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วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 
Cultural Influences Elections Local Leaders, Phetchaburi Province 

 
ศุภเสฎฐ์ ปานคง1 

 
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี 2) ศึกษาวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และ 3) สังเคราะห์
หาแนวทางที่เหมาะสมต่อการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ และการสนับสนุนเพ่ิมเติมด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ 
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 398 คน สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุแบบขั้นตอน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสั้น 10 คน ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือ 
 ผลการวิจัยพบว่า   

1. วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ปัจจัยด้านการจูงใจและความเชื่อส่งผลต่อการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนใน
จังหวัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีสมการท านายในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

tot = -.473 (X6) + .345 (X4)   
3. แนวทางการพัฒนาการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ 1) ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมือง 2) บังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 3) 
สร้างจิตส านึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน 4) เพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้กับผู้บริหาร 
แต่ลดอ านาจในการบริหารงานด้านบุคคล 5) เจ้าหน้าที่รัฐต้องวางตัวเป็นกลาง และ 6) มีระบบการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรม การเลือกตั้ง ผู้น าท้องถิ่น 
 
Abstract 
 This research aims to 1) study of cultural influences elections local leaders 
Phetchaburi Province 2) study the factors that affect of cultural Iinfluences elections 
local leaders Phetchaburi Province and 3) synthesis of appropriate approaches to the 
cultural Iinfluences elections local leaders Phetchaburi Province. Using the quantitative 
research methodology and further supported by qualitative research methods. The 
sample 398 persons of People who are eligible to vote in Phetchaburi Province, 
stratified sampling. Questionnaires as a research instrument. The statistics used in this study 
were percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The 
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information is president of the local administration and director of the provincial 
election Phetchaburi including short 10 people, using in-depth interviews as a tool . 

The research results were as follows: 
 1. Cultural Influences elections local leaders Phetchaburi Province as a whole 
at a high level and elections local leaders Phetchaburi Province as a whole at a moderate 
level. 
 2. Factors of motivation and belief affect the election of local leaders in the 
provincial level of statistical significance .01 by a prediction equation in the form of 
the following standards are tot = -.473 (X6) + .345 (X4)   
 3. Guidelines for the development of the local leaders of the people in the 
province, including 1) provides for public participation in political expression, 2) enforce 
election laws strictly 3) create political consciousness in a democracy the people 4) 
increased authority to manager. But power cuts in the administration of the person 5) 
state officials must remain neutral and 6) a system to monitor the property of their 
candidacy. 
Keywords: cultural, elections, local leaders 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ด้าน
การเมืองการปกครอง การบริหาร และวัฒนธรรมของประชาชนคนไทย รวมทั้งเป้าหมายของ
สังคมไทยในอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้า เป็นที่แน่ชัดว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยยังคงเป็น
เป้าหมายที่คนไทยส่วนใหญ่ยึดมั่น และประสงค์จะเห็นการปกครองในระบบดังกล่าวอยู่ยงคงกระพัน
ต่อไปอีกตราบนานเท่านาน เท่าที่ยังหาระบบการปกครองใหม่ที่ดีกว่านี้ไม่ได้ ดังค ากล่าวของเปริคลีส 
(Pericles) นักปกครองชาวกรีซโบราณที่ว่า “รัฐธรรมนูญของนครรัฐเอเธนส์ เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็น
ประชาธิปไตย เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่อ านาจการปกครองมิได้อยู่ในมือของคนจ านวนน้อย แต่อยู่ใน
มือของของคนจ านวนมาก” การปกครองในรูปแบบดังกล่าวน าไปสู่การเรียกร้องให้ขยายสิทธิในการ
เลือกตั้งแก่ประชาชนโดยทั่วไป และการนิยามกฎหมายที่ดีกว่า ได้แก่ กฎหมายที่ไม่ท าลายชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงระบบการปกครองโดยประชาชนและเพ่ือประชาชนนั่นเอง 
ดังนั้นมาตรการอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและ
ประเทศชาติในวงกว้าง เช่น การกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นที่จะให้ประชาชนในทุกท้องถิ่น
ได้มีโอกาสปกครองตนเอง และควบคุมกลไกการปกครองให้สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และ
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการ ถือว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (นิยม รัฐอมฤต, 2550, น.103-104)    
 การเมืองไทยยังเป็นการเมืองของนักการเมือง ประชาชนยังไม่มีโอกาสจะเข้ามาสู่เวที
การเมือง ถ้าไม่อยู่ในเครือข่ายของนักการเมืองอาชีพ หรือนักธุรกิจการเมื อง การจัดตั้งชมรม หรือ
สหภาพ สหกรณ์ ยังเป็นเรื่องที่คนไทยไม่คุ้นเคย โครงสร้างสังคมไทย โดยเฉพาะในชนบท ยังเป็น
ระบบอุปถัมภ์ ในขณะที่ประชาชนในเมืองอาจจะช่วยตัวเองได้มากกว่าคนในชนบทในด้านเศรษฐกิจ 
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การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองของโลกและภายในประเทศ
มากกว่า (นิยม รัฐอมฤต, 2550, น.10)  
 วัฒนธรรมทางการเมือง (political culture) เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางสังคมที่เกิดจาก
การเรียนรู้ของมนุษย์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และความเข้าใจในเรื่องทางการเมืองหรืออาจ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความโน้มเอียงทางการเมือง (political orientation) ที่บุคคลมีผลวัตถุหรือ
พฤติกรรมทางการเมือง อันหมายถึงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่มีต่อประเด็นทางการเมือง 3 
ประเด็น คือ ระบบการเมือง องค์ประกอบของระบบการเมืองหรือที่เรียกว่าระบบย่อยของการเมือง
และบทบาททางการเมืองของตนที่มีต่อระบบการเมือง (Almond and Verba, 1963, น.13-14 อ้าง
ถึงใน จักษ์ พันธ์ชูเพชร, 2550, น.187) ซึ่งกล่าวได้ว่าถ้าพ้ืนที่ใดมีวัฒนธรรมการเมืองที่ดีก็ย่อมจะ
ส่งผลต่อการเมืองการปกครองในพ้ืนที่ที่มีความสงบสุข และมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
ในทางกลับกันถ้าหากในพ้ืนที่ดังกล่าวมีวัฒนธรรมการเมืองที่ไม่ดี ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีค่านิยมทาง
การเมืองที่ยึดติดกับระบบอุปถัมภ์ในการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นก็ตนเองก็ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตต่อตัวประชาชนเองในที่สุด 
ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาทางการเมืองและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเมืองทั้งปวง การพัฒนาทางการเมืองของสังคมใดจะประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่พึงประสงค์เป็นส าคัญ และการพัฒนาทางการเมืองของทุกสังคมจะมีโอกาสประสบความ
ล้มเหลวมาก ถ้าปราศจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองอย่างชัดเจน ซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้สังคมนั้นไร้
เสถียรภาพทางการเมือง อันจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2546, น.296-297) 
 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับว่ามีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน และการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองด้วยการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ถือเป็นการมีส่วนร่วมที่ส าคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพาะ
เมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นว่ากลไกของประชาธิปไตยเริ่มท างาน ซึ่งการเลือกตั้งจะน าไปสู่
กระบวนการประชาธิปไตยอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกฝ่ายบริหารหรือการออกกฎหมายโดยฝ่ายนิติ
บัญญัติเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และในการเลือกตั้งท้องถิ่นนี้ถือว่าเป็นการ
เลือกตั้งที่จะท าให้ได้ตัวแทนที่จะอยู่ใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นที่สามารถรับรู้และเข้าใจปัญหาของคน
ในท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการดูแลความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขของคนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 ที่ได้กล่าวถึงการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น และก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของท้องถิ่น เพ่ือเป็นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับประเทศ 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยที่ได้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
วางระบบการคัดสรรคนดีเข้ามาท าหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
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2. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 
3. เพ่ือสังเคราะห์หาแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

 
สมมติฐานของการวิจัย  
 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 6 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ การรับรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม 
และการจูงใจมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรี  จ านวน 
363,423 คน ใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1967, p.98) ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี 
รวมทั้งสั้น 10 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นค าถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ

รายการ เพ่ือให้เลือกตอบ (Check List) จ านวน 4 ข้อ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  
ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับวัฒนธรรม ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด ส าหรับข้อค าถามเชิงลบมีการให้คะแนนกลับกัน 

ตอนที่ 4 เป็นค าถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

2. แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง (In-dept Interview) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการเพ่ือให้เลือกตอบ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
2. วัฒนธรรมและการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี น าหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. วิเคราะห์วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาตัวแปร
ส าคัญในการอธิบายความผันแปรของการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

4. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะโดยใช้ค่าร้อยละ  
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5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.80 อายุมากที่สุด คือ 30-39 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 38.94 ระดับการศึกษามากที่สุด คือ มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.97 อาชีพมากที่สุด คือ 
ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 28.39 และส่วนใหญ่ไปเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 87.19 

2. ระดับวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ระดับปานกลาง 1 ด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความเชื่อ ด้านค่านิยม ด้านการรับรู้ ด้านความรู้
ความเข้าใจ ด้านการจูงใจ และด้านทัศนคติ 

3. ระดับการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ คือ ด้านส านึกความชอบด้วยเหตุผล ด้านความผูกพันทางการเมือง ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัยทางสังคมก าหนด 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ การจูง
ใจและความเชื่อ โดยสามารถร่วมกันท านายการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี
ได้ร้อยละ 28.5 

5. ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี มี
ดังนี้ 

1) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมือง 
2) บังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
3) ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยให้ความรู้ความ

เข้าใจแก่ประชาชน 
4) ปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานของท้องถิ่นโดยเพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้กับ

ผู้บริหาร แต่ลดอ านาจในการบริหารงานด้านบุคคล 
5) เจ้าหน้าที่รัฐต้องวางตัวเป็นกลาง 
6) มีระบบการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ระดับวัฒนธรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านความเชื่อมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนเชื่อว่าถ้าได้ผู้น าที่ดีหมู่บ้าน
ของท่านจะเจริญก้าวหน้า และการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งเป็นเรื่องที่ดี รองลงมาคือ ด้านค่านิยม 
โดยประชาชนมีค่านิยมชอบผู้น าท้องถิ่นบริหารงานแบบโปร่งใสมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่ าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านทัศนคติ ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมีทัศนคติว่านักการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่มีแต่คนที่โกง
บ้าน โกงเมือง ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของวิวัฒน์ เอ่ียมไพรวัน (2546, น.157-159) ที่กล่าวว่า การที่
บุคคล/กลุ่มบุคคลจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับความคิดหรือความ
เข้าใจของบุคคล/กลุ่มบุคคลต่อสิ่งต่างของการเมือง ซึ่งน าไปสู่การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการ
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เมือง เช่น กลุ่มพิทักษ์ต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อหรือเข้าใจว่าการสร้างเขื่อนมีผลท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย ซึ่งมีพฤติกรรมต่อต้านการสร้างเขื่อนต่าง ๆ แม้ว่าประเทศต้องเผชิญกับ
ภาวะอุทกภัยอย่างรุนแรงก็ตาม เป็นต้น 

2. ระดับการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ คือ ด้านส านึกความชอบด้วยเหตุผล ทั้งนี้เนื่องจากการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของ
ประชาชนจะกระท าอย่างละเอียดรอบคอบระมัดระวังโดยใช้ข่าวสารที่มากเพียงพอ รองลงมาคือ ด้าน
ความผูกพันทางการเมือง ทั้งนี้เนื่องจาก ประชาชนตัดสินใจเลือกบุคคลในการเลือกตั้งโดยขึ้นอยู่ กับ
ความน่าสนใจในตัวผู้รับสมัครการเลือกตั้ง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัยทางสังคม
ก าหนด ทั้งนี้เนื่องจาก ประชาชนไม่ได้ออกไปเลือกตั้งเพราะได้รับสินจ้างรางวัล (เงินหรือสิ่งของ) จาก
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่ไปเพราะอยากท าหน้าที่ความเป็นพลเมือง ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการของลัดดา 
งามโสภา (2553, น.80-84) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเลือกตั้งของ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเหตุผลที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (เฉพาะผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง) พบว่า ส่วน
ใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะเป็นหน้าที่ของประชาชน 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ การจูง
ใจและความเชื่อ ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมีแรงจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะอยากท าหน้าที่
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดี  โดยประชาชนเชื่อว่าถ้าได้ผู้น าที่ดีหมู่บ้ านจะ
เจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรมมา สิทธิ์ทอง (2553, น.175-181) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
พบว่า ปัจจัยที่สามารถร่วมท านายโอกาสการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2551 ได้แก ่เพศ ระดับการศึกษา ความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย พฤติกรรมที่มีความสอดคล้องต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อุดมการณ์ทางการเมือง
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต่อการเลือกตั้ง ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความสอดคล้องต่อนโยบายทาง
การเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

4. แนวทางการพัฒนาการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี มีทั้งสิ้น 6 
แนวทาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน การบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด การปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  การ
ปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานของท้องถิ่นโดยเพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้กับผู้บริหาร แต่ลด
อ านาจในการบริหารงานด้านบุคคล  การให้เจ้าหน้าที่รัฐวางตัวเป็นกลาง และการมีระบบการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุดารัตน์ นันทวงศ ์(2551, 
น.93-98) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบการตัดสินใจของผู้เลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจของการตัดสินใจของผู้เลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ได้
จ านวน 7 องค์ประกอบได้แก่ ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านความรู้ความเข้าใจในการปกครองรูปแบบ
เทศบาล ด้านการรณรงค์หาเสียง ด้านระบบอุปถัมภ์ ด้านสภาพปัญหาการตัดสินใจ ด้านนโยบายและ
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ภาพลักษณ์ของผู้สมัคร และด้านภูมิหลังของผู้สมัคร ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า การตัดสินใจของผู้
เลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลธงธานี ยังมีระบบอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์ของ
ระบบเครือญาติ และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ รวมถึงระบบท้องถิ่นนิยม และการจัดตั้งองค์กรในการ
หาเสียงมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลธงธานี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรเพ่ิมบทลงโทษทางกฎหมายส าหรับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเพ่ิมบทลงโทษ
นอกเหนือจากการตัดสิทธิทางการเมือง เพ่ือเป็นแรงขับให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากข้ึน  

2. หน่วยงานภาครัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการต่อต้านผู้น าท้องถิ่นจะท า
ให้ตัวเองเดือดร้อนนั้นลดน้อยลง เพราะปัจจุบันประชาชนยังมีความเชื่อเช่นนั้น ท าให้ประชาชนไม่
กล้าตรวจสอบหรือขัดแย้งกับนักการเมือง ส่งผลให้การคอรัปชั่นแพร่กระจายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เพราะไม่มีคนในพ้ืนที่คัดค้าน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาระบบอุปถัมภ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี 
2. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่น เช่น ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของผู้รับสมัครรับการเลือกตั้ง เป็นต้น 
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