิจารณาเลือกตั้ง 
  3.4  ด้านภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
การตัดสินใจเลือกผู้สมัครเนื่องจากมีความช่ืนชมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชอบพอในตัวผู้สมัครเป็นการส่วนตัว 
รองลงมา ได้แก่ การเลือกผู้สมัครที่มีความมั่นคงของฐานะทางเศรษฐกิจในสังคมเป็นที่น่าเช่ือถือและเห็นว่าชุมชน
สามารถพ่ึงพาได้ และการเลือกผู้สมัครเพราะเป็นบุคคลที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของคนในท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับของ
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ท้องถิ่น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การให้ความส าคัญกับประวัติส่วนตัวของผู้สมัครในการพิจาณาก่อนตัดสินใจ
เลือกตั้ง  

  อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในอ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  มีประเด็นทีน่่าสนใจซึ่งควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวมและรายด้าน พบวา่  
  1.1  ปัจจัยด้านสังคม  ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับปานกลาง              
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  เลือกเพื่อที่จะท าประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเลือก
เพราะเชื่อว่าสามรถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ กล่าวคือ ประชาชนจะเลือกสมาชิกจากคนที่มีคุณสมบัติทีดีจะพัฒนาท้อ
ถิ่นให้เจริญและเป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเสรี ซาเหลา (2543, หน้า 65) ได้ศึกษา
ทัศนคติของประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ที่มีต่อการตั้งสมาชิกวุฒิสภา จากการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของผู้สมัครที่
ต้องการเลือกสมาชิกวุฒิสภามากท่ีสุด คือ เป็นผู้ที่มีความเสียสละและซื่อสัตย์ รองลงมาคือ  มีความรู้ความสามารถ 
มีผลงานโดดเด่นและมีช่ือเสียงในสังคม 
  1.2  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  เลือกเพราะต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ประชาชนส่วนใหญ่เลือกเพราะว่าต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ต้องการความมั่นคงด้านสาธารณูปโภค  
ซึ่งสอดคล้องกับ ปรีชา  แสงโชติ (2555, หน้า บทคัดย่อ) การพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและมีรายได้ที่
เพียงพอต่อการด ารงชีพสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของสมาชิกในครอบครัวได้ ยังเป็นเรื่องจ าเป็น เพรา ะหาก
ประชาชนยังต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องของตนเองและครอบครัวอยู่แล้วโอกาสที่ประชาชน  เข้ามามีสวนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องยาก การพัฒนาแบบบูรณาการ โดยท าให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรม
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี เพราะหากสิ่งที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในชุมชน
แล้ว ก็ง่ายที่จะสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  1.3  ปัจจัยด้านผู้สมัคร  ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เลือกตามคุณสมบัติผู้สมัคร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่
เห็นควรเลือกตามคุณสมบัตขิองผู้สมคัร กล่าวคือ ประชาชนจะเลือกสมาชิกจากคนท่ีมีคุณสมบัติที่ดีจะพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญและเป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี ซาเหลา (2543, หน้า 65) ได้ศึกษาทัศนคติ
ของประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ที่มีต่อการตั้งสมาชิกวุฒิสภาจากการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของผู้สมัครที่ต้องการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภามากท่ีสุด คือ เป็นผู้ที่มีความเสียสละและซื่อสัตย์ รองลงมาคือ มีความรู้ความสามารถ มีผลงาน
โดดเด่นและมีช่ือเสียงในสังคม นอกจากน้ียังให้ความส าคัญปัจจัยด้านบุคลิกภาพ กล่าวคือประชาชนจะเลือกสมาชิก
สภาเทศบาล จากคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีวัยวุฒิ สอดคล้องกับสราวุฒิ  วรพงษ์ (2536, หน้า 74) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการก้าวหน้าข้ึนสู่บุคคลช้ันน าทางการเมืองท้องถิ่นของเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกเทศบาลนคร
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เชียงใหม่ (พ.ศ.2533-2538) พบว่าสมาชิกเทศบาลส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมระหว่างที่ศึกษาอยู่เป็นส่วนใหญ่ เป็น
หัวหน้าช้ันเรียนหรือนักดนตรีของโรงเรียนและทั้งนี้อาจเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้บริหาร คือ
การเป็นผู้มีวัยวุฒิเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นที่พบ
เห็นและปฏิสัมพันธ์ด้วย 
  1.4  ปัจจัยด้านจิตวิทยา  ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  เลือกตามบุคลิกภาพที่ดี ทั้งนี้สอดคล้องกับ พนิดา  ประยูรศิริ (2541) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของนักการเมืองกับการยอมรับของประชาชนและได้กล่าวถึงผู้น าหรือนักการเมืองที่ดีควรมี
คุณภาพแห่งจิตใจหรือจริยธรรมประจ าใจนักการเมืองที่มีคุณสมบัติ ต้องมีประวัติดี มีการด าเนินชีวิตตั้งแต่อดีตที่
โปร่งใส ท้ังในชีวิตหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว จะต้องเป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อสาธารณชนและต้องมีชีวิตครอบครัว
เป็นแบบอย่าง ชีวิตครอบครัวจะเป็นภาพที่สะท้อนว่าหากนักการเมือง ยังไม่สามารถบริหารครอบครัวซึ่งเป็นสถาบัน
ที่เล็กที่สุดในสังคมได้ เมือด ารงต าแหน่งทางการเมืองเขาจะสามารถบริหารประเทศให้ดีได้อย่างไร นักการเมือง
จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่สัมมาอาชีพมาตลอด ไม่มีประวัติการทุจริต ไม่มีประวัติในการด าเนินธุรกิจที่สังคมไม่
ยอมรับ ไม่มีประวัติการเป็นนักเลงเจ้าพ่อหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพนัน รวมถึงธุรกิจที่สร้างปัญหาสังคมมาก่อน 
เพราะนักการเมืองไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังต้องได้รับการยอมรับจากนานา
ประเทศในโลกด้วย 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร   
  2.1  ด้านสังคม  พบว่า  ประชาชนที่ไปเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ไปใช้สิทธิ
ตามที่ตนเองมีสิทธิที่จะเป็นพลเมืองที่ดีคนหนึ่ง  เพื่อเลือกคนดีเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และพัฒนาให้มี
วามเจริญกว่าท่ีผ่านมา และต้องการให้ได้สมาชิกหรือนายกที่ถูกต้อง ไปพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้เนื่องจากการเลือกตั้งเป็น
กระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะประชาชนเป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตย ที่จะต้องไปออกเสี่ยงเลือกตั้งผู้แทนของตน เพื่อไปท าหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
ตัวแทนในการใช้อ านาจอธิปไตยทั้งในทางนิติบัญญัติและการบริหารกิจการของท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สายประพิศ  สายทองกู่ (2548) กล่าวว่า การเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองที่ส าคัญยิ่ง เพราะการเลือกตั้งเป็น
การแสดงออกซึ่งความต้องการของประชาชนท่ีจะสนับสนุนหรือคัดค้างการตัดสินใจของผู้น าในระบอบการเมือง การ
เลือกตั้งถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส าคัญอีกรูปแบบหนึ่งไม่ว่าประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย
หรือระบอบเผด็จการ เป็นกิจกรรมที่เกือบจะขาดไม่ได้ส าหรับการเมืองทุกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ให้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์  
  2.2  ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวังกับได้เงินจากผู้รับสมัครคัดเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพราะประชาชนส่วนใหญ่มีการพิจารณาเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถที่
แท้จริง เพื่อจะได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญมากยิ่งขึ้น และเลือกผู้ที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของคน
ในชุมชนเพราะการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนเป็นเรื่องส าคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นท าให้การ
ด าเนินชีวิตดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรา  พรหมชุติมา (2541) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของ
ประชาชนในชุมชนแออัด ในกรุงเทพมหานคร  พบว่า การที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
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ผู้น าชุมชนและบทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย ส าหรับพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนแออัดจะพบว่า 
ประชาชนในชุมชนแออัดไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินของผู้สมัครและหัวคะแนน 
  2.3  ด้านผู้สมัคร พบว่า ประชาชนให้ความส าคัญในด้านผู้สมัครเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พิจารณาเลือกของประชาชน โดยประชาชนจะให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ที่ดี มีความเสียสละและซื้อสัตย์ มีความรู้ความสามารถ มีผลงานที่โดดเด่นและมีช่ือเสียงในสังคม   ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2545) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้ง
วุฒิสภา พบว่า การพิจารณาผู้สมัครมีปัจจัยคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นปัจจัยในการเลือกของประชาชน  กล่าวคือ 
ผู้สมัครต้องมีความเป็นผู้น า มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีความคิดก้าวหน้า ไม่ท าสิ่งที่ผิดกฎหมาย มีวุฒิภาวะ ไม่มี
พฤติกรรมซื้อเสียงมาก่อน เข้ากับชาวบ้านได้ มีประสบการณ์ในการท างาน ปัจจัยนี้มีความส าคัญเป็นอันดับแรก  
  2.4  ด้านจิตวิทยา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่ใช่เป็นแค่การเลือกเพราะจริยธรรมทางสังคมแต่เป็นเพราะประชาชนมีหน้าที่หลักในการออกไปใช้สิทธิ
ออกเสียงเพื่อเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามามารถที่จะเข้ามาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้ ง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเพชรรินทร์ ตามวงศ์ (2553) ได้ศึกษาทัศนคติของประชาชนในจังหวัดพะเยา ที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2551 พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมาจากการ
เลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
เพราะประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ที่จะต้องไปออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตน เพื่อไปท าหน้าที่ในการ
บริหารท้องถิ่นให้เจริญมากยิ่งขึ้น  
 3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลของประชาชน 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า  
  3.1  ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ท่านสนใจและต้องการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จึงท าให้มีความสนใจและต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในหลายช่องทาง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ  ป้ายโฆษณา คัทเอาท์ ฯลฯ 
สอดคล้องกับ ลัดดา งามโสภา (2553) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส าหรับการรับข่าวการ
เลือกตั้งจากสื่อต่างๆ พบว่า  ส่วนใหญ่ได้รับข่าวการเลือกตั้งจากสื่อ ประเภทป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์/คัทเอาท์ 
และพิจารณาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ เช่นเดียวกับ สักขี  ผ่านจังหาร 
(2553) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของประชาชน : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพรสวรรค์ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนใหญ่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง โดยมีเหตุผลในการไปใช้สิทธิเพราะต้องการได้คนที่ตนพอใจไปเป็นผู้แทนในการติดตามข่าวสาร
การเลือกตั้ง ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารทุกวันจากป้ายประชาสัมพันธ์/ใบปลิว ปัจจัยความ สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ 
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ด้านการประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
  3.2  ด้านพรรคและนโยบายพรรค ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
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รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  พิจารณาจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
อันดับแรกในการตัดสินใจเลือกตั้ง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการพิจารณาจากนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงาน  
การวางแผนการท างานเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจการเลือกตั้ง พิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการ เมือง
ของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจเลือกตั้ง และมีพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองหรือผู้สมัครที่
ต้องการเลือกตั้งในดวงใจอยู่แล้ว สอดคล้องกับณัฐกร วิทิตานนท์ (2551, หน้า 12) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เลือกตั้งที่ผ่านมา บ่งช้ีสอดคล้องกันว่า แบบแผนพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทย ก็คือ  มีแนวโน้มไปลงคะแนน
เสียงโดยส านึกว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองดี สามารถตัดสินใจล้วงหน้าได้ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใด โดยค านึงถึงพรรค
และนโยบายของพรรคมากกว่าตัวผู้สมัคร 
  3.3  ด้านบุคลิกภาพของตัวผู้สมัคร ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การพิจารณาผู้สมัครลงเลือกตั้งนั้น มีบุคลิกภาพเป็น
เอกลักษณ์มีความแตกต่างจากคนอื่นเป็นอันรับแรก ทั้งนี้สอดคล้องกับสักขี ผ่านจังหาร (2553) ได้ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของประชาชน : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พร
รสวรรค์ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง โดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ล าดับที่ 1 ด้านการให้ความส าคัญต่อคุณสมบัติของผู้สมัคร 
พิจารณาผู้สมัครลงเลือกตั้งนั้นมีบุคลิกภาพเป็นเอกลักษณ์มีความแตกต่างจากคนอื่นเป็นอันดับแรก ให้ความส าคัญ
ของผู้สมัครในการพิจารณาเลอืกตั้งเกี่ยวกับบุคลิกของผู้เลอืกตั้งท่ีแสดงถึงการมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก 
และพิจารณาผู้สมัครเลือกตั้งจากการวางตัวที่มีความเป็นกันเอง มีอารมณ์ขัน เมื่อพบปะ พูดคุยด้วย 
  3.4  ด้านบุคลิกภาพของตัวผู้สมัคร ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  การตัดสินใจเลือกผู้สมัครเนื่องจากมีความช่ืนชมเป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ชอบพอในตัวผู้สมัครเป็นการส่วนตัว  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการเลือกผู้สมคัรเปน็การสว่นตัว เลือกผู้สมัครเนื่องจากมี
ความช่ืนชมเป็นที่นิยมของสังคมและชอบพอในตัวผู้สมัครเป็นการส่วนตัว เลือกผู้สมัคร  ที่มีความมั่นคงของฐานะ
ทางเศรษฐกิจในสังคมเป็นท่ีน่าเชื่อถือและเห็นว่าชุมชนสามารถพ่ึงพาได้ และเลือกผู้สมัครเพราะเป็นบุคคลที่รู้จักกัน
อย่างกว้างขวางของคนในท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น สอดคล้องกับ สักขี  ผ่านจังหาร (2553) ได้ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของประชาชน : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
พรสวรรค์ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่าด้านความ สัมพันธ์ทางสังคมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลของประชาชนใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  
1.1  ปัจจัยด้านสังคม องค์การบรหิารส่วนต าบลควรให้ความรู้แก่ประชาชนและรณรงค์ให้ออกมาใช้สทิธ์ในการ
เลือกตั้งการปกครองท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ผู้สนใจจะสมคัรเข้ารับการเลือกตั้งสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ควรพัฒนาตนเอง
ในด้านความรู้และบุคลิกภาพ 
1.3  ปัจจัยด้านผู้สมัคร ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ควรมีการพัฒนา
ตนเองในดานผลงาน กล่าวคือมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและควร
ท างานเพื่อสังคมให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในสังคมมากยิ่งขึ้น 
1.4  ปัจจัยด้านจิตวิทยา องค์การบริหารส่วนต าบลควรท าการศึกษาความต้องการในแต่ละสาขาอาชีพของคนใน
ชุมชนแล้วส่งเสริมสร้างความมั่นคงในสาขาอาชีพที่ประชาชนประกอบการอยู่รวมทั้งพัฒนาต่อยอดให้มีรายได้ที่ดี
กว่าเดิม 
 2. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  
  2.1  ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ควรมีการเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักแก่ 
ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของท้องถิ่น ส่งเสริมการร่วมรับฟังปราศรัยหาเสียง
ของผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.2  ด้านพรรคและนโยบายพรรค ควรมีการแนะน าและให้ความรู้แก่ประชาชนในการแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับชุมชนหรือเพื่อนบ้านเกี่ยวกับนโยบายของพรรค/กลุ่มการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยนโยบายของพรรค/กลุ่มการเมือง ในการหาเสียงเมื่อมีการ
เลือกตั้งแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกตั้ง 
  2.3  ด้านบุคลิกภาพของตัวผู้สมัคร ควรมีการแนะน าตัวของผู้สมัครทุกคน โดยสามารถแสดง
ความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเอง หน่วยงานภาครัฐให้ความรู้แก่ประชาชน ในการเลือกผู้รับสมัครเลือกตั้ง
โดยยึดความรู้ความสามารถ ความเสียสละ มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออกมีความตั้งใจการท างาน 
  2.4  ด้านภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ควรให้ความรู้ให้กับประชาชนในกรณีได้รับของหรือ
เงินค่าตอบแทนจากผู้สมัครเป็นการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง การพิจารณาเลือกผู้สมัครจากข้อมูลที่หลากหลาย
ด้านก่อนการตัดสินใจ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้านพ้ืนท่ีของการศึกษาวิจัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น ควรจะมีการศึกษาวิจัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นรูปแบบเทศบาล
ต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นด้วย เพื่อจะได้ทราบข้อแตกต่างในการตัดสินใจเลือกตั้งของ
ประชาชนเพื่อได้ข้อมูลมาพัฒนาการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 2. ควรมีการศึกษาถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวพัฒนาการการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน่ ควรเพิ่มเติมประเด็นการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชนเข้าไปเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะได้
มากยิ่งข้ึน 
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