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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาระดับการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ทั่วไปในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต าบลต้าผามอก
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
และแนวทางการแก้ไขท่ีมีต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปในเขตต าบลต้าผามอก อ าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม 
(Field Study) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตต าบลต้าผามอกอ าเภอลองจังหวัดแพร่ จ านวน ๔,๖๗๔ คน และสุ่ม
ตัวอย่างจากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๓๖๒ คน โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๔๘  
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยหาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จ านวน ๘ ท่าน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา 
 
 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑.  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ๑. ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ ๒) ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๗ ๓) ด้านการประเมินและการจัดล าดับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองตามหลักธรรมาธิปไตยโดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๑ และ ๔) ด้านการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง
ตามหลักธรรมาธิปไตยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔ 

 ๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จ าแนกตาม ปัจจัย
ส่วนบุคคลของ พบว่าประชาชนที่มี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน มีนัยส าคัญท่ี ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ คือ ๑) การ
ประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้ งไม่ชัดเจนควรมีบอร์ด
โปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ประจ าต าบลตามจุดถนนสายหลักให้ประชาชนมองเห็นชัดเพ่ือประชาสัมพันธ์
จัดหน่วยอบรมประจ าต าบลเข้าถึงประชาชนทุกหมู่บ้าน๒) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีหลักเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คนทั่วไปเลือกคือคนรู้จักเดิมที่คุ้นเคยควรสร้างหลักเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประชาชนควรให้โอกาสแก่ผู้สมัครใหม่ๆเพ่ือเป็น
ทางเลือก ๓) การประเมินว่าพรรคใดท าประโยชน์ให้ประเทศได้ท าได้ยากมากประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ยึดติดกับนักการเมืองหน้าเดิมๆผู้สมัครชื่อเดิมๆควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการประเมินและการ
จัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ควรให้โอกาสแก่ผู้สมัครหน้าใหม่ๆและพรรคการเมือง
ที่ไม่คุ้นเคยมีโอกาสในการท างานบ้าง และ ๔) ประชาชนไม่มีความเข้าใจด้านหลักธรรมาธิปไตย
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งควรให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความส าคัญของหลักธรรมาธิปไตยควรให้ความรู้ความเข้าใจและ
ความส าคัญของการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ งตามหลัก
ธรรมาธิปไตย 
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Abstract 
 

 Objectives of this research were 1. To study the level of voting in general 
election at Tapamok Sub-District, Long District, Phrae Province, 2. To compare the 
people’s opinions on voting in general election of the members of the House of 
Representatives at Tapamok Sub-District, Long District, Phrae Province classified by 
personal data and 3. To study problems, obstacles and recommendations for 
problems solving of voting in general election at Tapamok Sub-District, Long District, 
Phrae Province. 

Methodology was the Mixed Methods: The Quantitative Research, using 
survey method, collected data from 362 samples, derived from the populations of 
4,674 people who were eligible to vote in general election at Tapamok Sub-District, 
Long District, Phrae Province, using Taro Yamane’s formula with questionnaires that 
had  reliability value at 0.848.  The statistics used for data analysis were  frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis tested by t-test, F-test and 
One way ANOVA.  The Qualitative Research collected data from document and  8 
key informants by in-depth-interviewing  The data were analyzed by descriptive 
interpretation. 
 Findings of the were as follows:  
 1. People’s opinions on voting in general election of members of the 
House of Representatives at Tapamok Sub-District, Long District, Phrae Province, by 
overall, were at high level with the mean value at 4.19. Each aspect as 1) information 
of general election and information of candidates by Dhammatipateyya, virtue 
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supremacy, was at high level with the mean value at 4.32, 2) the criteria for voting 
decision making by Dhammatipateyya was at middle level with the mean value at 
3.47. 3) evaluation and candidate rating and political parties by Dhammatipateyya, by 
overall, were at high level with the mean value at 3.31 and 4) final decision making 
to vote for the candidates by Dhammatpateyya, by overall, was at the highest level 
with the mean value at 4.46  
 2. For the results of comparison of people’s decision to vote for members 
of the House of Representatives in general election at Tapamok Sub-District, Long 
District, Phrae Province, classified by personal data were that people with different 
age, status, educational level, occupations and income per month did not have 
different opinions, rejecting the set hypothesis. Only the people with different 
genders had different opinions at the statistical significant level at 0.01, accepting the 
set hypothesis. 
 3. Problems, obstacles and recommendations for decision to vote in 
general election of the members of the House of Representatives at Tapamok Sub-
District, Long District, Phrae Province were that, 1) public relations were not covered 
all areas. Candidates’ data were not clear. There should be projecting boards on the 
main roads for people to see and there should be mobile training teams to train 
people at every village, 2) people in general did not have criteria to vote, so they 
voted for those who were familiar, who they knew. There should be criteria for 
people to vote and people should give the opportunity for new candidates of their 
choices, 3) the assessment of political parties as of what parties did what for people 
was very difficult to do. So people voted for the parties and candidates they were 
familiar with, the old faces. There should criteria for people to assess and rate 
candidates and political parties. People should give chance to new candidates and 
new parties to represent people and 4) people did not have knowledge of 
Dhammatipateyya. People were not used to making final decision to vote 
independently. People should be informed the importance of Dhammatipateyya, 
and how to make final decision to vote for their representatives according to 
Dhammatipateyya, virtue supremacy.  
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สารบัญ  
 เรื่อง หน้า 
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กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง 
สารบัญแผนภาพ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
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บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๖ 
    
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗ 
 ๒.๑ แนวคิด เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๗ 
 ๒.๒ แนวคิด เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกตั้ง ๒๕ 
 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๓๔ 
 ๒.๔ หลักธรรมาธิปไตย ๕๒ 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๖๘ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๖๙ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๕ 
    
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๗๖ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๗๖ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๗๖ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ๗๘ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๘๑ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๘๒ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

 เรื่อง หน้า 
บทที ่๔ ผลการวิจัย ๘๓ 
 ๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๘๓ 
 ๔.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๘๕ 
 
 
 

๔.๓ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ 

 
 

๘๗ 
 ๔.๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบล 
ต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

 
 

๙๓ 
 ๔.๕ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบล 
ต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

 
 

๑๐๐ 
 ๔.๖ สรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

 
 

๑๐๖ 
 ๔.๗ องค์ความรู้ ๑๑๓ 
  ๔.๗.๑ องค์ความรู้ที่ได้รบัจากการวิจัย ๑๑๓ 
  ๔.๗.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ๑๑๖ 
    
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๑๘ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๘ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๒๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๓๐ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๓๐ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๑๓๐ 
  ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ๑๓๐ 
บรรณานุกรม  ๑๓๒ 
ภาคผนวก  ๑๓๘ 
ประวัติผู้วิจัย  ๑๗๙ 
 
 



(ซ) 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 
๒.๑ สรุปความหมายของการเลือกตั้ง ๑๒ 
๒.๒ สรุปความส าคัญของการเลือกตั้ง ๑๗ 
๒.๓ สรุปหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง ๒๐ 
๒.๔ สรุปปัจจัยการเลือกตั้ง ๒๒ 
๒.๕ สรุปแนวความคิดท่ีเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิของประชาชน ๒๓ 
๒.๖ สรุปแนวความคิดท่ีเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน ๒๕ 
๒.๗ สรุปความหมายของการตัดสินใจ ๒๕ 
๒.๘ การประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ๒๘ 
๒.๙ สรุปกระบวนการตัดสินใจเลือกตั้ง ๒๙ 
๒.๑๐ สรุปพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ๓๔ 
๒.๑๑ สรุปความเป็นมาของหลักประชาธิปไตย ๓๖ 
๒.๑๒ สรุปความหมายของหลักประชาธิปไตย ๓๘ 
๒.๑๓ สรุปลักษณะส าคัญของหลักประชาธิปไตย ๔๑ 
๒.๑๔ สรุปรูปแบบประชาธิปไตย ๔๖ 
๒.๑๕ สรุปรูปแบบประชาธิปไตยแบบผู้มีแทน ๕๒ 
๒.๑๖ สรุปความหมายของค าว่า "ธรรมาธิปไตย" ๕๔ 
๒.๑๗ สรุปหลักการส าคัญของธรรมาธิปไตย ๕๙ 
๒.๑๘ สรุปธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ๖๗ 
๒.๑๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ๗๒ 
๒.๒๐ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๗๔ 
๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน 

ต าบลต้าผามอก ใน ๘ หมู่บ้าน 
 

๗๗ 
๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๘๓ 
๔.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง เลือกตั้งทั่วไปสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ (๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๒) 

 
 

๘๕ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ 

ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ใน ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม 

 
 

๘๘ 
๔.๔ 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 

 
 
 

๘๙ 



(ฌ) 
 
 
ตารางท่ี 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง ตามหลักธรรมาธิปไตย 

 
 

 
๙๐ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตามหลักธรรมาธิปไตย 

 
 
 
๙๑ 

๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 

 
 
 
๙๒ 

๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จ าแนกตามเพศ 

 
 

๙๔ 
๔.๙ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จ าแนกตามอายุ 

 
 

๙๕ 
๔.๑๐ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จ าแนกตามสถานภาพ 

 
 

๙๖ 
๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

๙๗ 
๔.๑๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จ าแนกตามอาชีพ 

 
 

๙๘ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 
 
๙๙ 

๔.๑๔ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ๑๐๐ 
  



(ญ) 
 
 
ตารางท่ี 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

๔.๑๕ ปัญหา อุปสรรค การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  ด้านการ
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

 
 
 

๑๐๑ 
๔.๑๖ ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามหลักธรรมาธิปไตย 

 
 
 

๑๐๑ 
๔.๑๗ ปัญหา อุปสรรค การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไป

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  ด้านการ
สร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 

 
 

๑๐๒ 
๔.๑๘ ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

 
 
 

๑๐๒ 
๔.๑๙ ปัญหา อุปสรรค การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไป

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  ด้านการ
ประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ตามหลัก
ธรรมาธิปไตย 

 
 
 

๑๐๓ 
๔.๒๐ ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และพรรคการเมือง ตามหลักธรรมาธิปไตย 

 
 
 

๑๐๔ 
๔.๒๑ ปัญหา อุปสรรค การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไป

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการ
ตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ ง ตามหลัก
ธรรมาธิปไตย 

 
 
 

๑๐๔ 
๔.๒๒ ข้อเสนอแนะ การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไป

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการ
ตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ ง ตามหลัก
ธรรมาธิปไตย 

 
 
 

๑๐๕ 
๔.๒๓ สรุปการสัมภาษณ์ ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสาร

เกี่ยวกับผู้สมัคร 
 

๑๐๗ 
 



(ฎ) 
 
 
ตารางท่ี 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

๔.๒๔ สรุปการสัมภาษณ์ ด้านรูปแบบและวิธีการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
เลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 

 
๑๐๘ 

๔.๒๕ สรุปการสัมภาษณ์ ด้านรูปแบบและวิธีการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและพรรคการเมือง 

 
๑๐๙ 

๔.๒๖ สรุปการสัมภาษณ์ ด้านการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใด
คนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยใด 

 
๑๑๐ 

๔.๒๗ สรุปการสัมภาษณ์ ปัญหาในกระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในเขต
ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นอย่างไร 

 
๑๑๑ 

๔.๒๘ สรุปข้อแนะน า ข้อเสนอแนะ การตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในเขตต าบล 
ต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ควรเป็นไปอย่างไร 

 
๑๑๒ 

   
   
   
   

 



(ฐ) 
 

 
ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

 
ค ำย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก  

ในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๕๐ และ 
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นหลัก ในการอ้างอิง ซึ่งจะ
ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๒๗. หมายความว่า ระบุถึง พระ
วินัยปิฎก มหาวคฺคปาลิ ฉบับภาษาบาลี เล่มที่ ๔ ข้อที่ ๓๒ หน้าที่ ๒๗ หรือ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
หมายความว่า ระบุถึง พระวินัยปิฎก มหาวรรค ฉบับภาษาไทย เล่มที่ ๔ ข้อที่ ๓๒ หน้าที่ ๔๐ เป็นต้น 
ทั้งนี ้โดยใช้ระบบคําย่อ ดังต่อไปนี้  
 

พระสุตตันตปิฎก 
 ขุ.ธ.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 



(ฏ) 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่  หน้า 

๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๖ 
๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รบัจากการวิจัย ๑๑๔ 
๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ๑๑๖ 
 



 
 

 
๑ 

 

 
 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาสู่การ
ปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนได้รับ
การพิจารณาจากผู้รับผิดชอบว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญตลอดมา เพราะเนื่องจากจะเป็นไปตาม
หลักการปกครองระบบประชาธิปไตย ที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง จึงเป็น
จุดเริ่มต้นในการเลือกตั้งของประเทศไทย เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปท าหน้าที่ในการปกครองประเทศไทย  ประวัติความเป็นมาของการเลือกตั้ง
เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชได้ยุติลงในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๖ เมื่อพันเอกพระยา
พหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลได้ปราบกบฏเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
บ้านเมืองสงบลงแล้วจ าต้องมีการเลือกตั้งเกิดข้ึนการเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทยจึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๖ เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในประเทศไทย มีการ
แบ่งการปกครองเป็นจังหวัด มีจังหวัดทั้งสิ้น ๗๐ จังหวัด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ แล้ว สามารถเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประเภทที่หนึ่ง ได้ทั้งหมด 
๗๘ คน โดยส่วนใหญ่จะสามารถเลือกผู้แทนฯได้จังหวัดละคน มีบางจังหวัดที่มีผู้แทนฯได้มากกว่าหนึ่ง
คน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดนครราชสีมา มีผู้แทนฯได้ 
๒ คน ขณะที่จังหวัดพระนครและจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้แทนฯได้ ๓ คน ซึ่งขณะนั้นรัฐธรรมนูญ
ก าหนดอัตราประชากร ๒๐๐,๐๐๐ คนต่อการมีผู้แทนฯได้หนึ่งคนระบบการเลือกตั้งประกอบด้วย
สมาชิก ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และสมาชิก ประเภทที่ ๒ 
มาจากการแต่งตั้งโดยพระบรมราชโองการ๑ 
 การเลือกตั้งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการทางการเมือง โดยเป็น 
เงื่อนไขที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งเป็น 
การแสดงออก ซึ่งเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ ในอันที่จะมอบความไว้วางใจให้ 
ตัวแทนของปวงชนไปใช้อ านาจแทนตน การออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิ อันจะเห็นได้เด่นชัดจาก 
บัญญัติข้อ ๒๑ (๑) แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (universal declaration of human 
rights) สรุปใจความส าคัญได้ว่า “เจตจ านงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐานพ้ืนฐานแห่งอ านาจของ
รัฐบาล ผู้ปกครอง เจตจ านงดังกล่าวต้องแสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราว

                                                           

 ๑ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, "ประวัติกำรเมืองไทย ๒๔๗๕-๒๕๐๐", มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ลักษณ์), หน้า ๗. 



 
 

 
๒ 

 

ตามก าหนดเวลาด้วยการลงคะแนนเสียงของหญิงชาย โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเท่ากันและกระท า 
เป็นการลับด้วยวิธีการอ่ืนใดที่จะรับประกันให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้เป็นไปโดยเสรี”๒ 
 หลักการของประชาธิปไตย ซึ่งยอมรับอ านาจอธิปไตยของปวงชนที่รัฐบาลจะต้องมาจาก
ความยินยอมของประชาชน โดยวิธีการที่ดีที่สุดที่จะให้มีรัฐบาลที่ประชาชนยอมรับ คือ ให้มีการ
เลือกตั้งและจากความเชื่อของประชาธิปไตยว่า มนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผลที่จะใช้ดุลยพินิจของ ตัวเองได้ 
ประชาชนสามารถเลือกตั้งตัวแทนแนะนโยบายที่เหมาะสมกับความต้องการของเขาได้ การเลือกตั้งใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้น จะต้องยินยอมให้ประชาชนจ านวนมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับกระบวนการปกครอง เป็นหัวใจของกิจกรรมการเมือง
ทุกระบบ ดังนั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน 
และเพ่ือประชาชนนั้น ในลักษณะเดียวกันการเลือกตั้ง ในระบบการเมืองอ่ืน ๆ ก็มีความส าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนกว่ากันมากนัก โดยเฉพาะท าให้สามารถระดมมติมหาชน และสร้างความชอบธรรมในการ
ปกครองได้อย่างดีเยี่ยม การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่มีปัจจัยเกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อนยิ่ง 
เป็นการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันทางการเมืองสูง ยิ่งมีการใช้เทคนิคและกุศโลบายต่าง ๆ ในกิจกรรม
เลือกตั้งสูงตามไปด้วย ดังนั้น การเลือกตั้ง ในปัจจุบันจะมีความซับซ้อน หรือปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องมากขึ้น 
มีคนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น มีการใช้เงินในการเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก สร้างความส าคัญให้แก่องค์กร
การเมืองต่าง ๆ มากขึ้น และที่ส าคัญ คือ การเลือกตั้งได้สร้างความชอบธรรมให้กับการปกครอง
สมัยใหม่ได้อย่างดียิ่ง สามารถก าหนดได้ทันทีจะให้ใครหรือกลุ่มใดเป็นผู้ปกครอง และการเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในประเทศ ที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของระบบการปกครอง โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง เป็นการให้เกียรติยกย่องประชาชนว่ามี
ความสามารถสรรหาผู้แทนของตนมาปกครองได้ นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกของการน า
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของการเมืองในระดับชาติต่อไปอีกด้วย๓ 
 การเลือกจึงตั้งเป็นการแสดงออกของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัดค่า
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ “ดูจ านวนผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง” การ
ออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนมีผลกระทบที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการเมืองเพราะสามารถก าหนด
ผู้ที่จะเข้าหรือออกจากการด ารงต าแหน่งส าคัญทางการเมืองได้ ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะ
ประเทศท่ีมีวิวัฒนาการอันต่อเนื่องในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย เช่น อังกฤษ อเมริกา การ
เข้ามีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการออกเสียงเลือกตั้ง มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งต่างกับ
ประเทศท่ีก าลังพัฒนาทั้งหลายที่อัตราการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มี

                                                           

 ๒กระทรวงการต่างประเทศ, "ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน", (กรุงเทพมหานคร: กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ, ๒๕๕๑), หน้า ๒๖. 
 ๓วัฒนิกา ศิลปกุล, "ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ", ปัญหำพิเศษปริญญำรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนท้องถิ่น, 
(วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐), หน้า ๑-๓. 



 
 

 
๓ 

 

อัตราที่ต่ าและมีแนวโน้มไม่แน่นอน๔ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การตัดสินใจการไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองของ
ไทย และเป็นรูปแบบการปกครองที่สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยจากระดับพ้ืนฐานมากที่สุด 
 ซึ่งการเลือกตั้งหากเรามองถึงภาพที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแล้วนั้น ก็ต้องมองภาพต่อไปที่ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เราจะมองเห็นได้ว่ามีหลายครั้งที่มีข่าว
เรื่องความไม่โปร่งใส ความไม่ยุติธรรม การซื้อสิทธิ การขายเสียง๕ ซึ่งหากเราต้องการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวนี้ให้ได้ อาจต้องน าหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพ่ือควบคุม หรือก ากับ
ดูแล ซึ่งหลักธรรมที่ทางผู้ศึกษาน ามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ "ธรรมาธิปไตย" คือถือธรรมเป็นใหญ่ 
คือ ถือหลักการ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระท าด้วยการค านึงถึงสิ่งที่ได้
ศึกษา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การรู้จักพิจารณาอย่างถ่องแท้ 
ตามก าลังสติปัญญา และมุ่งคิดพิจารณาด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงาม 
ตามหลักโดยทั่วไปได้แก่ การรู้จักเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา และข้อบังคับทางสังคมหรือ
องค์กรนั้น ๆ๖ ดังนั้นหากเราต้องการถือเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ จะต้องยึดหลักธรรมาธิปไตย โดย
มิได้ถือตนหรือถือโลกเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็น
อย่างยิ่ง 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ เกี่ยวกับระดับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การรับรู้ข่าวสาร และการไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตยข้างต้น ว่ามีผลความคิดเห็นเป็นอย่างไร มีแนวทาง
แก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ ที่เกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
แนวทางและกระบวนการการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ ในอนาคตข้างหน้าต่อไป 
 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑ ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
                                                           

 ๔ประหยัด หงษ์ทองค า, "กำรพัฒนำทำงกำรเมืองโดยกระบวนกำรปกครองส่วนท้องถิ่น", (กรุงเทพ 
มหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พาพาส, ม.ป.ป.), หน้า ๗. 
 ๕พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, (๒ เมษายน ๒๕๖๒), "ควำมสุจริตขั้นสูง และสมบูรณ์แบบของกำรเลือกต้ัง 
(Electoral Integrity)", [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.matichon.co.th/article/news_1431643, 
[๑๙-สิงหาคม-๒๕๖๒]. 
 ๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), "ธรรมำธิปไตยไม่มำจึงหำประชำธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ : 
รัฐศำสตร์กับนิติศำสวตร์)", พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑-๑๓. 
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 ๑.๒.๓ การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปของประชาชน ในเขตต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ มีปัญหา อุปสรรค และมีข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขควรเป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่
 ๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขที่มีต่อการไปใช้
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในเขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่" ก าหนดขอบเขต
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ มุ่งศึกษาในประเด็น การไปใช้สิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งทั่วไป การตัดสินใจเลือกตั้ง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย หลักธรรมาธิปไตย 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพส่วนบุคคลของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อเดือน 
 ๒) ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
ข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย ๒) ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
เลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย ๓) ด้านการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ 
๔) การตัดสินใจสุดท้ายก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร และผู้ให้ข้อมูล 
 ๑) ประชำกรผู้ตอบแบบสอบถำม ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในต าบล 
ต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๓,๘๒๙ คน แบ่งเป็น
ชาย ๑,๘๗๙ คน และหญิง ๑,๙๕๐คน๗ 

                                                           

 ๗ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดแพร่ , กำรใช้สิทธิเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดแพร่, (แพร่: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๒), (อัดส าเนา). 
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 ๒) ผู้ให้สัมภำษณ์ คือผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๘ ท่าน 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
 พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เขตการปกครอง ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่ ประกอบไปด้วย ๘ หมู่บ้าน คือ บ้านผามอก บ้านน้ าริน บ้านปง บ้านเกี่ยงพา บ้านอิม บ้านใหม่
พม่า บ้านม่วงเจริญ และบ้านปงใต้ 
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน 
 
๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ๑.๕.๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่
แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่
แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๓ ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่
แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๔ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๕ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่
แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๖ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
แตกต่างกัน 
 
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ควำมคิดเห็นของประชำชน คือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งทั่วไป ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ใน ๔ ด้านคือ
๑) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๒) ด้านการ
สร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้ง ๓) ด้านการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ
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๔) ด้านการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง น ามาวิเคราะห์หาปัจจัยใน
การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป 
 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร คือ การที่ราษฎรใช้สิทธิของตนเองออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนเพ่ือท าหน้าที่แทนตนในการปกครองแต่ละระดับประเทศ ในที่นี้หมายถึง
การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ ๒๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒  
 กำรตัดสินใจในกำรเลือกตั้ง คือ กระบวนการในการตัดสินใจเพ่ือท าการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ซึ่งเป็นทฤษฎีหลักในการท างานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้านคือ ๑) ด้านการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๒) ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ใน
การตัดสินใจเลือกตั้ง ๓) ด้านการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ ๔) ด้านการ
ตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง๘ 
 หลักธรรมำธิปไตย คือ การถือหลักการ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็น
ใหญ่ กระท าด้วยการค านึงถึงสิ่งที่ได้ศึกษา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน การรู้จักพิจารณาอย่างถ่องแท้ ตามก าลังสติปัญญา และมุ่งคิดพิจารณาด้วยความบริสุทธิ์ใจ
เป็นไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงาม ตามหลักโดยทั่วไปได้แก่ การรู้จักเคารพหลักการ 
กฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับทางสังคมหรือองค์กรนั้นๆ ซึ่งผู้วิจัยน าหลักธรรมนี้มาเพ่ือใช้สนับสนุน
การเลือกตั้งทั่วไปในอนาคต 
 ต ำบลต้ำผำมอก คือ เขตการปกครองในอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๘
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านผามอก บ้านน้ าริน บ้านปง บ้านเกี่ยงพา บ้านอิม บ้านใหม่พม่า บ้านม่วงเจริญ  
และบ้านปงใต้ มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๔,๖๗๔ คน แบ่งเป็น ชาย ๒,๓๒๓ คน และหญิง ๒,๓๕๑ 
คน๙  
 
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ๑.๗.๑ ได้ทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไป ในเขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 ๑.๗.๒ ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในเขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 ๑.๗.๓ ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีต่อการ
ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในเขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 ๑.๗.๔ ประโยชน์จากการวิจัยชิ้นนี้  น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการไปใช้สิทธิ 
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในเขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ต่อไป 
                                                           

 ๘เสาวนีย์ ศิริพจนานนท์, "การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษา
กรณีเขตเลือกตั้งท่ี๑จังหวัดสุโขทัย, วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘-๒๐. 
 ๙องค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก, "สภำพทั่วไป : จ ำนวนประชำกร", [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://www.tapamok.go.th/condition.php, [๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 
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บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษา เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่” ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐาน ของการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกตั้ง 
 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ๒.๔ หลักธรรมาธิปไตย 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 ๒.๑.๑ ความหมายของการเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้ง มีความหมาย และความส าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็น
อย่างยิ่ง มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย และความส าคัญของการเลือกตั้งไว้หลายประการซึ่ง
พอสรุปได ้ดังนี้ 
 ๑. การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเข้า
ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอธิปไตย  โดยการไปใช้สิทธิ 
ออกเสียงเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของตน เพ่ือท าหน้าที่ในสภา และคณะรัฐบาลเป็นการ
ระดมประชาชนเข้าสู่ระบบการปกครองเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับรูปแบบการปกครองและตัว
ผู้ปกครอง 
 ๒. การเลือกตั้งเป็นการเชื่อมโยงเจตจ านงของประชาชนเข้ากับนโยบายสาธารณะ  
เป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง ที่ส าคัญเปิดโอกาสให้องค์การทางการเมืองต่าง ๆ ได้เข้าไป
กระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกแนวนโยบาย และทางออกให้สังคม 
 ๓. การเลือกตั้งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการเลือกสรรผู้ปกครองเข้ามาท าหน้าที่ในประเทศ
เป็นการสืบทอดอ านาจทางการเมืองโดยสันติวิธีเป็นการลดความตึงเครียดทางการเมือง  และสังคม
ก่อให้เกิดบูรณาการของชาติ เป็นต้น๑ 
                                            
 ๑สุจิต บุญบงการ และพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย, (กรุงเทพ 
มหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า ๑๒. 
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 การเลือกตั้งจะมีคุณค่าสมควรแก่การยกย่องว่าได้ด าเนินไปตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตย และถือว่าเป็นฐานที่มาของความชอบธรรมในอ านาจของรัฐบาล และผู้ปกครองจะต้อง
ด าเนินไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลดังนี้๒ 
 ๑. หลักความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง หมายความว่า การเลือกตั้งต้องกระท าโดยเสรี 
ไม่มีการบังคับ กดข่ี จ้างวาน หรือใช้อิทธิพลใด ๆ ซึ่งหมายความว่า เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะคอยเฝ้าดูแล 
และด าเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรีปราศจากการบีบบังคับข่มขู่ด้วยประการใด  ๆ ไม่ว่าการ
ใช้อามิสสินจ้างหรือใช้อิทธิพลบีบบังคับ รัฐเองก็ต้องไม่กดขี่ จ้างวาน หรือใช้อิทธิพลบังคับให้ราษฎร
ไปเลือกตั้ง การเลือกตั้งที่ปราศจากอิสระ ผู้ปกครองจะอ้างว่าตนมีอ านาจโดยชอบธรรมไม่ได้ 
 ๒. หลักการเลือกตามก าหนดเวลา (Periodic Election) หมายความว่า เมื่อเลือกตั้งไป
แล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่อีก โดยก าหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น ๓ หรือ ๕ ปี เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาส
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรว่าปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่  เพ่ือให้
ประชาชนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนราษฎรคนเดิม หรือเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใหม่และ
เพ่ือให้ประชาชนสามารถควบคุมผู้แทนของตนได้ 
 ๓. หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง (Genuine Election) หมายความว่า หลักการเลือกตั้งที่
บริสุทธิ์เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ปราศจากการครอบง าและเล่ห์กลทางการเมือง ปราศจากการใช้
อิทธิพลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม วิธีการที่จะท าให้การเลือกตั้งเป็นการ
เลือกตั้งอย่างแท้จริง คือ 
  ๓.๑ จัดให้ราษฎรจัดการเลือกตั้งของตัวเองให้มากที่สุด โดยการให้ราษฎรมีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้ง เช่น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน เป็นต้น 
  ๓.๒ จัดให้มีวิธีการคัดค้านการเลือกตั้ง 
 ๔. หลักการออกเสียงทั่วไป (Universal Suffrage) หมายความว่า การให้สิทธิเลือกตั้งแก่
ประชาชนทั่วไปโดยไม่มีการกีดกัน หรือจ ากัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพิเศษ เนื่องจากเพศ ผิว
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ตราบใดที่ประชาชนผู้นั้นขาดคุณสมบัติ โดยการมีคุณสมบัติเป็นผู้มี
สิทธิการเลือกตั้ง มักจะค านึงถึงคุณสมบัติที่ส าคัญ ๗ ประการคือ๓ 
  ๔.๑ อายุ ประเทศต่าง ๆ มักจะก าหนดอายุขั้นต่ าของการมีสิทธิเลือกไว้ ๑๘ ป ี 
หรือ ๒๐ ปี เป็นต้น 
  ๔.๒ ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นสมาชิกรัฐหนึ่ง ๆ และการเป็นสมาชิกนั้น
น ามาซึ่งสิทธิ และหน้าที่ทางการเมือง 
  ๔.๓ การมีถิ่นที่อยู่ หมายถึง การก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าในการมีถิ่นที่อยู่ภายในเขต
เลือกตั้ง 

                                            
 ๒หยุด แสงอุทัย, ค าอธิบายหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเลือกต้ัง และพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทน พ.ศ.๒๕๑๑, ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย , (กรุงเทพมหานคร: 
เวิลด์เทรด ประเทศไทย, ๒๕๑๒), หน้า ๑๐-๑๖. 
 ๓กระมล ทองธรรมชาติ, สมบูรณ์ สุขส าราญ และปรีชา หงส์ไกรเลิศ, การเลือกต้ังพรรคการเมืองและ
เสถียรภาพของรัฐบาล, (กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายวิจัย คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน้า ๑๐-
๑๓. 
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  ๔.๔ การรู้หนังสือ เงื่อนไขนี้ไม่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
  ๔.๕ คุณสมบัติเกี่ยวกับความประพฤติ หมายถึง การจ ากัดสิทธิบุคคลบางประเภทที่มี
ความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง จนถูกศาลตัดสินลงโทษ หรือตัดสิทธิในการเลือกตั้ง 
  ๔.๖ คุณสมบัติเกี่ยวกับสภาพความสมบูรณ์ของจิตใจ ประเทศต่าง ๆ มักจะไม่ให้สิทธิ
เลือกตั้งแก่บุคคลที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจ เช่น คนวิกลจริตจิตไม่สมประกอบ เป็นต้น 
  ๔.๗ คุณสมบัติเกี่ยวกับสภาพทางสังคมบางประการ เช่น นักพรต นักบวช ซึ่งสังคมถือ
ว่าไม่สมควรที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อสถานภาพของตัวเขาเอง 
 ๕. หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค (Equal Suffrage) หมายความว่า การมีสิทธิในการ
เลือกตั้งของประชาชนมีความส าคัญและได้รับการยอมรับโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้เลือกตั้งจะมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างไร หลักการที่ใช้เป็นมาตรการให้ความเสมอภาค คือการให้ผู้
มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนหนึ่งๆ มีคะแนนเสียงเพียงหนึ่งคะแนน (One Man One Vote) และ
คะแนนเสียงทุกคะแนนมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
 ๖. หลักการลงคะแนนเสียงลับ (Secret Vote) หมายความว่า การออกเสียงเลือกตั้งของ
ประชาชนเป็นเอกสิทธิ์ของผู้เลือกตั้งโดยเด็ดขาด เอกสิทธิ์จะได้รับการพิทักษ์ปกป้องโดยการออกเสียง
ลับ โดยผู้ออกเสียงไม่จ าเป็นต้องบอกผู้อ่ืนว่าตนเองเลือกใคร ซึ่งจะกระท าโดยวิธีให้เอาบัตรลงคะแนน
ผนึกในซองแล้วมอบให้กรรมการตรวจคะแนน หรือใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งเอง 
 ๗. หลักการวิธีการลงคะแนนเสียงอิสระอย่างอ่ืน (Free Voting Procedure) หมายความ
ว่า การที่จะไม่ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยลับดังกล่าวก็ต้องใช้วิธีการลงคะแนนเสียงอิสระอย่างอ่ืน ๆ 
 การเลือกตั้งมีคุณค่าต่อการพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้น
ประเทศต่าง ๆ จึงได้พยายามจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าประเทศ
ของตนเป็นประเทศประชาธิปไตย แม้ว่าประเทศสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกเมื่อประชาชนต้องการ
เสรีภาพในการปกครองตนเองมากขึ้น ข้อเรียกร้องทางการเมืองประการแรกที่เกิดขึ้นก็คือ การขับไล่
พรรครัฐบาลที่พรรคคอมมิวนิสต์จัดตั้งขึ้น และให้มีการเลือกตั้งตัวแทนที่มาจากประชาชน เพ่ือไปท า
หน้าที่จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงต่อไป  ดังนั้น
หัวใจของการเลือกตั้งก็คือ การได้มาซึ่ง “ผู้แทนราษฎร” ในส่วนของผู้แทนราษฎร นักการเมืองที่
ต้องการได้รับการเลือกผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน  
 “ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ประสบความส าเร็จคือ ผู้ที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการ 
ความรู้สึก ฯลฯ ของประชาชนผู้ออกเสียงเลือกตั้งได้ถูกต้องแล้วส่วนหนึ่ง”ดังนั้นการรักษาการเลือกตั้ง
จากผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือจากตัวนักการเมือง โดยการติดตามพฤติกรรมและกระบวนการหาเสียง
เลือกตั้งของเขาจึงเป็นมุมมองที่น่าสนใจยิ่ง กล่าวได้ว่าการที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติเหมือนผ่านการไปเลือกตั้งของสมาชิกการเมือง๔ 
 การเลือกตั้ง คือ การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนแสวงหาทางเลือกในการปกครอง
และบ าบัดความต้องการของตนเองเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย

                                            
 ๔สมบัติ จันทรวงศ์, การเมืองเร่ืองการเลือกต้ัง : การศึกษาเลือกต้ังทั่วไป พ.ศ. ๒๕๒๙, (กรุงเทพ 
มหานคร: มูลนิธิเพ่ือการวิจัยและการพัฒนา, ๒๕๓๐), หน้า ๑. 



๑๐ 
 
ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองอันเป็นกลไกที่แสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนที่เรียกร้องหรือสนับสนุน
ให้มีการกระท าหรือละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมืองหรือการตัดสินใจในนโยบาย
สาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่มี
อุดมการณ์นโยบายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับตนด้วยความคาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่
ตนเลือกให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะน าอุดมการณ์และนโยบายไปเป็นแนวนโยบายในการ
บริหารประเทศ และท าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง 
การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชนนั่นเอง๕ 
 การแข่งขันทางอ านาจเพ่ือเข้าไปสู่อ านาจและการใช้อ านาจทางการเมือง โดยอาศัยกลไก
กระบวนการของการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการใช้หลักประกันเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นการแข่งขัน  
เข้าสู่อ านาจอย่างสุจริตเที่ยงธรรมโดยคาดหวังหรือผลลัพธ์จากการเลือกตั้งว่าสามารถสะท้อนถึง
เจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด๖ 
 จุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยอ่ืนๆ  ไม่
ว่าการเลือกรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร การออกกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
ฯลฯ การเลือกตั้งเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
เป็นการมอบอ านาจอธิปไตยของราษฎร แต่ละคนให้ให้ผู้แทนของตนน าไปใช้ในการปกครองประเทศ 
เนื่องจากเราไม่สามารถให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศได้จึงคิดค้นวิธีการขึ้นมา
เรียกว่า การเลือกตั้ง  
 กิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วมทางการเมือง 
(Participation) อันเป็นกลไกที่แสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนที่เรียกร้อง หรือสนับสนุนให้มีการ
กระท าหรือการละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมืองหรือตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ
ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้ แทนหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์
นโยบายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับตนด้วยความคาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่ตนเลือกให้
ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะน าอุดมการณ์และนโยบายในการบริหารประเทศและท าหน้าที่
พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองปกครอง
ของประชาชน นั่นเอง๘ 

                                            
 ๕ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, โครงการวิจัย การประเมินผลการท างานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๗. 
 ๖เชาวณะ ไตรมาส, การเลือกตั้งแบบใหม่: ท าไมคนไทยต้องไปเลือกต้ัง, (กรุงเทพมหานคร: สุขุมและ
บุตร, ๒๕๔๕), หน้า ๗. 
 ๗อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบาย
การศึกษา, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑. 
 ๘วัชรา ไชยสาร, ระบบการเลือกต้ังกับการเมืองไทยยุคใหม่ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
นิติธรรม, ๒๕๔๔), หน้า ๘-๙. 



๑๑ 
 
 การที่บุคคลได้เลือกบุคคลหนึ่งหรือบุคคลจ านวนหนึ่งจากหลายๆ คน หรือเลือกจากบัญชี
รายชื่อผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งบัญชีหนึ่ง หรือบัญชีจ านวนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อหลายๆ บัญชี เพ่ือให้ไป
กระท าการอันใดอันหนึ่งแทนตน๙ 
 การเลือกตั้งในแง่มุมของกฎหมายและการเลือกตั้งแง่มุมปรัชญา โดยในส่วนแรกการ
เลือกตั้งในแง่มุมของกฎหมายนั้น เป็นการพิจารณาจากกฎหมาย การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
โดยทั่วไปแล้วจะมีสภาพอยู่ ๓ ประการ คือ การเลือกตั้งที่เป็นสิทธิ (Rights) ในแง่นี้การเลือกตั้งถือ
เป็นสิทธิที่มีความส าคัญประการหนึ่งที่รัฐจะต้องให้ความคุ้มครอง การเลือกตั้งในฐานะที่เป็นอภิสิทธิ์
(privilege) เป็นการที่ผู้ลงคะแนนเสียงมีความเป็นอิสระที่จะเลือกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ที่
ได้รับการยอมรับจากกฎหมายปราศจากการแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนเป็นต้น  และการ
เลือกตั้งในฐานะที่เป็นหน้าที่ (Duty) อันหมายถึง การที่บุคคลจ าเป็นต้องกระท าหรืองดเว้นการกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีสภาพเป็นหน้าที่จึงเป็นไปโดยที่กฎหมายได้ระบุหรือ
บังคับผู้ลงคะแนนไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า กฎหมายได้ระบุหรือบังคับให้
ผู้ออกเสียงลงคะแนนไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ต้องกระท า เป็นต้น  
 ในส่วนที่สอง การเลือกตั้งในแง่มุมปรัชญาแบ่งออกได้เป็น ๓ ประการ ดังนี้ ประการแรก
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) กล่าวคือ เป็นสิทธิที่เกิด
มากับบุคคลในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของรัฐ ทั้งนี้เพราะบุคคลย่อมเสมอภาคกัน อันเป็นลักษณะตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ หากบุคคลผู้ใดเป็นผู้บรรลุนิติภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
แล้วจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประการที่สอง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็น
ภารกิจสาธารณะ (Public Affairs) กล่าวคือ ความก้าวหน้าของสังคมย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงาน
ของบุคคลให้เป็นไปตามหน้าที่อย่างชาญฉลาด เมื่อเป็นดังนี้ การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจึงจ ากัด
เฉพาะแก่บุคคลที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีเท่านั้น การด าเนินการตามแนวนี้ บุคคล
จึงอาจถูกก าหนดสิทธิในการลงคะแนนได้เสมอ หากเมื่อปรากฎว่าบุคคลนั้นเข้าลักษณะที่ไม่สามารถ
ใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง ประการที่สาม การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นสิทธิคัดค้านการ
กระท ากล่าวคือ ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่คัดค้านการกระท าหรือนโยบายของรัฐจะลงคะแนนให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ตรงกันข้ามกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่สนับสนุนรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาลพรรค
รัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาล ในวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือวันเลือกตั้งเป็นส าคัญ๑๐ 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า การเลือกตั้ง คือ กิจกรรมทางการเมืองที่ท า
ให้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศโดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้แทนหรือ
พรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์นโยบายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับตนด้วยความคาดหวังว่าผู้แทนหรือ

                                            
 ๙กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, การก่อต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ัง: การศึกษาเปรียบเทียบ
กรณีอินเดียและฟิลิปปินส์ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
๒๕๔๑), หน้า ๔. 
 ๑๐ธโสธร ตู้ทองค า, รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี มสธ , 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาบนพื้นฐานของนโยบายและผลประโยชน์แห่งชาติของไทยและ
สหรัฐอเมริกา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๕๓๕-
๕๓๖. 



๑๒ 
 
พรรคการเมืองที่ตนเลือกให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะน าอุดมการณ์และนโยบายในการ
บริหารประเทศและท าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง 
 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของการเลือกตั้ง 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล ความหมายของการเลือกตั้ง 
สุจิต บุญบงการ และพร
ศักดิ์ ผ่องแผ้ว  
(๒๕๒๗, หน้า ๑๒) 

๑. การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการ
แสดง ออกถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน 

๒.  การเลือกตั้งเป็นการเชื่อมโยงเจตจ านงของประชาชนเข้ากับนโยบาย
สาธารณะ เป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง 

๓.  การเลือกตั้งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการเลือกสรรผู้ปกครองเข้ามาท า
หน้าที่ในประเทศ 

หยุด แสงอุทัย  
(๒๕๒๑, หน้า ๑๐-๑๖) 

๑.  หลักความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง 
๒.  หลักการเลือกตามก าหนดเวลา 
๓.  หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง 
๔.  หลักการออกเสียงทั่วไป 
๕.  หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค 
๖.  หลักการลงคะแนนเสียงลับ 
๗.  หลักการวิธีการลงคะแนนเสียงอิสระอย่างอ่ืน 

กระมล ทองธรรมชาติ 
(๒๕๓๑, หน้า ๑๐-๑๓) 

  คุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิการเลือกตั้ง 
๑.  อายุ 
๒.  ความเป็นพลเมือง 
๓.  การมีถ่ินที่อยู่ 
๔. การรู้หนังสือ 
๕.  คุณสมบัติเกี่ยวกับความประพฤติ 
๖.  คุณสมบัติเกี่ยวกับสภาพความสมบูรณ์ของจิตใจ 
๗.  คุณสมบัติเกี่ยวกับสภาพทางสังคมบางประการ 

สมบัติ จันทรวงศ์ 
(๒๕๓๐, หน้า ๑) 

 การที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติ 

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 
(๒๕๔๘, หน้า ๗) 

๑. กิจกรรมที่ประชาชนแสวงหาทางเลือกในการปกครองและบ าบัด
 ความต้องการของตนเอง 
๒. กิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยได้มี
 ส่วนร่วมทางการเมือง 
๓. กระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครองของ
 ประชาชน 



๑๓ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของการเลือกตั้ง (ต่อ) 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล ความหมายของการเลือกตั้ง 
เชาวณะ ไตรมาส 
(๒๕๔๕, หน้า ๗) 

 การแข่งขันทางอ านาจเพ่ือเข้าไปสู่อ านาจและการใช้อ านาจทาง
การเมือง โดยอาศัยกลไกกระบวนการของการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือ 

อัษฎางค์ ปาณิกบุตร 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๑) 

 จุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการ
ประชาธิปไตยอ่ืนๆ 

วัชรา ไชยสาร 
(๒๕๔๔, หน้า ๘-๙) 

 กิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยได้มี
ส่วนร่วมทางการเมือง อันเป็นกลไกที่แสดงออกซึ่งเจตจ านงของ
ประชาชนที่เรียกร้อง หรือสนับสนุนให้มีการกระท าหรือการละเว้นการ
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง 

กระมล ทองธรรมชาติ 
และคณะอ่ืนๆ 
(๒๕๔๒, หน้า ๔) 

 การที่บุคคลได้เลือกบุคคลหนึ่งหรือบุคคลจ านวนหนึ่งจากหลายๆ คน 
เพ่ือ ให้ไปกระท าการอันใดอันหนึ่งแทนตน 

ธโสธร ตู้ทองค า 
(๒๕๔๕, หน้า ๕๓๕-
๕๓๖) 

๑. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นสิทธิตามธรรมชาติ 
๒. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นภารกิจสาธารณะ 
๓. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นสิทธิคัดค้านการกระท า 

 
 ๒.๑.๒ ความส าคัญของการเลือกตั้ง 
 ความส าคัญของการเลือกตั้งมี ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. ความส าคัญของการเลือกตั้งในทางทฤษฎี ในทางทฤษฎีกล่าวได้ว่า ทฤษฎีการแบ่ง
อ านาจอธิปไตยออกเป็นสามส่วน คือ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารและอ านาจตุลาการ มีความ
เชื่อมโยงกับปรัชญาการเลือกตั้ง กล่าวคือ การเลือกตั้งจะเป็นที่มาของกลไกผู้ใช้อ านาจอธิปไตยใน
ประเทศประชาธิปไตย ในความหมายนี้การเลือกตั้งจึงมีความส าคัญในฐานะที่เป็นการยอมรับใน
อ านาจของประชาชนในการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยซึ่งได้มีการมอบอ านาจให้กับตัวแทนไป
ปฏิบัติการแทนตามกระบวนการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้การเลือกตั้งจึงเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยด้วยการเลือก
ตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและมีความสัมพันธ์กับอ านาจทางฝ่ายบริหารความส าคัญของ
การเลือกตั้งในทางทฤษฎีที่ เป็นไปตามนัยแห่งทฤษฎีประชาธิปไตยแบบคลาสสิค  (Classic 
Democratic Theory) นี้บ่งชี้ให้เห็นว่า การเลือกตั้งเป็นการเลือกรัฐบาลที่จะเข้ามาปกครองประเทศ 
 ๒. ความส าคัญของการเลือกตั้งในทางปฏิบัติ ในทางปฏิบัติกล่าวได้ว่า การเลือกตั้ง
ในทางปฏิบัตินั้นมีความส าคัญในฐานะที่ เป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์โดยเฉพาะในสังคม
ประชาธิปไตย อันเห็นได้เด่นชัดจากบทบัญญัติเชิงบังคับข้อ ๒๑ (๑) แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) เจตจ านงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐาน
แห่งอ านาจการปกครองของรัฐบาลเจตจ านงดังกล่าวต้องแสดงโดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ครั้งคราวตามก าหนดเวลาด้วยการลงคะแนนเสียงของชายหญิง โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเท่ากัน 



๑๔ 
 
และกระท าเป็นการลับด้วยวิธีการอ่ืนใดที่รับประกันได้ว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเสรี 
ในแง่นี้การเลือกตั้งจะเป็นกระบวนการทางปฏิบัติหรือขั้นตอนที่ส าคัญของประเทศที่ปกครองด้วย
ระบอบเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democracy) และในทางปฏิบัตินี้ อาจจัดแบ่งความส าคัญของ
การเลือกตั้ง ออกได้เป็น ๖ ประการ ประกอบด้วย 
 ประการแรก การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เป็นการแสดงออกซึ่งเจตจ านง
หรือความต้องการของประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้งจึงเป็นส่วนส าคัญใน
การสร้างความชอบธรรมให้เกิดข้ึนกับระบบการเมือง 
 ประการที่สอง การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่มีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลและ 
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล โดยเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยสันติ 
วิธีก่อให้เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านอ านาจ ป้องกันการผูกขาดอ านาจและการฉ้อราษฎร์บังหลวงใน
แง่นี้การเลือกตั้งเป็นการตัดสินใจของผู้มีสิทธิออกเสียงหรือประชาชนในรัฐในอันที่จะก าหนดรัฐบาล
นั่นเอง 
 ประการที่สาม การเลือกตั้งเป็นกลไกส าคัญที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางการเมืองกับ
ประชาชนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นกลไกที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างส่วนบน (Super 
Structure) อันประกอบด้วยรัฐสภา รัฐบาลและศาลกับโครงสร้างส่วนล่าง (Infra Structure) ซึ่งก็คือ
ประชาชน โดยผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคิดความ
เชื่อ และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลและเป็นพันธะสัญญาที่รัฐบาลจ าต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้ นโยบายของรัฐนี้นับเป็นสัญญาประชาคม (Social Contract) ที่เป็นผลมา
จากการเลือกตั้งทั่วไปอันเป็นส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 ประการที่สี่ การเลือกตั้งเป็นกระบวนการกลไกและขั้นตอนที่แสดงถึงความเป็น
ประชาธิปไตย หรือเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งท าให้การเลือกตั้งเป็น
เครื่องมือส าคัญในการป้องกันการใช้ความรุนแรงทางการเมือง การปฏิวัติ รัฐประหาร เมื่อการเมือง
เกิดวิกฤตการณ์การเลือกตั้งในแง่นี้จึงเป็นเครื่องมือประการหนึ่งที่จะใช้ลดความขัดแย้งลงได้ 
 ประการที่ห้า การเลือกตั้งก่อให้เกิดบูรณาการทางสังคม และความรู้สึกในทางปฏิบัติที่
ต่างต้องมีสิทธิหรือหน้าที่ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นกลไกส าคัญทั้งในทาง
การเมืองและสังคมในการสร้างความรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย และการเป็น
เจ้าของประเทศของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือเป็นกิจของพลเมือง(Civic Duty) ที่
พลเมืองในประชาคมการเมืองจะต้องปฏิบัติ 
 ประการที่หก  การเลือกตั้ งก่อให้ เกิดการกล่อมเกลาทางการ เมือง (Political 
Socialization) ทั้งนี้เพราะมีกิจกรรมทางการเมืองหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะ 
การรณรงค์หาเสียง (Vote - gaining Campaign) ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้เกิดการสื่อสารถ่ายทอด
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างเสริมการเรียนรู้ระหว่างกันจนน าไปสู่การสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) ร่วมกันในที่สุด๑๑ 

                                            
 ๑๑ธโสธร ตู้ทองค า, สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย, ปรับปรุงครั้งที่ ๒, (นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๘), หน้า ๕๓๘-๕๓๙. 



๑๕ 
 
 ความส าคัญของการเลือกตั้งมีดังนี้ 
 ๑. การเลือกตั้งช่วยแก้ไขความขัดแย้งและผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองในภาวะ
การเมืองมีความตึงเครียดอันเนื่องจากความขัดแย้งที่รุนแรง ไม่ว่าระหว่างฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายนิติ
บัญญัติกับฝ่ายบริหาร หรือระหว่างฝ่ายผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง 
 ๒. การเลือกตั้งช่วยสร้างความชอบธรรมทางการเมืองในการหาทางออกให้กับการ
ตัดสินใจในทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของประเทศและประชาชน ในกรณีที่รัฐบาลเกิดความ
ผิดพลาดในการตัดสินใจเรื่องส าคัญของประเทศหรือการด าเนินนโยบายในการบริหารประเทศ หรือ
กรณีมีเรื่องส าคัญที่ชะตากรรมของประเทศชาติและประชาชนตกอยู่ในห้วงอันตรายไม่สามารถสร้าง
ฉันทามติในการก าหนดทางเลือกได้โดยรัฐบาลเพียงล าพัง จ าเป็นต้องอาศัยอาณัติอ้างอิงทางการเมือง
ของประชาชนเป็นเครื่องตัดสินใจแทนรัฐบาล และรัฐบาลขาดความเชื่อมั่นในความชอบธรรมทาง
อ านาจ การเลือกตั้งจึงเป็นการถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบและอ านาจการตัดสินใจไปให้กับ
ประชาชนเป็นผู้ใช้โดยตรง 
 ๓. การเลือกตั้งช่วยน าร่องทิศทางของการเมืองและช่วยสร้างความสอดคล้องในการ
สนองตอบความต้องการตามเจตนารมณ์ร่วมของประชาชนการเลือกตั้งเป็นการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้แก่วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทาง
การเมืองที่เชื่อมโยงการผนึกปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองโดยที่ประชาชน
เป็นฝ่ายได้รับโอกาสในการแสดงออกถึงความต้องการใหม่ๆ ขณะที่ฝ่ายผู้ปกครองก็ได้รับโอกาสในการ
ริเริ่มสร้างสรรค์และน าเสนอแนวทางใหม่ ๆ ทางการเมืองที่ผ่านการคัดสรรจากกระบวนการแข่งขันที่
ท าให้เกิดการผลิตซ้ าซึ่งผลผลิตใหม่ ๆ ทางการเมืองที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะการก่อตัวของ
องค์กรอ านาจใหม่ทางการเมือง  
 ๔. การเลือกตั้งช่วยสร้างอิทธิพลและความส าคัญทางการเมืองของประชาชนการเลือกตั้ง
เป็นการใช้อ านาจทางการเมืองโดยตรงของประชาชน ซึ่งจะส่งอิทธิพลต่อการได้มาซึ่งอ านาจทางการ
เมืองของผู้ปกครอง การเลือกตั้งโดยทั่วไปจึงเป็นการใช้อิทธิพลทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่
ไปจ ากัด ควบคุม และสลายการครอบง าอิทธิพลสูงสุดทางการเมืองขององค์กร  อ านาจและกลุ่ม
ผูกขาดเฉพาะกลุ่มเพ่ือให้กระบวนการแข่งขันเข้าสู่อ านาจทางการเมือง 
 ๕. การเลือกตั้งช่วยสร้างสันติภาพในการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง การเลือกตั้งเป็นกลไก
ช่วยจัดระเบียบการต่อสู้ทางการเมืองให้อยู่ในกรอบของกฎเกณฑ์ กติกาแทนการใช้ก าลังรุนแรงก ากับ
การแข่งขันอ านาจให้อยู่ในครรลองของสันติวิธีที่กลุ่มอ านาจฝ่ายต่าง ๆ ให้การยอมรับร่วมกันได้ทั้งใน
การเข้าสู่อ านาจ การใช้อ านาจ และการพ้นจากอ านาจ 
 ๖. การเลือกตั้งช่วยให้ประชาชนได้คัดสรรกลั่นกรองผู้แทน และผู้ปกครองที่ต้องการการ
เลือกตั้งเปิดโอกาสทางการเมืองให้แก่ประชาชนในการพิจารณาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงและคัดสรร
ผู้แทนหรือผู้ปกครองใหม่ให้สนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  ได้รวมทั้งกระตุ้นให้เกิด
บรรยากาศของการแข่งขันทางอ านาจในระหว่างกลุ่มอ านาจและผู้ปกครอง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน



๑๖ 
 
ได้รับโอกาสในการเลือกผู้ปกครองและผู้ปกครองเองก็จะแข่งขันกันสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น๑๒ 
 การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมการเมืองที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของทุกประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย  โดยสรุปแล้วพบว่าการเลือกตั้งนั้นมี
ความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) เป็นการเลือกผู้ปกครองหรือรัฐบาลที่จะมาท าการปกครอง 
 ๒) เป็น “ห้ามล้อ” ทางการเมือง 
 ๓) เป็นกลไกเชื่อมโยงความต้องการของประชาชนเข้ากับนโยบายสาธารณะ 
 ๔) สร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้แก่ผู้ปกครอง 
 ๕) ลดความตึงเครียดและความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม 
 ๖) ท าให้เกิดบูรณาการทางการเมือง 
 ๗) ท าให้เกิดการระดมมวลชนเข้าสู่กระบวนการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยและท า
ให้ประชาชนเห็นความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่พลเมือง๑๓ 
 จากความส าคัญของการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า การเลือกตั้งมีความส าคัญ
ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งความส าคัญทางทฤษฎีนั้นมีความส าคัญในฐานะที่เป็นการยอมรับ
อ านาจของประชาชนในการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่มีการมอบอ านาจให้กับตัวแทนไปปฏิบัติการ
แทนตามกระบวนการและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ ส่วนความส าคัญในทางปฏิบัตินั้นมีความส าคัญในฐานะ
ที่เป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์ 
 ในระบอบการปกครองระบบประชาธิปไตยถือว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกและกระบวนการ
ทางการเมืองที่ส าคัญในการที่จะก าหนดว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมที่จะปกครองโดยชอบ ดังนั้นเพ่ือให้
สังคมการเมืองไทยเป็นสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ เป็นระบอบ
ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยประชาชนและเพ่ือประชาชนโดยแท้ คนไทยทุกคนจึงร่วมกัน
สร้างสรรค์ เสริมสร้าง และปรับแต่งให้วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีลักษณะสอดคล้องรองรับและ
สนับสนุนต่อระบอบขบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย การเสริมสร้างให้การเมืองไทยมีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะท าให้สังคมการเมืองไทยมี การ
ปกครองระบบประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ในที่สุดระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพก็จะ
สัมฤทธิ์ผล การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองไทยให้สอดคล้องกับระบบประชาธิปไตยจึงเป็น
เครื่องชี้วัด ของความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย การเลือกตั้งยังเป็นการให้เสรีภาพทางการเมือง
กับประชาชน กล่าวคือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยผ่านทางตัวแทนนั่นเอง 
  

                                            
 ๑๒เชาวนะ ไตรมาศ, การเลือกต้ังแบบใหม่ : ท าไมคนไทยต้องไปเลือกต้ัง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพ 
มหานคร: สถาบันนโยบายศึกษา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕-๑๗. 
 ๑๓วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แสวง, ๒๕๓๐), 
หน้า ๕-๖. 



๑๗ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ สรุปความส าคัญของการเลือกตั้ง 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล ความส าคัญของการเลือกตั้ง 
ธโสธร ตู้ทองค า 
(๒๕๔๕, หน้า ๕๓๘-
๕๓๙) 

๑.  ความส าคัญของการเลือกตั้งในทางทฤษฎี 
๒.  ความส าคัญของการเลือกตั้งในทางปฏิบัติ 

เชาวนะ ไตรมาศ 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๕-๑๗) 
 

๑.  ช่วยแก้ไขความขัดแย้งและผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมือง 
๒.  ช่วยสร้างความชอบธรรมทางการเมืองในการหาทางออกให้กับการ
 ตัดสินใจ 
๓.  ช่วยน าร่องทิศทางของการเมือง 
๔.  ช่วยสร้างอิทธิพลและความส าคัญทางการเมืองของประชาชน 
๕.  การเลือกตั้งช่วยสร้างสันติภาพในการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง 
๖.  การเลือกตั้งช่วยให้ประชาชนได้คัดสรรกลั่นกรองผู้แทน 

วิษณุ เครืองาม 
(๒๕๓๐, หน้า ๕-๖) 

๑. เป็นการเลือกผู้ปกครองหรือรัฐบาลที่จะมาท าการปกครอง 
๒.  เป็น “ห้ามล้อ” ทางการเมือง 
๓.  เป็นกลไกเชื่อมโยงความต้องการของประชาชนเข้ากับนโยบาย
 สาธารณะ 
๔.  สร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้แก่ผู้ปกครอง 
๕.  ลดความตึงเครียดและความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม 
๖. ท าให้เกิดบูรณาการทางการเมือง 
๗. ท าให้เกิดการระดมมวลชน เข้าสู่กระบวนการปกครองในระบอบ
 ประชาธิปไตย 

 
 ๒.๑.๓ หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง 
 ได้มีผู้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง ซึ่งพอจะประมวลกล่าวในที่นี้ ได้ดังนี้ 
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งว่ามีคุณค่าสมควรแก่การยกย่องว่าได้ด าเนินการตาม
ครรลองของระบบประชาธิปไตยและถือว่าเป็นฐานที่มาของความชอบธรรมในอ านาจของรัฐบาลและ
ผู้ปกครองจะต้องด าเนินไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลดังนี้ 
 ๑. หลักความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง หมายความว่า การเลือกตั้งต้องกระท าโดยเสรีไม่
มีการบังคับกดขี่จ้างวานหรือใช้อิทธิพลใด ๆ ซึ่งหมายความว่า เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะคอยเฝ้าดูและ
ด าเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรีปราศจากการบีบบังคับข่มขู่ด้วยประการใดๆไม่ว่าการใช้อามิส
สินจ้าง หรือใช้อิทธิพลบีบบังคับรัฐเองก็ต้องไม่กดขี่จ้างวานหรือใช้อิทธิพลบังคับให้ราษฎรไปเลือกตั้ง
การเลือกตั้งที่ปราศจากอิสระ ผู้ปกครองจะอ้างว่าตนมีอ านาจโดยชอบธรรมไม่ได้ 
 ๒. หลักการเลือกตั้งตามก าหนดเวลา หมายความว่า เมื่อเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องเลือกใหม่
อีก โดยก าหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น ๓ ปี หรือ ๕ ปี เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้แทนราษฎรว่าปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาส



๑๘ 
 
เปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนราษฎรคนเดิมหรือเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใหม่และเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ควบคุมผู้แทนของตนได้ 
 ๓. หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง หมายความว่า การเลือกตั้ง ที่บริสุทธิ์เป็นไปตามตัวบท
กฎหมาย ปราศจากการครอบง าและเล่ห์กลทางการเมือง ปราศจากการใช้อิทธิพลทางการเมือง ทาง
เศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม วิธีที่จะท าให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งอย่างแท้จริง คือ 
  ๓.๑ จัดให้ราษฎรจัดการเลือกตั้งของตัวเองให้มากที่สุด โดยการให้ราษฎรมีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้ง เช่น เป็นกรรมตรวจนับคะแนน เป็นต้น 
  ๓.๒ จัดให้มีการคัดค้านการเลือกตั้ง 
 ๔. หลักการออกเสียงทั่วไป หมายความว่า การให้สิทธิเลือกตั้งแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่
มีการกีดกันหรือจ ากัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพิเศษเนื่องจากเพศ ผิว สถานภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม ตราบใดที่ประชาชนผู้นั้นไม่ขาดคุณสมบัติการมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  มักจะค านึงถึง
คุณสมบัติที่ส าคัญ ๗ ประการ คือ 
  ๔.๑ อายุประเทศต่าง ๆ มักจะก าหนดอายุขั้นต่ าของการมีสิทธิเลือกตั้งไว้ ๑๘ ปีหรือ
๒๐ ปี เป็นต้น 
  ๔.๒ ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นสมาชิกรัฐหนึ่งๆ และการเป็นสมาชิกนั้น
น ามาซึ่งสิทธิและหน้าที่ทางการเมือง 
  ๔.๓ การมีถิ่นที่อยู่หมายถึง การก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าในการมีถิ่นที่อยู่ภายในเขต
เลือกตั้ง 
  ๔.๔ การรู้หนังสือ เงื่อนไขนี้ไม่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
  ๔.๕ คุณสมบัติเกี่ยวกับความประพฤติหมายถึง การจ ากัดสิทธิบุคคลบางประเภทที่มี
ความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงจนถูกศาลตัดสินลงโทษ หรือตัดสิทธิในการเลือกตั้ง 
  ๔.๖ คุณสมบัติเกี่ยวกับสภาพความสมบูรณ์ของจิตใจ ประเทศต่าง ๆ มักจะไม่ให้สิทธิ
เลือกตั้งแก่บุคคลที่มีความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เช่น คนวิกลจริตไม่สมประกอบ เป็นต้น 
  ๔.๗ คุณสมบัติเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมบางประการ เช่น นักพรต นักบวช ซึ่ง
สังคมถือว่าไม่ควรมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ๕. หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค หมายความว่า การมีสิทธิในการเลือกตั้งของ
ประชาชน มีความส าคัญและได้รับการยอมรับโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้เลือกตั้งจะมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างไร หลักการที่ใช้เป็นมาตรการในการให้ความเสมอภาค คือ การให้ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งคนหนึ่งๆ มีคะแนนเสียงเพียงหนึ่งคะแนน และคะแนนเสียงทุกคะแนนมีความส าคัญ
เท่าเทียมกัน 
 ๖. หลักการลงคะแนนเสียงลับ หมายความว่า การออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเป็น
เอกสิทธิ์ของผู้เลือกตั้งโดยเด็ดขาด เอกสิทธิ์นี้จะได้รับการพิทักษ์ปกป้องโดยการออกเสียงลับ โดยผู้
ออกเสียงไม่จ าเป็นต้องบอกผู้อ่ืนว่าตนเลือกใคร ซ่ึงจะกระท าโดยวิธีให้เอาบัตรลงคะแนนผนึกในซอง
แล้วมอบให้กรรมการตรวจคะแนน หรือใส่หีบบัตรเลือกตั้ง 



๑๙ 
 
 ๗. หลักการวิธีการลงคะแนนเสียงอิสระอย่างอ่ืน หมายความว่า การที่จะไม่ใช้วิธีการ
ลงคะแนนเสียงโดยลับดังกล่าว แล้วก็ต้องใช้วิธีการลงคะแนนเสียงอย่างอิสระอย่างอ่ืน ๆ๑๔ 
 หลักเกณฑก์ารเลือกตั้ง ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลมีดังต่อไปนี้ 
 ๑. ความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง หมายความว่า การแสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้ง
จะต้องเป็นไปอย่างอิสรเสรีปราศจากการบีบบังคับข่มขู่ด้วยประการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้อามิส
สินจ้าง หรือการใช้อิทธิพลบีบบังคับ 
 ๒. หลักการเลือกตั้งตามก าหนดระยะเวลา หมายความว่า การจัดให้มีการเลือกตั้งตาม
ก าหนดระยะเวลา ทั้งนี้เพ่ือประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครองว่าได้ปฏิบัติ
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่และเป็นเงื่อนไขส าคัญในการพิจารณาความชอบธรรมในการใช้
อ านาจของผู้ปกครองและเป็นเงื่อนไขเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสสามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปกครองได้
โดยสันติวิธีผู้ปกครองที่ใช้อ านาจโดยชอบธรรมในระหว่างที่อยู่ในอ านาจ เมื่อครบวาระแล้วก็มีโอกาส
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและได้รับเลือกเข้ามาใหม่ 
 ๓. การเลือกตั้งที่ยุติธรรม หมายความว่า การเลือกตั้งบริสุทธิ์เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ปราศจากการครอบง าและเล่ห์ทางการเมือง ปราศจากการใช้อิทธิพล
ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม เช่น นักการเมืองที่อยู่ในต าแหน่งใช้อ านาจ
หน้าที่ของตนเพ่ือให้ได้มาซึ่งคะแนนสนับสนุน หรือผู้ที่มีก าลังทางเศรษฐกิจเข้มแข็งกว่าใช้เงินทอง
ทุ่มเทหาเสียง หรือซื้อคะแนนเสียงเพ่ือตนเอง หรือสนับสนุนผู้สมัคร นอกจากนี้การต่อสู้แข่งขัน
ระหว่างผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองจะต้องเป็นไปอย่างอิสรเสรีภายในขอบเขตของกฎหมายและ
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีพ้ืนฐานอยู่บนความยุติธรรมและความเสมอภาค 
 ๔. หลักการใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นการทั่วไป หมายความว่า การให้สิทธิเลือกตั้งแก่ประชาชน
ทั่วไป โดยไม่มีการกีดกันหรือจ ากัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพิเศษเนื่องมาจากเพศ สีผิว สถานภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ เงื่อนไขข้อนี้มีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่าสิทธิในการมีส่วนร่วมใช้อ านาจ
อธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนทุกคน 
 ๕. หลักความเสมอภาค หมายความว่า การมีสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนมี
ความส าคัญและได้รับความยอมรับโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้เลือกตั้งนั้นจะมีสถานภาพทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างใด มาตรการในการให้ความเสมอภาค อย่างเช่น การให้ผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งคนหนึ่งๆ ลงคะแนนเสียงได้เพียงหนึ่งคะแนน และคะแนนเสียงทุกๆคะแนนมีความส าคัญ
เท่ากัน เป็นต้น 
 ๖. หลักการลงคะแนนลับ หมายความว่า การออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเป็นเอก
สิทธิของผู้เลือกตั้งโดยเด็ดขาด และได้รับการปกป้องพิทักษ์โดยการออกเสียงลับ ทั้งนี้เพ่ือให้การ

                                            
 ๑๔เอกชาติ แจ่มอ้น, “พฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๔๗), หน้า ๖-๘. 



๒๐ 
 
เลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ ปราศจากการข่มขู่บีบคั้นจากอิทธิพลใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อเสรีภาพของ
ผู้เลือกตั้ง๑๕ 
 จากหลักเกณฑ์การเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นพอ สรุปได้ว่า เป็นอุดมคติแต่มีความจ า
เป็นมากในการที่จะประกันความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง  การเลือกตั้งจึงเป็นวิธีการที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้า มีส่วนร่วมในการแสดงบทบาททางการเมือง ช่วยกันรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติและยังเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชนที่รัฐบาลจะต้องตระหนักและยึดถือ
เป็นเรื่องส าคัญประเทศเสรีประชาธิปไตยทุกประเทศจึงให้ความส าคัญต่อการเลือกตั้งมากนอกจากนี้
การเลือกตั้งยังเป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นว่าการปกครองบริหารประเทศของตนนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ ์กล่าวคือการเข้าปฏิบัติหน้าที่ก็เพราะได้รับการกลั่นกรองและยอมรับจากประชาชนซึ่ง
เป็นเจ้าของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงความชอบธรรมในการได้มาซึ่งอ านาจเพ่ือให้นานา
ประเทศยอมรับ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ สรุปหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง 
เอกชาติ แจ่มอ้น 
(๒๕๔๗, หน้า ๖-๘) 

๑. หลักความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง 
๒. หลักการเลือกตั้งตามก าหนดเวลา 
๓. หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง 
๔. หลักการออกเสียงทั่วไป 
๕. หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค 
๖. หลักการลงคะแนนเสียงลับ 
๗. หลักการวิธีการลงคะแนนเสียงอิสระอย่างอ่ืน 

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 
(๒๕๔๘, หน้า ๑๐-๑๒) 

๑. ความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง 
๒. หลักการเลือกตั้งตามก าหนดระยะเวลา 
๓. การเลือกตั้งที่ยุติธรรม 
๔. หลักการใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นการทั่วไป 
.๕. หลักความเสมอภาค 
๖. หลักการลงคะแนนลับ 

 
  
 
 
 

                                            
 ๑๕ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, การประเมินผลการท างานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐-๑๒. 



๒๑ 
 
 ๒.๑.๔ ปัจจัยการเลือกตั้ง 
 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการออกเสียงเลือกตั้ง การเลือกตั้งนอกจากจะเป็นกิจกรรมทาง
การเมืองแล้ว แนวความคิดเก่ียวกับปัจจัย การออกเสียงเลือกตั้งยังถือว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องของสิทธิ
และหน้าที่ของประชาชนทุกคน กล่าวคือ ที่ว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องของสิทธิหมายความว่า ทุกคนมี
สิทธิในการเลือกตั้งอย่างถ้วนหน้า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิในตัวเองมิต้องให้ผู้ใดมามอบหมายและไม่มี
ผู้ใดจะมาเพิกถอนได้ ใน เมื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลไปด้วย กล่าวคือ ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถไปบีบบังคับ
ให้ประชาชนคนหนึ่ง คนใดไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ หากว่าประชาชนผู้นั้นไม่ต้องการและที่ว่าการ
เลือกตั้งเป็นเรื่อง ของหน้าที่ มีพ้ืนฐานอยู่บนหลักการที่ว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ เพราะฉะนั้นผู้
ที่จะมามีส่วนใช้อ านาจอธิปไตยจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นประชาชนทุกคน แต่เป็นเพียงประชาชนบางคนที่
มีคุณสมบัติ เหมาะสมไปท าหน้าที่เป็นตัวแทนของชาติ ผู้ที่ได้รับหน้าที่ดังกล่าวจึงอาจถูกบังคับให้ไป
ลงคะแนนเสียงได้ ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการก าหนดที่พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน 
ดังนี้  
 ๑. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมกับปัจจัยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบว่า  
ผู้ลงคะแนนเสียงที่มีความรู้ความสนใจทางการเมืองน้อย จะตัดสินใจลงคะแนนเสียงโดยไม่อิงกับ 
ทัศนคติที่มีต่อประเด็นโดยนโยบายทางการเมือง ปัจจัยด้านชักจูงการระดมและอามิสสินจ้างจะมี 
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงคะแนนเสียงของกลุ่มนี้โดยธรรมชาติความต้องการพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
ของประชาชนทั่ว ๆ ไปมี ๒ ประการใหญ่ๆ  
  ๑.๑ ความต้องการพื้นฐานที่จ าเป็นที่ตอบสนองทางด้านกายภาพ เป็นความจ าเป็นที่ 
ขาดมิได้ ที่ตอบสนองทางร่างกาย ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า “ปัจจัยสี่”คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย ยารักษาโรค ซึ่งพอเพียงต่อการยังชีพตามอัตภาพ  
  ๑.๒ ความต้องการพ้ืนฐานที่จ าเป็นทางด้านจิตภาพ เป็นความจ าเป็นที่สนองตอบ 
ทางด้านจิตใจ อารมณ์และความรู้สึก เช่น ความรัก ความผูกพัน ความเชื่อถือ ความมั่นคงปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การมีเพ่ือนฝูง การยอมรับซึ่งกันและกัน 
เกียรติยศชื่อเสียง และคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นต้น  
 ๒. ความรู้สึกทางการเมืองกับปัจจัยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบว่า ผู้ลงคะแนนเสียง 
เลือกตั้งเกือบครึ่งหนึ่งใช้เกณฑ์ในการเลือกโดยค านึงถึงตัวผู้สมัคร ส่วนที่เหลืออย่างละครึ่งคละกัน  
ไประหว่างผู้สมัครกับพรรคการเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อแบบแผนปัจจัยการลงคะแนนเสียงที่เห็นได้ 
ชัดเจนได้แก่อาชีพ การศึกษา และรายได้ ส่วนที่อยู่อาศัย และเพศนั้นมีอิทธิพลที่ชัดแจ้งในบางกรณี  
ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ ามักจะตัดสินใจเลือกในวันเลือกตั้ง ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และ
สังคมสูงมักจะตัดสินใจไว้ก่อนวันเลือกตั้ง และไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนั้นโดยง่าย 
 ๓. สภาพแวดล้อมของช่วงเวลากับปัจจัยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบว่า ผู้ลงคะแนน 
เสียงประมาณหนึ่งในสี่เลือกผู้สมัคร โดยค านึงถึงความนิยมพรรคการเมืองเป็นเกณฑ์ส าคัญ ส่วนอีก
สามในสี่นั้นเป็นอิทธิพลร่วมของคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร เช่น การเป็นคนท้องถิ่น
ที่มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือท้องถิ่นได้ มีความรู้ความสามารถแจกข้าวของเงินทอง และหาเสียงที่
ประทับใจ เป็นต้น ผู้น าท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อการชี้น าผู้ลงคะแนนเสียงที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่ าจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือนฝูง ญาติพี่น้อง และครูตามล าดับ 



๒๒ 
 

 ประชาชนส่วนหนึ่งได้ไปลงคะแนนเสียง เพื่อเป็นการแสดงออกด้วยปัจจัยทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันเป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่ออกกฎหมาย และควบคุมการบริหาร
บ้านเมืองแทนตน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ค านึงถึง ระเบียบปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย แต่ไปออก
เสียงเป็นการแลกเปลี่ยนกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืนแต่พวกหลังนี้ไม่มี
มากเท่ากับกลุ่มแรกที่ต้องการมีส่วนร่วมใน ระบอบประชาธิปไตย๑๖ 

 คนไทยไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยความ ส านึกว่าเป็นคนไทยมากกว่าเพ่ือแสดงออกซึ่ง
ความต้องการเปลี่ยนรัฐบาล หรือควบคุมรัฐบาลหรือ เพ่ือให้คนที่ตนพอใจเข้าไปท างาน คนส่วนใหญ่
ยังเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่บทบาทเพียงเพ่ือเป็นปากเสียงแทนตนเท่านั้น  
การลงคะแนนเลือกตั้งจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากความรู้สึกว่า ตนเองมีอิทธิพล มีอ านาจ หรือมีสิทธิภาพ
ทางการเมือง ที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัว รัฐบาลในนโยบายของรัฐบาล หรือเพ่ือให้ผู้ที่
ตนสนับสนุนได้รับเลือกตั้งเข้าไปท างานการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นเพียงเรื่องของการปฏิบัติ
หน้าที่ของพลเมือง ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะถูก ชักจูงไปลงคะแนนเสียงได้มากเป็นลักษณะของการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองแบบถูกระดม ซึ่งเห็น ได้จากอัตราการไปลงคะแนนเสียงของประชาชนในชนบท
หรือต่างจังหวัดซึ่งมีสูงกว่ากรุงเทพฯ๑๗ 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยการการออกเสียงเลือกตั้ง บางส่วนค านึงถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม ส่วนใหญ่มาจากการที่สังคมเป็นอย่างไร สภานภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไร มีความ
เจริญเกิดขึ้นหรือไม ่ความรู้สึกทางการเมืองในขณะนั้น เช่นการสนับสนุนฝ่ายการเมืองใด ๆ เป็นพิเศษ 
หรือมีความไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศในช่วงนั้นๆ  สภาพแวดล้อมของช่วงเวลา เกิดอารมณ์
ร่วมกับสถานการณ์การเมืองในขณะนั้น ๆ เช่นการชุมนุมทางการเมือง การขับไล่ผู้บริหารประเทศจาก
สื่อที่ได้รับมา บางส่วนเพื่อการแสดงออกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ โดยมิได้มองในเรื่องใด ๆ เป็นพิเศษ และบางส่วนก็มองว่าไม่จ าเป็นต้องไปออกเสียง
เลือกตั้งเพราะเบื่อหน่ายกับค าว่าการเมืองของประเทศ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ สรุปปัจจัยการเลือกตั้ง 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล ปัจจัยการเลือกตั้ง 
สุวิทย์ รุ่งวิสัย 
(๒๕๒๖, หน้า ๗๑) 

๑.  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมกับปัจจัยการลงคะแนนเสียง
 เลือกตั้ง 
๒.  ความรู้สึกทางการเมืองกับปัจจัยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
๓.  สภาพแวดล้อมของช่วงเวลากับปัจจัยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 
 

                                            
 ๑๖สุวิทย์ รุ่งวิสัย, ปัญหาสังคม, (เชียงใหม ่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๖), หน้า ๗๑.  
 ๑๗พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, หลักการก าหนดที่พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกต้ังของประชาชน , (กรุงเทพ 
มหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒), หน้า ๑๓๔. 



๒๓ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ สรุปปัจจัยการเลือกตั้ง (ต่อ) 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล ปัจจัยการเลือกตั้ง 
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 
(๒๕๒๒, หน้า ๑๓๔) 

๑. ความส านึกว่าเป็นคนไทย 
๒.  ไม่ใช่เรื่องท่ีเกิดจากความรู้สึกว่าตนเองมีอิทธิพล มีอ านาจ หรือมีสิทธิ
 ภาพทางการเมือง  
๓.  เลือกตั้งเป็นเพียงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของพลเมือง  
๔.  การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบถูกระดม  

 
 ๒.๑.๕ แนวความคิดที่เชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิของประชาชน 
 ส าหรับแนวความคิดท่ีเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิของประชาชนนั้นมีแนวคิดมาจากทฤษฎี
อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (La Souverainet’e Populaer) ของ ฌอง ชาค รุสโซ (Jean 
Jacques Rousseau) ซึ่งต่อมาได้มีศาสตราจารย์ อังเดร โอริอู (Andre Hauriou) ผู้มีชื่อเสียงของ
ฝรั่งเศสอธิบายว่า 
 “โดยทฤษฎีนี้สนับสนุนให้มีการจัดการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง  คือประชาชน
ทุกคนใช้อ านาจอธิปไตยเองในกิจการทั้งปวงดังที่เคยปฏิบัติในกรีกโบราณ หรืออาจจัดการปกครอง
เป็นแบบประชาธิปไตยโดยอ้อม คือ ให้ประชาชนเลือกผู้แทนราษฎรขึ้นท าหน้าที่แทนตนก็ได้ ซึ่งถ้า
เป็นดังกรณีหลังแล้วผลที่ตามมาก็จะเป็นว่าการออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิซึ่งจะใช้หรือไม่ก็ได้...”๑๘ 
 ทั้งนี้ เนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงที่ ให้ประชาชนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจทุกๆ เรื่องเก่ียวกับอ านาจอธิปไตย ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะบังคับ
ให้ทุกคนต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จากเหตุผลนี้ จึงส่งผลส าคัญที่ท าให้การออกเสียง
เลือกตั้งเป็นสิทธิซึ่งจะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ดังค ากล่าวของรุสโซที่ว่า สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิที่ไม่มีอะไรมา
พรากจากประชาชนได้ การเลือกตั้งจึงเป็นสิทธิของทุกคนมิใช่หน้าที่ และจะบังคับให้ทุกคนไปใช้สิทธิ
โดยก าหนดโทษไม่ได้ เพราะจะเป็นการก้าวก่ายกับสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่ไม่ไปลงคะแนนเสียง 
 
ตารางท่ี ๒.๕ สรุปแนวความคิดท่ีเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิของประชาชน 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล แนวความคิดที่เชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิของประชาชน 
วิษณุ เครืองาม 
(๒๕๓๐, หน้า ๒๑๙) 

๑.  สนับสนุนให้มีการจัดการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง 
๒.  จัดการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยโดยอ้อม 

เรื่องเดียวกัน  
(หน้า ๒๒๐-๒๒๑) 

 

 

                                            
 ๑๘วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แสวง, ๒๕๓๐), 
หน้า ๒๑๙. 



๒๔ 
 
 ๒.๑.๖ แนวความคิดที่เชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน 
 ส าหรับแนวคิดที่ เชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนนั้นมีแนวคิดมาจาก 
ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ (La Souverainet’e Nation) นักปรัชญาคนส าคัญที่ได้เสนอ
แนวความคิดนี้คือ ซีเอเย่ส์ (Sieyes) ซึ่งได้เสนอแนวความคิดที่ว่า แม้ว่ารัฐจะประกอบด้วยประชาชน
แต่เมื่อประชาชนได้มาอยู่รวมกันก็ย่อมก่อให้เกิดสภาวะแห่งชาติขึ้น ซึ่งเป็นเอกเทศจากประชาชนแต่
ละคนชาตินี้เองที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยหาใช่เป็นของประชาชนไม่ ชาติมีสถานะพิเศษซึ่ง
ประกอบด้วย ประชาชนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ประชาชนที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคต และประชาชนที่
เสียชีวิตไปแล้ว๑๙ ซีเอเย่ส์ ยังได้อธิบายว่า อ านาจอธิปไตยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ (Indivisible) 
เพราะฉะนั้น ประชาชนแต่ละคนจึงไม่ได้เป็นเจ้าของในหนึ่งส่วนของอ านาจอธิปไตยแต่แท้ที่จริงแล้ว 
การรวมตัวของประชาชนนั้น เป็นการรวมตัวกันในนามของชาติ และชาตินั้นเองเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอ านาจ
อธิปไตย 
 ดังนั้นซีเอเย่ส์ จึงมองว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติไม่ได้เป็นของประชาชน แนวความคิด
ของซีเอเย่ส์ นี้ปรากฏในข้อ ๓ ของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองของฝรั่งเศสว่า “อ านาจอธิปไตยทุก
ชนิดเป็นของชาติองค์กรใดหรือบุคคลใดจะใช้อ านาจหน้าที่ที่ไม่ได้มาจากชาติหาได้ไม่” เป็นการยืนยัน
ในหลักทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนไม่มีความ 
ส าคัญ แต่แท้ที่จริงแล้วอ านาจอธิปไตยก็ยังเป็นของประชาชนอยู่แต่เป็นประชาชนที่รวมตัวกันภายใต้
แนวคิดของชาตินั่นเอง จากแนวคิดท่ีเชื่อว่าชาติมีสภาพบุคคลต่างหากจากประชาชน และเมื่อชาติเป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตยไม่ใช่ประชาชน อ านาจเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งที่ชาติมอบให้แก่ประชาชนในฐานะที่
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่เลือกผู้แทนของชาติ เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งของประชาชนจึงเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่มิใช่สิทธิ ชาติจึงมีสิทธิที่จะมอบอ านาจการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนที่เห็นว่าเหมาะสมได้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวโดยบาง ข้อแตกต่างที่เกี่ยวกับแนวคิดการออกเสียง
เลือกตั้งได้ว่า ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั้น มองว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิซึ่งจะใช้สิทธิ
หรือไม่ก็ได้ แต่ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาตินั้น มองว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ชาติมอบให้แก่
ประชาชน การเลือกตั้งจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องกระท าเพ่ือชาติเมื่อก าหนดให้การใช้สิทธิ
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อถึงคราวที่มีการเลือกตั้ง ไม่ว่าตน
จะพอใจในการเลือกตั้งครั้งนั้นหรือไม่ก็ตาม ไม่อาจที่จะเพิกเฉยดูดาย หรือนอนหลับทับสิทธิได้ หาก
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งถือเป็นการกระท าความผิดอย่างหนึ่ง ซึ่งแนวคิดประการหลังนี้การใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดยไม่ประสงค์จะลงคะแนนจึงเป็นสิทธิพ้ืนฐานที่จ าเป็นและส าคัญ เพราะหากผู้ออกเสียงเลือกตั้งต้อง
ถูกบังคับให้ออกไปลงคะแนนเลือกตั้ง และการเลือกตั้งครั้งนั้นไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเห็นว่า สมควรที่จะได้รับความไว้วางใจเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนของตน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดเป็นทางออกในการที่จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถแสดงเจตนารมณ์ของตนเองได้เช่นกัน 
 
 

                                            
 ๑๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒๐-๒๒๑. 



๒๕ 
 
ตารางท่ี ๒.๖ สรุปแนวความคิดท่ีเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล แนวความคิดที่เชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน 
วิษณุ เครืองาม 
(หน้า ๒๒๐-๒๒๑) 

 ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ อ านาจอธิปไตยเป็นหนึ่งเดียว
แบ่งแยกไม่ได้ ประชาชนแต่ละคนจึงไม่ได้เป็นเจ้าของในหนึ่งส่วนของ
อ านาจอธิปไตยการรวมตัวของประชาชนนั้นเป็นการรวมตัวกันในนาม
ของชาติ และชาตินั้นเองเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย 

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกตั้ง  
 ๒.๒.๑ ความหมายของการตัดสินใจ  
 ความหมายของการตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกที่มีอยู่หลาย ๆ ทางเลือก โดย
อาศัยทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองเป้าหมาย หรือความต้องการของผู้
เลือกได ้
 ความหมายของการตัดสินใจ หมายถึงการเลือกสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่ง หรือเลือกที่จะ
ปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางที่มีอยู่หลายสิ่งหรือวิธีการที่เลือกนั้นย่อมได้รับการพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนแล้วว่าถูกต้องเหมาะสมหรือดีที่สุดและตรงกับเป้าหมายขององค์การด้วย๒๐ 
 ความหมายของการตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกหลาย 
ๆ ทาง ผู้น าต้องตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าว
จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด๒๑ 
 ดังนั้นการตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาโดยใช้ข้อมูลหลักการและเหตุผลวิเคราะห์อย่าง
ถี่ถ้วนในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดจากหลาย ๆ ทางเลือกที่สามารถตอบสนองเป้าหมาย
ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี ๒.  สรุปความหมายของการตัดสินใจ 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล ความหมายของการตัดสินใจ 
วิชัย โถสุวรรณจินดา
(๒๕๓๕, หน้า ๑๘๕) 

 การเลือกทางเลือกท่ีมีอยู่หลาย ๆ ทางเลือก โดยอาศัยทางเลือกที่
ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองความต้องการ 

กรองแก้ว อยู่สุข, 
(๒๕๓๗, หน้า ๑๔๗) 

 การเลือกสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่ง หรือเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทาง
หนึ่งจากหลาย ๆ ทางท่ีมีอยู่หลายสิ่ง 

กวี วงศ์พุฒ 
(๒๕๓๙, หน้า ๖๑) 

 การพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผู้นา
ต้องตัดสินใจด้วยหลักเหตุผล 

                                            
 ๒๐กรองแก้ว อยู่สุข, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า 
๑๔๗. 
 ๒๑กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙), หน้า ๖๑.  



๒๖ 
 

๒.๒.๒ ประเภทของการตัดสินใจ  
 ประเภทของการตัดสินใจมี ๓ ประเภท ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้  
 ๑. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน เป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพ้ืนฐานของผล 
ลัพธ์ที่คาดหมายไว้แล้ว โดยเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ตัดสินใจมีข้อมูลเพียงพอและทราบถึงผลของการเลือกแต่
ละทางเลือกอย่างแน่นอน ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ตัดสินใจจะพยายามเลือกทางเลือกที่ให้ผลประโยชน์
สูงสุด  
 ๒. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่เสี่ยง คือ การตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลลัพธ์
ที่แน่นอนน้อยกว่าการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน แต่ยังพอคาดคะเนความเป็นไปได้อยู่บ้าง 
ทั้งนี้ ผู้ตัดสินใจทราบถึงผลลัพธ์ของทางเลือกต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจแต่โอกาสที่จะเกิดทางเลือก
แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากปัจจัยบางอย่างที่ไม่แน่นอน  
 ๓. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เป็นการตัดสินใจที่ไม่สามารถคาดการณ์
ผลลัพธ์หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้เลย หรือกล่าวได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มืดแปดด้าน ทั้งนี้
เพราะผู้ตัดสินใจในสถานการณ์นี้จะไม่มีโอกาสทราบผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกเนื่องจากไม่มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเพียงพอ ไม่มีโอกาสทราบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและมีตัว
แปรอื่นท่ีควบคุมไม่ได้อยู่ด้วย ดังนั้น การตัดสินใจในสถานการณ์เช่นนี้จึงไม่อาจเลือกโดยใช้ทางเลือก
ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดได้ ผู้ตัดสินใจต้องใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณช่วยในการตัดสินใจอย่างมาก๒๒  
 ๒.๒.๓ กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้ง  
 กระบวนการตัดสินใจในการเลือกตั้งมีข้ันตอน ๔ ขั้นตอน ดังนี้  
 ๑. การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร ขั้นนี้เป็นขั้นตอนของการได้รับข่าวสารของการสมัครรับเลือกตั้งข่าวสารเกี่ยวกับตัว
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และนโยบายต่าง ๆ ของพรรคการเมืองและของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งในการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ประชาชนจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยผ่านสื่อหรือ
ช่องทางใดบ้าง และข่าวสารต่าง ๆ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประชาชนเลือกรับข่าวสารใน
ลักษณะใด จนกระทั่งน าข่าวสารนั้นไปเป็นเกณฑ์คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้เหลือเท่ากับจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องการจะลงคะแนนเสียงให้จากสื่อหรือช่องทางหลาย ๆ ทางนั้น 
ประชาชนเลือกท่ีจะเชื่อข่าวสารจากแหล่งใดมากที่สุด และลักษณะของข่าวสารที่ผ่านไปสู่ผู้ลงคะแนน
เสียงนั้นเป็นลักษณะข่าวสารที่หลากหลาย เพ่ือที่จะจูงใจให้ลงคะแนนเสียง และการที่ประชาชน
เปิดรับข่าวสารมากยิ่งขึ้นส่งผลให้หูตากว้างไกลมาก มีความรู้มาก ทันต่อเหตุการณ์ หรือสถาน 
การณ์๒๓ 
 

                                            
 ๒๒อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๕-๑๘๖. 
 ๒๓Atkin, อ้างใน ศรัณถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ, "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่
มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก  (Facebook)", 
วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๘), หน้า ๒๐๘. 



๒๗ 
 
 ๒. การสร้างหลักเกณฑ์และการให้น้ าหนักของหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งเมื่อผู้
ลงคะแนนเสียงยอมรับว่าจะต้องมีการตัดสินใจ และได้รับข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือนโยบายพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดอยู่ หรือผู้ลงคะแนนผูกพันกับพรรคการเมือง
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก็จะสร้างหลักเกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือคัดเลือก
ผู้สมัครที่ตนถูกใจมากที่สุด ให้เหลือเท่ากับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พ่ึงได้ หรือเท่าที่ตนเอง
ต้องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือให้ความส าคัญกับคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคล ขั้นตอนนี้รวบรวม
ความคิดและทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ การพัฒนาทางเลือกก็คือการท าให้เกิด
ทางเลือกหลาย ๆ ทาง แล้วน ามาประเมินเพื่อเลือกทางที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเลือกตั้ง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินใจ กล่าวคือ ในขั้นตอนนี้จะเริ่มมีการรณรงค์หาเสียง ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือนโยบายของพรรคการเมือง ก็เริ่มเข้าสู่ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ประชาชนก็จะเริ่มประเมินข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับมาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมาย
ของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือไม่ ผู้ลงคะแนนบางคนอาจจะให้ความส าคัญกับนโยบาย บางคนให้
ความส าคัญกับคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ บางคนอาจจะพิจารณาว่าผู้สมัครคนใดที่
สามารถให้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์เฉพาะหน้ามากกว่าผู้อื่น๒๔  
 ๓. การประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ และ
ให้มีน้ าหนักของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ลงคะแนนเสียงใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งแล้ว จากนั้นจะเป็นการประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน (หรือ
เท่าที่ผู้ลงคะแนนเสียงจะประเมิน) ว่าตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้สมัคร รับเลือกตั้งแต่ละ
คนควรได้รับการประเมินเท่าไร ตามการประเมินของผู้ลงคะแนนเสียงแต่ละคน ดังตารางที่ ๒.๑ แสดง
ให้เห็นถึงผลที่ได้รับจากการประเมินโดยใช้มาตราส่วน ๑ (ต่ า) - ๕ (สูง) ผลรวมของผู้สมัครแต่ละคน
จะได้จากการคูณน้ าหนัก ในแต่ละหลักเกณฑ์ที่ผู้ลงคะแนนเสียงแต่ละคนได้ก าหนดเอาไว้ กับการ
ประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนในหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้วและรวมคะแนนเหล่านี้ทั้งหมด
ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนในการตัดสินใจ๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 ๒๔Anthony Downs, อ้างถึงใน ส าฤทธิ์ ราชสมณะ, "กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร", วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๐), หน้า ๕๕-๕๖. 
 ๒๕ส าฤทธิ์ ราชสมณะ,"กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร", วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๖๖-๖๗. 



๒๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๘ การประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
           (n=๓๖๒) 

พรรค ผู้สมัคร รวม 
น้ าหนัก ๕ ๒ ๒ ๓ ๕ ๕ ๔ ๓ ๕  
หลักเกณฑ์* ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔  
ผู้สมัคร           
นาย ก. ๓ ๔ ๓ ๕ ๕ ๓ ๕ ๔ ๕ ๑๔๑ 
นาย ข. ๓ ๔ ๓ ๕ ๕ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙๗ 
นาย ค. ๓ ๔ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑๕๔ 
นาย ง. ๔ ๕ ๓ ๕ ๔ ๑ ๒ ๔ ๑ ๑๐๑ 
หมายเหตุ*  (พรรค), ๑ = พอใจนโยบาย , ๒ = ชื่อเสียงของพรรค, ๓ = ความสามารถของพรรค ๔ = 
ผลงานของพรรคขณะเป็นรัฐบาล ๕ = พรรคสามารถช่วยท าประโยชน์ได้ (ผู้สมัคร), ๑= คุ้นเคย, ๒ = 
มีความรู้, ๓ = ซื่อสัตย์, ๔ =ช่วยเหลือท าประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
 
 ๔. การตัดสินใจสุดท้ายที่จะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งขั้นตอนนี้ตามปกติแล้ว
ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคะแนนรวมจากการ
ประเมินมากที่สุด แต่ในขั้นตอนนี้อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาสอดแทรก กล่าวคือ ผู้ลงคะแนน
เสียงบางคนอาจจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามอิทธิพลของสิ่งของ เงินทอง ที่ได้รับจากหัวคะแนน
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเงินและสิ่งของนี้อาจจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งด้วยในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถือ
ว่า การเลือกตั้งเป็นกลไกและกระบวนการทางการเมืองที่ส าคัญในการที่จะก าหนดว่าใครคือผู้ที่
เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรม การเลือกตั้งยังเป็นการให้เสรีภาพและสิทธิทางการเมือง
แก่ประชาชน กล่าวคือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยผ่านทางตั วแทนนั่นเอง 
กล่าวโดยสรุปในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกและกระบวนการ
ทางการเมืองที่ส าคัญในการที่จะก าหนดว่า ใครคือผู้ที่เหมาะสมที่จะปกครองโดยชอบธรรม ดังนั้น 
เพ่ือให้สังคมการเมืองไทยเป็นสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ เป็น
ระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยโดยประชาชนและเพ่ือประชาชนโดยแท้ คนไทยทุกคนจึงร่วมกัน
สร้างสรรค์เสริมสร้างและปรับแต่งให้วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีลักษณะสอดคล้อง รองรับ และ
สนับสนุนต่อระบบขบวนการทางการเมืองและประชาธิปไตยการเสริมสร้างให้วัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยเป็นประชาธิปไตย จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการ หนึ่งที่จะท าให้สังคมการเมืองไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนในที่สุดระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพก็จะสัมฤทธิผล การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองไทยให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นเครื่องชี้วัดของความเป็น



๒๙ 
 
ประชาธิปไตยในสังคมไทยการเลือกตั้งยังเป็นการให้เสรีภาพทางการเมืองกับประชาชน กล่าวว่า การ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองไทยผ่านทางตัวแทนนั่นเอง๒๖  
 สรุปได้ว่า ในระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยถือว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกและ
กระบวนการทางการเมืองที่ส าคัญในการที่จะก าหนดว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมที่จะปกครองโดยชอบ
ดังนั้นเพื่อให้สังคมการเมืองไทยเป็นสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
เป็นระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยโดยประชาชนและเพ่ือประชาชนโดยแท้คนไทยทุกคนจึง
ร่วมกันสร้างสรรค์เสริมสร้างและปรับแต่งให้วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีลักษณะสอดคล้อง
รองรับและสนับสนุนต่อระบอบขบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตยการเสริมสร้างให้การ
เมืองไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะท าให้สังคมการ
เมืองไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ในที่สุด
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพก็
จะสัมฤทธิ์ผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองไทยให้สอดคล้องกับระบบประชาธิปไตยจึงเป็น
เครื่องชี้วัด (Indicators) ของความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย การเลือกตั้งยังเป็นการให้เสรีภาพ
ทางการเมืองกับประชาชน กล่าวคือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยผ่านทาง
ตัวแทนนั่นเอง  
 
ตารางท่ี ๒.๙ สรุปกระบวนการตัดสินใจเลือกตั้ง 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้ง 
Atkin,  
(๒๕๕๘, หน้า ๒๐๘) 

  การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

Anthony Downs,
(๒๕๓๐, หน้า ๕๕-๕๖) 

  การสร้างหลักเกณฑ์และการให้น้ าหนักของหลักเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง 

ส าฤทธิ์ ราชสมณะ 
(๒๕๓๐, หน้า ๖๖-๖๗) 

  การประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 

เสาวนีย์ ศิริพจนานนท์ 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๘-๒๐) 

  การตัดสินใจสุดท้ายที่จะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง 

 
 
 
 

                                            
 ๒๖เสาวนีย์ ศิริพจนานนท์, การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษา
กรณีเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดสุโขทัย, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘-๒๐.  



๓๐ 
 
 ๒.๒.๖ พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มองว่าพฤติกรรมการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งเป็นปรากฏการณ์ของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่
มีปัจจัยเกี่ยวข้องกับผู้คนจ านวนมากเพราะพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม เป็นผลมาจากการตัดสินใจ (Decision Making) ภายใต้สภาวะแวดล้อม บุคลิกภาพและความ
สนใจของแต่ละคน แนวความคิดกลุ่มนี้เป็นที่สนใจในหมู่นักวิชาการด้านสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ และ
พฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งให้ความสนใจอิทธิพลของสถานภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะเห็นว่าเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน นอกจากนี้ยังให้ความสนใจต่อ
กิจกรรมของพรรคการเมือง เพราะเป็นตัวกระตุ้นส าคัญที่ส่งผลต่อการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
แนวความคิดของทฤษฎีกลุ่มนี้ ได้แก่  
 ๑. ทฤษฎีปัจจัยก าหนด (Deterministic Theories) มีแนวความคิดพ้ืนฐานที่ว่าปัจจัย
ทางสังคมเป็นตัวก าหนดทีส่ าคัญของพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้ปัจจัยทางสังคมที่เป็น 
ภูมิหลังของบุคคลมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะเห็นได้ว่าทฤษฎี
ปัจจัยก าหนด เน้นว่าพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งของแต่ละบุคคลเกิดจากปัจจัย ด้านภูมิ
หลัง ซึ่งเป็นปัจจัยภายในของบุคคลมากกว่าปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  เช่น อิทธิพลการ
พ่ึงพาทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคม ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าประชาชนหรือคนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะ
ตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากเหตุผลของแต่ละบุคคลมากกว่าเกิดจากการโน้มน้าวหรือชักจูงจากคนอ่ืน ซึ่ง
ความส านึกเชิงเหตุผลนี้จะมีลักษณะของเหตุผลที่เกิดจากปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องต้องกัน
ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งกับกลุ่มของประชาชนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ การเป็นคนในพ้ืนที่เดียวกัน
เช่น จังหวัดเดียวกัน ภาคเดียวกัน เป็นชาวนาหรือกรรมกรเหมือนกัน เป็นต้น  
 ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าทฤษฎีปัจจัยก าหนดมีความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งของประชาชนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิหลัง ได้แก่ อาชีพ ที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะของ
ความเป็นเมืองหรือชนบท ศาสนาอุปนิสัยการลงคะแนนในอดีตหรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ปัจจัย
ด้านภูมิหลัง เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน  
 ๒. ทฤษฎีความส านึกเชิงเหตุผล (Consciously Rational Theories) ทฤษฎีนี้มี
แนวความคิดที่เน้นปฏิกิริยาของการส านึกตรึกตรองของผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีต่อนโยบาย
ของพรรคการเมือง สภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้งและค่าบริหารเลือกตั้ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เป็น
เหมือนกรอบความคิดเชิงเหตุผล (Rational Framework) ของผู้ไปลงเลือกตั้งในลักษณะเดียวกัน
ลักษณะการตัดสินใจของผู้บริโภคทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมองว่าประชาชนจะตัดสินใจเลือกตั้งโดย
อาศัยหลักเหตุผลของตนกับกิจกรรมการด าเนินนโยบายของพรรคการเมือง กล่าวคือพฤติกรรม การ
ลงคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับอิทธิพลจากนโยบายของพรรค การจัดกิจกรรมของพรรค ซึ่ง
ประชาชนจะถูกจูงใจให้เกิดความนิยมศรัทธาจึงให้การสนับสนุนทฤษฎีนี้จะมองกิจกรรมของ  พรรค
การเมืองเป็นตัวกระตุ้นที่ส าคัญของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่มีการแข่งขันสูง
โดยจะกระตุ้นให้ผู้ไปใช้สิทธิมีความกระตือรือร้นมากขึ้น กล่าวคือ ประชาชนจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เพ่ือสนับสนุนที่ตนสังกัดหรือศรัทธาลักษณะดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกรุงเทพมหานครระหว่างประชาชนที่สนับสนุนพรรคพลังธรรมกับพรรค



๓๑ 
 
ประชากรไทยโดยพรรคประชากรไทยซึ่งแต่เดิมเป็นเจ้าของฐานะคะแนนเสียงส่วนใหญ่กลับพ่ายแพ้
ต่อพรรคพลังธรรมภายใต้การนาของ พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความ
ศรัทธาในแนวทางแนะนโยบายพรรคที่เน้นความซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดภาวะที่เรียกว่า “จ าลองฟีเวอร์”
ขึ้น อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้มีความเชื่อถือว่าความส านึกเชิงเหตุผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีระยะสั้นช่วง
สมัย (Short-term Force) เท่านั้น  
 ๓. ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) แนวความคิดของทฤษฎีระบบเชื่อว่าความสมดุล
(Homeostatic) ของระบบจะมีเสถียรภาพของความมั่นคงในระดับต่างๆ กัน การขึ้นลงของอัตราการ
ลงคะแนนเสียงและการเลือกตั้งพรรคใดพรรคหนึ่งจะขึ้นอยู่กับส่วนผสมของพลังที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วง
สมัยบวกกับปัจจัยพ้ืนฐานของประชาชนในขณะนั้น เช่น ความสนใจตัวผู้สมัครความเห็นต่อนโยบาย
และปัญหาทางการเมือง ภาพพจน์ที่มีต่อการปฏิบัติงานของพรรค ฯลฯ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าทฤษฎี
ระบบมีความสัมพันธ์กับสองทฤษฎีข้างต้นมากพอสมควรโดยเฉพาะทฤษฎีความส านึกเชิงเหตุผล
เพราะความส านึกเชิงเหตุผลจะท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเลือกตั้งแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ทางการเมือง๒๗  
 ตัวแบบที่น ามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประกอบด้วยมุมมอง
เชิงเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และจิตวิทยา มีสาระส าคัญดังนี้  
 ๑. มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์แนวทางการศึกษาพฤติกรรมในแนวตัวแบบนี้ได้นาเอาแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยความชอบด้วยเหตุผลของมนุษย์มาใช้ในการตัดสินใจทางการเมืองโดย
มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์นี้ตั้งอยู่บนฐานคติที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ  
  ๑.๑ การลงคะแนนเสียงจะเป็นเครื่องมือที่จะนามาซึ่งผลประโยชน์หรือเป้าหมายที่
ประชาชนต้องการ  
  ๑.๒ การลงคะแนนเสียงของผู้ลงคะแนนเสียงนั้นจุดสนใจจะมุ่งที่เป้าหมายทางการ
เมืองของผู้ลงคะแนนเสียง  
  ๑.๓ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงนั้นจะกระท าอย่างละเอียดรอบคอบระมัดระวังโดย
ใช้ข่าวสารที่มากเพียงพอ  
 ๒. มุมมองเชิงสังคมวิทยา แนวทางการศึกษานี้เห็นว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบุคคลจะเป็นการก าหนดพฤติกรรมที่แตกต่างของบุคคลในการเลือกตั้ง เช่น ปัจจัยเรื่อง เพศ
การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น หาใช่เพราะประเด็นปัญหาทางการเมืองไม่ข้อสรุปทั่วไปเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนจากการใช้ตัวแบบมุมมองเชิงสังคมวิทยา ใน
การศึกษาพบว่า  
  ๒.๑ ผู้ลงคะแนนเสียงส่วนมากโดยเฉพาะผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมต่ าไป
ลงคะแนนเสียงด้วยความส านึกว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีหรือเป็นพิธีการในระบอบประชาธิปไตยยิ่ง

                                            
 ๒๗จิติล คุ้มครอง, “พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในกรอบรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ : 
ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต  ๒ จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๐), หน้า ๓๐-๓๒. 



๓๒ 
 
กว่าการไปด้วยเหตุผลการผลักดันนโยบาย หรือด้วยความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง และกลุ่มที่
มีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมสูงซึ่งมีจ านวนน้อยกว่านั้นก็มีความส านึกไม่แตกต่างกันมากนัก  
  ๒.๒ ผู้ลงคะแนนเสียงที่มีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมต่ าซึ่งเป็นประชาชน
ส่วนมากของประเทศมีความผูกพันทางการเมืองกับพรรคการเมืองต่ ามีความเข้าใจในนโยบายทาง
การเมืองน้อยขาดความรู้ข่าวสารทางการเมืองที่เพียงพอและขาดความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญในการ
ทางการเมืองด้วยเหตุนี้จึงง่ายต่อการถูกชักจูงโดยเฉพาะการชักจูงที่เป็นการติดต่อส่วนบุคคลและการ
ให้สินจ้างรางวัล บุคคลใกล้ชิดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือก ได้แก่ เพ่ือนฝูงญาติพ่ีน้อง
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ครู เจ้าหน้าที่ทางราชการ และพระภิกษุที่เคารพนับถือ  
  ๒.๓ ในทางตรงกันข้ามผู้ลงคะแนนเสียงที่มีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมสูง
ส่วนมากมักจะมีความนิยมพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือชอบนโยบายทางการเมือง  
เฉพาะอย่างเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการเมืองและเปิดรับข่าวสารการเมืองสูง ท าให้สามารถตัดสินใจด้วย
ตนเองได้อย่าง มั่นใจและมีเหตุผล “เชิงการเมือง” สินจ้างรางวัลมีอิทธิพลน้อยต่อการท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของบุคคลกลุ่มนี้  
  ๒.๔ นอกจากนั้นผู้ลงคะแนนเสียงที่มีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมสูงมักให้
ความส าคัญในการเลือกตั้งโดยค านึงถึงพรรคมากกว่าผู้ลงคะแนนเสียงที่มีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจ
สังคมต่ าท่ีมักลงคะแนนเสียงโดยค านึงถึงผู้สมัครเป็นเกณฑ์ และมีจ านวนไม่น้อยที่ลงคะแนนเสียงตาม
คนอ่ืน ๆ โดยไม่ค านึงถึงเกณฑ์ใด ๆ 
 ๓. มุมมองเชิงจิตวิทยาแนวทางการศึกษานี้ให้ความสนใจต่อปัจจัยทางด้านความรู้สึกหรือ
ความผูกพันทางการเมืองที่มีพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกล่าวคือเป็นความรู้สึกพึงพอใจ 
สนใจ หรือนิยมชมชอบในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง๒๘  
 สรุปได้ว่า พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นปรากฏการณ์ของการเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องกับผู้คนจ านวนมากซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจภายใต้
สภาวะแวดล้อม บุคลิกภาพและความสนใจของแต่ละคน ได้แก่ ทฤษฎีปัจจัยก าหนด ที่มองว่าปัจจัย
ทางสังคมเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญของพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทฤษฎีความส านึกเชิง
เหตุผลเป็นทฤษฎีที่เน้นปฏิกิริยาของการส านึกตรึกตรองของผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีต่อ
นโยบายสภาพ และค่าบริหารของพรรคการเมือง และทฤษฎีระบบที่เชื่อว่าความสมดุลของระบบจะมี
เสถียรภาพของความมั่นคงในระดับต่างๆกันซึ่งทฤษฎีระบบจะมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีปัจจัยก าหนด
และทฤษฎีความส านึกเชิงเหตุผลเพราะมีส่วนท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเลือกตั้งเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ทางการเมือง และตัวแบบที่นามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ของประชาชนประกอบด้วย มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นการศึกษาถึงความชอบด้วยเหตุผลของ
มนุษย์มาใช้ในการตัดสินใจทางการเมืองโดยการลงคะแนนเสียงเป็นการนามาซึ่งประโยชน์หรือ
เป้าหมายทางการเมืองที่ประชาชนต้องการและเป็นต้องกระท าด้วยความละเอียดรอบคอบมุมมองเชิง
สังคมวิทยาเป็นการแสดงให้เห็นว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลเป็นการก าหนด

                                            
 ๒๘ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, การประเมินผลการท างานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘): ๗-๙. 



๓๓ 
 
พฤติกรรมที่แตกต่างของบุคคลในการเลือกตั้ง เช่น เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น และมุมมอง
เชิงจิตวิทยามุ่งให้ความสนใจต่อปัจจัยทางด้านความรู้สึกหรือความผูกพันทางการเมือง เช่น ความรู้สึก
พึงพอพอใจสนใจ ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งหรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง  
 ๒.๒.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
 ปัจจัยที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สามารถแยกเป็นปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ได้ดังนี ้ 
 ๑. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมถือเป็นมุมมองในเชิงสังคมวิทยาโดยเห็นว่าปัจจัยส่วน
บุคคลเป็นปัจจัยก าหนดพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านสถานภาพ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลที่ว่าฐานะทางต าแหน่งสังคมเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดความ
แตกต่างของพฤติกรรมของมนุษย์ โดยฐานต าแหน่งดังกล่าวอาจได้มาโดยก าเนิด เช่น เพศ หรือได้มา
จากการกระท าขึ้นในภายหลัง เช่น อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ เป็นตัวก าหนดความแตกต่าง
ของแบบแผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลย่อมมีความนึกคิดทางการเมืองตามสถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมของตน การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของบุคคลเป็นไปตามคุณลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของเขา เช่น เพศชายมักจะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง หรือผู้ที่มี
การศึกษาสูงมีแนวโน้มจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง หรือผู้ที่มีการศึกษาสูงมี
แนวโน้มจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่าผู้มีการศึกษาต่ าหรือผู้มีอาชีพผู้ใช้แรงงานมักจะเข้า
ร่วมในการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลมากกว่านักธุรกิจ 
 ๒. ปัจจัยด้านจิตวิทยาถือเป็นปัจจัยทางด้านความรู้สึกหรือความผูกพันทางการเมืองของ
บุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กล่าวคือปัจจัยทางด้านจิตวิทยาเช่น
บุคลิกภาพ ความคิดเห็น ค่านิยม และความเชื่อ จะส่งผลท าให้มนุษย์โน้มเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง
โดยมนุษย์แต่ละคนมักจะแสดงพฤติกรรมไปในทางนั้นหากเขาถูกกระตุ้นและสถานการณ์ในขณะนั้น
เอ้ืออานวยโดยที่แนวทางการศึกษานี้จะให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านความรู้สึกและทางจิตใจของ
บุคคลเป็นหลัก  
 ๓. ปัจจัยด้านผู้สมัคร ถือเป็นมุมมองในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือตัวแบบการเลือกโดยเหตุ
และผลโดยผู้ลงคะแนนเสียงย่อมที่จะก าหนดจุดมุ่งหมายหลักเกณฑ์ในการที่จะเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งที่ตนเองพอใจมากที่สุด กล่าวคือ ผู้ลงคะแนนเสียงจะประเมินว่าผู้สมัครให้ประโยชน์แก่ตนเอง
เพียงใด แล้วลงคะแนนเสียงตามผลของการประเมินนั้น ดังนั้นการที่คนออกไปเลือกตั้งก็เพราะคน
เหล่านั้นหวังผลประโยชน์บางประการจากการเลือกตั้ง ความส าคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนตัวของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เช่น ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความมีชื่อเสียง ความสัมพันธ์กับพรรค
การเมือง เป็นต้น รวมไปถึงกลวิธีการหาความนิยมและอิทธิพลต่าง ๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อาทิ 
การใช้นโยบายในการหาเสียง การแนะนาตัว การหาเสียงผ่านหัวคะแนน การทุจริตการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายเสียง  
 ๔. ปัจจัยด้านพฤติกรรมทางการเมือง นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งเนื่องจาก
สถานการณ์ของระบบการเมืองที่ก าหนดให้มีการออกกฎหมายให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น



๓๔ 
 
โดยตรงในทุกระดับโดยให้มีการด าเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น๒๙ 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมี ๔ ปัจจัย
คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ที่เชื่อว่าความรู้สึกหรือความผูกพันทางการเมืองมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ปัจจัยด้านผู้สมัคร เป็นการให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ส่วนตัวของผู้สมัคร เช่น ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ และปัจจัยด้านพฤติกรรมทางการเมือง 
 
ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
จิติล คุ้มครอง  
(๒๕๔๐, หน้า ๓๐-๓๒) 
 

๑. ทฤษฎีปัจจัยก าหนด (Deterministic Theories)  
๒. ทฤษฎีความส านึกเชิงเหตุผล (Consciously Rational Theories) 
๓. ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) 

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 
(๒๕๔๘, หน้า ๗-๙) 

๑. มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ 
๒. มุมมองเชิงสังคมวิทยา 
๓. มุมมองเชิงจิตวิทยา 

ณัฐกร วิทิตานนท์ 
(๒๕๔๔, หน้า ๒๓)   

๑. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
๓. ปัจจัยด้านผู้สมัคร 
๔. ปัจจัยด้านพฤติกรรมทางการเมือง 

 
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ๒.๓.๑ ความเป็นมาของหลักประชาธิปไตย  
 การปกครองแบบประชาธิปไตย เคยเกิดขึ้นมาในสมัยกรีกโบราณ รัฐในกรีกโบราณมี
ลักษณะ เป็นนครรัฐ (city-states or polis) ในแต่ละนครรัฐมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกัน
ออกไป นครรัฐที่ใช้การปกครองโดยประชาชนโดยตรงซึ่งก็คือ นครรัฐเอเธนส์ การปกครองในนครรัฐ
เอเธนส์เป็น หลักฐานชิ้นส าคัญที่แสดงให้เห็นว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบ
การปกครองที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่อดีตและมีวิวัฒนาการและการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน การ
ปกครองโดยประชาชนโดยตรงของนครรัฐเอเธนส์สมัยกรีกโบราณสังเกตเห็นได้จากการมี สภา
ประชาชน ซึ่งก็คืออ านาจนิติบัญญัติ สมาชิกของสภาประชาชนมาจากราษฎรชายทุกคนที่มี 
สถานภาพเป็นพลเมืองของนครรัฐอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป มีหน้าที่ในการออกกฎหมายและควบคุมการ

                                            
 ๒๙ณัฐกร วิทิตานนท,์ “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภา:ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่รอบสอง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๓”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๔), หน้า ๒๓.   



๓๕ 
 
ท างานของฝ่ายบริหาร ทั้งด้านการปกครองและด าเนินนโยบายต่างประเทศ ต่อมาคือ คณะมนตรี      
ห้าร้อย ซึ่งก็คืออ านาจบริหาร คณะมนตรีห้าร้อยได้มาจากการจับฉลากจากราษฎรชายทุกคนที่มี 
สถานภาพเป็นพลเมืองของนครรัฐอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป เพื่อให้ได้ตัวแทน ๕๐๐ คน มีหน้าที่ในการบริหาร 
๔ นครรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่สภาประชาชนก าหนด ส่วนอ านาจตุลาการมีศาล 
ประชาชน เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ตัดสินคดีความ บุคคลที่ด ารงต าแหน่งในศาลประชาชนได้มาจากการ 
จับฉลากของราษฎรชายที่เป็นพลเมืองของนครรัฐอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป ศาลประชาชนประกอบไปด้วย 
ลูกขุนประมาณ ๒๐๑ คน หรือมากกว่านั้น นอกจากนี้ยังมีสภานายพล ซึ่งประกอบไปด้วยนายพล 
จ านวน ๑๐ คน สภานายพลมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน และนายพลจ านวน ๑๐ คนที่ถูกเลือก
มา จากประชาชนจะเลือกผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกคน มีหน้าที่ควบคุมกิจการทางทหารและทางการ
ทูต รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากที่ได้กล่าวไปจะเห็นได้ว่าระบอบการปกครองแบบ 
ประชาธิปไตยของนครกรีกโบราณ โดยเฉพาะนครรัฐเอเธนส์ตั้งอยู่บนหลักพ้ืนฐาน ๓ ประการ ได้แก่ 
การเลือกตั้งโดยกลุ่มประชาชน และการตัดสินใจโดยมวลชน รวมไปถึงการด ารงต าแหน่งต่างๆ นั้นจะ 
หมุนเวียนกันไปไม่สามารถครองต าแหน่งได้ตลอดชีพ  ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของ
นคร กรีกโบราณ โดยเฉพาะนครรัฐเอเธนส์เป็นประชาธิปไตยที่ให้สิทธิและเสรีภาพกับชาวนครรัฐ
เอเธนส์ที่ เป็นผู้ชายและเป็นพลเมืองเป็นส าคัญ ส่วนสตรี พ่อค้าชาวต่างด้าวรวมไปถึงทาสเป็นจ านวน
มาก มิได้ รับสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับราษฎรชายที่เป็นพลเมืองประชาธิปไตยแบบนครรัฐเอเธนส์
จึงเรียกได้ ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นิยมระหว่างคนชั้นกลางและคนชั้นสูง ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า แตกต่างจากประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก หลังจากการล่มสลายของกรีกโบราณ
ระบอบการ ปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ได้ถูกน ามาใช้อีกจนทั่ งต้นศตวรรษที่ ๑๓ แนวคิดเรื่อง
ประชาธิปไตย ได้รับการสนใจจากสังคมโลกอีกครั้ง จนถูกน ามาใช้เป็นรูปธรรมในประเทศต่างๆ ซึ่งมี
วิวัฒนาการและ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตสมัยกรีกโบราณจนถึงปัจจุบัน๓๐ 
 ประชาธิปไตย (Democracy) มาจากภาษากรีกว่า “Demokratia” ซึ่งเป็นการผสม 
ค าระหว่างค าว่า “Demos” ที่แปลว่า ประชาชน กับค าว่า “Kratien” ที่แปลว่า การปกครองเมื่อ 
รวมเป็นค า Demokratia หมายถึง การปกครองโดยผู้ถูกปกครองหรือการปกครองโดยประชาชน๓๑ 
ส าหรับในภาษาไทยนั้น ค าว่า “ประชาธิปไตย” มาจากค าว่า “ประชา” หมายถึง ประชาชนพลเมือง
กับค าว่า “อธิปไตย” หมายถึง อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เมื่อรวมค ากันแล้ว ประชาธิปไตย
ก็จะหมายถึงระบอบการปกครองทีอ่ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา ได้ให้ค านิยามของประชาธิปไตย ซึ่งเป็นค านิยามที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดว่า
ประชาธิปไตยคือ “การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและ เพ่ือประชาชน”๓๒ ในทางตรงกัน

                                            
 ๓๐จักษ์ พันธ์ชูเพชร, รัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: มายด์พับลิชซิ่ง, ๒๕๒๒), หน้า 
๑๒๒. 
 ๓๑Dictionary, (๒๕๖๒), Democracy, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://dictionary.reference.com 
/search?q=democracy, [๒๘ เมษายน ๒๕๖๒]. 
 ๓๒Abraham Lincoln, (๑๘๖๓), Government of the people, by the people, for the 
people, shall not perish from the Earth, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Gettys 
burg_Address, [๒๘-เมษายน-๒๕๖๒]. 



๓๖ 
 
ข้าม การปกครองระบอบเผด็จการเป็นการปกครองที่อ านาจสูงสุดมิได้เป็นของประชาชนแต่เป็นของ
บุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มเดียว หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการปกครองที่ปราศจากการ
แบ่งแยกอ านาจนั่นเอง ดังนั้น การประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐที่ปกครองโดยระบอบ
เผด็จการย่อมไม่อาจเกิดข้ึนได้ เนื่องจากประชาชนจะมีสิทธิและเสรีภาพก็ต่อเมื่อรัฐก าหนดให้มีเท่านั้น 
และรัฐจะยกเลิกเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพเมื่อใดก็ได้ โดยที่รัฐไม่ต้องรับผิดชอบการกระท าใดๆ ของ
ตนต่อประชาชนเพราะรัฐถือว่าสิทธิและเสรีภาพ คือ สิ่งที่รัฐเป็นผู้มอบให้กับประชาชนส าหรับการ
พิจารณาคดีของศาลในรัฐที่ปกครองโดยระบอบเผด็จการนั้นถือหลักว่า “เมื่อมีการกระท าผิดต้องถูก
ลงโทษ” (nullum crimen sine poena) ผู้ต้องสงสัยจะถูกพิพากษาว่ามีความผิดและต้องรับโทษ  
แม้พยานหลักฐานจะไม่มีน้ าหนักเพียงพอก็ตาม อันเป็นการขัดกับหลักการยกประโยชน์ให้กับจ าเลย
เมื่อมีข้อสงสัยและหลักการสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาว่า
กระท าความผิดจริง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญาของโซเวียตเปิดโอกาสให้
ศาลหาทางต่างๆ พร้อมทั้งน าหลักเกณฑ์ใดๆ มาประยุกต์เพ่ือให้สามารถตีความน าเอาผู้กระท า
ความผิด โดยเฉพาะในคดีการเมืองมาลงโทษให้ได้ (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๙) นอกจากนี้ ศาล 
โซเวียตยังไม่ยอมรับหลักที่ว่ากฎหมายย่อมไม่มีผลย้อนหลัง (lex retro non agit) แต่กลับยอมรับ
หลักการเทียบเคียงลักษณะการกระท าความผิด กล่าวคือ ในกรณีที่มีการกระท าที่เป็นภยันตรายต่อ
สังคมและไม่มีกฎหมายก าหนดโทษไว้โดยเฉพาะ ก็ให้น ากฎหมายอ่ืนที่ใกล้เคียงกันมาใช้ได้ (มาตรา 
๑๖) ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักการดังกล่าวย่อมขัดกับหลักสากลที่ว่า การกระท าใดๆ ที่ผิดกฎหมายนั้น
จะต้องมีบทกฎหมายในขณะนั้นบัญญัติว่าเป็นการกระท าความผิด (nullum crimen, nulla poena 
sine lege)๓๓ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปความเป็นมาของหลักประชาธิปไตย 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล ความเป็นมาของหลักประชาธิปไตย 
อมร รักษาสัตย์ และคณะ
(๒๕๓๙, หน้า ๑๐-๑๓) 

 เกิดข้ึนมาในสมัยกรีกโบราณ เป็นนครรัฐ ตั้งอยู่บนหลักพ้ืนฐาน ๓ 
ประการ ได้แก่ การเลือกตั้งโดยกลุ่มประชาชน และการตัดสินใจโดย
มวลชน รวมไปถึงการด ารงต าแหน่งต่างๆ นั้นจะ หมุนเวียนกันไปไม่
สามารถครองต าแหน่งได้ตลอดชีพ 

จักษ์ พันธ์ชูเพชร 
(๒๕๒๒, หน้า ๑๒๒) 

 นครรัฐเอเธนส์เป็นประชาธิปไตยที่ให้สิทธิและเสรีภาพกับชาว
นครรัฐเอเธนส์ที่ เป็นผู้ชายและเป็นพลเมืองเป็นส าคัญเป็นประชาธิปไตย
แบบเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นิยมระหว่างคนชั้นกลางและคนชั้นสูง 

จรูญ สุภาพ 
(๒๕๑๙, หน้า ๗๓) 

 การกระท าใดๆ ที่ผิดกฎหมายนั้นจะต้องมีบทกฎหมายในขณะนั้น
บัญญัติว่าเป็นการกระท าความผิด  

 

                                            
 ๓๓จรูญ สุภาพ, ระบบการเมืองเปรียบเทียบ, ประชาธิปไตย : เผด็จการ, และหลักวิเคราะห์การเมือง
แผนใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๙), หน้า ๗๓. 



๓๗ 
 
 ๒.๓.๒ ความหมายของหลักประชาธิปไตย  
 ประชาธิปไตยเกิดขึ้นครั้งแรก ในสมัยกรีก แต่ประชาธิปไตยในสมัยกรีกมีความแตกต่าง
จากประชาธิปไตยในสมัยปัจจุบัน ค าว่า ประชาธิปไตย มาจากภาษาอังกฤษว่า Democracy แปลว่า 
การปกครองโดยประชาชน (rule by people) หรือเรียกอีกประการหนึ่งได้ว่า popular sovereignty 
คือ อ านาจอธิปไตยเป็นของ ประชาชน จะเห็นได้ว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจหรืออ านาจเป็นของ
ประชาชน๓๔  
 ประชาธิปไตย หมายถึง รูปแบบการปกครองและประกอบไป ด้วยหลักพ้ืนฐาน ๔ 
ประการ ได้แก่ ๑) หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน คืออ านาจสูงสุดในการ ตัดสินใจเป็นของ
ประชาชนทุกคนไม่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ๒) หลักความเสมอภาคทางการเมือง พลเมืองทุกคนมี
โอกาสเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมหรือตัดสินใจทางการเมือง ๓) หลักการฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน คือการตัดสินใจของรัฐบาลมาจากการรับฟังหรือค านึงถึงความต้องการของประชาชนทุก
คนไม่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ว่าต้องการสิ่งใด ไม่ต้องการสิ่งใด ๔) หลักเสียงข้างมาก เป็นการตัดสินใจ
ทางการเมืองของรัฐบาล หากกรณีใดความต้องการของประชาชนมีความแตกต่างกัน ไม่เป็นเอกฉันท์ 
รัฐบาลต้องตัดสินใจบนพ้ืนฐานของคนส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมาก๓๕  
 ประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชนในทางปฏิบัติหมายถึง อ านาจในการ 
ตัดสินใจประเด็นปัญหาส าคัญของนโยบายสาธารณะต้องขึ้นอยู่กับคนจ านวนมากในสังคม และในการ 
ตัดสินใจนั้น ทุกๆ คนสามารถออกเสียงได้เพียงเสียงเดียว ไม่มีผู้ใดสามารถออกเสียงได้เกินหนึ่งเสียง 
ประชาชนใช้อ านาจโดยตรง เช่น การลงมติยืนยัน เป็นต้น หรือโดยอ้อมผ่านสถาบันตัวแทนซึ่งอ านาจ 
ของประชาชนจะถูกจ ากัดอยู่ที่บัตรเลือกตั้งที่จะบังคับความรับผิดชอบให้เกิดแก่ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
รวมถึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดเรื่องความเสมอภาคทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจการเลือกตั้งอย่าง 
สม่ าเสมอ ศักดิ์ศรีของมนุษย์สิทธิของเสียงส่วนน้อยรวมถึงการได้รับบริการของรัฐและสังคมอย่า ง 
เท่าเทียมกัน๓๖  
 ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกผู้ปกครองได้ด้วยการ
เลือกตั้ง เช่น การเลือกตั้งรัฐบาลหรือผู้ท าหน้าที่บริหารประเทศ นอกจากนี้ประชาชนยังมีสิทธิเสรีภาพ
และอิสระในการด าเนินชีวิตแต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ได้ ก าหนดไว้โดยประชาธิปไตย
นั้น มีหลักพ้ืนฐานอยู่ ๓ ประการ ได้แก่ ความเสมอภาค ความมีเสรีภาพ หรืออิสระ และถูกควบคุม
โดยรัฐบาลหรือกฎหมาย๓๗  
 

                                            
 ๓๔ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิต, รัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๐), หน้า ๑๐๕. 
 ๓๕บูฆอรี ยีหมะ, ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์, (สงขลา: สามลดา, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๐. 
 ๓๖อมร รักษาสัตย์ และคณะ, ประชาธิปไตย อุดมการณ์ หลักการและแบบอย่างการปกครองหลาย 
ประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๒๙. 
 ๓๗Campbell, D .J., The basic concept for the democracy ranking of the quality of 
democracy, (Vienna: Democracy Ranking, 2008), pp. 5-6. 



๓๘ 
 
 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่อยู่บนพื้นฐาน ของ ระบบที่มีผู้แทนที่ถูกเลือกโดย
ประชาชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน สิทธิเสรีภาพ ของประชาชน รวมถึงมีสิทธิในการ
แสดงออกต่างๆ เพื่อเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการจากรัฐบาล ของพวกเขา เช่น ในแถบสหภาพ
ยุโรปประชาชนเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองภายใต้ระบอบการ ปกครองแบบประชาธิปไตยผ่าน
ทางกิจกรรมต่างๆ เช่น การเลือกตั้ง การประท้วง การคว่ าบาตร เป็นต้น๓๘ 
 ประชาธิปไตย มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจคือ ค าว่า "ประชาธิปตัย" (สะกดแบบเดิม) 
ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๕ ใช้ในความหมายที่ตรง
กับภาษาอังกฤษว่า "republic" หรือ "สาธารณรัฐ" หมายถึง การปกครองที่ไม่มีกษัตริย์ซึ่งเป็นค านิยาม
ที่เต็มไปด้วยนัยทางการเมืองของการต่อสู้ทางความคิดระหว่างกลุ่มอ านาจต่าง ๆ ในเวลานั้น และใช้
เวลาค่อนข้างนานก่อนที่ความหมายของค าว่า "ประชาธิปไตย" จะเคลื่อนตัวจาก "republic" มาสู่ 
"Democracy" ในแบบปัจจุบัน นอกจากนี้ การเขียนประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของไทยก็ซับซ้อน
เช่นกัน เพราะมีการสร้างความจริงว่ากลุ่มคนที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยและความเสมอภาคทาง
การเมือง (คณะราษฎร) กลับกลายเป็นพวกชิงสุกก่อนห่าม ส่วนคณะบุคคลที่ต้องการเหนี่ยวรั้ง
ประชาธิปไตยและรักษาโครงสร้างอ านาจแบบเดิมที่ กระจุกตัวอยู่กับชนชั้นสูงกลายเป็นผู้น า
ประชาธิปไตยมาให้แก่สังคมไทย โดยประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของไทยที่ส่งผ่านมายังคนรุ่นหลังยัง
อธิบายว่า ประชาธิปไตยไม่ได้มาจากการต่อสู้ของสามัญชนแต่หล่นมาจากฟ้าเป็นประชาธิปไตยที่มา
จากเบื้องบน ดังเห็นได้จากงานของ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เรื่อง "การปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕"๓๙ 
 สรุปได้ว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหรือประชาชนมีอ านาจสูงสุดในรัฐ 
ประชาชนในสังคมมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการด าเนินชีวิต 
โดยอยู่ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด และประชาชนแสดงอ านาจในการปกครองผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นและอ านวยความสะดวกโดยรัฐบาล เช่น การเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ 
การเสนอร่าง กฎหมาย การชุมนุมตามที่กฎหมายก าหนดเพื่อเรียกร้องบางอย่างจากรัฐบาล เป็นต้น 
 
ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปความหมายของหลักประชาธิปไตย 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล ความหมายของหลักประชาธิปไตย 
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิต 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๐๕) 

  Democracy แปลว่า การปกครองโดยประชาชนหรือเรียกอีก
ประการหนึ่งได้ว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของ ประชาชน 

 
 
 
                                            
 ๓๘Eremenko, M., Political participation, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.culturaldiplo 
macy.org/academy/content/pdf/participant-papers/eu/Maria-EremenkoPolitical-participation-Mod 
el-by-Verbain-the-EU-and-Russia.pdf, [๒๘ เมษายน ๒๕๖๒]. 
 ๓๙ประจักษ์ ก้องกีรติ, ประชาธิปไตยของฉัน ของท่าน และของเธอ , ใน ปกป้อง จันวิทย์ (บรรณา- 
ธิการ), October ๙ ฉบับ "ประชาธิปไตย", (กรุงเทพมหานคร: โอเพ่นบุ๊คส์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐-๕๓. 



๓๙ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปความหมายของหลักประชาธิปไตย (ต่อ) 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล ความหมายของหลักประชาธิปไตย 
บูฆอรี ยีหมะ 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๑๐) 

๑) หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  
๒) หลักความเสมอภาคทางการเมือง  
๓) หลักการฟังความคิดเห็นของประชาชน  
๔) หลักเสียงข้างมาก 

อมร รักษาสัตย์ และคณะ
(๒๕๓๙, หน้า ๒๙) 

  การปกครองโดยประชาชนในทางปฏิบัติ 

Campbell, D .J. 
(2008, pp. 5-6) 

  ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกผู้ปกครองได้ด้วยการเลือกตั้ง  มีหลัก
พ้ืนฐานอยู่ ๓ ประการ ได้แก่ ความเสมอภาค ความมีเสรีภาพ หรืออิสระ 
และถูกควบคุมโดยรัฐบาลหรือกฎหมาย 

ประจักษ์ ก้องกีรติ 
(๒๕๕๓, หน้า ๑๐-๕๓) 

  "สาธารณรัฐ" หมายถึง การปกครองที่ไม่มีกษัตริย์ซึ่งเป็นค านิยาม
ที่เต็มไปด้วยนัยทางการเมืองของการต่อสู้ทางความคิดระหว่างกลุ่ม
อ านาจต่างๆ ในเวลานั้นและใช้เวลาค่อนข้างนานก่อนที่ความหมายของ
ค าว่า "ประชาธิปไตย" จะเคลื่อนตัวจาก "republic" มาสู่ "Democracy" 
ในแบบปัจจุบัน 

 
 ๒.๓.๓ ลักษณะส าคัญของหลักประชาธิปไตย  
 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีรากฐานมาอย่างยาวนานตั้ง แต่อดีตโดยเริ่มตั้ง 
แต่สมัยกรีกโบราณและได้พัฒนาต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน๔๐ ลักษณะส าคัญของประชาธิปไตย 
มีดังต่อไปนี้  
 ๑. ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย รัฐบาลได้อ านาจมาจากประชาชนหรือโดยความ 
ยินยอมของประชาชน  
 ๒. การเลือกผู้แทนในสังคมสมัย ใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนต้องเป็นการเลือกที่ 
บริสุทธิ์ยุติธรรมโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระ  
 ๓. ให้ความส าคัญแก่แนวความคิดที่แตกต่างรวมถึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยการร่วมกันคิด 
ร่วมกันตัดสินใจ สถาบันทางการเมืองที่ท าหน้าที่ตัดสินปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เช่น 
คณะรัฐมนตรีรัฐสภา โดยใช้วิธีอภิปรายแสดงความเห็นเพื่อหาข้อยุติ  
 ๔. เชื่อในความเป็นอิสระและเสรีภาพของมนุษย์เช่น การนับถือศาสนา การชุมนุมทาง 
การเมือง การแสดงความคิดเห็น การออกเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น  
 ๕. การบังคับใช้กฎหมายยึดถือความเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

                                            
 ๔๐ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ กับการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: 
พิฆเนศ, ๒๕๑๙), หน้า ๑๕. 



๔๐ 
 
 ๖. รัฐบาลต้องมีอ านาจจ ากัด อ านาจต้องไม่ต้องอยู่ในมือคนๆ เดียวหรือกลุ่มเดียว มีการ
แบ่ง อ านาจและกระจายอ านาจ โดยมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน  
 ๗. การตัดสินใจหรือการปฏิบัติต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก โดยต้องค านึงถึงสิทธิของคน
ส่วนน้อย  
 ๘. ประชาชนมีความเสมอภาคกันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความเสมอภาคด้านกฎหมาย 
และ ความมีโอกาสเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ  
 ๙. ประชาธิปไตยอยู่บนพ้ืนฐานหลักการของเสรีนิยม ประชาชนต้องมีอิสระและเสรีภาพ
ใน การกระท าต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การนับถือศาสนา การเดินทางไปได้ทุกๆ ที่ในสังคมที่ 
อาศัยอยู่ เป็นต้น  
 ๑๐. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยที่รัฐบาลเป็นผลให้หลักประกัน
และ คุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพ อย่างน้อยสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญ  
 ๑๑. รัฐบาลใช้หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลัก เนติธรรม ไม่ใช้อ านาจตาม
อ าเภอใจ เช่น บุคคลจะโดนจับ หรือโดนลงโทษก็ต่อเมื่อท าผิดกฎหมายที่ได้ระบุไว้ รวมถึงต้องได้รับ
การตัดสิน คดีอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เป็นต้น  
 ๑๒. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศผ่านกลไกต่างๆ หรือใช้สิทธิที่จะ
แสดง บทบาทต่างๆ ได้โดยตรง  
 ๑๓. รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนประชาชนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในด้าน
ต่างๆ ต่อรัฐบาลตลอดเวลา รวมถึงมีสิทธิเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้๔๑  
 สรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญของประชาธิปไตยที่ได้กล่าวไปในข้างต้นมีหลายประการด้วยกัน 
เช่น การแสดงความคิดเห็น การบังคับใช้กฎหมายต้องมีความเท่าเทียมกันการออกเสียงเลือกตั้ง  
เป็นต้น นอกจากนี้ ลักษณะส าคัญของประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่คนในสังคมจ าเป็นต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลทราบถึงสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการกระท าต่างๆ ที่ตนเองสามารถ
กระท าและพึง จะได้รับ ซึ่งจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และช่วยพัฒนาสังคมให้มีความ
เจริญก้าวหน้า มากยิ่งข้ึน ลักษณะส าคัญ ของประชาธิปไตยข้างต้นจะประสบความส าเร็จและสามารถ
ด าเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับรัฐบาลภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยของ
ประเทศนั้น ว่า สามารถน าหลักประชาธิปไตยมาด าเนินการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และด้วยความเข้าใจที่
ถูกต้องได้มาก น้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 

                                            
 ๔๑Shively, W. P., Power & choice: An introduction to political science, (11thed.), 
(Boston: McGraw–Hill, 2008), pp.159-260. 



๔๑ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปลักษณะส าคัญของหลักประชาธิปไตย 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล ลักษณะส าคัญของหลักประชาธิปไตย 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช 
(๒๕๑๙, หน้า ๑๕.) 

  ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีรากฐานมาอย่าง
ยาวนานตั้ง แต่อดีตโดยเริ่มตั้ง แต่สมัยกรีกโบราณและได้พัฒนาต่อมา
จนกระท่ังปัจจุบัน 

Shively, W. P. 
(2008, pp.159-260) 

๑. ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
๒. การเลือกผู้แทนในสังคมสมัย 
๓. ให้ความส าคัญแก่แนวความคิดท่ีแตกต่าง 
๔. เชื่อในความเป็นอิสระและเสรีภาพของมนุษย์ 
๕. การบังคับใช้กฎหมายยึดถือความเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือก
 ปฏิบัติ 
๖. รัฐบาลต้องมีอ านาจจ ากัด มีการแบ่ง อ านาจและกระจายอ านาจ 
๗. การตัดสินใจหรือการปฏิบัติต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก 
๘. ประชาชนมีความเสมอภาคกันในด้านต่างๆ 
๙. ประชาธิปไตยอยู่บนพื้นฐานหลักการของเสรีนิยม 
๑๐.  ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
๑๑.  รัฐบาลใช้หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลัก เนติธรรม ไม่ใช้
  อ านาจตามอ าเภอใจ 
๑๒.  ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศผ่านกลไกต่างๆ 
๑๓.  รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนประชาชนมีสิทธิที่จะแสดง
 ความคิดเห็นในด้านต่างๆ ต่อรัฐบาลตลอดเวลา 

 
 ๒.๓.๔ รูปแบบประชาธิปไตย  
 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยรวมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แบ่งออกได้เป็น 
๒ รูปแบบ ใหญ่ๆ ดังนี้  
 ๑. ประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) หรือ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
(participatory democracy) มีหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญอยู่ ๓ ประการด้วยกัน ได้แก่  
  ๑.๑ การมีส่วนร่วมจากประชาชน โดยประชาชนทุกๆ คนจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการ 
เมืองโดยตรง ประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจในกิจการบ้านเมืองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ  
หลากหลายขั้นตอน เหมือนกับประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน และประชาชนมีส่วนร่วมในการออก 
กฎหมาย๔๒ ซึ่งจะเข้าสู่ขั้นตอนของระบอบการเมืองตั้งแต่ขั้นตอนการรับฟังประเด็นปัญหา การ 

                                            
 ๔๒สุพจน์ บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: เอ็ม.ที.เพลส, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕๘. 



๔๒ 
 
อภิปรายโต้เถียง การตัดสินใจทางการเมือง การลงคะแนนเสียง การก าหนดนโยบายหรือข้อปฏิบัติ 
เพ่ือน าไปใช้ในเชิงรูปธรรมรวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผล  
  ๑.๒ การยึดถือเสียงส่วนใหญ่ (majority rule) การตัดสินใจทางการเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตยทางตรงนั้น จะยึดถือเสียงส่วนใหญ่หรือมติเสียงข้างมากของประชาชนทั้งใน 
กระบวนการนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ 
  ๑.๓ ความเท่าเทียมกันทางการเมือง (political equality) ในการตัดสินใจใดๆ ทาง 
การเมืองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ถือว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิทางการเมืองเท่า  
เทียมกัน คือ ทุกคนมี ๑ เสียงที่จะเลือกโดยอิสระ  
  ประชาธิปไตยทางตรง หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป็นระบอบการปกครอง 
ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของชาวเอเธนส์ในกรีกโบราณประมาณ ๒๕๐๐ ปีที่ผ่านมาเป็นรูปแบบ 
ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมที่มีจ านวนประชากรไม่มากนัก และสภาพสังคมไม่มีความ 
สลับซับซ้อน การตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญจะกระท าโดยการโหวตหรือออกเสียงโดยพลเมืองเสียง  
ข้างมากเป็นเกณฑ์ ในปัจจุบันการปกครองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนี้ไม่สามารถพบได้อย่างเต็ม
รูปแบบในระดับชาติอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากสภาพสังคมท่ีได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตและสังคมมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงจ านวนประชากรได้เพ่ิมขึ้นมากกว่าในอดีตเป็นจ านวนมากแต่ยังสามารถ
พบได้ในหน่วยเล็กๆ ทางการเมืองในระดับท้องถิ่น การที่รูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยังคง
ปรากฏอยู่ในท้องถิ่น อาจเป็นเพราะยังคงมีคุณค่าในทางสัญลักษณ์และความคิดที่ว่า ประชาชน ที่
อาศัยอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นเดียวกันมานานควรร่วมกันก าหนดสวัสดิการ หรือการด าเนินงานด้าน 
ต่างๆ ร่วมกัน รวมถึงในแง่ของจ านวนประชากรในชุมชนยังมีจ านวนไม่มากเกินไปและสภาพสังคมที่ 
ไม่มีความซับซ้อนมากนักที่จะด าเนินการในรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งไม่สามารถ 
รับประกันได้ว่าจะสามารถด าเนินการได้ตลอดไปหรือไม่ เนื่องจากสังคมมีสภาพไม่คงที่ มีการ 
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ๔๓ 
 ๒. ประชาธิปไตยทางอ้อม (indirect democracy) หรือเรียกว่า ประชาธิปไตยแบบมี
ผู้แทน (representative democracy) เนื่องจากในปัจจุบันขนาดของประชากรและความ
หลากหลายของ ประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งจ านวน ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ระดับ
การพัฒนา เศรษฐกิจ เป็นต้น รวมถึงสภาพสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเกิด
ประชาธิปไตยแบบมี ผู้แทนขึ้นมา ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนเป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่
ปกครอง๔๔  
 ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน มีหลักพ้ืนฐานที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  
  ๒.๑ ระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนมีหลักการที่ส าคัญเหมือนกับ 
ประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมจากประชาชน การยึดและเคารพเสียงส่วนใหญ่ 
และมีความเท่าเทียมกันทางการเมือง แต่สิ่งที่แตกต่างและเพ่ิมเข้ามาก็คือ การเลือกตั้งและ
                                            
 ๔๓สนธิ เตชานันท์, พ้ืนฐานรัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
๒๕๔๓), หน้า ๑๑๖. 
 ๔๔ประภัสสร ทองยินดี, ประชาธิปไตย, แนวคิดและหลักการเบื้องต้น, วารสารวิชาการ, มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓, (กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๕๘): ๗. 



๔๓ 
 
รัฐธรรมนูญ โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจะผ่านทางการเลือกตั้งตามหลัก
รัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันหรือคล้ายคลึ งกันก็ได้ในแต่ละ 
ประเทศ ซึ่งการเลือกตั้งนี้จะท าให้ได้ผู้แทนของกลุ่มบุคคล โดยการเลือกตั้งมีหลักการส าคัญ คือ ต้องมี 
การเลือกตั้งที่มีอิสระและเสรี รวมถึงไม่ผิดกฎหมายหรือระเบียบที่วางไว้ 
  ๒.๒ สามารถท าให้คนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากกว่าประชาธิปไตยแบบทางตรง นอกจาก
การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านทางการเลือกตั้งแล้ว การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนยัง
สามารถท าได้ผ่านทางการชุมนุม การเรียกร้องโดยสันติ การแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ 
ผ่านทางงานเขียน การอภิปราย รวมถึงการรวมตัวกันเพ่ือเสนอข้อกฎหมายหรือถอดถอนผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
  ๒.๓ ข้อยกเว้นบางประการของเสียงส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่จะเป็นตัวก าหนด
นโยบายหรือกฎหมาย แต่ในบางกรณีเสียงส่วนใหญ่อาจไม่เพียงพอต่อประเด็นที่ส าคัญ เช่น การแก้
รัฐธรรมนูญ อาจต้องใช้เสียงข้างมากถึง ๓ ใน ๔ เพ่ือที่จะให้เพียงพอต่อการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
รวมถึงเสียงข้างมากของศาลรัฐธรรมนูญ อาจสามารถล้มกฎหมายที่ออกโดยผู้แทนของคนส่วนใหญ่ใน
สังคมได้ ถ้าหากกฎหมายนั้นขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใช้ในการปกครองประเทศ 
  ๒.๔ เป็นการปกครองภายใต้หลักการที่ก าหนดโดยรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ส าคัญมากของ
รัฐบาลในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะจ ากัดอ านาจของ
รัฐบาลซึ่งได้มาจากเสียงข้างมากในสังคมการใช้อ านาจของเสียงข้างมากโดยปราศจากข้อจ ากัดอาจจะ
ท าให้เกิด “ทรราชเสียงข้างมากได้” (tyranny of majority) ซึ่งเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทาง
การเมืองที่รัฐบาลเลือกท่ีจะท าตามความต้องการเสียงส่วนใหญ่โดยละทิ้งเสียงส่วนน้อย โดยเสียงส่วน
น้อยนี้อาจจะต้องสูญเสียสิทธิที่พึงมี ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการจ ากัดอ านาจเสียงข้าง
มากในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย๔๕ 
 หลักประชาธิปไตยพ้ืนฐานที่ส าคัญได้แก่ ประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม และประชาธิปไตยทางอ้อมหรือเรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน สามารถสรุปได้ว่า ทั้ง ๒ 
รูปแบบมีส่วนที่คล้ายคลึงกัน เช่น การยึดถือเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากของประชาชนในการ  
ด าเนินการหรือตัดสินใจใดๆ ประชาชนในสังคมมีสิทธิทางการเมืองเท่าเทียมกัน คือ ทุกคนมี ๑ เสียง 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย เป็นต้น ส่วนที่แตกต่างกัน คือ การตัดสินใจใดๆ ของ  
ประชาชนในแบบประชาธิปไตยทางอ้อมหรือประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ประชาชนจะเลือกตั้งตัวแทน 
เพ่ือที่จะมาท าหน้าที่ปกครองแทนตนเองผ่านทางกิจกรรมที่รัฐบาลได้จัดขึ้น เช่น การเลือกตั้ง เป็นต้น 
โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย รวมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ คือ สิ่งที่ 
ส าคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แบบมีผู้แทนเนื่องจากรัฐธรรมนูญ คือ สิ่งที่จ ากัด
เสียงข้างมากของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ให้ไม่สามารถใช้อ านาจได้ตามอ าเภอใจ ซึ่งอาจกล่าว 
ได้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นช่วยปกป้องหรือพิทักษ์เสียงส่วนน้อยในสังคมก็ย่อมได้รัฐบาลที่มากจาก
การเลือกตั้งไม่สามารถด าเนินการใดๆที่ขัดแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ เช่น การออกกฎหมายของ

                                            
 ๔๕จักษ์ พันธ์ชูเพชร, รัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: มายด์ พับลิชซิ่ง, ๒๕๕๒), หน้า 
๑๒๘. 



๔๔ 
 
โดยผู้แทนที่ประชาชนเลือกมาถ้ากฎหมายที่ออกมานั้นขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ  เสียงข้างมากของ
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถลงมติถอดถอนกฎหมายที่ออกโดยผู้แทนที่ถูกเลือกโดยประชาชนได้ เป็นต้น๔๖ 
 นอกจากนี้ นักวิชาการรัฐศาสตร์ยังนิยมจ าแนกประชาธิปไตยออกเป็น ๓ ลักษณะใหญ่คือ 
ประชาธิปไตยในฐานะของอุดมการณ์ทางการเมือง ประชาธิปไตยในฐานะของรูปแบบรัฐบาล หรือ
ระบอบการปกครอง และประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวิถีชีวิตหรือเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาชน หากย้อนกลับไปมองการจัดรูปแบบการปกครองตามแนวทางของ ‘อริสโตเติล’ ซึ่งถือเป็น
ที่มาของรูปแบบการปกครองในปัจจุบัน โดยแนวคิดทางปรัชญาการเมืองของอริสโตเติลตั้งบน
สมมติฐานที่ว่า ธรรมชาติไม่ท าอะไรลงไปโดยสูญเปล่า ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์เป็นสัตว์โลกเพียงชนิด
เดียวซึ่งมีความสามารถในการใช้ภาษา (faculty of language) ความสามารถในการใช้ภาษาเป็น
เงื่อนไขส าคัญที่น ามนุษย์ไปสู่ความคิด เมื่อมนุษย์คิดได้แล้วก็จะน าไปสู่การประเมินค่าและการตัดสิน
เชิงคุณค่า (value judgment) โดยเฉพาะเรื่องการรับรู้ในเชิงศีลธรรมและความยุติธรรมโดยมีเพียง
มนุษย์เท่านั้นที่ครอบครองการรับรู้ มีความสามารถในการพิจารณาตัดสินเพ่ือแยกแยะสิ่งที่ดีและสิ่งที่
เลวออกจากกัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติจ าเป็นส าหรับการอยู่ร่วมกันที่จะเกิดขึ้นในรูปของครอบครัว ชุมชน 
และน าไปสู่การสร้างระบบระเบียบที่มีความซับซ้อนส าหรับการอยู่ร่วมกันในรูปแบบของนครรัฐ 
นอกจากจะเป็นการตอบสนองความจ าเป็นในเรื่องปากท้องแล้ว การอยู่รวมกันในรูปแบบของชุมชน
การเมืองยังมีเรื่องของมิตรภาพและความยุติธรรมเกิดขึ้นตามมาอย่างอัตโนมัติ ซึ่งถ้าหากไม่มีชุมชน
การเมืองมารองรับ ไม่มีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเกิดขึ้นมามนุษย์ก็ไม่อาจแสดงออกในเรื่อง
ความยุติธรรม มิตรภาพและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ด้วยเหตุผลและความเป็นมาดังกล่าว ธรรมชาติจึง
สร้างให้มนุษย์เป็นสัตว์การเมือง ประกอบด้วยแรงกระตุ้นเพ่ือไปสู่เป้าหมายสุดท้ายหรือบรรลุถึงความ
เป็นสัตว์การเมืองที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อเข้ามาสังกัดเป็นเพลเมืองผู้อาศัยอยู่ในนครรัฐ
เท่านั้น โดย นครรัฐท าหน้าที่ตอบสนองให้สมาชิกผู้อยู่อาศัยได้มีผลประโยชน์ร่วมกัน อันได้แก่การมี
ชีวิตอยู่รอด หรือการมีปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิตเกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนการเมือง และ
สุดท้ายน าสมาชิกไปสู่การบรรลุถึงชีวิตที่ดี๔๗  
 อริสโตเติล ยังได้เชื่อมโยงเรื่องการบรรลุถึงผลประโยชน์ร่วมกันและชีวิตที่ดีนั้นว่าจะต้อง
ด าเนินการอยู่ภายใต้ระบอบการปกครอง (politeia or regime) ที่ประกอบขึ้นจากตัวบุคคลและ 
คณะผู้ปกครอง (politeuma or civic body) หรือผู้มีสิทธิอันชอบธรรมในการใช้อ านาจอธิปไตย
(sovereign) อริสโตเติล ได้จัดแบ่งบุคคลผู้ใช้อ านาจภายใต้รูปแบบการปกครองต่าง ๆ ออกเป็นคน
เดียว (the One) คนหลาย ๆ คน (the Few) และผู้คนจ านวนมาก (the Many) ผสมเข้ากับเรื่อง
คุณสมบัติของตัวผู้น า ด้วยวิธีการดังกล่าวจึงเป็นน าเอาเรื่องของปริมาณและคุณภาพมาประสานเข้า
ด้วยกันเพ่ือศึกษาและท าการแยกแยะให้เกิดรูปแบบที่ดีและไม่ดีของระบอบการปกครองต่าง ๆ โดยใช้
เกณฑ์สองประการ เชิงปริมาณคือจ านวนผู้ปกครอง ส่วนเชิงคุณภาพคือเป้าหมายในการปกครองโดย
จ านวนผู้ปกครองแบ่งเป็นสามลักษณะ คือ ปกครองโดยคนคนเดียว ปกครองโดยคนกลุ่มน้อยและ
                                            
 ๔๖ประภัสสร ทองยินดี, ประชาธิปไตย, แนวคิดและหลักการเบื้องต้น, วารสารวิชาการ, มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๕๘): ๙. 
 ๔๗พิศาล มุกดารัศมี, มนุษย์กับพันธกิจของการเป็นสัตว์การเมือง: พันธกิจอันไม่อาจปฏิเสธได้, วารสาร
วิภาษา, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๔, (๑ สิงหาคม-๑๕ กันยายน, ๒๕๕๓): ๕๒-๕๙. 



๔๕ 
 
ปกครองโดยคนกลุ่มมาก ส่วนเป้าหมายในการปกครองจะพิจารณาจากลักษณะของการปกครองโดย
ยึดกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมของผู้ปกครองว่าเป็นการปกครองเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนเป็นหลักหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่ตัวผู้ปกครอง หากเป็นการปกครองเพ่ือประโยชน์ของชุมชนทางการเมืองจะถือว่าเป็น
การปกครองที่ดี (legitimate) แต่หากเป็นการปกครองเพ่ือประโยชน์ของแก่ตนเองหรือพวกพ้องเป็น
หลักจะถือว่าเป็นการปกครองที่ไม่ดี (perverted) จากเงื่อนไขดังกล่าวท าให้จัดแบ่งรูปแบบการ
ปกครองได้เป็น ๒ กลุ่ม ๖ รูปแบบ กลุ่มแรกเป็นการปกครองที่ดีมี ๓ รูปแบบ คือ ราชาธิปไตย 
(Monarchy) อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) และมัชฌิมวิถีอธิปไตย (Polity) เป็นระบอบผสมที่มี
สัดส่วนของชนชั้นกลางมากกว่าคนจนและคนรวย สามารถสร้างเสถียรภาพและแก้ปัญหาการ
แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายในทางการเมือง ส่วนกลุ่มที่สองเป็นการปกครองที่ไม่ดีผู้ปกครองไม่ให้
ความส าคัญกับความต้องการและผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ เป็นระบบที่มีความเสื่อมอยู่ในตัวของ
มันเองมี ๓ ประเภท ได้แก่ ระบอบทรราช (Tyranny) ระบอบคณาธิปไตย (Oligarchy) และระบอบ
ประชาธิปไตย (Democracy) ซึ่งเป็นระบอบการบริหารการปกครองที่ต้องเอาอกเอาใจคนจนที่มีอยู่
เป็นจ านวนมาก ท าให้ละเลยและมองข้ามความต้องการของเสียงส่วนน้อยดังนั้นระบอบนี้นับตั้งแต่ถือ
ก าเนิดจึงเป็นระบอบที่มีปัญหาอยู่ภายในตัวของมันเอง ท าให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นตัวแทนของ
ระบอบการปกครองที่อริสโตเติลเรียกว่า “มีความแตกต่างผิดเพี้ยน (difference perversion)”๔๘ 
 “ระบอบประชาธิปไตย” (Democracy) ตามความคิดของอริสโตเติลจึงมิได้หมายถึง
รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่หมายถึงการปกครองแบบ
มวลชนเป็นใหญ่ (rule of the masses) ที่ถือมติของเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการตัดสินและด าเนิน
นโยบายมากกว่าที่จะใช้เกณฑ์ของความถูกต้องเพ่ือประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม เมื่อพิจารณาถึง
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในสังคมกรีกโบราณจะพบว่า คนส่วนใหญ่ในสังคม
เป็นผู้ที่ขาดความรู้และปราศจากโอกาสในการเข้าถึงผลประโยชน์ของสังคม ท าให้ประชาชนมักตก
เป็นเหยื่อของนักพูดที่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนในการสร้างความชอบธรรม เพ่ือเข้าไปมีอ านาจในการ
ปกครอง  
 นอกจากนี้ การปกครองรูปแบบประชาธิปไตยยังมีจุดบกพร่องอีกประการหนึ่ง คือ การ
ยอมเปิดช่องให้คนส่วนใหญ่ในสังคมซึ่งล้วนเป็นคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้าไปเป็นผู้ปกครองได้ 
หากบุคคลเหล่านี้เข้าไปมีอ านาจเป็นผู้ปกครองจะท าให้เกิดความล้มเหลว เนื่องจากขาดความรู้ความ
เข้าใจไม่สามารถเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่แท้จริงของสังคม การปกครองรูปแบบประชาธิปไตยจึงเป็นการ
ปกครองที่ไม่ดี เพราะมุ่งแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าและมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงแก่คนส่วนใหญ่
ของประเทศ ส่วนรูปแบบของการปกครองที่ดีตามทัศนะของอริสโตเติล คือ การปกครองในรูปแบบ 
“มัชฌิมวิถีอธิปไตย” (Polity) ซึ่งเป็นการปกครองที่ผสมผสานและยึดหลักสายกลาง อันจะยัง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมโดยรวมได้ดีที่สุดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้จริงในสังคม (best possible) เพราะ
เป็นการปกครองโดยคนชั้นกลางซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ (aristocratic principle of knowledge)
และไม่ได้มุ่งแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าเหมือนชนชั้นล่าง ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่คนชั้นสูงที่อยู่ห่างไกล
คนชั้นล่างจนไม่อาจเข้าใจถึงความต้องการและผลประโยชน์ที่คนชั้นล่างสมควรได้ การปกครองใน

                                            
 ๔๘อ้างแล้ว, หน้า ๕๓-๕๔. 



๔๖ 
 
รูปแบบนี้จึงยึดหลักทางสายกลางโดยคนชั้นกลางที่ขึ้นมามีอ านาจโดยผ่านการยินยอมจากคนส่วน
ใหญ่ในสังคม (democratic principle of power)๔๙ 
 ทั้งนี้ ทัศนคติของอริสโตเติลต่อระบอบประชาธิปไตย ที่ปรากฏอยู่ในงานเขียนอย่าง The 
Politics ด าเนินอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงสลับไปมา กล่าวคือ อริสโตเติล มีแนวคิด
แสดงออกมาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อระบอบประชาธิปไตย ในด้านลบประชาธิปไตย คือระบอบ
การปกครองซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสื่อมและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการปกครองแบบทรราช
อยู่ในระดับสูง ต่อมาอริสโตเติล กล่าวถึงทัศนคติในเชิงบวกต่อระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ว่า ผู้คน
จ านวนมากนั้นเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลอาจไม่พบความสามารถหรือคุณสมบัติที่ดี แต่หากน าพวก
เขามารวมอยู่ด้วยกันอาจสามารถก้าวข้ามคุณสมบัติความสามารถที่มีอยู่ในระดับของบุคคลและกลุ่ม
บุคคล ดังนั้นเมื่อผู้คนจ านวนมากเข้าสู่กระบวนการขบคิดแสดงความคิดเห็นและลงมือปรึกษาหารือ 
จะเป็นการช่วยดึงเอาส่วนที่เป็นความสามารถ (goodness) และวิจารณญาณความรอบคอบ (moral 
prudence) ให้แสดงออกมา และเมื่อผู้คนจ านวนมากมารวมตัวกันสามารถกลายสภาพไปสู่ธรรมชาติ
ของความเป็นหนึ่งเดียวที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล บุคคลใหม่ที่เกิดขึ้นมานั้นมีหลายเท้าหลายมือและหลาย
ความรู้สึกน ามาสู่ความหลากหลายในคุณสมบัติทั้งในด้านของบุคลิกภาพและภูมิปัญญา ส่งผลให้การ
ตัดสินพิจารณาอาจจะดีกว่าการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ (expert) ซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
นัยของการน าเสนอในประเด็นนี้เน้นเรื่องของคุณธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์จากการรวมตัวของผู้คน
จ านวนมาก ตีความได้ว่าอาจเป็นต้นแบบความคิดในเรื่องของการแบ่ง (แยก) อ านาจในการบริหาร
หรือปกครองบ้านเมืองไม่ให้ไปกระจุกตัวที่อยู่บุคคลเพียงคนเดียว แต่ต้องกระจายไปยังบุคคลต่าง ๆ ที่
เราเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนคือเรื่องของการแบ่งแยกอ านาจ (separation of power) ของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 
 
ตารางท่ี ๒.๑๔ สรุปรูปแบบประชาธิปไตย 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล รูปแบบประชาธิปไตย 
สุพจน์ บุญวิเศษ 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๕๘) 

๑.  การมีส่วนร่วมจากประชาชน 
๒.  การยึดถือเสียงส่วนใหญ่ (majority rule) 
๓.  ความเท่าเทียมกันทางการเมือง (political equality) 

สนธิ เตชานันท์ 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๑๖) 

  ประชาธิปไตยทางตรง หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป็น
ระบอบการปกครองที่ เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของชาวเอเธนส์ในกรีก
โบราณประมาณ ๒๕๐๐ ปีที่ผ่านมา 

ประภัสสร ทองยินดี 
(๒๕๕๘, หน้า ๗) 

๑.  ประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) 
๒.  ประชาธิปไตยทางอ้อม (indirect democracy) 

 

                                            
 ๔๙จักษ์ พันธ์ชูเพชร, รัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: มายด์พับลิชช่ิง, ๒๕๕๐), หน้า ๗๙-
๘๑. 



๔๗ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๔ สรุปรูปแบบประชาธิปไตย (ต่อ) 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล รูปแบบประชาธิปไตย 
จักษ์ พันธ์ชูเพชร 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๒๘) 

๑.  ระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนมีหลักการที่ส าคัญ
 เหมือนกับประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม  
 ๒.  สามารถท าให้คนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากกว่าประชาธิปไตยแบบ
 ทางตรง 
๓.  ข้อยกเว้นบางประการของเสียงส่วนใหญ่  
๔.  เป็นการปกครองภายใต้หลักการที่ก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ 

ประภัสสร ทองยินดี 
(๒๕๕๘, หน้า ๙) 

๑.  การยึดถือเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากของประชาชน 
๒.  ประชาชนในสังคมมีสิทธิทางการเมืองเท่าเทียมกัน คือ ทุกคนมี ๑ 
 เสียง ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย 

พิศาล มุกดารัศมี 
(๒๕๕๓, หน้า ๕๒-๕๙) 

๑.  ประชาธิปไตยในฐานะของอุดมการณ์ทางการเมือง  
๒.  ประชาธิปไตยในฐานะของรูปแบบรัฐบาล หรือระบอบการปกครอง  
๓.  ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวิถีชีวิตหรือเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง
 ของประชาชน 
๑. การปกครองที่ดี ๓ รูปแบบ ราชาธิปไตย อภิชนาธิปไตย และมัชฌิม
 วิถีอธิปไตย 
๒.  การปกครองที่ไม่ดี ๓ ประเภท ระบอบทรราช ระบอบคณาธิปไตย 
 และระบอบประชาธิปไตย 

จักษ์ พันธ์ชูเพชร 
(๒๕๕๐, หน้า ๗๙-๘๑) 

 การปกครองรูปแบบประชาธิปไตยยังมีจุดบกพร่องอีกประการหนึ่ง 
คือ การยอมเปิดช่องให้คนส่วนใหญ่ในสังคมซึ่งล้วนเป็นคนที่ขาดความรู้
ความสามารถเข้าไปเป็นผู้ปกครองได้ 

พิศาล มุกดารัศมี 
(๒๕๕๓, หน้า ๕๑) 

 อริสโตเติล แสดงออกมาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อระบอบ
ประชาธิปไตย  

 
 ๒.๓.๕ รูปแบบประชาธิปไตยแบบผู้มีแทน  
 รูปแบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ รูปแบบ ด้วยกัน ได้แก่ 
ระบบรัฐสภาหรือแบบคณะรัฐมนตรี (parliamentary system) ระบบประธานาธิบดี (presidential 
system) ระบบกึ่งประธานาธิบดี (semi-presidential system) และ ระบบเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
โดยตรง (direct-election ๐f premiership of system) ดังต่อไปนี้  
 ๑. ระบบรัฐสภาหรือแบบคณะรัฐมนตรี ตามหลักทฤษฏีถือได้ว่าประเทศอังกฤษเป็น
ต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง จุดเด่นคือ การถือเอาฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเป็น ศูนย์กลางแห่งอ านาจ
รัฐเป็นที่รวมของเจตจ านงของประชาชนทั้งประเทศ เป็นศูนย์กลางแห่งอ านาจ ทางการเมือง มีหน้าที่
ทั้งทางด้านนิติบัญญัติและบริหารประเทศ เนื่องจากรัฐสภาประกอบด้วย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง (สอดคล้องกับการที่ประชาชน เป็นเจ้าของอ านาจ
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อธิปไตย) รัฐสภาจึงมีอ านาจในการแต่งตั้งและถอดถอนรัฐบาล ได้แก่ นายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี ส่วนใหญ่มักมาจากเสียงข้างมากในรัฐสภา รัฐสภาได้มีหน้าที่ในการ  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีและฝ่ายบริหาร เช่น การตั้งกระทู้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ  เพ่ือให้
คณะรัฐมนตรีลาออก รวมถึงคณะรัฐมนตรีก็มีสิทธิยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้กล่าวคือ มี 
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้คัดเลือกบุคคลขึ้นมาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีหรือ 
คณะรัฐมนตรีโดยการรับรองของรัฐสภา นายกรัฐมนตรีมักมี ๓ สถานภาพ ได้แก่ สถานภาพการเป็น 
นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคณะรัฐบาล สถานภาพการเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง และสถานภาพผู้น า 
เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็นผู้ที่มีอ านาจที่แท้จริงในระบบรัฐสภา 
ทั้งทางบริหารและนิติบัญญัติ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมักจะคุมเสียงข้างมากในพรรคการเมือง ด้วยเหตุ 
นี้ หากนักการเมืองในพรรคฝ่ายรัฐบาลมีความสามัคคีไม่แตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย อ านาจของรัฐบาล 
จะมีความมั่นคงสูงหรือมีเสถียรภาพอย่างมาก นอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดขึ้นจึง  
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันภายใต้รูปแบบรัฐสภา เป็นความรับผิดชอบแบบองค์คณะหรือความ 
รับผิดชอบร่วม ไม่ใช่ตัวผู้น ารัฐบาลเพียงคนเดียวแบบที่เกิดข้ึนกับรูปแบบประธานาธิบดี๕๐  
 ๒. ระบบประธานาธิบดี มีสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ ระบบ ประธานาธิบดีถูกดัดแปลงมา
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กล่าวคือ ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่าย
บริหาร การด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงสนับสนุนข้างมากของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร แต่ขึ้นอยู่กับคะแนนนิยมจากประชาชนทั้งประเทศ ที่มีต่อตัวประธานาธิบดี เนื่องจาก
การข้ึนด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศมีอ านาจ
และแต่งตั้งถอดถอนรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีอ านาจในการสั่งการในการ
รบได้อย่างเด็ดขาดระบบนี้มีจุดเด่น คือ ระบบการถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจ
บริหารและอ านาจตุลาการ มีการแบ่งอ านาจกันเกือบจะเด็ดขาด รวมถึงมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
อยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ รัฐสภามีหน้าที่เป็นผู้บัญญัติกฎหมาย แต่ประธานาธิบดีสามารถยับยั้งร่าง
กฎหมายดังกล่าวได้ และศาลสูงมีอ านาจพิจารณาว่ากฎหมายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ใช้ในการปกครอง
ประเทศหรือไม่ นอกจากนี้วุฒิสภามีอ านาจไม่ยอมรับคณะรัฐมนตรีที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งได้ หลักการ
ส าคัญในการแบ่งแยกอ านาจของ ระบบประธานาธิบดี คือ ประธานาธิบดีเป็นผู้ที่ได้รับเลือกมาจาก
ประชาชนซึ่งประธานาธิบดีเป็นผู้สรรหาและแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐสภา รัฐมนตรีจะไม่สามารถเป็นสมาชิกรัฐสภาได้ จากจุดนี้จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกับระบบ
รัฐสภาที่รัฐมนตรีเป็นสมาชิกรัฐสภากลุ่มเดียวกับรัฐบาล  
 ๓. ระบบกึ่งประธานาธิบดี ถือได้ว่ามีประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นแบบและเพ่ิงเกิดขึ้นหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง มีจุดเด่น คือ การเอารัฐบาล ๒ แบบที่ได้กล่าวไปในข้างต้นมาปรับปรุงและ
ดัดแปลงเข้าด้วยกัน กล่าวคือ ให้ประธานาธิบดีต้องได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งประเทศ
โดยตรงเพ่ือให้มีอ านาจมากถ่วงดุลแก่รัฐสภาได้ ประธานาธิบดีมีอ านาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
แต่งตั้งและปลดนายกรัฐมนตรี รวมถึงฝ่ายบริหารได้ตามความเหมาะสม คณะรัฐมนตรีมีอ านาจในการ
บริหารอย่างเต็มที่ รัฐสภามีอ านาจในการแก้กฎหมายและควบคุมการบริหารราชการของฝ่ายบริหาร

                                            
 ๕๐บูฆอรี ยีหมะ, ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์, (สงขลา: สามลดา, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๘-๑๒๒. 
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เท่านั้น หากคณะรัฐมนตรีไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาต้องลาออกแต่ประธานาธิบดีไม่ต้อง
ลาออกและสามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนเดิมกลับมารับต าแหน่งได้ ในทางปฏิบัติสรุปคือ 
ประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อ านาจแต่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบให้ นายกรัฐมนตรีจะท าหน้าที่คล้ายกับ
รองประธานาธิบดีมากกว่าที่จะอยู่ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร๕๑ 
 ส่วนความแตกต่างระหว่างระบบประธานาธิบดีและระบบกึ่งประธานาธิบดี คือ 
ประธานาธิบดีในระบบประธานาธิบดีมีอ านาจในการบริหาร แต่ประธานาธิบดีในระบบกึ่ง 
ประธานาธิบดีเป็นผู้จัดสรรอ านาจการบริหารประเทศให้แก่นายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหาร๕๒ 
 ๔. ระบบเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง คือ การเลือกตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ปรัชญาใน
การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง คือ การเลือกตั้งผู้ที่ เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งจะ
สามารถแก้ไขปัญญาของรัฐบาลแบบรัฐสภาหรือ คณะรัฐมนตรีที่ว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนจาก
จังหวัดหนึ่งจังหวัดใดหรือนายทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เท่านั้น ประเทศไทยมีการเสนอแนะให้ทดลองใช้
รูปแบบรัฐบาลแบบนี้มาไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีแล้ว แม้ในปัจจุบันก็ยังมีนักวิชาการหรือผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองเสนอแนะให้ทดลองใช้รูปแบบรัฐบาลแบบนี้ การแสดงออกถึงอ านาจที่ประชาชนพึงมีตาม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ในการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนเป็นผู้มีอ านาจ
สูงสุด ซึ่งก็คือ ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ๕๓ 
 ประชาชนสามารถแสดงออกถึงอ านาจที่ตนเองพึงมีในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ดังนี้ 
 ๑. การออกเสียงเลือกตั้ง เป็นการแสดงออกทางอ านาจของประชาชนใน การเลือก
รัฐบาล ซึ่งคือผู้ด าเนินงานของรัฐ การเลือกตั้งใช้หลักความเสมอภาคโดยประชาชนทุกคนมี สิทธิใน
การเลือกตั้งทั่วไปไม่มีข้อจ ากัดในเรื่อง เพศ ทรัพย์สมบัติ หรือชาติตระกูล อาชีพ สถานะทาง สังคม 
การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหารประเทศ เนื่องจากผู้แทนที่ประชาชนเลือกตั้งเข้าไปจะ
เป็นผู้ที่เข้าไปท าหน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาลที่ท าหน้าที่บริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 
ตามความต้องการของประชาชน๕๔ นอกจากนี้ปัญหาเรื่องการนอนหลับทับสิทธิ์ถือเป็นปัญหาที่ ส าคัญ
ในการเลือกตั้งตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
 ๒. การออกเสียงประชามติ คือ อ านาจที่ประชาชนมีเพ่ือใช้ตัดสินปัญหาต่างๆ ของรัฐตาม
ความต้องการหรือเจตจ านงของตน ส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติมักเกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ยก
ร่างขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดตอนหนึ่ง การออกเสียงหรือการ ลงคะแนนเสียงก็ไม่ได้มีความ
ซับซ้อนเพียงแค่ โหวต Yes หรือ No ในเรื่องนั้นๆ ตามความต้องการ หรือเจตจ านงของตน ที่มาของ
การออกเสียงประชามตินี้มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เน้นเกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ ดังตัวอย่าง การ

                                            
 ๕๑จักษ์ พันธ์ชูเพชร, รัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: มายด์ พับลิชซิ่ง, ๒๕๕๒),  
หน้า ๑๔๓-๑๔๙. 
 ๕๒ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิต, รัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๐), หน้า ๑๑๒-๑๑๖. 
 ๕๓โกวิท วงสุรวัฒน์, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐), 
หน้า ๘๑-๘๔. 
 ๕๔กระทรวงศึกษาธิการ, ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒), หน้า ๒๖-๒๗. 
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ออกเสียงประชามติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๙๗๑ รัฐบาลสวิตเซอร์ 
แลนด์ได้เสนอให้มีการออกเสียงประชามติในการร่างแก้ไขเพ่ิมเติม รัฐธรรมนูญให้ผู้หญิงมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งได้ ผลปรากฏว่า ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงหรือลงประชามติ ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายทั้งสิ้น โดยได้
ออกเสียงเห็นด้วย จึงส่งผลให้วันที่ ๓๐ และ ๓๑ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๗๑ ผู้หญิงสวิตเซอร์แลนด์จึงมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเป็นครั้งแรก๕๕ นอกจากนี้ยังพบในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา 
ฝรั่งเศส เป็นต้น ที่ให้ประชาชนออกเสียง ประชามติรับรองหรือไม่รับรองการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
 ๓. ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย (initiative) ตามหลักประชาธิปไตยโดยทั่วไป 
ประชาชนมักใช้อ านาจอธิปไตยในการร่างกฎหมายโดยผ่านทางฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา แต่ 
ประชาชนก็มีสิทธิที่จะแสดงอ านาจอธิปไตยในการเสนอร่างกฎหมายได้ สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการ 
ในทางประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าหรือยอดเยี่ยมในทางปฏิบัติ ในทางทฤษฎีการเสนอร่างกฎหมายกับ
การออกเสียงประชามติมาจากหลักการพ้ืนฐานอันเดียวกันสิทธิในการเสนอร่างกฎหมายของ 
ประชาชนมีความส าคัญและเหนือกว่าสิทธิในการออกเสียงหรือลงประชามติ  กล่าวคือ ประชาชนมี
สิทธิที่จะเสนอร่างกฎหมายถ้าหากฝ่ายนิติบัญญัติไม่ท าตามหรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างเหมาะสมในขณะที่การออกเสียงประชามติมีสิทธิแค่เพียงการตัดสินยอมรับ  
หรือไม่ยอมรับร่างกฎหมายที่ผ่านสภานิติบัญญัติแล้วเท่านั้น ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย 
๒๕๕๐ ในมาตรา ๑๖๓ ได้บัญญัติให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเข้าเชื่อร้องขอ 
ต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายได้เว้นแต่เฉพาะกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับ  
สิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเท่านั้น  
 ๔. ประชาชนสามารถตัดสินปัญหาส าคัญๆ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ในทางปฏิบัติ
เมื่อรัฐบาลมีปัญหาในระดับนโยบายที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ เนื่องจากเมื่อตัดสินใจไปแล้วอาจเกิด
ผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคม เช่น การที่จะเลิกจ าหน่ายสุรา หรือการเปิดบ่อนพนันโดยเสรีถูกต้องตาม
กฎหมาย เรื่องเหล่านี้รัฐบาลต้องให้ประชาชนตัดสินใจกันเอง โดยการเปิดให้ลงคะแนนเสียงก็คือ Yes 
กับ No ตามเจตจ านงหรือความต้องการของประชาชนการให้ประชาชนสามารถตัดสินปัญหาส าคัญ 
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล (plebiscite) ส่วนการออกเสียงประชามติ (referendum) คนส่วนใหญ่
มักเข้าใจผิดและใช้ปะปนกัน ซึ่งการออกเสียงประชามติ เป็นการให้ประชาชนมาลงคะแนนว่าจะรับ
หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หรือที่แก้ไขเป็นการเฉพาะในบางมาตรา แต่การให้ประชาชนลงมติ
เพ่ือตัดสินใจปัญหาส าคัญที่เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลมักไม่เกี่ยวข้อง กับการแก้ไขกฎหมายทุกครั้งไป 
แต่เก่ียวกับนโยบาย การด าเนินงานทีส่ าคัญๆ มีผลกระทบต่อคนส่วน ใหญ่ในสังคม๕๖  
 
 
 

                                            
 ๕๕สนธิ เตชานันท์, พ้ืนฐานรัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
๒๕๔๓), หน้า, ๑๑๗. 
 ๕๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๙. 



๕๑ 
 
 ๕. ประชาชนสามารถเปลี่ยนผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญของรัฐบาลได้ การแสดงออกซึ่ง 
อ านาจอธิปไตยของประชาชนที่สามารถมีสิทธิออกเสียงหรือถอดถอนบุคคลในต าแหน่งต่างๆ ที่มาจาก 
การเลือกตั้ง การด าเนินการเช่นนี้อยู่บนหลักการพื้นฐานที่ว่า เมื่อประชาชนเลือกตั้งเข้ามาได้ก็สามารถ 
ถอดถอนออกได้เช่นกัน โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้๕๗  
 สรุปได้ว่า ประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชน ซึ่งก็คือ อ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน หรือประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ โดยรวมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบ่งออก
ได้เป็น ๒ รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ รูปแบบที่ ๑ ประชาธิปไตยทางตรง หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
เป็น รูปแบบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมที่มีจ านวนประชากรไม่มากนัก และสภาพสังคมไม่มี
ความ สลับซับซ้อน รูปแบบที่ ๒ ประชาธิปไตยทางอ้อม หรือเรียกว่า ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน มี
ความ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันขนาดของประชากรและ
ความ หลากหลายของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งจ านวน ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา  
สีผิว ระดับ การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นต้น รวมถึงสภาพสังคมท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเกิด
ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนขึ้นมา ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ รูปแบบ 
ด้วยกัน ได้แก่ ระบบรัฐสภาหรือแบบคณะรัฐมนตรี ระบบประธานาธิบดีบดี ระบบกึ่งประธานาธิบดี 
และระบบเลือกตั้งนายก รัฐมนตรีโดยตรง ปัจจุบันรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนที่ได้ถูกน าไปใช้ 
อย่างแพร่ในหลายๆ ประเทศทั่วทุกมุมโลก รูปแบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ได้แก่ ระบบรัฐสภา 
หรือคณะรัฐมนตรี และระบบประธานาธิบดีบดี การที่จะบอกว่ารูปแบบประชาธิปไตยใดดีที่สุดและมี 
ความเหมาะสมนั้นไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากสภาพสังคมในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันทั้ง 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา สภาพสังคมท้ังในอดีตและปัจจุบัน และปัจจัยทางสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ อีก 
มากมาย นอกจากนี้การเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของประชาธิปไตยและการ 
แสดงออกทางอ านาจที่บุคคลพึงมีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ 
ประชาชนในสังคมควรเรียนรู้และท าความเข้าใจ เนื่องจากช่วยให้บุคคลรู้จักสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ 
ที่ตนเองพึงมี รวมถึงการกระท าต่างๆ ที่ตนเองสามารถกระท าได้และพึงจะได้รับภายใต้การด าเนินชีวิต 
ในสังคมที่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพ่ือประโยชน์ต่อวิถี การด าเนิน 
ชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงเพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุขและช่วยพัฒนาสังคมให้มี 
ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยตรงต่อวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมที่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 

                                            
 ๕๗โกวิท วงสุรวัฒน์, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า
๗๔-๗๖. 



๕๒ 
 
 ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปรูปแบบประชาธิปไตยแบบผู้มีแทน 
 
นักวิชาการ แหล่งข้อมูล รูปแบบประชาธิปไตยแบบผู้มีแทน 
บูฆอรี ยีหมะ 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๑๘-
๑๒๒) 

๑. ระบบรัฐสภาหรือแบบคณะรัฐมนตรี  
๒. ระบบประธานาธิบดี  
๓. ระบบก่ึงประธานาธิบดี 
๔. ระบบเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง  

จักษ์ พันธ์ชูเพชร 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๔๓-
๑๔๙) 

  ประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อ านาจแต่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ
ให้ นายกรัฐมนตรีจะท าหน้าที่คล้ายกับรองประธานาธิบดีมากกว่าที่จะ
อยู่ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิต 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๑๒-
๑๑๖) 

  ประธานาธิบดีในระบบประธานาธิบดีมีอ านาจในการบริหาร แต่
ประธานาธิบดีในระบบกึ่งประธานาธิบดีเป็นผู้จัดสรรอ านาจการบริหาร
ประเทศให้แก่นายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหาร 

โกวิท วงสุรวัฒน ์
(๒๕๔๐, หน้า ๘๑-๘๔) 

   การเลือกตั้ งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ปรัชญาในการเลือกตั้ ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรง นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนจากจังหวัดหนึ่งจังหวัด
ใดหรือนายทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เท่านั้น 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๒๕๔๒, หน้า ๒๖-๒๗) 

  การแสดงออกทางอ านาจของประชาชนในการเลือกรัฐบาลซึ่ง
คือผู้ด าเนินงานของรัฐ 

สนธิ เตชานันท์ 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๑๗) 

  อ านาจที่ประชาชนมีเพ่ือใช้ตัดสินปัญหาต่างๆ ของรัฐตามความ
ต้องการหรือเจตจ านงของตน 

โกวิท วงสุรวัฒน ์
(๒๕๔๐, หน้า ๗๔-๗๖) 

  เมื่อประชาชนเลือกตั้งเข้ามาได้ก็สามารถถอดถอนออกได้
เช่นกัน โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้ 

 
๒.๔ หลักธรรมาธิปไตย 
 ๒.๔.๑ ความหมายของค าว่า "ธรรมาธิปไตย" 
 ค าว่า “ธรรมาธิปไตย” หรือ “ธัมมาธิปไตย” มีผู้รู้และนักวิชาการให้นิยามความหมายค า
จ ากัดความไว้ทั้ง เหมือนกันและแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  
 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้ค าจ ากัดความ “ธรรมาธิปไตย” 
ไว้ว่า “การถือธรรมเป็นใหญ่, การถือความถูกต้องเป็นหลัก”๕๘ 
 “ธรรมาธิปไตย เอาความถูกต้องของธรรมชาติเป็นใหญ่”หรือมุ่งถึงกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
ว่า “...ธรรมาธิปไตยตามหลักของพุทธศาสนา ซึ่งเอาธรรมหรือพระธรรมเป็นหลักเอาความจริงความ
ถูกต้องตามธรรมคือตามกฎเกณฑ์อันลึกซ้ึงของธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งเราเรียกได้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้า” 

                                            
 ๕๘ราชบัณฑิตยสภา, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมี 
บุ๊คส์ พับลิเคชันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๕๕๕. 



๕๓ 
 
หรือมุ่งถึงความดีว่า “ส าหรับค าว่า ธรรมาธิปไตยนี้ มันเล็งถึงความดีความงามความจริงความยุติธรรม 
เรียกสั้น ๆ ว่าความดีก็แล้วกัน” ๕๙ 
 “ความมีธรรมเป็นใหญ่, ถือธรรมเป็นใหญ่, กระท าการด้วยปรารภความถูกต้อง เป็นจริง 
สมควรตามธรรมเป็นประมาณ”๖๐ 
 “ธรรมาธิปไตย หมายถึงการยึดถือหลักการหลักเหตุผล หลักความจริง ความถูกต้องความ
เป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการต่างๆ คือจะท าอะไรก็ยึดถือธรรมเป็นหลัก ละเว้นการ
ยึดถือตนและกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมไม่เป็นธรรม”๖๑ 
 “การถือธรรมเป็นใหญ่ ให้ความส าคัญแก่ธรรม หากเป็นการบริหาร ก็เป็นการบริหารโดย
การใช้ธรรมเป็นมาตรวัด ความถูกความผิดของใครอะไรก็ตาม น าเอาธรรมะมาเป็นมาตรวัดต้องยุติ
ด้วยธรรม เป็นธรรมเที่ยงธรรม ผู้ปกครอง ผู้บริหารจะต้องทรงธรรม มีธรรม”๖๒ 
 จากค าอธิบายหรือการนิยามให้ค าจ ากัดความหมายของค าว่า “ธรรมาธิปไตย” ของผู้รู้
และนักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รู้และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาดังที่น ามาแสดงในเบื้องต้น 
เราจะเห็นได้ว่ามีทัง เหมือนกันและแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่โดยสาระหลักแล้วส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
แก่ธรรมะ และการอธิบายความหมายของค าว่า “ธรรมะ” ก็ขึ้น อยู่กับการตีความของแต่ละบุคคลว่า
จะให้มีความหมายครอบคลุมไปถึงเรื่องใดบ้าง เช่น หลักการ หลักเกณฑ์ กฎกติกาความจริง และ
ความดีงาม แต่โดยภาพรวมที่กล่าวถึงกันได้แก่เรื่องความถูกต้อง และยังมีการอธิบายความหมายของ
ค าว่า “ธรรมาธิปไตย” ไปในแนวทางการประยุกต์ใช้ในทางการเมืองการปกครองด้วย เช่น การ
กล่าวถึงการบริหารที่เป็นธรรม การตัดสินใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือการกล่าวถึง
เรื่องการค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นใหญ่ 
 นอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่า “ธรรมาธิปไตย” นี้ก็เป็นค าที่ใช้กันอย่างคุ้นเคยในสังคมไทย
เนื่องจากเป็นสังคมที่มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ท าให้มีการถ่ายทอดแนวคิด
หรือหลักธรรมค าสอนเกี่ยวกับธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาสู่สังคมไทยอยู่เป็นระยะๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในแวดวงของพุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ว่า แม้ว่าค าว่า 
“ธรรมาธิปไตย” จะเป็นค าเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา แต่ก็ได้รับการบรรจุและนิยามความหมายไว้
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานด้วยดังที่_ยกมาอธิบายไว้แล้วในเบื้องต้น เพราะฉะนั้นเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในค าว่า “ธรรมาธิปไตย” จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาค าอธิบายความหมาย
ของค านี้ จากหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์ส าคัญ ๆ ในพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกและ
อรรถกถาต่อไป 

                                            
 ๕๙พุทธทาสภิกขุ, การเมืองคือธรรมะ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อรุณวิทยา, 
๒๕๓๑), หน้า ๑๗๗. 
 ๖๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒๘. 
 ๖๑พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ค าวัด : พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์, (กรุงเทพ 
มหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๘), หน้า ๓๗๖. 
 ๖๒พระเทพดิลก (ระแบบ  ิต าโณ), พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๕๘. 



๕๔ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๖ สรุปความหมายของค าว่า "ธรรมาธิปไตย" 
 

แนวคิดของ ความหมายของค าว่า "ธรรมาธิปไตย" 
ราชบัณฑิตยสภา 
(๒๕๔๖, หน้า ๕๕๕) 

 การถือธรรมเป็นใหญ่, การถือความถูกต้องเป็นหลัก 

พุทธทาสภิกขุ 
(๒๕๓๑, หน้า ๑๗๗) 

 ธรรมหรือพระธรรมเป็นหลักเอาความจริงความถูกต้องตามธรรม
คือตามกฎเกณฑ์อันลึกซ้ึงของธรรมชาติเป็นหลัก 

พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๒๘) 

 ความมีธรรมเป็นใหญ่, ถือธรรมเป็นใหญ่, กระท าการด้วยปรารภ
ความถูกต้อง เป็นจริง สมควรตามธรรมเป็นประมาณ 

พระธรรมกิตติวงศ์  
(ทองดี สุรเตโช)  
(๒๕๔๘, หน้า ๓๗๖) 

 การยึดถือหลักการหลักเหตุผล หลักความจริง ความถูกต้องความ
เป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการต่างๆ 

พระเทพดิลก  
(ระแบบ ฐิตญาโณ) 
๒๕๕๐), หน้า ๕๘. 

 การถือธรรมเป็นใหญ่ ให้ความส าคัญแก่ธรรม หากเป็นการ
บริหาร ก็เป็นการบริหารโดยการใช้ธรรมเป็นมาตรวัด ความถูกความผิด
ของใครอะไรก็ตาม 

 
 ๒.๔.๒ หลักการส าคัญของธรรมาธิปไตย 
 เมื่อกล่าวถึงหลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตยแล้ว ผู้วิจัยจะกล่าวถึงหลักการ
ส าคัญของธรรมาธิปไตยด้วย ส าหรับหลักการส าคัญของธรรมาธิปไตย และการตีความธรรมาธิปไตย
ในพระพุทธศาสนา พบว่า หลักการส าคัญของธรรมาธิปไตยคือการยึดถือธรรมเป็นใหญ่ มีธรรมเป็น
พลังผลักดันหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการท าความดี กล่าวคือ หัวใจหลักของธรรมาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนาก็คือธรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นสิ่งจูงใจที่น าบุคคลไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่
ถูกต้องดีงาม (กุศลกรรมบถ) และเป้าหมายของการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนั้น ก็คือการ
ยกระดับจิตใจของบุคคลให้สูงขึ้นตามล าดับ (โลกุตรธรรม) อย่างไรก็ตาม ค าว่า “ธรรม” มีการตีความ
และอธิบายความหมายกว้างขวางครอบคลุมไปหลายเรื่อง ได้แก่ เรื่องหลักการ หลักเกณฑ์ กฎกติกา 
ความจริง ความดีงาม และความถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักการใหญ่หรือหลักการโดยรวม 
อีกท้ังยังตีความและอธิบายธรรมาธิปไตยไปในลักษณะเชิงประยุกต์ เพ่ือให้เข้ากับเรื่องหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่กล่าวถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติที่ส าคัญทั้ง 
ของผู้ปกครอง ผู้บริหาร นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ถึงกระนั้น ก็ ตาม หากเราถือ
ตามค าอธิบายที่พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายไว้ในคัมภีร์ว่า “ธรรม” หมายถึง กุศลกรรมบถ ๑๐ และ
โลกุตรธรรม ๙ ค าว่า “ธรรม” ที่มีการอธิบายกันว่าหมายถึงหลักการ หลักเกณฑ์ กฎกติกา ความจริง 
ความดีงาม และความถูกต้อง ซึ่งถือว่าเป็นหลักการใหญ่หรือหลักการโดยรวม ก็จะมีฐานรองรับที่
ส าคัญอยู่ที่หลักการย่อยคือการด าเนินตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เนื่องจากเมื่อบุคคลใดเห็น
ความส าคัญของธรรม ธรรมก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้บุคคลนั้น ด าเนินชีวิตไปในแนวทางที่ดีที่ถูกต้องดีงาม 
และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในแง่ของผลของการปฏิบัติก็คือโลกุตรธรรม ๙ ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนา



๕๕ 
 
ยกระดับจิตใจของบุคคลให้สูงขึ้น ตามล าดับกุศลกรรมบถ ๑๐ นี้นักคิดนักวิชาการชาวพุทธหลายท่าน
อธิบายตรงกันว่าเป็นพุทธจริยธรรมชั้นกลาง เนื่องจากเป็นหลักแห่งความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดี
งามท้ัง ทางกาย ทางวาจา และทางใจที่สูงกว่าพุทธจริยธรรมชั้นต้นคือศีล ๕ ที่เน้นการฝึกฝนขัดเกลา
และควบคุมพฤติกรรมทางกายและทางวาจาเท่านั้น เพราะว่ากุศลกรรมบถ ๑๐ นี้ครอบคลุมไปถึง
จิตใจที่ท าหน้าที่นึกคิดก่อนที่จะลงมือกระท าทางกายและทางวาจาด้วย ส าหรับผู้ที่ด ารงตนอยู่ใน
จริยธรรมชั้นต้นดีแล้ว หากต้องการพัฒนาพฤติกรรมของตนให้ดีขึ้น ในระดับกลางก็ควรปฏิบัติไปตาม
แนวกุศลกรรมบถ ๑๐ ต่อไป เพราะฉะนั้น ค าว่า “กุศลกรรมบถ” จึงแปลว่า ทางแห่งกรรมดีหรือทาง 
แห่งกรรมที่เป็นกุศล๖๓ มี ๑๐ ประการ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ทางกาย ทางวาจา และทาง
ใจ๖๔ ซึ่งมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ก) การงดเว้นการกระท าทางกาย มี ๓ ประการ คือ 
 (๑) ละเว้นการฆ่า การสังหาร การบีบคั้น เบียดเบียน แต่ให้มีเมตตากรุณาช่วยเหลือ
เกือ้กูลสงเคราะห์กันและกัน 
 (๒) ละเว้นการแย่งชิงลักขโมย และการเอารัดเอาเปรียบ แต่ให้เคารพสิทธิในทรัพย์สิน
ของกันและกัน 
 (๓) ละเว้นการประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงแหนของผู้ อ่ืน ไม่ข่มเหงจิตใจ 
หรือท าลายลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกันและกัน 
 ข) การงดเว้นการกระท าทางวาจา มี ๔ ประการ คือ 
 (๔) ละเว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง แต่ให้กล่าวแต่ค าสัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผิดจากความ
จริงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใด ๆ 
 (๕) ละเว้นการพูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก แต่ให้พูดแต่ค าที่สมานและส่งเสริม
สามัคคี 
 (๖) ละเว้นการพูดค าหยาบ สกปรกเสียหาย แต่ให้พูดแต่ค าสุภาพนุ่มนวลควรฟัง 
 (๗) ละเว้นการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ แต่ให้พูดแต่ค าจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ ถูก
กาลเทศะ 
 ค) การงดเว้นการกระท าทางใจ มี ๓ ประการ คือ 
 (๘) ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้ แต่ให้คิดให้ คิดเสียสละท าใจให้เผื่อแผ่
กว้างขวาง 
 (๙) ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ที่จะท าลาย แต่ให้ตั้ง ความปรารถนาดี แผ่
ไมตร ีมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน 
 (๑๐) มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ เข้าใจในหลักกรรมว่า ท าดีมีผลดี ท าชั่ว มีผลชั่ว 
รู้เท่าทันความจริงทีเ่ป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัย๖๕ 
                                            
 ๖๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๙, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๑. 
 ๖๔ดูรายละเอียดใน องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๑๗/๓๖๐-๓๖๒. 
 ๖๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: กองทุนอริยมรรค, 
๒๕๔๕), หน้า ๑๗-๑๘. 



๕๖ 
 
 กุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการนี้จึงเป็นเรื่องของการปกครองและควบคุมตนเองทั้งทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ ซึ่งในสังคมไทยพระสงฆ์โดยส่วนใหญ่มักจะสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนน าไปเป็น
แนวทางส าหรับการประพฤติปฏิบัติตนและใช้เป็นหลักส าหรับตรวจสอบพิจารณาพฤติกรรมของ
ตนเอง เนื่องจากพระพุทธศาสนาถือว่ากุศลกรรมบถ ๑๐ นี้เป็นเครื่องช าระตัวให้สะอาดจาก
พฤติกรรมที่ไม่ดีทั้ง ทางกาย ทางวาจา และทางใจ  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับกุศลกรรมบถทั้ง 
๑๐ ประการ เรียกว่า “อกุศลกรรมบถ” แปลว่า ทางแห่งกรรมชั่ว หรือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล มี 
๑๐ ประการและแบ่งเป็น ๓ ส่วนเช่นกัน คือ การกระท าทางกาย ได้แก่ การท าร้ายท าลายชีวิต การ
ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ความประพฤติผิดในกาม การกระท าทางวาจา การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด 
การพูดค าหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ และการกระท าทางใจ ได้แก่ โลภอยากได้ของเขา การคิดร้ายต่อผู้อ่ืน 
เห็นผิดจากคลองธรรม๖๖ 
 เพราะฉะนั้น ในพระพุทธศาสนา กุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการจึงเป็นจริยธรรมของทั้ง
ฝ่ายผู้ปกครองและฝ่ายรับการปกครองได้ เนื่องจากบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ผู้บริหาร
ประเทศ หรือประชาชนโดยทั่วไป ไม่ว่าจะมีฐานะหรือต าแหน่งใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะ
บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม หากประพฤติปฏิบัติตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ได้ย่อมจะส่งผลให้การ
ท างานหรือการท ากิจกรรมต่างๆ ได้ผลดี เนื่องจากบุคคลที่จะปกครองผู้อ่ืนได้ดีจะต้องปกครองตัวเอง
ให้ดีเสียก่อน เมื่อปกครองตนเองได้ดีแล้วพฤติกรรมต่าง ๆ ที่กระท าหรือแสดงออกมานั้น ย่อมเป็นไป
ด้วยความสุจริตคือมีความบริสุทธิ์สะอาด ทั้ง ทางกาย ทางทางวาจา และทางทางใจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการมีพ้ืนฐานด้านจิตใจที่ดีนั้นก็คือ ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่คิดร้ายเบียดเบียนเขา และเห็นชอบ
ตามคลองธรรม เมื่อมีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีแล้ว พฤติกรรมทางกาย และทางวาจาที่จะแสดงออกมาก็
ย่อมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยเช่นกัน ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงความส าคัญของใจที่เป็น
พ้ืนฐานส าคัญซึ่งจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางกายและพฤติกรรมทางวาจาของคนเราไว้ว่า 
 "ธรรมทั้ง หลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือท า
ดีตามไปด้วย เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น"๖๗ 
 ส่วนค าว่า “โลกุตรธรรม” แปลว่า ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลก มี ๙ ประการ ได้แก่มรรค ๔
(คือ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตมรรค) ผล ๔ (คือ โสดาปัตติผล 
สกิทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตผล) และนิพพาน ๑ นั้น ก็เป็นเป้าหมายและผลของการปฏิบัติ
ธรรมในพระพุทธศาสนานั้นเอง แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องเชิงอุดมคติที่สูงส่งส าหรับคนทั่วไปที่ยังต้อง
ข้องเกี่ยวกับโลกียสุขอยู่ แต่ในฐานะที่ประชากรส่วนใหญ่ในสังคมไทยเป็นชาวพุทธก็ควรจะประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมชีวิตให้มุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวเพ่ือให้จิตใจของแต่ละ
บุคคลมีเสรีภาพอย่างแท้จริงตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาคือการปราศจากกิเลส ได้แก่ 
ความโลภ ความโกรธ และความหลง เป็นต้น เมื่อแต่ละคนปฏิบัติและเข้าถึงเสรีภาพดังกล่าวได้ย่อม 
จะส่งผลดีต่อบุคคลอื่นและสังคมโดยรวมได้ เพราะจิตใจเป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อ านาจของกิเลสหรือเป็น

                                            
 ๖๖ดูรายละเอียดใน องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๑๗/๗๕๗-๗๕๙. 
 ๖๗ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒/๒๔. 



๕๗ 
 
ทาสของกิเลส หากจะเทียบกับแนวคิดหลักการของประชาธิปไตยก็เพ่ือเสรีภาพและมีอุดมการณ์ที่
สูงส่งคือการท าเพ่ือประโยชน์และความสุขของสังคมส่วนรวมเช่นเดียวกัน 
 จากหลักการใหญ่หรือหลักการโดยรวมที่หมายถึงหลักการ หลักเกณฑ์ กฎกติกา ความ
จริง ความดีงาม และความถูกต้องที่จะน ามาถือเป็นใหญ่หรือเป็นธรรมาธิปไตยนั้น ซึ่งต้องยึดโยงอยู่
กับหลักการย่อยอันเป็นหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาดังที่พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายไว้ใน
ฐานะที่เป็นวิธีการหรือแนวทางส าหรับด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ และมี
เป้าหมายของชีวิตคือการพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ตามล าดับคือโลกุตรธรรม ๙ นั้น ส าหรับ
สังคมไทยในฐานะที่เป็นสังคมที่น าเอาระบอบประชาธิปไตยมาใช้ เราจึงสามารถน า “ธรรมาธิปไตย” 
มาเป็นแนวทางส าหรับใช้ในการตรวจสอบหลักการ หลักเกณฑ์ กฎกติกา ความจริง ความดีงาม และ
ความถูกต้องที่สังคมจะน ามายึดถือน ามาเป็นระเบียบแบบแผนของสังคม เช่น กฎหมาย กติกา หรือ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ นั้น ไม่ควรห่างไกลออกไปจากการด าเนินตามกรอบแห่งธรรมาธิปไตยคือกุศล
กรรมบถ ๑๐ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งสู่ความดีงามที่สามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้น 
ตามล าดับเช่นเดียวกับเป้าหมายในพระพุทธศาสนาคือโลกุตรธรรม ๙ หรือมีเป้าหมายที่ส่งเสริม
หลักการหรืออุดมการณ์แบบประชาธิปไตยด้วย เนื่องจากเมื่อสังคมไทยได้ให้คุณค่าต่อหลักการหรือ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมที่น ามาใช้ในการปกครองประเทศ จึงไม่ควร
ท าอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามและขัดแย้งกับหลักการหรืออุดมการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการกระท า
เช่นนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การ
ซื้อสิทธิขายเสียง และการคอร์รัปชั่น 
 นอกจากนี้หลักการส าคัญของ “ธรรมาธิปไตย” ที่กล่าวมายังใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาหรือ
เป็นตัวชี้วัดได้ว่า สาเหตุที่ท าให้ประชาธิปไตยในสังคมไทยไม่พัฒนานั้น สาเหตุที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลัง
สาเหตุทั้งปวงก็คือทั้งประชาชน นักการเมือง และข้าราชการต่างปฏิบัติไปในทางที่ตรงกันข้ ามกับ
หลักการใหญ่และหลักการย่อยคือหลักธรรมค าสอนเรื่องกุศลกรรมบถ ๑๐ อันเป็นมาตรฐานหรือตัว
บ่งชี้จริยธรรมที่ส าคัญ และไม่สามารถพัฒนายกระดับจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นตามล าดับ เพราะ
สาเหตุของปัญหาที่อยู่ลึกลงไปยิ่งกว่าคือจิตใจของบุคคลนั้น ๆ ยังไม่มีจิตส านึกที่ดีหรือไม่มีอุดมการณ์
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั่นเอง จึงน าไปสู่การเบียดเบียนท าร้ายกันและกันด้วยกาย การใส่ร้าย
ป้ายสีกันและกันด้วยวาจา และการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการแย่งชิงผลประโยชน์ ต าแหน่ง และ
อ านาจกันเป็นใหญ่ เมื่อประชาชน นักการเมือง และข้าราชการมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องของ
ความบกพร่องทางจริยธรรม ในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย 
จากหลักการส าคัญของธรรมาธิปไตยที่ยึดเอาธรรมเป็นใหญ่ดังกล่าว ธรรมาธิปไตยจึงเป็นหลักการ
ส าหรับให้แต่ละบุคคลได้ใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องดีงามทั้ง ทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ โดยการใช้ความถูกต้องดีงามหรือธรรมนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นสิ่งจูงใจผลักดันให้เกิดการ
ปฏิบัติตนให้เป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมชีวิตให้มุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวเพ่ือให้จิตใจของแต่ละ
บุคคลมีเสรีภาพอย่างแท้จริงตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาคือการปราศจากกิเลส ได้แก่ 
ความโลภ ความโกรธ และความหลง เป็นต้น เมื่อแต่ละคนปฏิบัติและเข้าถึงเสรีภาพดังกล่าวได้
ย่อมจะส่งผลดีต่อบุคคลอ่ืนและสังคมโดยรวมได้ เพราะจิตใจเป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อ านาจของกิเลส



๕๘ 
 
หรือเป็นทาสของกิเลส หากจะเทียบกับแนวคิดหลักการของประชาธิปไตยก็เพ่ือเสรีภาพและมี
อุดมการณ์ที่สูงส่งคือการท าเพ่ือประโยชน์และความสุขของสังคมส่วนรวมเช่นเดียวกัน 
 จากหลักการใหญ่หรือหลักการโดยรวมที่หมายถึงหลักการ หลักเกณฑ์ กฎกติกา ความ
จริง ความดีงาม และความถูกต้องที่จะน ามาถือเป็นใหญ่หรือเป็นธรรมาธิปไตยนั้น ซึ่ งต้องยึดโยงอยู่
กับหลักการย่อยอันเป็นหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาดังที่พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายไว้ใน
ฐานะที่เป็นวิธีการหรือแนวทางส าหรับด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ และมี
เป้าหมายของชีวิตคือการพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ตามล าดับคือโลกุตรธรรม ๙ นั้น ส าหรับ
สังคมไทยในฐานะที่เป็นสังคมที่น าเอาระบอบประชาธิปไตยมาใช้ เราจึงสามารถน า “ธรรมาธิปไตย” 
มาเป็นแนวทางส าหรับใช้ในการตรวจสอบหลักการ หลักเกณฑ์ กฎกติกา ความจริง ความดีงาม และ
ความถูกต้องที่สังคมจะน ามายึดถือน ามาเป็นระเบียบแบบแผนของสังคม เช่น กฎหมาย กติกา หรือ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ นั้น ไม่ควรห่างไกลออกไปจากการด าเนินตามกรอบแห่งธรรมาธิปไตยคือกุศล
กรรมบถ ๑๐ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งสู่ความดีงามที่สามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้น 
ตามล าดับเช่นเดียวกับเป้าหมายในพระพุทธศาสนาคือโลกุตรธรรม ๙ หรือมีเป้าหมายที่ส่งเสริม
หลักการหรืออุดมการณ์แบบประชาธิปไตยด้วย เนื่องจากเมื่อสังคมไทยได้ให้คุณค่าต่อหลักการหรือ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมที่น ามาใช้ในการปกครองประเทศ จึงไม่ควร
ท าอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามและขัดแย้งกับหลักการหรืออุดมการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการกระท า
เช่นนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การ
ซื้อสิทธิขายเสียง และการคอร์รัปชั่น  
 นอกจากนี้หลักการส าคัญของ “ธรรมาธิปไตย” ที่กล่าวมายังใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาหรือ
เป็นตัวชี้วัดได้ว่า สาเหตุที่ท าให้ประชาธิปไตยในสังคมไทยไม่พัฒนานั้น สาเหตุที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลัง
สาเหตุทั้งปวงก็คือทั้งประชาชน นักการเมือง และข้าราชการต่างปฏิบัติไปในทางที่ตรงกันข้ามกับ
หลักการใหญ่และหลักการย่อยคือหลักธรรมค าสอนเรื่องกุศลกรรมบถ ๑๐ อันเป็นมาตรฐานหรือตัว
บ่งชี้จริยธรรมที่ส าคัญ และไม่สามารถพัฒนายกระดับจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นตามล าดับ เพราะ
สาเหตุของปัญหาที่อยู่ลึกลงไปยิ่งกว่าคือจิตใจของบุคคลนั้น ๆ ยังไม่มีจิตส านึกที่ดีหรือไม่มีอุดมการณ์
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั่นเอง จึงน าไปสู่การเบียดเบียนท าร้ายกันและกันด้วยกาย การใส่ร้าย
ป้ายสีกันและกันด้วยวาจา และการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการแย่งชิงผลประโยชน์ ต าแหน่ง และ
อ านาจกันเป็นใหญ่ เมื่อประชาชน นักการเมือง และข้าราชการมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องของ
ความบกพร่องทางจริยธรรม ในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย 
จากหลักการส าคัญของธรรมาธิปไตยที่ยึดเอาธรรมเป็นใหญ่ดังกล่าว ธรรมาธิปไตยจึงเป็นหลักการ
ส าหรับให้แต่ละบุคคลได้ใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องดีงามทั้ง ทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ โดยการใช้ความถูกต้องดีงามหรือธรรมนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นสิ่งจูงใจผลักดันให้เกิดการ
กระท าทีถู่กต้องดีงาม เพ่ือน าสังคมไปสู่เป้าหมายทีพึ่งประสงค์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ปัจจุบัน 
 
 
 



๕๙ 
 
ตารางท่ี ๒.๑  สรุปหลักการส าคัญของธรรมาธิปไตย 
 

แนวคิดของ หลักการส าคัญของธรรมาธิปไตย 
ประยงค ์แสนบุราณ 
(๒๕๔๗, หน้า ๗๘) 

 การยึดถือธรรมเป็นใหญ่ มีธรรมเป็นพลังผลักดันหรือเป็นจุดเริ่มต้น
ทีส่ าคัญในการท าความด ี

พระธรรมปิฎก  
(ป. อ. ปยุตฺโต)  
(๒๕๔๓, หน้า ๒๑) 

 ทางแห่งกรรมดีหรือทางแห่งกรรมทีเ่ป็นกุศล 

องฺ.ทสก. (ไทย)  
๒๔/๒๑๗/๓๖๐-๓๖๒. 

 ก) การงดเว้นการกระท าทางกาย 
 ข) การงดเว้นการกระท าทางวาจา 
 ค) การงดเว้นการกระท าทางใจ 

พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๑, หน้า ๗๕๙-
๗๖๐) 

 เป็นเครื่องช าระตัวให้สะอาดจากพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้ง ทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ 

ขุ.ธ. (ไทย)  
๒๕/๒/๒๔. 

 ธรรมทั้ง หลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมี
ใจดี ก็จะพูดดีหรือท าดีตามไปด้วย เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไป 
เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น 

 
 ๒.๔.๓ ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 
 เราได้ทราบถึงหลักการส าคัญของ “ธรรมาธิปไตย” ว่าคือการยึดถือธรรมเป็นใหญ่ ซึ่งมีทั้ง 
หลักการใหญ่และหลักการย่อย ซึ่งมีความส าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งท้ัง ต่อปัจเจกบุคคลและสังคม
ส่วนรวม เพราะว่าธรรมาธิปไตยในฐานะที่เป็นหลักการส าคัญจะช่วยท าให้ทุกคนมีจริยธรรมกัน  
มากขึ้น เนื่องจากเมื่อทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมให้ความส าคัญกับธรรมเป็นใหญ่แล้ว 
พฤติกรรมของแต่ละคนก็จะด าเนินไปตามแนวทางของหลักการและอุดมการณ์ประชาธิปไตย และ
ย่อมจะส่งผลท าให้สังคมส่วนรวมมีความสงบสุขไปด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากการน าเอาธรรมาธิปไตยไป
ประพฤติปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถหาแนวทางน าธรรมาธิปไตยในฐานะที่เป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยได้ ๔ 
แนวทาง ได้แก่ การควบคุมตนเอง การพัฒนาตนเอง การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบ
ภายนอก ดังนี้ 
 ๑) การควบคุมตนเอง ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการควบคุมตนเอง คือการควบคุม
กาย วาจา และใจของตนเองให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องและพึงประสงค์ของสังคม เนื่องจากในจักกวัตติ
สูตรและธัมมราชาสูตรต่างก็กล่าวถึงธรรมาธิปไตยในฐานะที่เป็นจริยธรรมของบุคคล เพราะฉะนั้น 
การที่บุคคลสามารถควบคุมตนเองให้ท าในสิ่งที่ควรท าและไม่ท าในสิ่งที่ไม่ควรท าได้ หากท าได้เช่นนี้
ย่อมเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “ผู้ชนะข้าศึกจ านวนพันคูณด้วยพันใน



๖๐ 
 
สงคราม หาชื่อว่าผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมไม่ แต่ผู้ชนะตนได้ จึงชื่อว่าผู้ชนะที่ยอดเยี่ยม”๖๘ จากพุทธด ารัส
ดังกล่าว หัวใจส าคัญในการควบคุมตนเองก็คือการชนะใจของตนเองได้ เนื่องจากคนเราโดยทั่วไปยังมี
กิเลสอยู่ และมักจะพ่ายแพ้ต่ออ านาจของกิเลส ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราแสดงพฤติกรรมต่ าง ๆ 
ออกมาได้ตามอ านาจของกิเลสเสมอหากขาดการควบคุม เพราะฉะนั้น จึงควรใช้ธรรมคือความถูกต้อง
ดีงามเป็นเครื่องมือควบคุมตนเอง เพื่อให้ธรรมเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามต่อไป 
 ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เสรีภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่การปกครองระบอบนี้
ให้ความส าคัญและเป็นหลักการที่ขาดมิได้ แม้ว่าระบอบประชาธิปไตยจะให้เสรีภาพแก่ผู้ที่อยู่ใน
ระบอบการปกครองนี้ในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพใน
การชุมนุม เสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่ก็มีการควบคุมและจ ากัดการใช้เสรีภาพภายใต้เงื่อนไขบาง
ประการด้วยนั้นก็คือการควบคุมและจ ากัดเสรีภาพโดยกฎหมาย และกฎหมายที่น ามาใช้ควบคุมจ ากัด
เสรีภาพของผู้ที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยนี้ก็ขึ้นอยู่กับของผู้ที่อยู่ในระบอบการปกครองหรือ
ประชาชนนั้นเองเป็นผู้ก าหนดขึ้นมา ดังท่ี วิสุทธิ์ โพธิแท่น ได้กล่าวไว้ว่า 
 เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยนั้น ผู้ก าหนดและจ ากัดคือประชาชนหรือผู้แทนของ
ประชาชนที่เลือกมาแบบประชาธิปไตย การก าหนดและจ ากัดย่อมขึ้น อยู่กับประชาชนผ่านทางผู้แทน
ของประชาชนซึ่งอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอหากประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเป็นเรื่องของ
ประชาชนที่จะควบคุมจ ากัดตัวเอง (self restraint) เพ่ือประโยชน์แก่ตัวเองร่วมกัน 
 ในการควบคุมตนเองนี้พระพุทธศาสนาได้เสนอหลักการส าหรับให้ชาวพุทธได้เลือกใช้
หลายประการด้วยกัน แต่ในที่นี้จะเน้นเฉพาะ “ธรรมาธิปไตย” เท่านั้น ดังที่อภิปรายมาแล้วว่า
ธรรมาธิปไตยนอกจากจะหมายถึงหลักการ หลักเกณฑ์ กฎกติกา ความจริง ความดีงาม และความถูก
ต้องแล้ว ยังหมายถึงกุศลกรรมบถ ๑๐ โลกุตรธรรม ๙ ด้วย เพราะฉะนั้น หลักการส าหรับเลือกใช้ใน
การควบคุมตนเองในที่นี้ก็คือกุศลกรรมบถ ๑๐ นั้นเอง โดยการที่บุคคลต่าง ๆ จะต้องมองเห็น
ความส าคัญของความถูกต้องดีงาม เมื่อได้เห็นความส าคัญของความถูกต้องดีงามแล้วความถูกต้องดี
งามนั้น จะเป็นสิ่งจูงใจผลักดันให้แต่ละบุคคลพยายามควบคุมตนเองให้ด าเนินไปในแนวทางที่ถูกต้อง
ดีงามได้เอง เมื่อควบคุมตนเองได้ก็เปรียบเสมือนการชนะใจของตนเองได้เพราะว่าคนเราหากชนะใจ
ตนเองได้ก็เท่ากับได้เปิดโอกาสให้ธรรมฝ่ายดีมีพลังสามารถมาควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนได้ แล้ว
ยังช่วยให้คนเรามีพฤติกรรมที่เป็นธรรมาธิปไตยคือมีความถูกต้องดีงามทั้ง ทางกาย ทางวาจา และทาง
ใจได้เช่นกัน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือเพ่ือพัฒนาหรือยกระดับจิตใจของตนเองให้สูงขึ้น หรือมี
อุดมการณ์ประชาธิปไตยนั่นเอง 
 จากที่กล่าวมา การประยุกต์ใช้ธรรมาธิปไตยให้เป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยใน
สังคมไทยนั้น เมื่อบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือฝ่ายถูกปกครองก็ตาม หากสามารถควบคุม
ตนเองได้โดยไม่ปล่อยให้ความคิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องมาควบคุมตนเอง พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดง
ออกมาก็ย่อมจะแสดงออกมาในแนวทางที่ถูกต้องเช่นกัน ยกตัวอย่าง บุคคลใดที่สามารถควบคุม
ตนเองไม่ให้ความโลภเข้าครอบง าบงการชีวิตของตนเองได้ บุคคลนั้นย่อมจะมีพฤติกรรมที่สุจริตและ
ไม่มีพฤติกรรมที่ทุจริต เช่น การซื้อสิทธิขายเสียง การคอร์รัปชั่น ส่วนบุคคลใดที่สามารถควบคุม

                                            
 ๖๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๐๓/๖๒. 



๖๑ 
 
ตนเองไม่ไห้ความคิดท าร้ายเบียดเบียนเขาเข้าครอบง าบงการชีวิตของตนเองได้ บุคคลนั้นย่อมจะมี
พฤติกรรมที่สุจริตและไม่มีพฤติกรรมทุจริต เช่น การท าร้ายหรือท าลายชีวิตคู่แข่งทางการเมือง หรือ
การใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งทางการเมือง และบุคคลใดที่สามารถควบคุมตนเองไม่ให้ความเห็นผิดจากคลอง
ธรรมเข้าครอบง าบงการชีวิตของตนเองได้ บุคคลนั้นย่อมจะมีความคิดความเห็นไปในทางที่ถูกต้องคือ
มีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยท่ีมุ่งท าเพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ดังนั้น การที่บุคคลใดสามารถ
ควบคุมตนเองได้ตามกรอบของธรรมาธิปไตยดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือฝ่ายถูกปกครองก็ตาม
ในระบอบประชาธิปไตย เมื่อจะใช้อ านาจอธิปไตยที่ตนเองมีอยู่ก็จะใช้ไปในทางที่ถูกต้องดีงามตาม
หลักการประชาธิปไตยแล้ว บุคคลนั้นย่อมจะเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมประชาธิปไตยแม้ว่าทุกคนจะ
มีเสรีภาพตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยแต่ทุกคนที่มีเสรีภาพก็ต้องรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่
ในกรอบของหลักเกณฑ์กฎกติกาที่ดีงามทั้งด้านจริยธรรมและกฎหมายบ้านเมือง เพื่อความสงบสุขของ
สังคมโดยรวม 
 ๒) การพัฒนาตนเอง ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองคือการเปลี่ยนแปลง
หรือยกระดับตนเองทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม ให้มีความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคม
ประชาธิปไตยคาดหวังเนื่องจากอุดมการณ์ของระบอบประชาธิปไตยคือเชื่อในความสามารถของ
มนุษย์เชื่อในสิทธิเสรีภาพมนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันหรือเสมอภาคกันและอ านาจการปกครอง
เป็นของประชาชน และจากการที่ “อาธิปเตยยสูตร” พระพุทธองค์ได้ตรัสถึง “ธรรมาธิปไตย” ไว้ใน
ฐานะที่ธรรมเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลท าความดี เพ่ือพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากทุกข์
ทั้งปวง เพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะต้องพัฒนาตนเองให้มี
ความเหมาะสมทั้งด้านความคิด การพูด และการกระท าตามอุดมการณ์ของระบอบประชาธิปไตยด้วย 
โดยใช้อุดมการณ์ของระบอบประชาธิปไตยนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการพัฒนา
ตนเอง 
 ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้นั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในสังคมนั้นๆ 
เพราะฉะนั้นหากต้องการพัฒนาประชาธิปไตยก็ต้องเริ่มจากการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเสียก่อนและ
การพัฒนาคนที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลตามแนวทางของ “ธรรมาธิปไตย” 
ในพระพุทธศาสนา คือการยึดเอาธรรมหรือความถูกต้องดีงามเป็นเครื่องมือในการยกระดับตน เองทั้ง 
ด้านกาย วาจา และใจ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่ดีงามทั้ง ๓ ด้าน คือด้านกาย ด้านวาจา และ ด้านใจ
เช่นเดียวกัน 
 นอกจากนี้ในสังคมประชาธิปไตยมีหลักการที่ส าคัญคือประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ
ประชาชนจึงต้องมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเองด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้สังคม
ประชาธิปไตยย่อมคาดหวังให้คนในสังคมที่เป็นเจ้าของอ านาจนั้น มีความเข้าใจในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและมีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยด้วย เพราะฉะนั้นประชาชน
จึงต้องพัฒนาตนเองในฐานะที่ตนเป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริง เพ่ือจะได้ใช้อ านาจในการตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของธรรมาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนาที่ให้ยึดธรรมคือหลักการ หลักเกณฑ์ กฎกติกา ความจริง ความดีงาม และความถูก
ต้องเป็นใหญ่ในการตัดสินใจหรือกระท าสิ่งใด ๆ ก็ตาม 



๖๒ 
 
 การพัฒนาตนเองนั้นไม่ว่าจะพัฒนาด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามก็จะต้องยึดโยงอยู่กับหลักการ
ของธรรมาธิปไตย เนื่องจากหลักการของธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาอิงอยู่กับเรื่องส าคัญ ๆ คือ
หลักการ หลักเกณฑ์ กฎกติกา ความจริง ความดีงาม และความถูกต้อง ตลอดถึงกุศลกรรมบถ ๑๐ ซึ่ง
เป็นเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมในพระพุทธศาสนา แม้มิได้มีการก าหนดหรือบังคับไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนดังเช่นกฎหมาย กฎกติกา ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม แต่ก็
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยประคับประคองการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลให้ด าเนินไปในทางที่ถูกต้อง 
เพ่ือพัฒนาชีวิตให้มีความเป็นธรรมาธิปไตยมากข้ึนด้วยเหตุดังกล่าวในการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการใดๆ 
ก็ตามก็จะต้องยึดโยงอยู่กับหลักการของธรรมาธิปไตยด้วย เช่น การศึกษาต้องให้ความรู้ที่บุคคล
สามารถใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความจริง ความดีงาม และความถูกต้องได้เนื่องจากการศึกษาจะช่วย
ให้คนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยได้ หรือการ
ฝึกฝนอบรมต่าง ๆ ก็ต้องมุ่งให้เกิดผลที่ถูกต้องดีงามทั้ง ทางกาย วาจา และใจ และก่อให้เกิดความ
ตระหนักเห็นคุณค่าของประชาธิปไตยท้ัง ในเรื่องของอ านาจ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ดังนั้น 
ประชาธิปไตยท่ีมีความเป็นธรรมาธิปไตยจะเกิดข้ึน ได้ก็เพราะคนในสังคมให้ความส าคัญแก่การพัฒนา
ตนเองให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามทั้ง ด้านกาย วาจา และใจนั่นเอง 
 ๓) การตรวจสอบภายใน ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายใน คือวิธีการ
ให้คนเราคิดพิจารณาทบทวนและไตร่ตรองตรวจสอบพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเองทั้ง ในอดีตและ
ปัจจุบันตามกรอบของธรรมาธิปไตย เพื่อให้ความถูกต้องความดีงามเกิดกับชีวิตของตนเองและมีความ
ผิดพลาดน้อยลงจะเห็นได้ว่า กุศลกรรมบถ ๑๐ หลักการย่อยในธรรมาธิปไตยดังที่กล่าวมาเป็น
หลักการส าหรับใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบพฤติกรรมทั้ง ๓ ด้าน คือกาย วาจา 
และใจของคนเราได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ส าคัญก็คือพฤติกรรมทางใจ เนื่องจาก
พฤติกรรมทางใจ (มโนกรรม) นั้น จะน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมทางกาย (กายกรรม) และทางวาจา
(วจีกรรม) ต่อไปได้ทั้งในด้านที่ไม่ดีและด้านดี ดังนั้นพฤติกรรมทางกายและทางวาจาจึงเป็นการ
แสดงออกของพฤติกรรมทางใจ (มโนกรรม) นั้นเองดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนถึงคนที่มีพฤติกรรมทาง
ใจที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการพูดหรือหรือการกระท าไม่ดีตามไปด้วยดังนี้ 
 ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือ 
ท าชั่วตามไปด้วยเพราะความชั่วนั้นทุกข์ย่อมติดตามเขาไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียน
ไปฉะนั้น๖๙ 
 หรือในทางตรงกันข้ามพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนไว้เช่นกันว่าคนที่มีพฤติกรรมทางใจที่ดีก็จะ
ส่งผลให้มีพฤติกรรมการพูดหรือหรือการกระท าท่ีดีตามไปด้วยดังนี้ 
 ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือท าดี
ตามไปด้วยเพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น๗๐ 

                                            
 ๖๙ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 
 ๗๐พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), รวมปาฐกถาธรรม ชุดเพ่ือชีวิตที่ดีงาม, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๑), หน้า ๑๒-๑๓. 



๖๓ 
 
 หากคนเรามีพฤติกรรมในอดีตหรือปัจจุบันที่ไม่มีดีทางกายคือเบียดเบียนท าร้ายท าลาย
ชีวิต ถือเอาสิ่งของทีเ่ขาไม่ได้ให้ และประพฤติผิดในกามหรือมีพฤติกรรมในอดีตหรือปัจจุบันที่ไม่ดีทาง
วาจาคือพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ แสดงว่าสาเหตุที่ท าให้คนเรามีพฤติกรรม
เช่นนั้น เนื่องจากจิตใจของคนเรามีความความโลภอยากได้ของคนอ่ืน มีความคิดที่จะเบียดเบียนท า
ร้ายคนอ่ืน และมีความคิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องดีงามจึงส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมเช่นนั้น ตามปกติ
คนเรามักจะมองเห็นความผิดพลาดของบุคคลอ่ืนได้ง่ายแต่มองข้ามความผิดพลาดของตนเอง
เพราะฉะนั้น หากบุคคลใดสามารถตรวจสอบพิจารณาพฤติกรรมภายในจิตใจของตนเองได้ก็จะช่วยให้
สามารถจัดการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่สมควรประพฤติออกมาได้และหากเกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถหัน
กลับมาจัดการแก้ไขไม่ให้เกิดพฤติกรรมเช่นนั้นอีกต่อไป๗๑ ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตของบุคคลนั้น มีความสุข
มากขึ้น และมีความทุกข์น้อยลง ดังทีพ่ระพุทธองค์ได้ตรัสสอนภิกษุทั้ง หลายไว้ว่า “ภิกษุ เธอจงเตือน
ตนด้วยตนเอง จงพิจารณาดูตนด้วยตนเอง ถ้าเธอคุ้มครองตนเองได้แล้ว มีสติเธอก็จักอยู่เป็นสุข” 
 ในทางการเมืองการปกครอง ประชาชนสามารถเป็นได้ทั้ง ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง
เพราะฉะนั้นหากต้องการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยประชาชนจะต้องรู้จักตรวจสอบพฤติกรรม
ต่าง ๆ ภายในจิตใจของตนเองโดยใช้ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือ เช่น การตรวจสอบว่าตนเองมีความ
โลภหรือไม่ หากตนเองมีความโลภก็จะน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียงได้และหากได้เป็น
นักการเมืองก็จะกลายเป็นนักการเมืองที่มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นได้เช่นกัน หรือการตรวจสอบว่า
ตนเองมีความคิดที่จะเบียดท าร้ายคนอ่ืนหรือไม่ หากตนเองมีความคิดที่จะเบียดเบียนท าร้ายคนอ่ืน ก็
จะน าไปสู่การท าร้ายเบียดเบียนกันได้ทั้ง ทางกายและทางวาจา มีการใช้ความรุนแรงเพ่ือท าร้าย
ท าลายชีวิตของคู่แข่งขันทางการเมืองหรือฝั่งตรงกันข้ามกับตนได้ ตลอดถึงการใส่ร้ายป้ายสีกันและกัน
ได้ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือการตรวจสอบว่าตนเองมีความคิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องดีงามหรือไม่ 
หากตนเองมีความคิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องดีงาม ก็ก่อให้เกิดความไม่รู้ความไม่เข้าใจที่ถูกต้องใน
ระบอบประชาธิปไตยและไม่มีความถูกต้องชัดเจนในอุดมการณ์ทางการเมือง ตลอดถึงขาดสติปัญญา
ในการพิจารณาไตร่ตรองบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของตนเองเข้าไปบริหารปกครองบ้านเมืองได้เช่นกัน 
จนถึงที่สุดละเลยไม่สนใจที่จะตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมืองที่ตนเองเลือกเข้าไปท า หน้าที่ใช้
อ านาจแทนตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น เพ่ือลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาการซื้อ สิทธิขายเสียงหรือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นก็ตาม ประชาชนจึงต้องหมั่นพิจารณา
ตรวจสอบภายในคือพฤติกรรมของตนเองอยู่เสมอ ๆ โดยใช้หลักธรรมาธิปไตย เพ่ือจะได้เป็นผู้ถูก
ปกครองที่ดีและเป็นผู้ปกครองที่มีคุณภาพได้เช่นเดียวกัน 
 ๔) การตรวจสอบภายนอก ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายนอก คือ
วิธีการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกอาจจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนตามกรอบ
หรือตามมาตรฐานของธรรมาธิปไตยเพ่ือให้ผู้ปกครองและผู้ที่ถูกปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้
แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองท าแม้ว่าธรรมาธิปไตยจะมีความหมายกว้างๆ ว่าความมีธรรมเป็น
ใหญ่แต่ก็มีหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาที่ส าคัญคือกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นหลักการรองรับ
เพราะฉะนั้น เราจึงสามารถน าธรรมาธิปไตยมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบภายนอกได้โดยการ

                                            
 ๗๑ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗๙/๑๕๑. 



๖๔ 
 
ใช้กุศลกรรมบถ ๑๐ นั้นเองพัฒนาต่อยอดให้เป็นกฎหมาย กฎกติกา ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่
สังคมยอมรับว่ามีความถูกต้องชอบธรรมสอดคล้องกับหลักธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเป็น
เครื่องมือตรวจสอบ 
 อย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายกฎกติการะเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ อาจจะเปลี่ยนแปลง
ได้ตามกาลเวลา ด้วยเหตุนี้กฎหมายกฎกติการะเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือ  
อย่างหนึ่งจะต้องมีความเป็นธรรมาธิปไตยเป็นฐานรองรับ หมายความว่าแม้จะมีกฎหมาย กฎกติกา 
ระเบียบ หรือข้อบังคับใช้ในสังคมนอกจากศีลธรรมแล้ว แต่กฎหมาย กฎกติการะเบียบ หรือข้อบังคับ
ต่าง ๆ นั้น ต้องเป็นสิ่งจูงใจที่สามารถท าให้บุคคลต่าง ๆ รู้สึกต้องการปฏิบัติตามในส่วนที่เป็นความดี
งามตามศีลธรรม ละเว้นส่วนที่ไมดีงามไม่ถูกต้องตามศีลธรรม และน าบุคคลไปสู่ความสงบสุขได้ จึงจะ
เป็นเครื่องมือตรวจสอบภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเครื่องมือคือศีลธรรมที่ พัฒนา  
มาเป็นกฎหมาย กฎกติกา ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ มีความเป็นธรรมาธิปไตย การที่บุคคลหรือ
หน่วยงานจากภายนอกจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาตรวจสอบพฤติกรรมการท างานต่าง ๆ 
ของบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ถูกตรวจสอบว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่ ก็จะมีความเป็น
ธรรมาธิปไตยเช่นเดียวกัน ดังนั้นธรรมาธิปไตยจึงเป็นเครื่องมือตรวจสอบกฎหมาย กฎกติกา ระเบียบ 
หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่สังคมจะน ามาใช้ได้ว่าไม่ควรห่างไกลออกไปจากการด าเนินตามกรอบแห่ง
ธรรมาธิปไตยคือกุศลกรรมบถ ๑๐ และจะต้องเป็นไปเพ่ือความดีงามสามารถยกระดับจิตใจของบุคคล
ให้สูงขึ้น เช่นเดียวกับเป้าหมายในพระพุทธศาสนาคือโลกุตรธรรม ๙ 
 นอกจากนี้การที่สังคมโลกส่วนใหญ่ให้การยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็
เพราะส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการมีกลไกในการตรวจสอบที่ชัดเจน เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตย 
บุคคลผู้ที่อาสาเข้ามาท าหน้าที่แทนประชาชน ในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ต้องยอมรับการถูก
ตรวจสอบจากประชาชน จากหน่วยงาน จากองค์กรต่าง ๆ หรือจากฝ่ายค้านเนื่องจากบางครั้ง คนเรา
อาจจะมองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเองแม้เพียงเล็กน้อย จึงต้องอาศัยบุคคลอ่ืนเป็นผู้ตรวจสอบ 
และกลไกหรือวิธีการตรวจสอบที่ถูกน ามาใช้ส่วนใหญ่ก็คือกลไกหรือวิธีการตรวจสอบตามกระบวนการ
และขั้นตอนทางกฎหมายที่ได้ก าหนดหรือบัญญัติไว้ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคม 
เนื่องจากกฎหมายถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สังคมได้ตกลงร่วมกันไว้เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นประชาชน 
นักการเมือง หรือข้าราชการ นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมตามหลักค าสอนในศาสนาแล้ว ยังต้อง
อยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันไม่มีข้อยกเว้น 
 แม้ว่าทุก ๆ คนจะมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างอิสระมีเสรีภาพ แต่ก็ต้องถูกจ ากัดขอบเขต
ไว้ด้วยกฎหมาย กฎกติกา ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ เพราะว่าเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะท าอะไรก็ได้ แต่หมายถึง การที่บุคคลสามารถกระท าหรืองดเว้นการ
กระท าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ที่ไม่ละเมิดผู้อื่น คือไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ซึ่งจะถูกก าหนดโดยกฎหมายที่
ได้รับความยินยอมเห็นชอบจากประชาชนโดยตรงหรือโดยอ้อม๗๒ ดังนั้นทุก ๆ คนจะต้องอยู่ในกรอบ
ของศีลธรรมและของกฎหมาย และสามารถถูกตรวจสอบควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ทั้ง โดยทางศีล 

                                            
 

๗๒ปรีชา ช้างขวัญยืน, บทวิเคราะห์การประยุกต์พุทธจริยศาสตร์กับสังคมไทย, วารสารพุทธศาสน์
ศึกษา, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๓, (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๓๘): ๑๕. 



๖๕ 
 
ธรรมและทางกฎหมายที่ชอบธรรมอันเดียวกัน ยกตัวอย่างกฎหมายสูงสุดในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยก็คือ รัฐธรรมนูญที่ก าหนดบทบาทของสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ไว้ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย รวมถึงก าหนดกฎเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆ ทั้ง ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ หน้าที่และการตรวจสอบ
การใช้อ านาจให้แก่ประชาชนไว้ เป็นต้น 
 การเคารพกฎหมายเป็นสิ่งจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย เมื่อสังคมบัญญัติกฎหมายขึ้น 
นั้น ก็เพ่ือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของบุคคล กฎหมายจึงมีลักษณะที่เป็นทั้งข้อห้าม
มิให้กระท า และมีข้อบังคับให้ปฏิบัติ และจริง ๆ แล้วกฎหมายก็มีพ้ืนฐานมาจากศีลธรรมทางศาสนา
ซึ่งเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์มาแต่เดิม เมื่อสังคมมนุษย์มีการบัญญัติกฎหมายขึ้น 
กฎหมายจึงมีบทบาทที่โดดเด่นกว่าศีลธรรม แม้ว่าศีลธรรมจะไม่มีการบังคับหรือมีบทลงโทษที่ชัดเจน
เหมือนกับกฎหมาย แต่ถ้าคนยอมรับศีลธรรมแล้วจะเป็นคนดีโดยไม่ต้องมีใครบังคับ ส่วนกฎหมาย
แม้ว่าจะมีอ านาจลงโทษ แต่ก็ไม่มีอ านาจชักจูงใจให้คนประพฤติดีด้วยตนเองเมื่อมองในแง่นี้สังคมจึง
ไม่ควรทิ้งศีลธรรม เพราะกฎหมายใช้แทนศีลธรรมไม่ได้ แต่ถ้าสนับสนุนให้คนมีศีลธรรม ก็ไม่ต้องใช้
กฎหมายกันมากนัก เพราะข้อห้ามข้อปฏิบัติของศีลธรรมนั้น ท าได้ยากกว่ากฎหมายอยู่แล้ว คนที่
ปฏิบัติตามศีลธรรมได้จะปฏิบัติตามกฎหมายได้โดยไม่รู้สึกล าบาก๗๓ 
 อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นได้ว่า กฎหมายต่างๆ ที่บัญญัติขึ้นมาส่วนใหญ่ก็ยังคงส่งเสริมหรือ
ใกล้เคียงกับศีลธรรมทางศาสนา ด้วยเหตุนี้กฎหมายกับศีลธรรมทางศาสนาจึงต้องอาศัยกันและกันอยู่ 
ดังนั้น ในการตรวจสอบภายนอก นอกจากจะใช้การตรวจสอบตามกระบวนการและขั้นตอนทาง
กฎหมายแล้ว สังคมไทยยังมีหลักการทางศีลธรรมที่สามารถใช้เป็นกรอบหรือแนวทางการตรวจสอบ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ได้อีกนั้นคือความเป็นธรรมาธิปไตย ได้แก่การประพฤติตามกุศล
กรรมบถ ๑๐ ประการ ซึ่งเป็นหลักการตรวจสอบด้วยธรรม แม้ว่าพฤติกรรมทางใจจะเป็นพฤติกรรมที่
ตรวจสอบได้ยาก แต่พฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายกับวาจา เป็นพฤติกรรมที่บุคคลทั่วไปสามารถ
มองเห็นและรับรู้ได้ไม่ยาก ซึ่งเราสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตรวจสอบบุคคล หน่วยงาน หรือ
องค์กรนั้น ๆ ได้ 
 การตรวจสอบภายนอกดังกล่าวนี้หากผู้ที่ถูกตรวจสอบมีความเป็นธรรมาธิปไตยคือเคารพ
กฎหมายและมีศีลธรรมอย่างแท้จริงก็ย่อมจะยินดีในการถูกตรวจสอบ และในขณะเดียวกันผู้ที่ท า
หน้าที่ตรวจสอบ หากมีความเป็นธรรมาธิปไตยคือเคารพกฎหมายและมีศีลธรรม ก็ย่อมจะท าหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องเข้มแข็งและมีความเป็นธรรม ในขณะเดียวกันก็สามารถถูกตรวจสอบได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
แต่ละฝ่ายนอกจากจะต้องตรวจสอบตนเองแล้ว ยังต้องตรวจสอบกันและกันด้วยเนื่องจากในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ไม่ถูกตรวจสอบ 
 การประยุกต์ใช้ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสั งคมไทยทั้ง ๔ 
แนวทาง ได้แก่ การควบคุมตนเอง การพัฒนาตนเอง การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบ
ภายนอก ดังที่กล่าวมาหากน าไปใช้กันอย่างจริงจัง ย่อมเป็นการส่งเสริมการกระท าที่ดีงามที่ถูกต้อง

                                            
 ๗๓นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, "ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย", 
สารนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๙๑. 



๖๖ 
 
ของบุคคลตามหลักการของธรรมาธิปไตย ซึ่งต้องการให้ยึดเอาธรรม ได้แก่ กฎเกณฑ์ ความดีง าม 
ความถูกต้อง เป็นต้น เป็นใหญ่ เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนทั้งในระดับนักการเมือง ข้าราชการ หรือคนใน
แวดวงอาชีพอ่ืน ๆ ภาพที่เห็นชัดเจนและเป็นข่าวปรากฏอยู่แทบทุกวันก็คือ การทุจริตคอร์รัปชั่น การ
ก่ออาชญากรรม การเสพและการค้ายาเสพติดเพราะฉะนั้น เพ่ือลดปัญหาซึ่งเป็นอุปสรรคของการ
พัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยดังกล่าว จึงควรส่งเสริมให้ธรรมาธิปไตยเจริญงอกงามในใจคน 
เพ่ือให้เกิดความรู้สึกว่าธรรมเป็นใหญ่หรือความถูกต้องดีงามเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถด ารงสังคมไทยไว้
ได้ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีความเป็นธรรมาธิปไตย 
 จากหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาคือ “ธรรมาธิปไตย” ซึ่งมีหลักการให้ความส าคัญ
แก่ธรรมคือการยึดถือธรรม ซึ่งหมายถึงหลักการหลักเกณฑ์กฎกติกาความจริงความดีงามและความ
ถูกต้อง เมื่อน ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า 
ธรรมาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย จะให้ความส าคัญแก่ธรรมเพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม พัฒนา และตรวจสอบบุคคล เนื่องจากประชาธิปไตยในสังคมไทยจะ
พัฒนาเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้หรือไม่นั้นขึ้น อยู่กับคุณภาพของบุคคลต่าง ๆ ในสังคมไทยเอง 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ถูกปกครองก็ตามหากสังคมไทยคาดหวังให้สังคมของตนเองมีความเป็น
ประชาธิปไตยที่มากขึ้น แต่กลับไม่สนใจในการพัฒนาประชากรให้มีความเป็นธรรมาธิปไตย ก็เสมือน
เป็นการไม่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นเอง เพราะคุณภาพของคนก็จะสะท้อนให้เห็น
คุณภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วย ดังนั้น สังคมไทยจึงต้องหันกลับมาให้ความส าคัญแก่
ธรรมาธิปไตย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมตนเองให้ท าในสิ่งที่ควรท าและไม่ท าในสิ่งที่ไม่ควรท า 
พิจารณาตรวจสอบตนเองว่าได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนในสังคมของตนเองมากน้อยเพียงไร 
หากว่ายังมองไม่เห็นถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องของตนเอง ก็ต้องอาศัยการตรวจสอบภายนอกคือจาก
บุคคลอ่ืนเป็นผู้ช่วยชีแนะ นะให้เห็นถึงปัญหาและข้อบกพร่องดังกล่าว เพ่ือจะได้ปรับปรุงพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้น ต่อไปและจะได้เปิดโอกาสหรือเป็นช่องทางให้มีการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีของคนใน
สังคมตามความคาดหวังของสังคมประชาธิปไตยต่อไป 
 จึงสรุปได้ว่า ในสังคมไทยมีปัญหาหลัก ๆ อยู่ ๓ ด้านด้วยกันที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในสังคมไทยคือ ด้านพลเมือง ด้านการเมือง และด้านระบบราชการ เนื่องจากทั้ง ๓ 
ด้านมีปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญคือการขาดจริยธรรมซึ่งไม่เอ้ือให้สังคมไทยเกิดระบอบประชาธิปไตย
ที่สมบูรณ์ได้ จึงเป็นสาเหตุให้ต้องพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ด้วยการน าหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนาคือ “ธรรมาธิปไตย” มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา ซึ่งมีหลักการส าคัญอยู่ ๒ 
ประการด้วยกันคือ หลักการใหญ่หรือหลักการโดยรวมซึ่งหมายถึงหลักการ หลักเกณฑ์ กฎกติกา 
ความจริง ความดีงาม และความถูกต้อง และหลักการย่อยซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญอันได้แก่กุศล
กรรมบถ ๑๐ และโลกุตรธรรม ๙ ถ้าแต่ละบุคคลให้ความส าคัญแก่หลักการดังกล่าวแล้ว ก็จะเป็น
จุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่พฤติกรรมทางกาย วาจา และใจที่ดีตามไปด้วย เพราะฉะนั้น ในฐานะที่
ธรรมาธิปไตยมีหลักการส าคัญดังกล่าว เราจึงควรหาแนวทางน ามาใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นสิ่งจูงใจให้
บุคคลต่าง ๆ เห็นความส าคัญ แล้วจะส่งผลให้มีพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา และทางความคิดจิตใจที่



๖๗ 
 
ถูกต้องดีงาม เพ่ือจะได้เป็นพลเมืองที่ดีตามเป้าหมายที่ พึงประสงค์ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในปัจจุบัน 
 ส าหรับการน าธรรมาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยใน
สังคมไทยนั้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ ๔ แนวทาง ได้แก่ ๑) ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมตนเอง คือการควบคุมกาย วาจา และใจของตนเองให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องและพึงประสงค์
ของสังคม กล่าวคือการที่บุคคลสามารถควบคุมตนเองให้ท าในสิ่งที่ควรท าและไม่ท าในสิ่งที่ไม่ควรท า
ได้ ๒) ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง คือการเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับตนเอง ทั้ง 
ด้านจิตใจและพฤติกรรมให้มีความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมประชาธิปไตยคาดหวัง ๓) 
ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายใน คือวิธีการให้คนเราคิดพิจารณาทบทวนและ
ไตร่ตรองตรวจสอบพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเองทั้ง ในอดีตและปัจจุบันตามกรอบของธรรมาธิปไตย 
เพ่ือให้ความถูกต้องดีงามเกิดกับชีวิตของตนเองและมีความผิดพลาดน้อยลง และ ๔) ธรรมาธิปไตย
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายนอก คือวิธีการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอก
อาจจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนตามกรอบหรือตามมาตรฐานของธรรมาธิปไตย เพ่ือให้ผู้ปกครอง
และผู้ที่ถูกปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองท า เมื่อสามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางทั้ง ๔ นี้ได้ ปัญหาจริยธรรมก็จะได้รับการแก้ไข ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาของระบอบ
ประชาธิปไตยในสังคมไทยพลอยได้รับการแก้ไขไปด้วย๗๔ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๘ สรุปธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 
 

แนวคิดของ ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครือ่งมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 
ขุ.ธ. (ไทย)  
๒๕/๑๐๓/๖๒. 

 ผู้ชนะข้าศึกจ านวนพันคูณด้วยพันในสงคราม หาชื่อว่าผู้ชนะที่ยอด
เยี่ยมไม ่แต่ผู้ชนะตนได้ จึงชื่อว่าผู้ชนะท่ียอดเยี่ยม 

ขุ.ธ. (ไทย) 
๒๕/๑/๒๓. 

 ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมี
ใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือท าชั่วตามไปด้วยเพราะความชั่ว นั้น ทุกข์ย่อม
ติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคท่ีลากเกวียนไป ฉะนั้น 

พระราชวรมุนี 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๔๑, หน้า ๑๒-๑๓) 

 ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมี
ใจดีก็จะพูดดีหรือท าดีตามไปด้วยเพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไป
เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น 

ขุ.ธ. (ไทย)  
๒๕/๓๗๙/๑๕๑. 

  หากคนเรามีพฤติกรรมในอดีตหรือปัจจุบันที่ไม่มีดีแสดงว่าสาเหตุที่
ท าให้คนเรามีพฤติกรรมเช่นนั้น เนื่องจากจิตใจของคนเรา 

 
 

                                            
 ๗๔นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, "ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย", 
สารนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๙๑. 



๖๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๘ สรุปธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย (ต่อ) 
 

แนวคิดของ ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครือ่งมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 
ปรีชา ช้างขวัญยืน 
(๒๕๓๘: หน้า ๑๕) 

 แม้ว่าทุก ๆ คนจะมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างอิสระมีเสรีภาพ แต่
ก็ต้องถูกจ ากัดขอบเขตไว้ด้วยกฎหมาย กฎกติกา ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ต่าง ๆ 

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง 
(๒๕๕๔, หน้า ๙๑) 

 กฎหมายก็มีพ้ืนฐานมาจากศีลธรรมทางศาสนาซึ่งเป็นเครื่องมือ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์มาแต่เดิม กฎหมายใช้แทนศีลธรรมไม่ได้ แต่
ถ้าสนับสนุนให้คนมีศีลธรรม ก็ไม่ต้องใช้กฎหมายกันมากนัก 

 ๑) ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการควบคุมตนเอง  
๒) ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง  
๓) ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายใน  
๔) ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายนอก 

 
๒.๕ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
 ๒.๕.๑ การเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ ในจังหวัดแพร่ 
ก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง 
โดยแต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละ ๑ คน มีจ านวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือก ตั้งที่ ๒ 
อ าเภอลอง จ านวน ๘ หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ๑) อาคารเรียน ร.ร.บ้านผามอก ๒) ศาลา
กลางบ้าน ๓) ศาลาประจ าหมู่บ้าน ๔) ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน ๕) ศาลาประจ าหมู่บ้าน ๖) ศาลาวัดใหม่
พม่า ๗) ศาลาประจ าหมู่บ้าน และ ๘) ศาลาเอนกประสงค์จ าประจ าหมู่บ้าน 
 มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๓,๘๒๙ คน จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒,๖๑๐ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖๘.๑๖ มีจ านวนบัตรดี ๒,๑๙๒ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๘ จ านวนบัตรเสีย ๑๘๒ บัตร 
คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๗ และจ านวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ๒๓๖ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๔ 
 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ จังหวัดแพร่ กฤติดนัย สันแก้ว ผู้สมัคร
พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข ๗ ได้คะแนนสูงสุด คะแนนเสียง ๕๕,๖๙๕ ล าดับที่สอง คือ วิตติ แสง
สุพรรณ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข ๑ ได้คะแนนเสียง ๒๘,๒๒๓ และล าดับที่สาม คือ คณาธิป 
มุดเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข ๙ ได้คะแนนเสียง ๑๔,๓๑๒ ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก 
พรรคเพื่อไทย 
 ๒.๕.๒ ลักษณะท่ัวไปของต าบลต้าผามอก 
 เดิมชาวต าบลต้าผามอกเป็นลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากชุมชนเมืองโบราณ เมืองเชียงชื่น 
หรือ เมืองจีน (จีนหรือตะกั่ว) เมืองโบราณ อยู่ในบริเวณต าบลต้าผามอก ภายในอุทยานแห่งชาติดอย
ผากลอง ส าหรับที่เรียกว่าต าบลต้าผามอกนั้น บางท่านก็เล่าว่า ค าว่า มอก หมายถึงที่หมาย หรือหลัก
ที่ปักท าเครื่องหมายเอาไว้ โดยยึดถือภูเขาลูกหนึ่งซึ่งปัจจุบัน ชาวบ้านเรียกว่าเขาผามอก โดยให้
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ความหมายว่าถ้าผู้ใด ต้องการเดินทางย้ายถิ่นฐานเข้ามาหรือจะมาติดตามหาญาติมิตรสหาย จะต้อง
หมายเอาภูเขาผามอกนี้เป็นมอก (ที่หมายส าหรับเดินทาง) ถ้ามาตามภูเขาที่หมายตาไว้นั้น ก็จะมาถึง
ชุมชน (ต าบลต้าผามอกในปัจจุบัน) ละบางท่าสน ก็เล่าว่าเนื่องจากชุมชนต้าผามอก นั้นมีภูเขาล้อม
ลอบซึ่งมักมีหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านเลยตั้งชื่อว่า ต าบลต้าผามอก ซึ่งต่อมาก็ได้เรียก
เปลี่ยนไปเป็นต าบลต้าผามอก มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๔,๖๗๔ คน แยกเป็น ชาย ๒,๓๒๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๙.๗๐ หญิง ๒,๓๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๐ มีจ านวนครัวเรือน ๑,๕๕๒ ครัวเรือน 
ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๑.๖๙ คน/ตารางกิโลเมตร 
 ลักษณะส่วนใหญ่เป็นภูเขา เป็นป่าสงวนแห่งชาติและป่าเสื่อมโทรมถึง ๖๐% ของพ้ืนที่
ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ลาดเอียงประมาณ ๒๐% ใช้ปลูกพืชไร่และเป็นที่อยู่อาศัยอีก ๒๐% เป็น
ที่ราบลุ่ม เหมาะส าหรับท านาและมีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติคือ แม่น้ า 
ล าห้วย หนองน้ า ล าธารน้อย ๆ กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ 
 ต าบลต้าผามอก เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีล าห้วยแม่ต้า เป็น
แม่น้ าสายหลัก ประกอบกับลักษณะนิสัยที่ขยันขันแข็ง ของชาวบ้านในต าบลต้าผามอกที่พยายามผลิต
การเกษตรออกมาจ านวนมากในแต่ละปีจึงนับได้ว่า ต าบลต้าผามอก เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สามารถ
พัฒนาให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มีวัดในต าบล ๕ แห่งคือ วัดบ้านผามอก วัดน้ าริน วัดบ้านปง 
วัดบ้านอิม และ วัดใหม่พม่า 
  
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไป ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่" งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีดังต่อไปนี้ 
 ๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง จึงได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มาใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติมดังนี้ 
 สังกัด สุล านาจ ได้วิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีตามทัศนะของประชาชนในเขตต าบลโนนท่อน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น " 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) โดยรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณลักษณะของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งและด้านนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนมีทัศนะอยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ๒) ประชาชนที่มี
อายุต่างกัน มีทัศนะต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ไม่แตกต่างกัน ๓) ประชาชนในเขตต าบลโนนท่อน 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้เสนอแนะปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี ที่ส าคัญดังนี้ ๑) ผู้สมัครควรมีประวัติและมีผลงานที่ผ่านมาดี เป็นที่ยอมรับของ
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สังคม ๒) ควรมีนโยบายแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และ ๓) ควรหาเสียง
อย่างสร้างสรรค์ ไม่โจมตีใส่ร้ายผู้อ่ืน๗๕ 
 รัชนี อุดมพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้น า
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่” พบว่า ๑) โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกได้แก่ ด้านคุณลักษณะของพรรคการเมือง รองลงมาคือด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัวของผู้สมัครและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๒) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมในการ
ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยรวมทั้ง ๓ ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๓) แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้น า 
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นพบว่า ผู้สมัครเลือกตั้งควรใช้ความรู้ ความสามารถของตนในการหา
เสียงเลือกตั้งประชาชนควรตระหนักในนโยบายพรรคการเมืองที่เป็นองค์รวม ประชาชนควรมีอิสระใน
การเลือกผู้น าของตนเอง๗๖ 
 สุภาภรณ์ ชัยเกษมสกุล ได้วิจัยเรื่อง “การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกนายก 
เทศมนตรีต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น” พบว่า การตัดสินใจของประชาชนในการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะส่วนตัวและด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและด้านระบบอุปถัมภ์และเครือญาติ อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า คือ ด้านคุณลักษณะส่วนตัวด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมด้านการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครด้านระบบอุปถัมภ์และเครือญาติส าหรับปัจจัยส่วน
บุคคล เพศ อายุ สถานภาพสมรสและรายได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของประชาชนในการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลพระยืน อ าเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น และระดับการศึกษาและอาชีพ
ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลพระยืน อ าเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น๗๗ 
 
 

                                            
 ๗๕สังกัด สุล านาจ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตาม
ทัศนะของประชาชนในเขตต าบลโนนท่อน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ", สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
 ๗๖รัชนี อุดมพันธ์, “พฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นา ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น,ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
 ๗๗สุภาภรณ์ ชัยเกษมสกุล, “การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกนายกเทศมนตรีต าบลพระยืน
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 
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 วิไลวรรณ์ พันธุ์ปิว ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งนายก 
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร " 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร มีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
โดยรวมทั้ง ๓ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุดพบว่า มีล าดับดังนี้ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง, ด้านการร่วม
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ๒) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล โดยรวมทั้ง  ๓ ด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ๓) ข้อเสนอแนะคือ ประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุมีปัญหาในเรื่องการกาเครื่องหมายไม่เป็น 
ควรท าสัญลักษณะในการใช้เครื่องหมายให้มากกว่าเครื่องหมายกากบาทเพ่ือป้องกันบัตรเสีย ๒) 
ประชาชนไม่มีโอกาสได้เจอและพูดคุยกับสมาชิกเทศบาลเลย ต้องมีเวทีให้ประชาชนได้พบปะกับ
สมาชิกเทศบาล และ ๓) ประชาชนบางท่านที่อยู่อาศัยในที่ประชาสัมพันธ์ไปไม่ถึง เทศบาลต้องติดตั้ง
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้เยอะขึ้น เพื่อให้ได้รับรู้ข่าวสาร๗๘ 
 พระปิยะพงศ์ ปิยว โส (ทองด า) ได้วิจัยเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี " 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) ความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านความซื่อสัตย์ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ อายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
โดยรวม ส่วนประขาชนที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่ต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
๓) ข้อเสนอแนะแนว พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ ในการบริหารงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีจิตส านึกในการ
ให้บริการแก่ประชาชนน้อย แนวทางแก้ไขพบว่า ด้านความซื่อสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ควรเสริมสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการประชาชนค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว๗๙ 
 
 
 
 

                                            
 ๗๘วิไลวรรณ์ พันธุ์ปิว, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร", วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๗๙พระปิยะพงศ์ ปิยว โส  (ทองด า), "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ", วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๗๒ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
 

งานวิจัยของ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
สังกัด สุล านาจ  
(๒๕๕๕) 

๑) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 
และปานกลาง ตามล าดับ ๒) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีทัศนะต่อปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มี
ทัศนะ ไม่แตกต่างกัน  

รัชนี อุดมพันธ์ 
(๒๕๕๓) 

๑) โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ๒) ประชาชนที่มีเพศ 
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกัน ทั้ง ๓ ด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

สุภาภรณ์ ชัยเกษม
สกุล 
(๒๕๕๒) 

๑) การตัดสินใจของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคล เพศ 
อายุ สถานภาพสมรสและรายได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของประชาชน
ในการเลือกตั้ง และระดับการศึกษาและอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้ง 

วิไลวรรณ์ พันธุ์ปิว 
(๒๕๕๗) 

๑) โดยรวมทั้ง ๓ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ๒) ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง 
โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการเลือกตั้งต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 พระปิยะพงศ์ ปิยว โส 
(ทองด า) (๒๕๕๕) 

๑) โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ๒) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีระดับ
การศึกษา อาชีพ และอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ส่วนประขาชนที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่ต่างกัน 

 
 ๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 สุรพล พรมกุล และ ทองแพ ไชยต้นเชือก ได้วิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๗ ในจังหวัดขอนแก่น" ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัยทางสังคม พบว่า 
บุคคลที่มีส่วนส าคัญที่สุดที่ท าให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคือสามี/ภรรยา สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีส่วนส าคัญ
ที่สุดที่ท าให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคือ โทรทัศน์/เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ๒) ปัจจัยทางการเมือง พบว่า โดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
คุณสมบัติพรรคการเมือง รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะของหัวคะแนน และด้านคุณสมบัติผู้สมัคร 
ตามล าดับ ๓) พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่า แบบแผนการตัดสินใจนั้น 
ประชาชนเลือกพรรคและบุคคลเป็นจ านวนมากที่สุด ในขณะที่เหตุผลในการเลือกตัวบุคคล ประชาชน
เลือกผู้สมัครที่เข้าปัญหาคนในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากที่สุด และเหตุผลในการเลือกพรรค ประชาชน
เลือกพรรคเพราะชอบหัวหน้าพรรคเป็นจ านวนมากที่สุด ๔) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางการเมืองกับพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๕๗ 



๗๓ 
 
ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัจจัยทางสังคม คือ บุคคลที่มีส่วน
ส าคัญที่สุดที่ท าให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สื่อประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและ
ปัจจัยทางการเมืองคือ คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติพรรคการเมือง คุณลักษณะของหัวคะแนน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๕๗ ในจังหวัดขอนแก่นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้๘๐ 
 ปิยะรัตน์ สนแจ้ง ได้วิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร: ศึกษากรณีประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒" ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบ 
ถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ ๒๖-๓๕ ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านนโยบาย ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านพรรค
การเมือง และด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ ส่วนอายุ และระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ ส่วนการ
เปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕๘๑ 
 พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย ได้วิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ.๒๕๕๙" ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในสื่อโทรทัศน์ ล าดับถัดมาสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ 
และอินเตอร์เน็ต ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากในด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร รองลงมาด้านสื่อบุคคล ด้านพรรค
การเมือง ด้านนโยบาย และด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผลพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า อายุ อาชีพ 
และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง 

                                            
 ๘๐สุรพล พรมกุล, และ ทองแพ ไชยต้นเชือก, "พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๕๗ ในจังหวัดขอนแก่น", บทความวิจัย, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๕๘-
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙): ๑๐๓-๑๑๘. 
 ๘๑ปิยะรัตน์ สนแจ้ง, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณี
ประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒", การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, 
(วิทยาลัยสื่อสารการเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๑). 



๗๔ 
 
ส่วนเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกตั้ง๘๒ 
 นุกูล ชิ้นฟัก และคณะ ได้วิจัยเรื่อง "พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตยในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา" ผลการวิจัยพบว่า ในประเด็น
การใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการลงคะแนนเสียง และระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้ง ความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีความคิดเห็นด้านการลงคะแนน
เลือกตั้งมีระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง และด้านระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้ง 
ข้อเสนอแนะหน่วยงานภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นส่วนช่องทางการสื่อสารต่างๆ  ให้
ประชาชนได้รับทราบ แนวปฏิบัติ กฎระเบียบในการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง๘๓ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๐ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 

งานวิจัยของ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
สุรพล พรมกุล และ  
ทองแพ ไชยต้นเชือก 
(๒๕๕๙, หน้า ๑๐๓-๑๑๘) 

๑) โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ๒) เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ปิยะรัตน์ สนแจ้ง 
(๒๕๖๑) 

๑) โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ๒) เพศ อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนอายุ และระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง เป็นไปตาม
สมมติฐานทีต้ั่งไว้ 

พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย 
(๒๕๕๙) 

๑) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ๒) อายุ อาชีพ และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกตั้ง ส่วนเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง 

 
 
                                            
 ๘๒พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
นครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ.๒๕๕๙", สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง , 
(วิทยาลัยสื่อสารการเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๙). 
 ๘๓นุกูล ช้ินฟัก และคณะ, "พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา", บทความงานวิจัย, การประชุมใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งท่ี ๙, (กรกฎาคม, ๒๕๖๑): ๑๗๔๑-๑๗๕๓. 



๗๕ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๐ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ต่อ) 
 

งานวิจัยของ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
นุกูล ชิ้นฟัก และคณะ  
(๒๕๖๑), หน้า ๑๗๔๑-๑๗๕๓. 

๑) ประเด็นการใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการลงคะแนนเสียงและระยะ 
เวลาการตัดสินใจเลือกตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  

 
๒.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ๑. การวิจัยเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่" ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. พฤติกรรมการเลือกตั้งและกระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ๑) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตามหลักธรรมาธิปไตย ๒) ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย  
๓) การประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ ๔) ด้านการตัดสินใจสุดท้ายก่อนลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
 ๓. น ามาจากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน และจากทฤษฎีของ Atkin, 
Anthony Downs, ส าฤทธิ์ ราชสมณะ และ เสาวนีย์ ศิริพจนานนท์ (หน้า ๒๗-๒๙) ในแต่ละด้าน
ผู้วิจัยได้น ามาสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยมีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบล 

ต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
๑) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 ตามหลักธรรมมาธิปไตย 
๒) ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
 เลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
๓) ด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม
 หลักธรรมมาธิปไตย 
๔) ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียง
 เลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

หลักธรรมาธิปไตย 
- การถือหลักการความจริง ความถูกต้อง 
 ความดีงาม  
- การถือเหตุผลเป็นใหญ่ กระท าด้วยการ
 ค านึงถึงสิ่งที่ได้ศึกษา  
- มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
- มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
- มีการพิจารณาด้วยความบริสุทธิ์ ใจ
 เป็นไปโดยชอบธรรม 

 

สภาพส่วนบุคคล 
๑. เพศ ๒. อายุ 
๓. สถานภาพ ๔. ระดับการศึกษา 
๕. อาชีพ ๖. รายได้ต่อเดือน 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
(In-depth interview) 
จ านวน ๘ รูปหรือคน 

 



๗๖ 
 

 
 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่” ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบงำนวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่” ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) 
 
๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ๓.๒.๑ ประชำกร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน จ านวน ๓,๘๒๙ คน แบ่งเป็น ชาย ๑,๘๗๙ คน 
และหญิง ๑,๙๕๐คน๑ 
 ๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขต
ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จ านวน ๓๖๒ คน ซึ่งได้จากการค านวณขนาดของกลุ่ม

                                            
 ๑ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดแพร่, "กำรใช้สิทธิเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จังหวัดแพร่ เมื่อวันอำทิตย์ที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๒ ต ำบลต้ำผำมอก เขตเลือกต้ังที่ ๒ 
อ ำเภอลอง จังหวัดแพร่", (แพร่: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๒), (อัดส าเนา). 



๗๗ 
 
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่๒ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ ส าหรับความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ ๕ ดังต่อไปนี้ 

 สูตร                         
 

   ( )2
 

 
  เมื่อ n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N แทน ขนาดของประชากร 
   e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
   
 ตามสูตรแทนค่า 

                          
1  ( ) 

 
 

                         3,829
        0.05  

 
 
                            362.17 
                            362 
 
ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ประสานงาน ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต ทั้ง ๘ หมู่บ้าน 
จ านวนทั้งสิ้น ๓๖๒ คน เมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาจึงน ามาตรวจสอบความเรียบร้อย เพ่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป แสดงในตารางที่ ๓.๑ 
 
ตำรำงท่ี ๓.๑   แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
  ต าบลต้าผามอก ใน ๘ หมู่บ้าน 

 (n = ๓๖๒) 

ชื่อหมู่บ้ำน ประชำกรทั้งหมด (คน) กลุ่มตัวอย่ำง 

๑. บ้านผามอก 
๒. บ้านน้ าริน 
๓. บ้านปง 
๔. บ้านเกี๋ยงพา 
๕. บ้านอิม 

๕๖๖ 
๔๐๖ 
๔๖๑ 
๖๐๖ 
๒๓๗ 

๕๔ 
๓๙ 
๔๔ 
๕๗ 
๒๒ 

                                            
 ๒สุรพล สุยะพรหม, ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำร, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หน้า ๑๐๓-๑๐๗. 



๗๘ 
 
ตำรำงท่ี ๓.๑   แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
  ต าบลต้าผามอก ใน ๘ หมู่บ้าน (ต่อ) 

 (n = ๓๖๒) 

ชื่อหมู่บ้ำน ประชำกรทั้งหมด (คน) กลุ่มตัวอย่ำง 

๖. บ้านใหม่พม่า ๓๑๐ ๒๙ 
๗. บ้านม่วงเจริญ ๖๙๑ ๖๕ 
๘. บ้านปงใต ้ ๕๕๒ ๕๒ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๘๒๙ ๓๖๒ 

 
 ๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน ๘ รูปหรือคน 
 ๑. พระสมุห์สมควร อนาลโย รักษาการเจ้าคณะต าบลต้าผามอก 
 ๒. นางชรินทร์ทิพย์ ไชยโย ผอ.สนง.กกต. จังหวัดแพร่ 
 ๓. นายองอาจ เอ่ียมเจริญ รักษาการแทนนายก อบต.ต้าผามอก 
 ๔. นายศิลป์ชัย นุน า  ประธานสภา อบต.ต้าผามอก 
 ๕. นายพิจิตร ติ๊บอุด  รองประธานสภา อบต.ต้าผามอก 
 ๖. นายสมจิตร กาวี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ 
 ๗. นายพิษณุ อินตัน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ 
 ๘. นายเทียน กันทะลั่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ 
 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เพ่ือวัด “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่” 
 ๓.๓.๑ ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 ๑. ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 ๔. สร้างเครื่องมือแล้วน าเสนอร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
สารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๕. น าเครื่องมือการวิจัยที่สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีจะด าเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 



๗๙ 
 
 ๖. ปรับปรุงแก้ไข 
 ๗. จัดพิมพ์แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ 
(Interview) ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากประชากรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 ๑) แบบสอบถำม แบ่งเป็น ๔ ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ต่อเดือน 
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบให้เลือกตั้ง (Check List) ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่ ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย ๒) ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ๓) ด้านการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ ๔) การตัดสินใจก่อนการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย โดยเกณฑ์การวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scales) ๕ ระดับ ของ ลิเคอร์ท๓  
  ๕  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  ๔  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
  ๓  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  ๒  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
  ๑  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 ตอนที ่๔ แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) 
 ๒) แบบสัมภำษณ์  
 ๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

                                            
 ๓บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหวิริยาสาสน, ๒๕๓๕), หน้า ๑๑๑. 



๘๐ 
 
 ๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 ๓. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๔. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือน ามาวิเคราะห ์
 ๓.๓.๓ กำรทดสอบเครื่องมือ 
 เพ่ือให้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นใช้ในการศึกษาครั้งนี้  สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัดและมี
ความแม่นย าในการวัด ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเครื่องมือดังนี้ 
 ๑) ศึกษำค้นคว้ำเอกสำร โดยการทบทวนเอกสารจากพระไตรปิฎก ข้อมูลทุติยภูมิเชิง
วิชาการแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ๒) รวบรวมข้อมูลกำรศึกษำประมวลผล เพ่ือสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุม
ประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัยทั้งหมด 
 ๓) น ำแบบสอบถำมฉบับร่ำงเสนอต่อที่ปรึกษำโครงกำร  เพ่ือขอรับค าแนะน าและ
ปรับปรุงกไ้ข แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) จ านวน ๕ คน คือ 
  (๑) ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 
  (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ 
   (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ 
  (๔) รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  (๕) อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 
 น าแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคลอง (IOC) Index Of 
Concurrence๔ โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน ๓ ระดับ คือ 
+๑  =  สอดคล้อง  ๐  =  ไม่แน่ใจ  -๑  =  ไม่สอดคล้อง 
โดยมีสูตรในการค านวณดังนี้ 

                  
  

 
   

               ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
                   จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
                  ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา 
                                            
 ๔รัตนะ บัวสนธิ์, กำรประเมินผลโครงกำรกำรวิจัยเชิงปริมำณ, (กรุงเทพมหานคร: คอมแพคท์พริ้นท์ 
จ ากัด, ๒๕๔๐), หนา้ ๕๓. 



๘๑ 
 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าเท่ากับ มากกว่า หมายความว่า 
ข้อค าถามนั้นสอดคลอ้งกับเนื้อหา ส่วนค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิง เนื้อหา มีค่าน้อยกว่า
๐.๕ หมายความว่า ข้อค าถามนั้นต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือตัดทิ้งไปเพราะถือว่าเป็นข้อ
ค าถามท่ีขาดความตรงตามเนื้อหาหรือมีความตรงตามเนื้อหาต่ าเกินไป  
 โดยน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ ไขเพ่ือเกิดความเที่ยงตรงตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น จากการทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างรวมทั้ง
ผ่านความเห็นชอบจากที่ปรึกษา แล้วจึงน าไปเก็บข้อมูลจากประชากรที่ก าหนดไว้  
 ๓.๓.๔ น ำแบบสอบถำมที่ผู้ วิจัยสร้ำงขึ้นเองไปหำควำมเชื่อ ม่ัน  (Reliability) 
น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย จ านวน ๓๐ คน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์  (แอลฟ่า) ของครอนบาค (Cronbach)๕ 
กับประชากรที่ไมใช่กลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน จ านวน ๓๐ คน โดยใช้สถิติ
ทางสังคมศาสตร์ จึงไดค้่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๔๘ 
 ๓.๓.๕ น ำแบบสอบถำมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัย
ต่อไป 
 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิธีการดังนี้ 
 ๓.๔.๑ ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก เพ่ือขอความอนุเคราะห์ อนุญาตให้ผู้ศึกษา
ได้ท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จากประชาชนในเขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
เพ่ือขอแจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ ์
 ๓.๔.๒ น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน
๓๖๒ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
ทั้งหมดเป็นจ านวน ๓๖๒ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 
 ๓.๔.๓ ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก แก่ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้น าชุมชนที่สามารถให้ค าตอบในด้านการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ของประชาชน
ในเขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จ านวน ๘ รูปหรือคน 
 ๓.๔.๔ น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมด จ านวน ๓๖๒ ชุด น ามา
วิเคราะห์ประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และค านวณค่าสถิติต่าง  ๆ 
ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

                                            
 ๕สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท จูนพับลิชช่ิงจ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๘๒ 
 
 ๓.๔.๕ น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์โดยการแปล
ความหมายของคะแนนที่เป็นตัวเลข ให้อยู่ในลักษณะของการอธิบาย ดังนี้  
  ๔.๕๑–๕.๐๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
  ๓.๕๑–๔.๕๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก  
  ๒.๕๑–๓.๕๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง  
  ๑.๕๑–๒.๕๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็นน้อย 
  ๑.๐๐–๑.๕๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด๖ 
 ๓.๔.๖  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เนื้อหาและเรียบเรียงประเด็นให้
เป็นไปตามเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 
 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
ดังนี้  
 ๓.๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ๓.๕.๒ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งทั่วไป ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ๓.๕.๓ ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้สถิติตามลักษณะของตัว
แปร คือ การทดสอบ (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว และการทดสอบ (F-test) โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท า
การการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) 
 ๓.๕.๔ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) 
 

                                            
 ๖บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหวิริยาสาสน, ๒๕๓๕), หน้า ๑๐๐. 



 
 

 บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่” 
ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๖๒ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ โดยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น ๗ ตอน ต่อไปนี้ 
 ๔.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๒  ผลการวิเคราะห์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ๔.๓  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 ๔.๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 ๔.๕  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลง 
คะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 ๔.๖  ผลการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 ๔.๗  องค์ความรู้ 
  ๔.๗.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
  ๔.๗.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์งานวิจัย 
 
๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีรายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n = ๓๖๒) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 

๑. เพศ 
   หญิง 
   ชาย 

 
๑๖๖ 
๑๙๖ 

 
๔๕.๙๐ 
๕๔.๑๐ 

รวม ๓๖๒ ๑๐๐.๐๐ 



๘๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

(n = ๓๖๒) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 

๒. อาย ุ
   ๑๘-๓๐ ปี  
   ๓๑-๔๐ ปี 
   ๔๑-๕๐ ปี 
   ๕๑-๖๐ ปี 
   ๖๑ ปี ขึ้นไป 

 
๑๐๑ 
๑๒๖ 
๖๓ 
๔๓ 
๒๙ 

 
๒๗.๙๐ 
๓๔.๘๑ 
๑๗.๔๐ 
๑๑.๘๘ 
๘.๐๑ 

รวม ๓๖๒ ๑๐๐.๐๐ 
๓. สถานภาพ 
   โสด 
   แต่งงาน 
   หย่าร้าง 
   แยกกันอยู ่

 
๑๑๗ 
๑๓๒ 
๕๘ 
๕๕ 

 
๓๒.๓๒ 
๓๖.๔๖ 
๑๖.๐๒ 
๑๕.๑๙ 

รวม ๓๖๒ ๑๐๐.๐๐ 
๔. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา 

 
๓๑ 

 
๘.๕๖ 

   มัธยมศึกษา ๑๕๓ ๔๒.๒๗ 
   อนุปริญญา ๘๒ ๒๒.๖๕ 
   ปริญญาตรี ๘๕ ๒๓.๔๘ 
   สูงกว่าปริญญาตรี ๑๑ ๓.๐๔ 

รวม ๓๖๒ ๑๐๐.๐๐ 
๕. อาชีพ 
   ค้าขาย 
   รับจ้างทั่วไป 
   พนักงานบริษัท 
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   เกษตรกร/ประมง 
   ธุรกิจส่วนตัว 
   รับราชการ 

 
๓๔ 
๘๑ 
๕๘ 
๔๒ 
๕๙ 
๗๕ 
๑๓ 

 
๙.๓๙ 

๒๒.๓๘ 
๑๖.๐๒ 
๑๑.๖๐ 
๑๖.๓๐ 
๒๐.๗๒ 
๓.๕๙ 

รวม ๓๖๒ ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 
 



๘๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

(n = ๓๖๒) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 

๖. รายได้ต่อเดือน 
   ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 
   ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท 
   ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท 
   ๒๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป 

 
๑๖ 

๑๖๔ 
๕๓ 

๑๐๔ 
๑๐ 
๑๕ 

 
๔.๔๒ 

๔๕.๓๐ 
๑๔.๖๔ 
๒๘.๗๓ 
๒.๗๖ 
๔.๑๔ 

รวม ๓๖๒ ๑๐๐.๐๐ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เป็นเพศชาย 
จ านวน ๑๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๐ ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๒๖ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๔.๘๑ ส่วนใหญ่มีสถานภาพ แต่งงานแล้ว จ านวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๖ 
ส่วนมากมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๗ ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป จ านวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๘ และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑-
๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๖๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๐ นั่นเอง 
 
๔.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ มีรายละเอียดดังตารางที่ ๔.๒
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทน
  ราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) 

(n = ๓๖๒) 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวน ร้อยละ 

๑) ท่านเคยไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก        
สภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ 
 ไม่เคยไป 
 เป็นครั้งแรก 
 เคยไปบางครั้ง 
 ไปทุกครั้ง 

 
 

๐ 
๐ 
๐ 

๓๖๒ 

 
 

๐.๐๐ 
๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 
 



๘๖ 
 
ตารางท่ี ๔.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทน
  ราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) (ต่อ) 

(n = ๓๖๒) 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวน ร้อยละ 

๒) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมา 
(๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) ท่านได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
 ไป 
 ไม่ไป 

 
 

๓๖๒ 
๐ 

 
 

๑๐๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

๓) เพราะเหตุใดท่านจึงไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 ต้องการได้คนที่ตนพอใจไปเป็นผู้แทน 
 เจ้าหน้าที่ราชการร้องขอ 
 ผู้สมัคร/หัวคะแนนร้องขอ 
 เพ่ือน/ญาติพ่ีน้องชวน 
 ไปด้วยจิตส านึกของตนเองโดยถือเป็นหน้าที่ 
 นิยมในตัวผู้ลงสมัคร 

 
 

๓๓๑ 
๐ 
๐ 
๐ 

๒๔๖ 
๒๘ 

 
 

๕๔.๗๑ 
๐.๐๐ 
๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

๔๐.๖๖ 
๔.๖๓ 

๔) ท่านติดตามข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จากแหล่งข่าวใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 หนังสือพิมพ์ 
 ป้ายโฆษณา/แผ่นปลิว 
 โทรทัศน์ 
 ไปฟังการหาเสียงด้วยตนเอง 
 พูดคุยกับเพ่ือน/ญาติพ่ีน้อง 
 วิทยุชุมชน 
 Social Media (โซเชียลมีเดีย) 
 อ่ืนๆ  

 
 

๒๓๘ 
๒๑๑ 
๒๑๖ 

๐ 
๑๓ 
๘๙ 

๓๓๖ 
๑ 

 
 

๒๑.๕๖ 
๑๙.๑๑ 
๑๙.๕๗ 
๐.๐๐ 
๑.๑๘ 
๘.๐๖ 

๓๐.๔๓ 
๐.๐๙ 

๕) ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรบ่อยเพียงใด 
 ทุกวัน 
 บ่อยครั้ง 
 บางครั้ง / นานๆ ครั้ง 
 ไม่เคยเลย 

 
 

๖๐ 
๓๐๒ 

๐ 
๐ 

 
 

๑๖.๖ 
๘๓.๔ 

๐ 
๐ 

 
 
 



๘๗ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่า ประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยไปใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยไปทุกครั้ง จ านวน ๓๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมา (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๓๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เหตุผลที่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ซึ่งตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) ส่วน
ใหญ่ตอบว่า ต้องการได้คนที่ตนพอใจไปเป็นผู้แทน จ านวน ๓๓๑ ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๑
รองลงมาได้แก่ไปด้วยจิตส านึกของตนเองโดยถือเป็นหน้าที่ จ านวน ๒๔๖ ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ
๔๐.๖๖ รองลงมาคือนิยมในตัวผู้ลงสมัคร จ านวน ๒๘ ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๓ ส่วนในข้อ
เจ้าหน้าที่ราชการร้องขอ ผู้สมัคร/หัวคะแนนร้องขอ และเพ่ือน/ญาติพ่ีน้องชวน ไม่มีการตอบในหัวข้อ
นี้ ในหัวข้อการติดตามข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากแหล่งข่าวใด (ตอบได้มากกว่า 
๑ ข้อ) ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารจากสื่อ Social Media (โซเชียลมีเดีย) จ านวน ๓๓๖ ค าตอบ  คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐.๔๓ รองลงมาได้แก่ทางหนังสือพิมพ์ จ านวน ๒๓๘ ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๖ 
รองลงมาได้แก่  โทรทัศน์  จ านวน ๒๑๖ ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๗ รองลงมาได้แก่ 
ป้ายโฆษณา/แผ่นปลิว จ านวน ๒๑๑ ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๑ รองลงมาได้แก่วิทยุชุมชน
จ านวน ๘๙ ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖ รองลงมาได้แก่พูดคุยกับเพ่ือน/ญาติพ่ีน้อง จ านวน ๑๓
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘ และหัวข้อสุดท้ายที่มีการตอบจ านวนเพียง ๑ ค าตอบ คือ อ่ืนๆ ระบุ....
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ส่วนในหัวข้อไปฟังการหาเสียงด้วยตนเอง ไม่มีผู้ตอบค าตอบในหัวข้อดังกล่าว
และในหัวข้อ ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบ่อยเพียงใด ส่วนใหญ่
ตอบในหัวข้อ บ่อยครั้ง จ านวน ๓๐๒ ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔ รองลงมาได้แก่ ทุกวัน จ านวน 
๖๐ ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖ ส่วนในหัวข้อ บางครั้ง/นาน ๆ ครั้ง และไม่เคยเลย ไม่มีผู้ตอบ
ค าถามในหัวข้อนี้ 
 
๔.๓ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  
โดยภาพรวม และรายด้าน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย ๒) ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้ง
ตามหลักธรรมาธิปไตย ๓) ด้านการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง
ตามหลักธรรมาธิปไตย และ ๔) ด้านการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง
ตามหลักธรรมาธิปไตย มีรายละเอียดดังตารางที่ ๔.๓-๔.๗ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 
ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
 ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน
 ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม 

(n = ๓๖๒) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป 

ระดับความคิดเห็น 

   S.D. การแปลผล 
๑. ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามหลัก
ธรรมาธิปไตย 

๔.๓๒ ๐.๔๖ มาก 

๒. ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้ง ตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

๓.๔๗ ๐.๒๕ ปานกลาง 

๓. ด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลักธรรมา 
ธิปไตย 

๔.๓๑ ๐.๓๖ มาก 

๔. ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามหลัก
ธรรมาธิปไตย 

๔.๖๔ ๐.๓๔ มากที่สุด 

ภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน ๔.๑๙ ๐.๓๐ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่า
ความคิดเห็นมากที่สุดคือด้านการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งตาม
หลักธรรมาธิปไตย คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔ รองลงมาคือ ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ และที่
น้อยที่สุดคือด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๘๙ 
 
ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
 ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน
 ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 ตามหลักธรรมาธิปไตย 

(n = ๓๖๒) 
ความคิดเห็นของประชาชนด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ 

การเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. การแปลผล 
๑. ได้รับข่าวสารการเลือกตั้งสม่ าเสมอ ๔.๓๑ ๐.๔๖ มาก 
๒. ได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ๔.๓๒ ๐.๔๗ มาก 
๓. ได้รับข่าวสารโดยใช้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ไม่หลงเชื่อ

ข่าวลงหรือข่าวโคมลอย 
 

๔.๓๒ 
 

๐.๔๗ 
 

มาก 
๔. เมื่อได้รับข่าวสารการโจมตีกันด้วยข้อมูลไม่เป็นประโยชน์

จะไม่เชื่อโดยไม่ไตร่ตรองก่อน 
 

๔.๓๓ 
 

๐.๔๗ 
 

มาก 
๕. รับฟังข่าวสารหรือความคิดเห็นจากผู้อ่ืนได้ ๔.๓๑ ๐.๔๖ มาก 
๖. ได้รับข่าวสารรูปแบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

ชัดเจน 
 

๔.๓๓ 
 

๐.๔๗ 
 

มาก 
๗. ได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์เรื่องวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่

ในเขตชุมชนของท่าน 
 

๔.๓๒ 
 

๐.๔๗ 
 

มาก 
๘. ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งครบถ้วน

ทุกพรรคการเมือง 
 

๔.๓๓ 
 

๐.๔๘ 
 

มาก 
๙. ได้รับทราบข่าวสารนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆที่ลง

สมัครในเขตของท่าน 
 

๔.๓๐ 
 

๐.๔๘ 
 

มาก 
๑๐. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการเลือกตั้งอย่าง

ถูกต้อง 
 

๔.๓๑ 
 

๐.๕๑ 
 

มาก 
ภาพรวม ๔.๓๒ ๐.๔๖ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่
ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลัก
ธรรมาธิปไตย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าความคิดเห็นมากที่สุดคือ เมื่อได้รับข่าวสารการโจมตีกันด้วยข้อมูลไม่เป็นประโยชน์จะ
ไม่เชื่อโดยไม่ไตร่ตรองก่อน ได้รับข่าวสารรูปแบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน และได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งครบถ้วนทุกพรรคการเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓
รองลงมาได้แก่ ได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้, ได้รับข่าวสารโดยใช้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
ไม่หลงเชื่อข่าวลงหรือข่าวโคมลอย และได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์เรื่องวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ใน
เขตชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๒ และน้อยที่สุดได้แก่ข้อ ได้รับทราบข่าวสารนโยบายของพรรค
การเมอืงต่าง ๆ ที่ลงสมัครในเขต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐  



๙๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
 ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน
 ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
 เลือกตั้ง ตามหลักธรรมาธิปไตย 

(n = ๓๖๒) 
ความคิดเห็นของประชาชนด้านการสร้างหลักเกณฑ์ใน 

การตัดสินใจเลือกตั้ง ตามหลักธรรมาธิปไตย 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. การแปลผล 
๑. มีความผูกพันกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๓.๑๔ ๐.๔๘ ปานกลาง 
๒. มีความเชื่อมั่นในนโยบายที่ดีงามถูกต้องของผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง 
 

๓.๖๖ 
 

๐.๖๐ 
 

มาก 
๓. ตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากผู้ที่เคยเป็น

ผู้แทนราษฎรมาก่อน 
 

๓.๖๒ 
 

๐.๖๐ 
 

มาก 
๔. มีการพิจารณาคุณสมบัติผู้เหมาะสมกับการเลือกตั้งครั้งท่ี

ผ่านมานี้อย่างถี่ถ้วน 
 

๔.๙๓ 
 

๐.๒๖ 
 

มากที่สุด 
๕. หากมีหัวคะแนนมาเสนอให้ท่านเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

จะเลือกตามหัวคะแนนเสนอ 
 

๑.๐๐ 
 

๐.๐๕ 
 

น้อยที่สุด 
๖. ในพ้ืนที่ของท่านมีการร้องขอจากผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ให้

เลือกผู้สมัครที่ตนเองสนับสนุน 
 

๑.๐๐ 
 

๐.๐๐ 
 

น้อยที่สุด 
๗. น านโยบายของผู้สมัครแต่ละคนมาพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและน่าจะเป็น 
 

๔.๓๕ 
 

๐.๔๙ 
 

มาก 
๘. จะไม่ปล่อยให้อคติส่วนตัวมาบดบังความคิดในการ

ตัดสินใจเลือกตั้งของตนเอง 
 

๔.๓๔ 
 

๐.๔๘ 
 

มาก 
๙. พิจารณาผู้สมัครจากพรรคเล็กหรือพรรคการเมืองที่ไม่เป็น

กระแส ให้มีโอกาสได้รับคะแนนเสียงด้วย 
 

๔.๓๐ 
 

๐.๔๙ 
 

มาก 
๑๐. พิจารณาหลักเกณฑ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องเป็นคนดีที่มี

ความซื่อสัตย์ไว้ใจได้ 
 

๔.๓๗ 
 

๐.๔๘ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๔๗ ๐.๒๕ ปานกลาง 

 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่
ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ เลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๗ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็นมากที่สุด
คือ ท่านมีการพิจารณาคุณสมบัติผู้เหมาะสมกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี้อย่างถี่ถ้วน  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๙๓ รองลงมาได้แก่ ท่านพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องเป็นคนดีที่มีความ
ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๗ และน้อยที่สุดคือ หากมีหัวคะแนนมาเสนอให้ท่านเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ท่านจะเลือกตามหัวคะแนนเสนอ และ  ในพ้ืนที่ของท่านมีการร้องขอจากผู้มี
อิทธิพลในพื้นท่ีให้เลือกผู้สมัครที่ตนเองสนับสนุน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๐๐ 



๙๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
 ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน
 ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม
 หลักธรรมาธิปไตย 

 (n = ๓๖๒) 
ความคิดเห็นของประชาชนด้านการประเมิน 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามหลักธรรมาธิปไตย 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. การแปลผล 

๑. ได้ท าการประเมินและจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้งก่อนการ
เลือกตั้ง 

 
๔.๒๕ 

 
๐.๔๘ 

 
มาก 

๒. เคยท าตารางประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือก
ตั้งแต่ละคน 

 
๔.๒๕ 

 
๐.๔๔ 

 
มาก 

๓. จัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้งจากนโยบาย และความเหมาะสม
มากกว่า ความคุ้นเคยหรือความมีอิทธิพล 

 
๔.๒๘ 

 
๐.๔๕ 

 
มาก 

๔. ประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งจากความถูกต้องหลักการ เหตุผล 
มุ่งเน้นความถูกต้องมาก่อนเสมอ 

 
๔.๓๐ 

 
๐.๔๘ 

 
มาก 

๕. ประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งจากความชอบส่วนบุคคล ๔.๑๗ ๐.๔๘ มาก 
๖. ประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีความรู้ ความซื่อสัตย์ ๔.๓๐ ๐.๔๙ มาก 
๗. ได้ท าการประเมินพรรคการเมืองจากนโยบาย ชื่อเสียงของ

พรรค 
 

๔.๒๔ 
 

๐.๕๐ 
 

มาก 
๘. ประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง จากอุดม 

การณ์ทางการเมือง 
 

๔.๑๒ 
 

๐.๔๑ 
 

มาก 
๙. เปลี่ยนความคิดในการตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ

พรรคการเมือง หลังจากได้พิจารณาและเปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสียของผู้สมัครแต่ละคน 

 
 

๔.๖๔ 

 
 

๐.๔๘ 

 
 

มากที่สุด 
๑๐. ประเมินและจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการ เมือง

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าอุดมการณ์
และความชอบทางการเมือง 

 
 

๔.๕๘ 

 
 

๐.๕๓ 

 
 

มากที่สุด 
ภาพรวม ๔.๓๑ ๐.๓๖ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
ด้านการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ตามหลักธรรมาธิปไตย 
เลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๑ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็นมากสุดคือ ท่านเปลี่ยนความคิดในการตัดสินใจ
เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง หลังจากได้พิจารณาและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ



๙๒ 
 
ผู้สมัครแต่ละคน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔ รองลงมาได้แก่ ท่านประเมินและจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และพรรคการ เมืองโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าอุดมการณ์และความชอบ
ทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๘ และรองลงมาได้แก่ ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งจากความ
ถูกต้องหลักการ เหตุผล มุ่งเน้นความถูกต้องมาก่อนเสมอ และ ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มี
ความรู้ ความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ และน้อยสุดคือ ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ
พรรคการเมือง จากอุดมการณ์ทางการเมือง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๒ 
 
ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
 ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียง
 เลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 

(n = ๓๖๒) 
ความคิดเห็นของประชาชนด้านการตัดสินใจ 

ก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. การแปลผล 
๑. ให้โอกาสผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนที่เหมาะสม ๔.๓๘ ๐.๕๒ มาก 
๒. ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองจาก

นโยบายมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 

๔.๔๒ 
 

๐.๕๓ 
 

มาก 
๓. ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยไม่สนใจผู้มีอ านาจ หรือผู้มี

อิทธิพล 
 

๔.๔๖ 
 

๐.๕๓ 
 

มาก 
๔. ไม่ปล่อยให้ความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมืองมามีบทบาท

เหนือนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
 

๔.๕๐ 
 

๐.๕๓ 
 

มาก 
๕. ไม่ปล่อยให้ความสนิทสนมส่วนตัวมามีอ านาจเหนือการ

ตัดสินใจที่ดีแล้วของท่านในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
 

๔.๕๗ 
 

๐.๕๓ 
 

มากที่สุด 
๖. ไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ทางการเมืองมามีบทบาทเหนือการ

ตัดสินใจของท่านในการลงคะแนนเสียง 
 

๔.๖๙ 
 

๐.๕๐ 
 

มากที่สุด 
๗. ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะต้องการให้ได้คนดีเข้าไปท า

หน้าที่แทนท่าน 
 

๔.๗๑ 
 

๐.๔๙ 
 

มากที่สุด 
๘. แม้มีการเสนอข้อแลกเปลี่ยน เช่น เงินทอง หรือผลประโยชน์

อ่ืน ๆ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนการตัดสินใจของท่านได้ 
 

๔.๘๐ 
 

๐.๔๐ 
 

มากที่สุด 
๑๐. สนับสนุนการปกครองประเทศด้วยหลักธรรมาธิปไตย คือเอา

ธรรมเป็นหลักในการบริหารประเทศ 
 

๔.๙๖ 
 

๐.๑๙ 
 

มากที่สุด 
ภาพรวม ๔.๖๔ ๐.๓๔ มากที่สุด 

 
 
 



๙๓ 
 
 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ ด้านการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ตามหลัก
ธรรมาธิปไตย โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็นมากสุดคือ ท่านสนับสนุนการปกครองประเทศด้วยหลัก
ธรรมาธิปไตย คือเอาธรรมเป็นหลักในการบริหารประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๖ รองมาได้แก่ 
การตัดสินใจของท่านเกิดขึ้นเพราะต้องการเห็นการพัฒนาของประเทศเดินหน้าไปได้ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๓ และรองลงมา
ได้แก่ แม้มีการเสนอข้อแลกเปลี่ยน เช่น เงินทอง หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนการ
ตัดสินใจของท่านได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๐ และน้อยสุดคือ ท่านให้โอกาสผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุก
คนที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๘ 
 
๔.๔  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร โดยแสดงการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การทดสอบค่าที (t–test) ค่าเอฟ (F-test) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  ในด้านการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย  , ด้านการสร้าง
หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย , การประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และ การตัดสินใจสุดท้ายก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย  แตกต่างกัน 
ตามสมมติฐานที่ ๑ – ๖ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอ
 ลอง จังหวัดแพร่ จ าแนกตามเพศ    

(n = ๓๖๒) 

ค่าความแปรปรวน 

เพศ 

t Sig. 
หญิง 

(๑๖๖) 
ชาย 

(๑๙๖) 
   S.D.    S.D. 

๑. ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย ๔.๔๔ ๐.๔๘ ๔.๒๒ ๐.๔๒ ๔.๕๖ ๐.๐๐** 
๒. ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ตัดสินใจ
เลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย ๓.๔๙ ๐.๒๕ ๓.๔๖ ๐.๒๔ ๑.๓๑ ๐.๓๐ 
๓. ด้านการประเมินผู้สมัครรับ
เลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย ๔.๓๗ ๐.๓๙ ๔.๒๖ ๐.๓๓ ๒.๙๔ ๐.๐๐** 
๔. ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย ๔.๗๐ ๐.๓๐ ๔.๕๙ ๐.๓๗ ๓.๑๒ ๐.๐๖ 

ภาพรวม ๔.๒๕ ๐.๓๑ ๔.๑๓ ๐.๒๙ ๓.๗๔ ๐.๐๐** 
*มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่ ด้วยวิธีการทดสอบค่าที (t-test) เมื่อจ าแนกตามเพศ ได้แก่ เพศหญิง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ 
และ เพศชาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๐ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการได้รับข่าวสาร และด้าน
การประเมินและการจัดล าดับ มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐ ส่วนในด้านการสร้างหลักเกณฑ์
และด้านการตัดสินใจสุดท้าย มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับมากกว่า ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๙ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอ
 ลอง จังหวัดแพร่ จ าแนกตามอายุ  

(n = ๓๖๒) 

ค่าความแปรปรวน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๒๙ ๔ ๐.๓๒ ๑.๕๕ ๐.๑๙ 

ภายในกลุ่ม ๗๔.๖๔ ๓๕๗ ๐.๒๑ 
  

รวม ๗๕.๙๓ ๓๖๑ 
   

๒. ด้านการสร้างหลักเกณฑ์
ในการตัดสินใจเลือกตั้งตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๕๑ ๔ ๐.๑๓ ๒.๑๓ ๐.๐๘ 

ภายในกลุ่ม ๒๑.๕๔ ๓๕๗ ๐.๐๖ 
  

รวม ๒๒.๐๕ ๓๖๑ 
   

๓. ด้านการประเมินผู้สมัคร
รับเลือกตั้งตามหลัก
ธรรมาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๒๐ ๔ ๐.๓๐ ๒.๓๐ ๐.๐๖ 

ภายในกลุ่ม ๔๖.๕๐ ๓๕๗ ๐.๑๓ 
  

รวม ๔๗.๗๐ ๓๖๑ 
   

๔. ด้านการตัดสินใจก่อน
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๔๓ ๔ ๐.๑๑ ๐.๙๑ ๐.๔๖ 

ภายในกลุ่ม ๔๒.๓๖ ๓๕๗ ๐.๑๒ 
  

รวม ๔๒.๗๙ ๓๖๑ 
   

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๐.๗๖ ๔ ๐.๑๙ ๒.๐๗ ๐.๐๘ 

ภายในกลุ่ม ๓๒.๘๑ ๓๕๗ ๐.๐๙   
รวม ๓๓.๕๗ ๓๖๑    

 
 จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบล  
ต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่า
นัยส าคัญ ๐.๐๕ แสดงว่า ประชาชนที่มีอายุที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 
 



๙๖ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอ
 ลอง จังหวัดแพร่ จ าแนกตามสถานภาพ   

(n = ๓๖๒) 

ค่าความแปรปรวน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๘ ๓ ๐.๐๓ ๐.๑๒ ๐.๙๕ 

ภายในกลุ่ม ๗๕.๘๖ ๓๕๘ ๐.๒๑ 
  

รวม ๗๕.๙๓ ๓๖๑ 
   

๒. ด้านการประเมินผู้สมัคร
รับเลือกตั้งตามหลักธรรมา 
ธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๑๖ ๓ ๐.๐๕ ๐.๘๙ ๐.๔๕ 

ภายในกลุ่ม ๒๑.๘๙ ๓๕๘ ๐.๐๖ 
  

รวม ๒๒.๐๕ ๓๖๑ 
   

๓. ด้านการประเมินผู้สมัคร
รับเลือกตั้งตามหลักธรรมา 
ธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๓ ๓ ๐.๑๑ ๐.๘๒ ๐.๔๘ 

ภายในกลุ่ม ๔๗.๓๘ ๓๕๘ ๐.๑๓ 
  

รวม ๔๗.๗๐ ๓๖๑ 
   

๔. ด้านการตัดสินใจก่อน
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๒๕ ๓ ๐.๐๘ ๐.๖๙ ๐.๕๖ 

ภายในกลุ่ม ๔๒.๕๕ ๓๕๘ ๐.๑๒ 
  

รวม ๔๒.๗๙ ๓๖๑ 
   

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๖ ๓ ๐.๐๒ ๐.๒๑ ๐.๘๙ 

ภายในกลุ่ม ๓๓.๕๑ ๓๕๘ ๐.๐๙ 
  

รวม ๓๓.๕๗ ๓๖๑.๐๐ 
   

 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน ผลการเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้าน
มากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงว่า ประชาชนที่มีสถานภาพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบล  
ต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 



๙๗ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอ
 ลอง จังหวัดแพร่ จ าแนก ตามระดับการศึกษา 

(n = ๓๖๒) 

ค่าความแปรปรวน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๙ ๔ ๐.๑๐ ๐.๔๖ ๐.๗๗ 

ภายในกลุ่ม ๗๕.๕๕ ๓๕๗ ๐.๒๑ 
  

รวม ๗๕.๙๓ ๓๖๑ 
   

๒. ด้านการประเมินผู้สมัคร
รับเลือกตั้งตามหลักธรรมา 
ธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๒๘ ๔ ๐.๐๗ ๑.๑๓ ๐.๓๔ 

ภายในกลุ่ม ๒๑.๗๗ ๓๕๗ ๐.๐๖ 
  

รวม ๒๒.๐๕ ๓๖๑ 
   

๓. ด้านการประเมินผู้สมัคร
รับเลือกตั้งตามหลักธรรมา 
ธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๕ ๔ ๐.๐๙ ๐.๖๖ ๐.๖๒ 

ภายในกลุ่ม ๔๗.๓๕ ๓๕๗ ๐.๑๓ 
  

รวม ๔๗.๗๐ ๓๖๑ 
   

๔. ด้านการตัดสินใจก่อน
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๐ ๔ ๐.๒๕ ๒.๑๓ ๐.๐๘ 

ภายในกลุ่ม ๔๑.๗๙ ๓๕๗ ๐.๑๒ 
  

รวม ๔๒.๗๙ ๓๖๑ 
   

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๗ ๔ ๐.๐๙ ๑.๐๐ ๐.๔๑ 

ภายในกลุ่ม ๓๓.๑๙ ๓๕๗ ๐.๐๙ 
  

รวม ๓๓.๕๗ ๓๖๑ 
   

 
 จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ผลการเปรียบเทียบ
ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละ
ด้านมากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 



๙๘ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอ
 ลอง จังหวัดแพร่ จ าแนก ตามอาชีพ 

(n = ๓๖๒) 

ค่าความแปรปรวน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๓๑ ๖ ๐.๒๒ ๑.๐๔ ๐.๔๐ 

ภายในกลุ่ม ๗๔.๖๒ ๓๕๕ ๐.๒๑ 
  

รวม ๗๕.๙๓ ๓๖๑ 
   

๒. ด้านการประเมินผู้สมัคร
รับเลือกตั้งตามหลักธรรมา 
ธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๑ ๖ ๐.๐๕ ๐.๘๕ ๐.๕๔ 

ภายในกลุ่ม ๒๑.๗๔ ๓๕๕ ๐.๐๖ 
  

รวม ๒๒.๐๕ ๓๖๑ 
   

๓. ด้านการประเมินผู้สมัคร
รับเลือกตั้งตามหลักธรรมา 
ธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๐ ๖ ๐.๑๗ ๑.๒๗ ๐.๒๗ 

ภายในกลุ่ม ๔๖.๗๐ ๓๕๕ ๐.๑๓ 
  

รวม ๔๗.๗๐ ๓๖๑ 
   

๔. ด้านการตัดสินใจก่อน
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๙๗ ๖ ๐.๑๖ ๑.๓๗ ๐.๒๓ 

ภายในกลุ่ม ๔๑.๘๓ ๓๕๕ ๐.๑๒ 
  

รวม ๔๒.๗๙ ๓๖๑ 
   

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๐.๕๖ ๖ ๐.๐๙ ๑.๐๑ ๐.๔๒ 

ภายในกลุ่ม ๓๓.๐๐ ๓๕๕ ๐.๐๙ 
  

รวม ๓๓.๕๗ ๓๖๑ 
   

 
 จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้าน
มากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงว่า ประชาชนที่มีอาชีพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
ที่ตั้งไว้ 
 
 
 



๙๙ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
 อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

(n = ๓๖๒) 

ค่าความแปรปรวน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๓๕ ๕ ๐.๒๗ ๑.๒๙ ๐.๒๗ 

ภายในกลุ่ม ๗๔.๕๘ ๓๕๖ ๐.๒๑ 
  

รวม ๗๕.๙๓ ๓๖๑ 
   

๒. ด้านการประเมินผู้สมัคร
รับเลือกตั้งตามหลักธรรมา 
ธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๒๓ ๕ ๐.๐๕ ๐.๗๖ ๐.๕๘ 

ภายในกลุ่ม ๒๑.๘๒ ๓๕๖ ๐.๐๖ 
  

รวม ๒๒.๐๕ ๓๖๑ 
   

๓. ด้านการประเมินผู้สมัคร
รับเลือกตั้งตามหลักธรรมา 
ธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๗๙ ๕ ๐.๑๖ ๑.๒๐ ๐.๓๑ 

ภายในกลุ่ม ๔๖.๙๑ ๓๕๖ ๐.๑๓ 
  

รวม ๔๗.๗๐ ๓๖๑ 
   

๔. ด้านการตัดสินใจก่อน
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตาม
หลักธรรมาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๕๕ ๕ ๐.๑๑ ๐.๙๓ ๐.๔๖ 

ภายในกลุ่ม ๔๒.๒๔ ๓๕๖ ๐.๑๒ 
  

รวม ๔๒.๗๙ ๓๖๑ 
   

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๐.๔๕ ๕ ๐.๐๙ ๐.๙๖ ๐.๔๔ 

ภายในกลุ่ม ๓๓.๑๒ ๓๕๖.๐๐ ๐.๐๙ 
  

รวม ๓๓.๕๗ ๓๖๑.๐๐ 
   

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ผลการเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้าน
มากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 

 



๑๐๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๔ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติ 
ฐาน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ค่า F ค่า t Sig. 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

ที่ ๑ เพศ ความคิดเห็น ๔ ด้าน - ๓.๗๔ ๐.๐๐ √ - 
ที่ ๒ อายุ ความคิดเห็น ๔ ด้าน ๒.๐๗ - ๐.๐๘ - √ 
ที่ ๓ สถานภาพ ความคิดเห็น ๔ ด้าน ๐.๒๑ - ๐.๘๙ - √ 
ที่ ๔ ระดบัการศึกษา ความคิดเห็น ๔ ด้าน ๑.๐๐ - ๐.๔๑ - √ 
ที่ ๕ อาชีพ ความคิดเห็น ๔ ด้าน ๑.๐๑ - ๐.๔๒ - √ 
ที่ ๖ รายได้ตอ่เดือน ความคิดเห็น ๔ ด้าน ๐.๙๖ - ๐.๔๔ - √ 

 
 จากตารางท่ี  ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนด้าน เพศ มีผลต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบล  
ต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ แตกต่างกัน โดยนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นการ
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ประชาชนด้าน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  ไม่แตกต่างกัน โดยนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
๔.๕ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงความถี่  
มีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๕ ปัญหา อุปสรรค การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการได้รับ
 ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลัก
 ธรรมาธิปไตย 
 

ข้อที่ ปัญหา อุปสรรค ความถี่ 
๑. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ ๓๔ 
๒. ข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไมช่ัดเจน ๒๘ 
๓. ผู้สมัครบางท่านย้ายพรรคการเมืองไปแล้ว แต่ชาวบ้านไม่รู้ยังคิดว่าอยู่พรรค

เดิม 
๑๓ 

๔. เอกสารจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการเลือกตั้ง 
ไม่ทั่วถึง 

๑๐ 

๕. ประชาชนบางท่านอ่านเขียนหนังสือไม่ได้ ท าให้ไม่ทราบวิธีการ ๒ 
๖. ประชาชนบางกลุ่มยังยึดติดกับเงินที่ถูกเสนอให้เลือกอยู่ ๑ 

รวม ๘๘ 
 จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่คือ การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่
ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ จ านวน ๓๔ คน รองลงมาคือ ข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ชัดเจน จ านวน ๒๘ คน
รองลงมาคือ ผู้สมัครบางท่านย้ายพรรคการเมืองไปแล้ว แต่ชาวบ้านยังไม่รู้ยังคิดว่าอยู่พรรคเดิม
จ านวน ๑๓ คน และน้อยที่สุดคือ ประชาชนบางกลุ่มยังยึดติดกับเงินที่ถูกเสนอให้เลือกอยู่ จ านวน  
๑ คน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๖ ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 เสียงเลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
 แพร่ ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับ
 เลือกตั้งตามหลัก ธรรมาธิปไตย 
 

ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. ควรมีบอร์ด โปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ประจ าต าบลตามจุดถนนสายหลักให้

ประชาชนมองเห็นชัด เพื่อประชาสัมพันธ์ ๓๕ 
๒. ควรจัดหน่วยอบรมประจ าต าบลเข้าถึงประชาชนทุกหมู่บ้าน ๒๑ 
๓. ควรให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองให้ชัดเจน ๑๘ 
๔. การจัดส่งเอกสารจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ

ควรครอบคลุมมากกว่านี้ ๑๐ 
๕. ควรสร้างจิตส านึกในการเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล ๘ 
๖. ควรปลูกจิตส านึกในการเห็นความส าคัญของการเลือกตั้งแก่ประชาชน ๒ 

รวม ๙๔ 



๑๐๒ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ คือ ควรมีบอร์ด โปรเจคเตอร์ขนาด
ใหญ่ประจ าต าบลตามจุดถนนสายหลัก ให้ประชาชนมองเห็นชัด เพ่ือประชาสัมพันธ์  จ านวน ๓๕ คน
รองลงมาคือ ควรจัดหน่วยอบรมประจ าต าบลเข้าถึงประชาชนทุกหมู่บ้าน จ านวน ๒๑ ค าตอบ
รองลงมาคือ ควรให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองให้ชัดเจน จ านวน 
๑๘ คน และน้อยที่สุดคือ ควรปลูกจิตส านึกในการเห็นความส าคัญของการเลือกตั้งแก่ประชาชน
จ านวน ๑ คน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗ ปัญหา อุปสรรค การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไป
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการสร้าง
 หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
 

ข้อที่ ปัญหา อุปสรรค ความถี่ 
๑. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้ง ๔๐ 
๒. ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คนทั่วไปเลือกคือคนรู้จักเดิมที่คุ้นเคย ๓๑ 
๓. ประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ๒๒ 
๔. ประชาชนทั่วไปใช้ความชื่นชอบทางการเมืองมาเป็นตัวตัดสินใจเลือกตั้ง ๑๑ 
๕. หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเปลี่ยนไปตามผลประโยชน์ที่เสนอให้ ๘ 
๖. มีการชี้น าประชาชนให้เลือกพรรคการเมืองบางพรรค ๑ 

รวม ๑๑๓ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่คือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มี
หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้ง จ านวน ๔๐ ค าตอบ รองลงมาคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คนทั่วไป
เลือกคือคนรู้จักเดิมที่คุ้นเคย จ านวน ๓๑ ค าตอบ รองลงมาคือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม จ านวน ๒๒ ค าตอบ และน้อยที่สุดคือ มีการชี้น าประชาชนให้เลือก
พรรคการเมืองบางพรรค จ านวน ๑ ค าตอบ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๘ ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 เสียงเลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
 แพร่ ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
 

ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. ควรสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ๔๐ 
๒. ประชาชนควรให้โอกาสแก่ผู้สมัครใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือก ๓๑ 
๓. ควรสร้างจิตส านึกในการเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล ๒๒ 
๔. ควรปลูกจิตส านึกในการเห็นความส าคัญของการเลือกตั้งแก่ประชาชน ๑๑ 

 



๑๐๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๘ ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 เสียงเลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
 แพร่ ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๕. ประชาชนควรเป็นหูเป็นตาและกล้าที่จะต่อสู้กับการชี้น าจากพรรคการเมือง

ใดพรรคการเมืองหนึ่ง ๘ 
๖. ควรสร้างหลักธรรมาธิปไตยให้คนในแต่ละหมู่บ้านเคารพ และมีกฎเกณฑ์ ๑ 

รวม ๑๑๓ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบว่า ขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่ ควรสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๔๐ ค รองลงมาคือ ประชาชนควรให้โอกาสแก่ผู้สมัคร
ใหม่ ๆ เพ่ือเป็นทางเลือก จ านวน ๓๑ คนรองลงมาคือ ควรสร้างจิตส านึกในการเห็นแก่ส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล จ านวน ๒๒ คน และน้อยที่สุดคือ ควรสร้างหลักธรรมาธิปไตยให้คน
ในแต่ละหมู่บ้านเคารพ และมีกฎเกณฑ์ จ านวน ๑ คน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๙ ปัญหา อุปสรรค การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  ด้านการ
 ประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองตามหลัก
 ธรรมาธิปไตย 
 

ข้อที่ ปัญหา อุปสรรค ความถี่ 
๑. การประเมินว่าพรรคใดท าประโยชน์ให้ประเทศได้ ท าได้ยากมาก ๓๖ 
๒. ประชาชนส่วนใหญ่ยังยึดติดกับนักการเมืองหน้าเดิมๆ ผู้สมัครชื่อเดิมๆ ๒๙ 
๓. มีการชี้น าจากทางพรรคการเมืองท าให้ไม่มีการประเมินและการจัดล าดับ ๑๕ 
๔. ประชาชนไม่เข้าใจวิธีการประเมินและการจัดล าดับตามหลักธรรมาธิปไตย ๘ 
๕. ประชาชนยังไม่รู้ถึงความส าคัญของการประเมินและจัดล าดับผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง ๔ 
๖. ผลประโยชน์ท าให้ไม่เกิดการประเมินและจัดล าดับ ใครให้เยอะเลือกคนนั้น ๑ 

รวม ๙๓ 
  
 จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่ คือ การประเมินว่าพรรคใดท า
ประโยชน์ให้ประเทศได้ ท าได้ยากมาก จ านวน ๓๖ คน รองลงมาคือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังยึดติดกับ
นักการเมืองหน้าเดิมๆ ผู้สมัครชื่อเดิมๆ จ านวน ๒๙ คน รองลงมาคือ มีการชี้น าจากทางพรรค
การเมืองท าให้ไม่มีการประเมินและการจัดล าดับ จ านวน ๑๕ คน และน้อยที่สุด ผลประโยชน์ท าให้ไม่
เกิดการประเมินและจัดล าดับ ใครให้เยอะเลือกคนนั้น จ านวน ๑ คน 



๑๐๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๐ ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 เสียงเลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
 แพร่ ด้านการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง 
 ตามหลักธรรมาธิปไตย 
 

ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑. 
ควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และพรรคการเมือง 

๓๑ 

๒. 
ควรให้โอกาสแก่ผู้สมัครหน้าใหม่ ๆ และพรรคการเมืองที่ไม่คุ้นเคยมีโอกาส
ในการท างานบ้าง 

๒๗ 

๓. ควรสร้างค่านิยมในการประเมินและการจัดล าดับตามหลักธรรมาธิปไตย ๑๘ 
๔. ควรปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริตในการเลือกตั้งทุกชนิด ๑๐ 

๕. 
ควรสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์ในการเลือกตั้ง
ตามหลักธรรมาธิปไตย 

๘ 

๖. ควรจัดล าดับตามกฎกติกาของการเลือกตั้ง ๑ 
รวม ๙๕ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ส่วนใหญ่คือ 
ควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง
จ านวน ๓๑ คน รองลงมาคือ ควรให้โอกาสแก่ผู้สมัครหน้าใหม่ ๆ และพรรคการเมืองที่ไม่คุ้นเคยมี
โอกาสในการท างานบ้าง จ านวน ๒๗ คน รองลงมาได้แก่ ควรสร้างค่านิยมในการประเมินและการ
จัดล าดับตามหลักธรรมาธิปไตย จ านวน ๑๘ คน และน้อยที่สุดคือ ควรจัดล าดับตามกฎกติกาของการ
เลือกตั้ง จ านวน ๑ คน 
 
ตารางท่ี ๔.๒๑ ปัญหา อุปสรรค การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไป
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านการ
 ตัดสินใจ สุดท้ าย ว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้ ส มัครคนใดคนหนึ่ งตามหลัก
 ธรรมาธิปไตย 
 

ข้อที่ ปัญหา อุปสรรค ความถี่ 
๑. ประชาชนไม่มีความเข้าใจด้านหลักธรรมาธิปไตย ๒๘ 
๒. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคน

ใดคนหนึ่ง ตามหลักธรรมาธิปไตย ๑๕ 
๓. ผู้สูงอายุบางท่านตัดสินใจเลือกตามการชี้น า ของคนรู้จักท าให้ไม่มีการ

ตัดสินใจสุดท้าย ๑๐ 



๑๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๑ ปัญหา อุปสรรค การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไป
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  ด้านการ
 ตัดสินใจ สุดท้าย ว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ ง  ตามหลัก
 ธรรมาธิปไตย (ต่อ) 
 

ข้อที่ ปัญหา อุปสรรค ความถี่ 
๔. ประชาชนบางท่านเลือกตามผู้สมัครท่านเดิมที่เคยท าหน้าที่ เพราะไม่รู้จัก

ผู้สมัครท่านอื่น ๘ 
๕. ผลประโยชน์ที่สูงกว่า เปลี่ยนแปลงผลการตัดสินใจ ๒ 

รวม ๖๓ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบว่า ปัญหา อุปสรรค ส่วนใหญ่ ประชาชนไม่มีความเข้าใจด้านหลัก
ธรรมาธิปไตย จ านวน ๒๘ คน รองลงมาคือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนน
เสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ตามหลักธรรมาธิปไตย จ านวน ๑๕ คน รองลงมาคือ ผู้สูงอายุบางท่าน
ตัดสินใจเลือกตามการชี้น า ของคนรู้จักท าให้ไม่มีการตัดสินใจสุดท้าย จ านวน ๑๐ ค าตอบ และน้อย
ที่สุด คือ ผลประโยชน์ที่สูงกว่า เปลี่ยนแปลงผลการตัดสินใจได้ จ านวน ๒ คน 
 
ตารางท่ี ๔.๒๒ ข้อเสนอแนะ การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง ทั่วไป
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  ด้านการ
 ตัดสินใจ สุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้ สมัครคนใดคนหนึ่ ง  ตามหลัก
 ธรรมาธิปไตย 
 

ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความส าคัญของหลักธรรมาธิปไตย ๒๘ 
๒. ควรให้ความรู้ความเข้าใจ และความส าคัญของการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะ

ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ตามหลักธรรมาธิปไตย ๑๕ 
๓. ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนบางกลุ่มจะได้ไม่ถูกชี้น าทางการเมือง ๑๐ 
๔. ควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครหน้าใหม่ ๆ ท่านอื่นๆ ที่ลงรับสมัครเลือกตั้ง ๘ 
๕. ควรสร้างจิตส านึกด้านความซื่อสัตย์ ต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง และให้

เห็นความส าคัญใน "สิทธิ์" ของแต่ละบุคคล ๒ 
รวม ๖๓ 

 
 
 
 



๑๐๖ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ คือ ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนถึงความส าคัญของหลักธรรมาธิปไตย จ านวน ๒๘ คน รองลงมาคือ ควรให้ความรู้ความ
เข้าใจ และความส าคัญของการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ตามหลัก
ธรรมาธิปไตย จ านวน ๑๕ คน รองลงมาคือ ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนบางกลุ่มจะได้ไม่
ถูกชี้น าทางการเมือง จ านวน ๑๐ คน และน้อยที่สุด คือ ควรสร้างจิตส านึกด้านความซื่อสัตย์ ต่อต้าน
การทุจริตการเลือกตั้ง และให้เห็นความส าคัญใน "สิทธิ์" ของแต่ละบุคคล จ านวน ๒ คน 
 
๔.๖ สรุปผลการสัมภาษณ์ การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 ผู้ วิ จั ย ใช้ แบบสั มภาษณ์  ( Interview) ส าหรั บ เก็บข้ อมู ลจากผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคัญ 
(Key Informants) ตามลักษณะการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) จ านวน ๘ รูปหรือคน 
ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 ๑) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัคร 
 ประชาชนในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ มีการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครเลือกตั้ง สม่ าเสมอ ตามระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดมา มีรถหาเสียง แผ่นป้าย แผ่นพับ ใบปลิว อีกทั้งยังมีการติดป้ายโฆษณาของแต่ละพรรค
การเมือง๑ ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด มีการสื่อสารข่าวสารทางสื่อหลักคือโทรทัศน์
สถานีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นที่เสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ จัดท าป้ายไวนิล แผ่นพับ แผ่นปลิว
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางสื่อบุคคล จัดท าศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยต าบล จัดท าป้ายรายชื่ อ
ผู้สมัครประจ าหมู่บ้าน อย่างน้อย หมู่บ้านละ ๓ ป้าย และมีการประชาสัมพันธ์ทางรถเคลื่อนที่ เป็น
ระยะๆ ส่วนในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนชวนพ่อแม่มาเพ่ือเลือกตั้ง และการ
ประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย๒ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 
 แต่เมื่อท าการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพิ่มเติม มีการให้สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญอีกท่าน
หนึ่งได้ค าตอบว่า ระยะเวลาที่จัดงานกระชั้นชิด ก าหนดระยะเวลาน้อยเกินไป ท าให้ประชาชนยังไม่รู้
นโยบายที่แท้จริงของแต่ละพรรค ส่วนใหญ่รู้จักแต่ผู้สมัครหน้าเดิม ๆ ผู้สมัครใหม่ไม่ค่อยทราบข้อมูล 
อีกทั้งยังได้รับข่าวสารไม่สม่ าเสมอเท่าที่ควรด้วยระยะเวลาสั้นเกินไป รวมทั้งผู้มีสิทธิที่เป็นผู้สูงอายุ 
หรือไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารเป็นกลุ่มที่ตกหล่น และรู้แต่ว่าญาติพ่ีน้อง คนรู้จักหรือหัวคะแนนให้
เลือกพรรคไหน๓ 

                                            
 ๑สัมภาษณ์ นายองอาจ เอี่ยมเจริญ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก รักษาการนายก 
เทศมนตรีองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๒สัมภาษณ์ นายพิทักษ์ ค าอุ่น, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดแพร่ , 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๓สัมภาษณ์ นายพิษณุ อินตัน, ผู้ ใหญ่บ้าน หมู่  ๒ ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ , 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๗ 
 
 สรุปได้ว่า การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
มีทั้งความสม่ าเสมอ คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดกิจกรรมและท าหน้าที่ตามที่รับผิดชอบตาม
กฎระเบียบได้ดี มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ สถานีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น  
จัดท าป้ายไวนิล แผ่นพับ แผ่นปลิว รถหาเสียง ป้ายโฆษณาพรรคการเมือง มีการติดป้ายรายชื่อ
ผู้สมัครประจ าหมู่บ้าน และการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย แต่อาจมีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๒๓  สรุปการสัมภาษณ์ ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับ
 ผู้สมัคร 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
พิษณุ อินตัน 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ได้รับข่าวสารเลือกตั้งสม่ าเสมอ ตามระเบียบของคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งก าหนดมา มีการใช้รถหาเสียง แผ่นป้าย 
แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายโฆษณา 

พิทักษ์ ค าอุ่น 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด มีการสื่อสารหลัก 
ทุกช่องทาง และจัดกิจกรรมในกลุ่มเยาวชนเพื่อเพ่ิมความรู้ 

พิษณุ อินตัน 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ระยะเวลาที่จัดงานกระชั้นชิด ก าหนดระยะเวลาน้อย
เกินไป ส่วนใหญ่รู้จักแต่ผู้สมัครหน้าเดิมๆ ผู้สมัครใหม่ไม่ค่อย
ทราบข้อมูล ได้รับข่าวสารไม่สม่ าเสมอ ผู้มีสิทธิที่เป็นผู้สูงอายุ 
รู้แต่ว่าญาติพ่ีน้อง คนรู้จักหรือหัวคะแนนให้เลือกพรรคไหน 

 
 ๒) ด้านรูปแบบและวิธีการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลัก
ธรรมาธิปไตย  
 การสร้างรูปแบบและวิธีการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้ งตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ควรค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เป็นบุคคลที่ดี มีคุณธรรม ให้คนดีได้เข้าสู่สภาเป็น
ตัวแทนของเรา เพื่อน าปัญหาไปเสนอรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในล าดับต่อไป๔ ประชาชน
ส่วนใหญ่ ตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่สามารถสร้างอาชีพ รายได้ ความมั่นคงในการด าเนินชีวิต และเป็น
บุคคลที่ดี ซึ่งรูปแบบส่วนใหญ่ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างพลเมืองเป็นก าลังของแผ่นดิน จากประชาชน
พัฒนาเป็นผู้รู้ดี รู้ชั่ว สู่ความเป็นพลเมือง ร่วมกันพัฒนาเป็นสมาชิก จนส่งลงรับสมัครเลือกตั้ ง เรียนรู้
แบบวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยพลเมืองเป็นพลภาพ จนถึงกรรมการกลาง มีความซื่อสัตย์ ผู้สมัคร
หัวคะแนน ต้องเรียนรู้กฎหมาย ต้องไม่ท าผิดกฎหมาย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ผู้เลือกตั้งต้องรู้เท่า
ทันในการพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้แทน ไม่ซื้อเสียง ไม่ขายเสียง ใช้วิจารณญาณในการเลือกตั้ง ไม่เห็น

                                            
 ๔สัมภาษณ์ นายสมจิตร กาวี, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่, ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๒. 



๑๐๘ 
 
ประโยชน์ทับซ้อน๕ บุคคลผู้สมัคร ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่ทุจริต ซื่อสัตย์ ต่อประชาชน เมื่อได้
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วต้องช่วยประชาชน อย่างทั่วถึงเสมอภาค๖ 
 สรุปได้ ว่า  รูปแบบและวิธีการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้ งตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างพลเมืองให้เป็นก าลังของแผ่นดิน รู้ผิดถูก รู้ดีรู้ชั่ว เลือกคนที่
สามารถเป็นตัวแทนแก่ประชาชนส่วนรวมได้ สามารถท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เลือกดีขึ้นได้  
โดยเกณฑ์ส่วนใหญ่คือการเลือกคนที่มีคุณธรรม ไม่ทุจริต ซื่อสัตย์ ต่อประชาชน เป็นบุคคลที่ดี 
และสนับสนุนคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง 
 
ตารางท่ี ๔.๒๔  สรุปการสัมภาษณ์ ด้านรูปแบบและวิธีการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้ง
 ตามหลักธรรมาธิปไตย 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
สมจิตร กาวี 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ตัดสินใจจากประโยชน์ส่วนรวม คนมีคุณธรรม ให้คนดี
เข้าสู่สภา 

พิทักษ์ ค าอุ่น 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 รูปแบบส่วนใหญ่ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างพลเมืองเป็น
ก าลังของแผ่นดินพัฒนาเป็นผู้รู้ดี รู้ชั่ว สู่ความเป็นพลเมือง 

ศิลป์ชัย นุน า 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 เลือกคนดีมีคุณธรรม ไม่ทุจริต ซื่อสัตย์ต่อประชาชน 

 
 ๓) ด้านรูปแบบและวิธีการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรค
การเมือง 
 ในด้านการประเมินและการจัดล าดับแบบมีรูปแบบ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบวิธีการ
และรูปแบบ จึงเป็นการประเมินและการจัดล าดับด้วยความรู้สึกส่วนบุคคล โดยยึดตามระเบียบ ของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และกฎหมายการเลือกตั้งก าหนด๗ และประเมินตามผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองเดิมเนื่องจากส่วนใหญ่มีฐานเสียงเดิมอยู่แล้ว อีกทั้งพรรคใหม่นโยบายใหม่ๆ ก็ยังไม่ชัดเจน 
และไม่มีความน่าเชื่อถือ๘ ซึ่งการประเมินต้องมองที่นโยบายพรรคที่เน้นนโยบายช่วยประชาชนราก

                                            
 ๕สัมภาษณ์ นายพิทักษ์ ค าอุ่น, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดแพร่ , 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๖สัมภาษณ์ นายศิลป์ชัย นุน า, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๗สัมภาษณ์ นายองอาจ เอี่ยมเจริญ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก รักษาการนายก 
เทศมนตรีองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๘สัมภาษณ์ พระสมุห์สมควร อนาลโย, รักษาการเจ้าคณะต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่, 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๙ 
 
หญ้าอย่างแท้จริง สิ่งแวดล้อม ตัวบุคคล และอัตตวิสัยของแต่ละพรรคและตัวผู้สมัครที่สามารถพบปะ
ประสานงานติดต่อได้ และไม่ทิ้งประชาชน๙  
 สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบรูปแบบวิธีการประเมิน และจัดล าดับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและพรรคการเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ยึดตามกฎหมายการเลือกตั้ง กฎระเบียบการเลือกตั้ง อีกทั้ง
ยังต้องประเมินและจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่มีนโยบายเพ่ือประชาชน พูดจริง
ท าจริง มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ดูผู้สมัครรับเลือกตั้งว่ามีสิ่งแวดล้อม อัตตวิสัย เป็น
อย่างไร ท าเพ่ือประชาชนจริงหรือไม่หรือต้องการแค่มาเพ่ือกอบโกยผลประโยชน์ พรรคการเมืองเดิมๆ
ที่มีฐานเสียงอยู่แล้ว เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ประชาชนไม่มีการประเมิน เพราะประชาชนรู้จักอยู่แล้ว
และมีความชื่นชอบเป็นทุนเดิมท าให้ไม่เกิดการประเมินและจัดล าดับขึ้น 
 
ตารางท่ี ๔.๒๕ สรุปการสัมภาษณ์ ด้านรูปแบบและวิธีการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับ
 เลือกตั้งและพรรคการเมือง 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
องอาจ เอ่ียมเจริญ 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบวิธีการและรูปแบบ จึงประเมินด้วย
ความรู้สึกส่วนบุคคล โดยยึดตามระเบียบของกฎหมายก าหนด 

พระสมุห์สมควร อนาลโย 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ประเมินจากพรรคการเมืองเก่าเพราะมีฐานเสียงเดิมอยู่ 
พรรคใหม่ๆ นโยบายยังไม่ชัดเจน 

  ประเมินที่นโยบายพรรค ที่สามารถพบปะประสานงาน
ติดต่อและไม่ทิ้งประชาชน 

 
 ๔) ด้านการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะ
เกิดความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยใด 
 การตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเกิดความ
เปลี่ยนแปลงจากกระแสสังคมในชุมชน ท าให้เกิดการลงคะแนนแก่ผู้สมัครคนนั้น๑๐ ส่วนใหญ่จะเป็น
การตัดสินใจจากนโยบายของพรรค เป็นประเด็นส าคัญ ว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้จริง
หรือไม่ บางส่วนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเพราะเมื่อรักในพรรคใดพรรคหนึ่ง ผู้สมัครคนใด
คนหนึ่งแล้วก็จะมีฐานเสียงเดิม ๆ ซึ่งไม่ค่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น๑๑ หรือแม้แต่กระทั่งการเป็น

                                            
 ๙สัมภาษณ์ นายเทียน กันทะลั่น, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ , 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐สัมภาษณ์ นายองอาจ เอี่ยมเจริญ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก รักษาการนายก 
เทศมนตรีองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑สัมภาษณ์ นายพิษณุ อินตัน, ผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ , 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๐ 
 
เพราะผู้มีพระคุณเคยเกื้อหนุนกัน โซเชียลมีเดีย กระแสสังคม ท าให้มีผลกระทบในภายหลังได้
เช่นเดียวกัน๑๒ 
 สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่การตัดสินใจสุดท้ายมักจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยปัจจัย
ส่วนบุคคลภายในส่วนใหญ่เมื่อตัดสินใจเลือกไปแล้วไม่ว่าจะด้วยการเป็นผู้สมัครที่เคยได้รับการ
เลือกตั้งมาแล้ว มีฐานเสียงเดิมอยู่แล้ว การเคยเป็นผู้มีพระคุณอุปการะ เกื้อหนุนกันมา ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นมักเป็นที่ปัจจัยส่วนบุคคลภายนอกเช่น กระแสสังคม โซเชียลมีเดีย ชุมชน ญาติ
พ่ีน้อง หรือแม้กระท่ังหัวคะแนน การชี้น าจากในชุมชนนั่นเอง 
 
ตารางท่ี ๔.๒๖ สรุปการสัมภาษณ์ ด้านการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใด
 คนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยใด 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
องอาจ เอ่ียมเจริญ 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ส่วนใหญ่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงจากกระแสสังคมใน
ชุมชน 

พิษณุ อินตัน 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ตัดสินใจจากนโยบายของพรรคเป็นประเด็นส าคัญ 
บางส่วนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ 

พิทักษ์ ค าอุ่น 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 เป็นผู้มีพระคุณเคยเกื้อหนุนกัน โซเชียลมีเดีย กระแส
สังคม ท าให้มีผลกระทบ 

 
 ๕) ปัญหาในกระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในเขตต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นอย่างไร 
 ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหาในการตัดสินใจเพราะคัดเลือกพรรค และผู้สมัครในใจไว้อยู่
แล้ว๑๓ อีกท้ังกระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนยังต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดไว้๑๔ มีการเลือกตามบุคคลอ่ืน เช่นปรึกษาหารือกันว่าจะ
ลงคะแนนให้คนนี้ พรรคนี้ มักจะตัดสินใจตามกันเป็นหมู่คณะ๑๕ โดยการตัดสินใจเลือกตั้งเป็นสิทธิ
เสรีภาพของแต่ละบุคคล จะไปบังคับกันไม่ได้๑๖ ประชาชนบางกลุ่มก็ยังคงมีความลังเลใจ วิตกกังวล

                                            
 ๑๒สัมภาษณ์ นายพิทักษ์ ค าอุ่น, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดแพร่, 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓สัมภาษณ์ นายองอาจ เอี่ยมเจริญ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก รักษาการนายก 
เทศมนตรีองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔สัมภาษณ์ นายสมจิตร กาวี , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ , 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕สัมภาษณ์ พระสมุห์สมควร อนาลโย, รักษาการเจ้าคณะต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ , 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๖สัมภาษณ์ นายพิจิตร ติ๊บอุด, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๑ 
 
ฟังบุคคลอ่ืน ตัดสินใจเองไม่ได้ข้อมูลไม่ค่อยทั่วถึง ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ ส่วนเยาวชนคนรุ่น ใหม่
ตัดสินใจได้ดี เพราะมีข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย รู้จักวิเคราะห์ ผู้สมัครได้ดีแต่ละพรรค๑๗ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๗ สรุปการสัมภาษณ์ ปัญหาในกระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในเขต
 ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นอย่างไร 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
องอาจ เอ่ียมเจริญ 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ไม่มีปัญหาในการตัดสินใจเพราะคัดเลือกพรรค และ
ผู้สมัครในใจไว้อยู่แล้ว 

สมจิตร กาวี 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ทางคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนดไว้ 

พระสมุห์สมควร อนาลโย 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 เลือกตามบุคคลอ่ืน เช่นปรึกษาหารือกันว่าจะลงคะแนน
ให้คนนี้ พรรคนี้ 

พิจิตร ติ๊บอุด 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 การตัดสินใจเลือกตั้งเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคล 
จะบังคับกันไม่ได้ 

พิษณุ อินตัน 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ส่วนมากผู้สูงอายุยังคงมีความลังเลใจ วิตกกังวลฟัง
บุคคลอื่น ตัดสินใจเองไม่ได้ข้อมูลไม่ค่อยทั่วถึง  

 
 ๖) ข้อแนะน า ข้อเสนอแนะ การตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในเขตต าบลต้าผาม
อก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ควรเป็นไปอย่างไร 
 ๖.๑ ในการพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนตามหลักธรรมาธิปไตย 
ต้องท าการศึกษากฎหมายเลือกตั้งให้ดี ต้องพิจารณาบุคคลที่ดี มีคุณภาพ ค านึงถึงประโยชน์โดย
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว๑๘ 
 ๖.๒ ต้องแนะน าประชาชนในพ้ืนที่ ต้องคัดเลือกคนที่ดี เสียสละ เพ่ือส่วนรวมในการ
พัฒนาชุมชนในทางท่ีดี๑๙ 
 ๖.๓ ประชาชนเปลี่ยนใจในการเลือกบุคคลและพรรคได้ทุกเวลานโยบายไม่ทั่วถึงการ
ช่วยเหลือประชาชนยังเข้าไม่ถึงประชาชนอยากให้ ส.ส. ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเข้ามาช่วยประชาชนอย่าง
ทัว่ถึง๒๐ 

                                            
 ๑๗สัมภาษณ์ นายพิษณุ อินตัน , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  ๒ ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ , 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๘สัมภาษณ์ นายองอาจ เอี่ยมเจริญ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก รักษาการนายก 
เทศมนตรีองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙สัมภาษณ์ นายสมจิตร กาวี , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ , 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๐สัมภาษณ์ นายพิษณุ อินตัน, ผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ , 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๒ 
 
 ๖.๔ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง อีกทั้งตั้งเรียนรู้วิถีแบบประชาธิปไตย รู้หลัก
สิทธิเสรีภาพ เคารพกฎเกณฑ์กติกา มีความสมานฉันท์ รักสามัคคี วัฒนธรรมท้องถิ่น และเสริมสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัว๒๑ 
 ๖.๕ ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเมือง กฎหมาย จารีตประเพณี วัฒนธรรม มา
ประกอบกับการเลือกบุคคลเข้าไปเป็นผู้แทนของตน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่ และ
พัฒนาประเทศชาติ๒๒ 
 ๖.๖ ควรตัดสินใจด้วยตนเอง อย่าให้หัวคะแนนมาครอบง าสิทธิของตน เลือกคนดี มี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง๒๓ 
 ๖.๗ ควรอบรมให้ความรู้ประชาชนในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพ่ือที่
ประชาชนไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เลือกคนดี สามารถช่วยประชาชนได้อย่างแท้จริงทั่วถึง๒๔ 
 ๖.๘ เลือกคนที่ไม่ทุจริต ไม่ฉ้อโกงประเทศ พิจารณาตามพรรค และผู้ที่ลงสมัคร๒๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๘ สรุปข้อแนะน า ข้อเสนอแนะ การตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในเขตต าบล 
 ต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ควรเป็นไปอย่างไร 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
องอาจ เอ่ียมเจริญ 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ท าการศึกษากฎหมายเลือกตั้งและพิจารณาบุคคลที่ดีมี
คุณภาพ ค านึงถึงประโยชน์โดยส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตน 

สมจิตร กาวี 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 คัดเลือกคนที่ดี เสียสละ เพ่ือส่วนรวมในการพัฒนา
ชุมชน 

พิษณุ อินตัน 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องลงมาแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

พิทักษ์ ค าอุ่น 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ประชาชนต้องเรียนรู้วิถีแบบประชาธิปไตยเสริมสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัว 

 

                                            
 ๒๑สัมภาษณ์ นายพิทักษ์ ค าอุ่น, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดแพร่, 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๒สัมภาษณ์ พระสมุห์สมควร อนาลโย, รักษาการเจ้าคณะต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ , 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๓สัมภาษณ์ นายเทียน กันทะลั่น, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ , 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๔สัมภาษณ์ นายพิจิตร ติ๊บอุด, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๕สัมภาษณ์ นายศิลป์ชัย นุน า, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๘ สรุปข้อแนะน า ข้อเสนอแนะ การตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในเขตต าบล 
 ต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ควรเป็นไปอย่างไร (ต่อ) 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
พระสมุห์สมควร อนาลโย 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ประชาชนต้องหาความรู้เกี่ยวกับการเมืองกฎหมายมา
ประกอบกับการเลือกบุคคลเข้าไปเป็นผู้แทน 

เทียน กันทะลั่น 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเลือกคนดีที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 
อย่าเชื่อหัวคะแนน 

พิจิตร ติ๊บอุด 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 อบรมให้ความรู้ประชาชนในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 

ศิลป์ชัย นุน า 
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 เลือกคนที่ไม่ทุจริต ฉ้อโกงประเทศ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก 

 
๔.๗ องค์ความรู้ 
  ๔.๗.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of knowledge) ที่ได้จากการศึกษา เรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ตามหลักธรรมาธิปไตย ในลักษณะแผนภาพที่
แสดงแนวทางการส่งเสริมแนวทางการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ตามหลักธรรมาธิปไตย  
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
- ปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับ การรับข่าวสารตามหลักธรรมาธิปไตยให้ประชาชน 
- ปลูกจิตส านึกในการเห็นความส าคัญของการเลือกตั้งแก่ประชาชน 
- มีสติไตร่ตรองข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสาร  
- รับข่าวสารหลาย ๆ ทางเพ่ือการรับรู้ข่าวสารและความเป็นไปของการเลือกตั้ง 
- คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องให้การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ัวไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

๒) ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
- สร้างจิตส านึกในการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม และในระยะยาว 
- ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
- เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองที่มีคุณธรรม มุ่งเน้นนโยบายที่สร้างประโยชน์ 
- มีส่วนร่วมทางการเมือง รู้หลักสิทธิเสรีภาพ เคารพกฎเกณฑ์กติกา  
- รูปแบบส่วนใหญ่ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างพลเมืองเป็นก าลังของแผ่นดินพัฒนาเป็นผู้รู้ดี รู้ชั่ว สู่ความ
เป็นพลเมือง 

๓) ด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
- ให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง 
- สร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์ในการเลือกตั้ง 
- คัดเลือกคนที่ดี เสียสละ เพ่ือส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนในทางท่ีดี 
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายการเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด 
- ประเมินที่นโยบายพรรค ที่สามารถพบปะประสานงานติดต่อและไม่ทิ้งประชาชน 

๔) ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
- ให้ความรู้เข้าใจแก่ประชาชนถึงความส าคัญของหลักธรรมาธิปไตย 
- ให้ความรู้เข้าใจแก่ประชาชนบางกลุ่มจะได้ไม่ถูกชี้น าทางการเมือง 
- สร้างจิตส านึกด้านความซื่อสัตย์ ต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง และให้เห็นความส าคัญใน "สิทธิ์" 
ของแต่ละบุคคล 
- อบรมให้รู้ประชาชนในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพ่ือที่ประชาชนไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง  
- ตัดสินใจจากนโยบายของพรรคเป็นประเด็นส าคัญ บางส่วนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ 



๑๑๕ 
 
 จากแผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ัวไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ ตามหลักธรรมาธิปไตย พบว่า 
 ๑) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย มีข้อที่มีความ 
โดดเด่นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากสุดคือ ควรปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับ การรับข่าวสารตามหลัก
ธรรมาธิปไตยให้ประชาชน และปลูกจิตส านึกในการเห็นความส าคัญของการเลือกตั้งแก่ประชาชน อีก
ทั้งประชาชนต้องมีสติไตร่ตรองข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสาร ที่ได้รับว่าเป็นข่าวลวง หรือ
เรื่องจริงที่เกิดขึ้น ประชาชนควรรับรู้ข่าวสารหลาย ๆ ทางเพ่ือการรับรู้ข่าวสารและความเป็นไปของ
การเลือกตั้ง เนื่องด้วยเป็นหลักพ้ืนฐานในการรับรู้ข่าวสารแม้จะไม่ใช่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเอง ควรมีสติในการรับรู้ข่าวสารในทุก ๆ ด้าน เพราะในปัจจุบันการรับรู้
ข่าวสารเป็นไปได้รวดเร็วมากท าให้มีข่าวหลากหลายเกิดขึ้นทั้งในสังคม ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีทั้งข้อมูล
ที่เป็นจริง และเป็นเท็จ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบตามมาภายหลัง ควรถือหลักการ ความจริง  ความ
ถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ พิจารณาอย่างถ่องแท้ตามก าลังสติปัญญาและมุ่งคิดพิจารณาด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ ตามหลักธรรมาธิปไตยนั่นเอง 
 ๒) ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย  มีข้อที่ 
โดดเด่นที่สุดในด้านนี้คือ ควรสร้างจิตส านึกในการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนบุคคล มองภาพระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์ระยะสั้น ประชาชนต้องตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และพรรคการเมืองตามหลักธรรมาธิปไตย ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ มุ่งเน้นนโยบายที่
สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่มาเพ่ือกอบโกย อีกทั้งประชาชนต้องมีส่วนร่วม
ทางการเมือง รู้หลักสิทธิเสรีภาพ เคารพกฎเกณฑ์กติกา มีความสมานฉันท์ รักสามัคคี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับเล็กที่สุดคือในครอบครัว จนต่อยอดสร้าง
จิตส านึกประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนแก่เยาวชนรุ่นหลัง แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นต้องอิงหลักธรรมาธิปไตย 
ที่สนับสนุนให้คนดี คนที่มีธรรมะน าจิตใจ ได้มีโอกาสเข้าไปบริหารบ้านเมือง คนที่พร้อมท าเพ่ือ
ประโยชน์แห่งคนหมู่มาก เพราะเมื่อใดผู้มีคุณธรรมประจ าใจเป็นผู้ปกครอง ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็จะดีขึ้นด้วยตามล าดับ 
 ๓) ด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย มีข้อที่โดดเด่นที่สุดคือ
ควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง
ควรต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์ในการเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย
ซึ่งควรแนะน าประชาชนในพ้ืนที่ ถึงสาเหตุที่ต้องคัดเลือกคนที่ดี เสียสละ เพ่ือส่วนรวมในการพัฒนา
ชุมชนในทางท่ีดี และสุดท้ายควรต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายการเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด 
 ๔) ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย มีข้อที่โดดเด่น
ที่สุด คือ ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความส าคัญของหลักธรรมาธิปไตย จะได้ไม่ถูกชี้น า
ทางการเมือง อีกทั้ง ควรสร้างจิตส านึกด้านความซื่อสัตย์ ต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง และให้เห็น
ความส าคัญใน "สิทธิ์" ของแต่ละบุคคล และสุดท้ายควรอบรมให้ความรู้ประชาชนในเรื่องของ
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพ่ือที่จะใกล้ประชาชนไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เลือกคนดี สามารถช่วย
ประชาชนได้อย่างแท้จริงทั่วถึง 



๑๑๖ 
 
 ๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้ ที่ได้จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบล  
ต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ตามหลักธรรมาธิปไตย ในลักษณะแผนภาพที่แสดงแนวทางการ
ส่งเสริมแนวทางการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ตามหลักธรรมาธิปไตย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ดังแสดงใน แผนภาพที่ ๔.๒ ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
  

หลักธรรมาธิปไตย 

ด้านการตัดสินใจ
ก่อนลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง 

ด้านการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 

ด้านการสร้าง
หลักเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง 

ด้านการประเมิน
ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทัว่ไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามหลัก

ธรรมาธิปไตย ในต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

การตัดสินใจใช้สิทธอิอกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



๑๑๗ 
 
 จากแผนภาพที่ ๔.๒ สรุปได้ว่า การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง ๔ ด้าน ที่ผ่านหลักธรรมาธิปไตยคือ การถือหลักการความจริง 
ความถูกต้อง ความดีงามเหตุผลเป็นใหญ่ กระท าด้วยการค านึงถึงสิ่งที่ได้ศึกษา ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การรู้จักพิจารณาอย่างถ่องแท้ ตามก าลังสติปัญญา 
และมุ่งคิดพิจารณาด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงาม ตามหลักโดยทั่วไป
ได้แก่ การรู้จักเคารพหลักการ กฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับทางสังคมหรือองค์กรนั้น ๆ ดังนั้นหาก
เราต้องการถือเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ จะต้องยึดหลักของธรรมาธิปไตย โดยมิได้ถือตนหรือถือโลก
เป็นใหญ่ 
 เมื่อมีการประยุกต์ใช้หลักธรรมาธิปไตยคือถือธรรมเป็นใหญ่แล้วนั้น ก็จะเป็นการเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอนาคต ได้อย่างมีแนวคิด มีหลักเกณฑ์ มีการประเมินผล มีการ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วน โดยยึดหลักธรรมเป็นเครื่องน าเครื่องก าหนดว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จะต้องผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินใจเลือก โดยยึดจากหลักธรรมข้างต้นเป็นใหญ่ ไม่คล้อย
ตามการชักน าของพรรคการเมือง หรือหัวคะแนน เนื่องจากการเลือกผู้แทนของเราเข้าไปท างานใน
ระดับชาติ ก็เพ่ือแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนที่เลือกเขาเหล่านั้นเข้าไป หากผู้แทนเหล่านั้น
เป็นผู้แทนที่ฉ้อโกง คอรัปชั่น ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลัก จะท าให้ประชาชน
เสียผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งด้านการด าเนินชีวิต สวัสดิการจากทางภาครัฐ เศรษฐกิจ เป็นต้น 
 ซึ่งจากแผนภาพหากไม่มีการใช้หลักธรรมมาก าหนด ก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
การเมืองได้เหมือนดังเช่นในปัจจุบันมีการโจมตีกัน เกิดความแตกแยกในสังคม แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้วด้วย เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการแตกแยก
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้คนดีที่มาจากการเลือกโดย
ปราศจากอคติ การชี้น า และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เพ่ือให้คนดีได้มีโอกาสปกครองและท างาน
เพ่ือประเทศชาติบ้านเมือง 



 
 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ " 
 มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาระดับการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในเขตต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
แก้ไขท่ีมีต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในเขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยแบ่งได้ ดังนี้  
 ๑) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งมี ๘ หมู่บ้าน 
คือ บ้านผามอก บ้านน้ าริน บ้านปง บ้านเกี่ยงพา บ้านอิม บ้านใหม่พม่า บ้านม่วงเจริญ และบ้านปงใต้
จ านวนประชากร ๔,๖๗๔ คน๑ และใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจ านวน ๓๖๒ คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)  
 ๒) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับข้อมูลการวิจัย จ านวน 
๘ รูปหรือคน ผลการวิจัยสามารถน ามาสรุป อภิปรายผลและ มีข้อเสนอแนะดังนี้  
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
 ๕.๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เป็นเพศชาย จ านวน ๑๙๖ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๔.๑๐ ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๑ ส่วนใหญ่มี
สถานภาพ แต่งงานแล้ว จ านวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๖ ส่วนมากมีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๗ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน ๘๑ คน 

                                                 

 ๑องค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก, "สภาพทั่วไป : จ านวนประชากร", [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://www.tapamok.go.th/condiion.php, [๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 



๑๑๙ 

 

คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๘ และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๖๔ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๐ นั่นเอง 
 ๕.๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตต าบล 
ต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 พบว่า ประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยไปทุกครั้ง จ านวน ๓๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมา (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไป
ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๓๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เหตุผลที่ไปใช้สิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ซึ่งตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) ส่วนใหญ่ตอบว่า ต้องการได้คนที่
ตนพอใจไปเป็นผู้แทน จ านวน ๓๓๑ ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๑ รองลงมาได้แก่ไปด้วยจิตส านึก
ของตนเองโดยถือเป็นหน้าที่ จ านวน ๒๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๖ รองลงมาคือนิยมในตัวผู้ลง
สมัคร จ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๓ ส่วนในข้อเจ้าหน้าที่ราชการร้องขอ ผู้สมัครหัวคะแนน
ร้องขอ และเพ่ือน/ญาติพ่ีน้องชวน ไม่มีการตอบในหัวข้อนี้ ในหัวข้อการติดตามข่าวสารการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากแหล่งข่าวใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารจากสื่อ 
Social Media (โซเชียลมีเดีย) จ านวน ๓๓๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๓ รองลงมาได้แก่ทาง
หนังสือพิมพ์ จ านวน ๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๖ รองลงมาได้แก่ โทรทัศน์ จ านวน ๒๑๖ คน 
 คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๗ รองลงมาได้แก่ ป้ายโฆษณา/แผ่นปลิว จ านวน ๒๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๙.๑๑ รองลงมาได้แก่วิทยุชุมชน จ านวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖ รองลงมาได้แก่พูดคุยกับ
เพ่ือน/ญาติพ่ีน้อง จ านวน ๑๓ ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘ และหัวข้อสุดท้ายที่มีการตอบจ านวน
เพียง ๑ คน คือ อ่ืนๆ ระบุ.... คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ส่วนในหัวข้อไปฟังการหาเสียงด้วยตนเอง ไม่มี
ผู้ตอบค าตอบในหัวข้อดังกล่าว และในหัวข้อท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรบ่อยเพียงใด ส่วนใหญ่ตอบในหัวข้อ บ่อยครั้ง จ านวน ๓๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔ 
รองลงมาได้แก่ ทุกวัน จ านวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖ ส่วนในหัวข้อ บางครั้ง/นาน ๆ ครั้ง และ
ไม่เคยเลย ไม่มีผู้ตอบค าถามในหัวข้อนี้ 
 ๕.๑.๓ งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้  
 ๑) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามหลักธรรมมาธิปไตย โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าความคิดเห็นมาก
ที่สุดคือ เมื่อท่านได้รบัข่าวสารการโจมตีกันด้วยข้อมูลไม่เป็นประโยชน์จะไม่เชื่อโดยไม่ไตร่ตรองก่อน , 
ท่านได้รับข่าวสารรูปแบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน และท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งครบถ้วนทุกพรรคการเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ รองลงมาได้แก่ ท่าน
ได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้, ท่านได้รับข่าวสารโดยใช้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ไม่หลงเชื่อ
ข่าวลงหรือข่าวโคมลอย และท่านได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์เรื่องวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ในเขต
ชุมชนของท่าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๒ และน้อยที่สุดได้แก่ข้อ ท่านได้รับทราบข่าวสารนโยบายของ
พรรคการเมืองต่าง ๆ ที่ลงสมัครในเขตของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ ตามล าดับ 



๑๒๐ 

 

 ๒) ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย  โดย
ภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๗ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าความคิดเห็นมากที่สุดคือ ท่านมีการพิจารณาคุณสมบัติผู้เหมาะสมกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี้
อย่างถี่ถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๓ รองลงมาได้แก่ ท่านพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จะต้องเป็นคนดีที่มีความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๗ และน้อยที่สุดคือ หากมีหัวคะแนน
มาเสนอให้ท่านเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ท่านจะเลือกตามหัวคะแนนเสนอ และ ในพ้ืนที่ของท่านมีการ
ร้องขอจากผู้มีอิทธิพลในพื้นท่ีให้เลือกผู้สมัครที่ตนเองสนับสนุน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๐๐ ตามล าดับ 
 ๓) ด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลักธรรมมาธิปไตย โดยภาพรวมแล้ว อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๑ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็นมากที่สุด
คือ ท่านเปลี่ยนความคิดในการตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง หลังจ ากได้
พิจารณาและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผู้สมัครแต่ละคน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔ รองลงมาได้แก่ 
ท่านประเมินและจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการ เมืองโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ มากกว่าอุดมการณ์และความชอบทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๘ และรองลงมา
ได้แก่ ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งจากความถูกต้องหลักการ เหตุผล มุ่งเน้นความถูกต้องมาก่อน
เสมอ และ ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีความรู้ ความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ และ
น้อยที่สุดคือ ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง จากอุดมการณ์ทางการเมือง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๒ ตามล าดับ 
 ๔) ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย โดยภาพรวม
แล้ว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความ
คิดเห็นมากที่สุดคือ ท่านสนับสนุนการปกครองประเทศด้วยหลักธรรมาธิปไตย คือเอาธรรมเป็นหลัก
ในการบริหารประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๖ รองลงมาได้แก่ การตัดสินใจของท่านเกิดขึ้นเพราะ
ต้องการเห็นการพัฒนาของประเทศเดินหน้าไปได้ตามระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๓ และรองลงมาได้แก่ แม้มีการเสนอข้อแลกเปลี่ยน เช่น 
เงินทอง หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนการตัดสินใจของท่านได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๐ 
และน้อยที่สุดคือ ท่านให้โอกาสผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๘ 
ตามล าดับ 
 ๕.๑.๔ การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  จ าแนกตาม
สมมติฐาน สรุปได้ดังนี้  
 ผลของการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทัว่ไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มเีพศต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่แตกต่างกัน 



๑๒๑ 

 

 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ด้วย
วิธีการทดสอบค่าที (t-test) เมื่อจ าแนกตามเพศ ได้แก่ เพศหญิง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ และ เพศชาย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐ จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการได้รับข่าวสาร และด้านการประเมิน
และการจัดล าดับ มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐ ส่วนในด้านการสร้างหลักเกณฑ์ และด้านการ
ตัดสินใจสุดท้าย มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับมากกว่า ๐.๐๕ 
 สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มอีายตุ่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่แตกต่างกัน 
 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญ ๐.๐๕ แสดงว่า 
ประชาชนที่มีอายุที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่แตกต่างกัน 
 พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงว่า ประชาชนที่มีสถานภาพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบล  
ต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่แตกต่างกัน  
 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผา มอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  



๑๒๒ 

 

 สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผา มอก อ าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่แตกต่างกัน 
 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ แสดงว่า ประชาชนที่มีอาชีพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม 
ทั้ง ๔ ด้าน และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ ๖ ประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่แตกต่างกัน 
 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๕.๑.๕ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ท่ัวไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ สรุปได้ดังนี้  
 ประชาชนตอบแบบสอบถามปลายเปิด การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยได้ท าการ
รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ มาไดด้ังต่อไปนี้  
 ๑) ปัญหา ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามหลักธรรมมาธิปไตย มีดังนี้ 
 ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ อีกทั้งข้อมูลของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ชัดเจน ผู้สมัครบางท่านย้ายพรรคการเมืองไปแล้ว แต่ชาวบ้านยังไม่รู้ยังคิดว่าอยู่
พรรคเดิม เอกสารจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการเลือกตั้ง ไม่ทั่วถึง 
ประชาชนบางท่านอ่านเขียนหนังสือไม่ได้ ท าให้ไม่ทราบวิธีการ ประชาชนบางกลุ่มยังยึดติดกับเงินที่
ถูกเสนอให้เลือกอยู่ 
 ๒) ปัญหาด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
มีดังต่อไปนี้ 
 ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งที่คนทั่วไปเลือกคือคนรู้จักเดิมที่คุ้นเคย ประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม ประชาชนทั่วไปใช้ความชื่นชอบทางการเมืองมาเป็นตัวตัดสินใจเลือกตั้ง หลักเกณฑ์
ในการตัดสินใจเปลี่ยนไปตามผลประโยชน์ที่เสนอให้ มีการชี้น าประชาชนให้เลือกพรรคการเมืองบาง
พรรค  
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 ๓) ปัญหาด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลักธรรมมาธิปไตย มีดังไปนี้ 
 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ คือ การประเมินว่าพรรคใดท าประโยชน์ให้ประเทศได้ ท าได้ยากมาก 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังยึดติดกับนักการเมืองหน้าเดิมๆ ผู้สมัครชื่อเดิมๆ มีการชี้น าจากทางพรรค
การเมืองท าให้ไม่มีการประเมินและการจัดล าดับ อีกทั้งประชาชนไม่เข้าใจวิธีการประเมินและการ
จัดล าดับตามหลักธรรมาธิปไตย และยังไม่รู้ถึงความส าคัญของการประเมินและจัดล าดับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งว่ามีประโยชน์อย่างไร และสุดท้ายผลประโยชน์ท าให้ไม่เกิดการประเมินและจัดล าดับ ใครให้
เยอะเลือกคนนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องสร้างจิตส านึกกันต่อไปในภายภาคหน้า 
 ๔) ปัญหา ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย มีดังนี้ 
 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ คือ ประชาชนไม่มีความเข้าใจด้านหลักธรรมาธิปไตย ประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่เคยตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ตามหลักธรรมาธิปไตย เพราะ
ตั้งธงไว้แล้วว่าจะเลือกใคร อีกทั้งผู้สูงอายุบางท่านตัดสินใจเลือกตามการชี้น า ของคนรู้จักท าให้ไม่มี
การตัดสินใจสุดท้าย ประชาชนบางท่านเลือกตามผู้สมัครท่านเดิมที่เคยท าหน้าที่ เพราะไม่รู้จักผู้สมัคร
ท่านอ่ืน ผลประโยชน์ที่สูงกว่าเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินใจได้ 
 ข้อเสนอแนะการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 ๑) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตามหลักธรรมาธิปไตย มีดังนี้ 
 ควรมีบอร์ดโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ประจ าต าบลตามจุดถนนสายหลัก ให้ประชาชนมอง
เห็นชัด เพ่ือประชาสัมพันธ์ อีกทั้งจัดหน่วยอบรมประจ าต าบลเข้าถึงประชาชนทุกหมู่บ้าน เพราะ
ประชาชนบางกลุ่มในหมู่บ้านต่างๆ อาจจะไม่รู้หนังสือ หรือเป็นผู้สูงอายุ  เพ่ือให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองให้ชัดเจน การจัดส่งเอกสารจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจควรครอบคลุมมากกว่านี้ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล และการเห็นความส าคัญของการเลือกตั้งให้เกิดข้ึนแก่ประชาชน 
 ๒) ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย มีดังนี้ 
 ควรสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  เพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล ปลูกจิตส านึกในการเห็นความส าคัญ
ของการเลือกตั้ง เพ่ือให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาและกล้าที่จะต่อสู้กับการชี้น าจากพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง อีกท้ังสร้างหลักธรรมาธิปไตยให้คนในแต่ละหมู่บ้านเคารพ และมีกฎเกณฑ์ในการ
สร้างหลักเกณฑ์ดังกล่าว และควรให้โอกาสแก่ผู้สมัคร และพรรคการเมืองใหม่ ๆ เพ่ือเป็นทางเลือกไม่
ยึดติดกับผู้สมัครหน้าเดิม ๆ ที่ไม่เคยสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 
 ๓) ด้านการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองตามหลัก
ธรรมาธิปไตย มีดังนี้ 
 ควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรค
การเมือง สร้างค่านิยมในการประเมินและการจัดล าดับตามหลักธรรมาธิปไตยให้เป็นนิสัยเพ่ือท า
ตารางในการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับเลือกตั้ง ปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริตในการเลือกตั้งทุก
ชนิด สร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์ในการเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
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และจัดล าดับตามกฎกติกาของการเลือกตั้ง และสุดท้ายควรให้โอกาสแก่ผู้สมัครหน้าใหม่ ๆ และพรรค
การเมืองที่ไม่คุ้นเคยมีโอกาสในการท างานบ้าง 
 ๔) ด้านการตัดสินใจสุดท้าย ว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ตามหลัก
ธรรมาธิปไตย 
 ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความส าคัญของหลักธรรมาธิปไตย ซึ่งคือการถือ
หลักการ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระท าด้วยการค านึงถึงสิ่งที่ได้ศึกษา 
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การรู้จักพิจารณาอย่างถ่องแท้ ตาม
ก าลังสติปัญญา และมุ่งคิดพิจารณาด้วยความบริสุทธิใใจ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงาม 
ตามหลักโดยทั่วไปได้แก่ การรู้จักเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา และข้อบังคับทางสังคม ดังนั้น
หากเราต้องการถือเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ จะต้องยึดหลักของธรรมาธิปไตย ให้ความรู้ความเข้าใจ 
และความส าคัญของการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง  เพ่ือประชาชน
บางกลุ่มจะได้ไม่ถูกชี้น าทางการเมือง อีกทั้งยังสามารถสร้างจิตส านึกด้านความซื่อสัตย์ ต่อต้านการ
ทุจริตการเลือกตั้ง และให้เห็นความส าคัญใน "สิทธิใ" ของแต่ละบุคคล และท้ายสุดควรเปิดโอกาสให้
ผู้สมัครหน้าใหม่ ๆ ท่านอื่น ๆ ที่ลงรับสมัครเลือกตั้ง 
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ในภาพรวมทั้ง ๔ 
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการวิจัย รายด้านสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 ๕.๒.๑ ระดับการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนในต าบลต้าผา 
มอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 ๑) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตามหลักธรรมาธิปไตย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า พบว่าข้อที่มีค่า
ความคิดเห็นมากที่สุดคือ เมื่อท่านได้รับข่าวสารการโจมตีกันด้วยข้อมูลไม่เป็นประโยชน์จะไม่เชื่อโดย
ไม่ไตร่ตรองก่อน และ ท่านได้รับข่าวสารรูปแบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน และท่าน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งครบถ้วนทุกพรรคการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุรพล พรมกุล และ ดร.ทองแพ ไชยต้นเชือก๒ ได้ท าวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๗ ในจังหวัดขอนแก่น" ผลการวิจัยพบว่า สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีส่วนส าคัญ
ที่สุดที่ท าให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคือ โทรทัศน์หรือเคเบิ้ลทีวีท้องถ่ิน  
 ๒) ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็นมาก
ที่สุดคือ ท่านมีการพิจารณาคุณสมบัติผู้เหมาะสมกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี้อย่างถี่ถ้วน รองลงมา
ได้แก่ ท่านพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องเป็นคนดีที่มีความซื่อสัตย์ไว้ใจ ได้ รองลงมา
                                                 

 ๒สุรพล พรมกุล และ ทองแพ ไชยต้นเชือก, "พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๕๗ ในจังหวัดขอนแก่น", บทความวิจัย, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๓, (พฤศจิกายน ๒๕๕๘-
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙): ๑๐๓-๑๑๘. 



๑๒๕ 

 

ได้แก่ ท่านน านโยบายของผู้สมัครแต่ละคนมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและน่าจะเป็น และ ท่านจะ
ไม่ปล่อยให้อคติส่วนตัวมาบดบังความคิดในการตัดสินใจเลือกตั้งของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นุกูล ชิ้นฟัก และคณะ๓ ประเด็นการใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการลงคะแนนเสียง และระยะเวลาการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการลงคะแนน
เลือกตั้งมีระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง และด้านระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้ง 
ข้อเสนอแนะหน่วยงานภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น ส่วนช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบ แนวปฏิบัติ กฎระเบียบในการเลือกตั้ง และประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง 
 ๓) ด้านการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ตามหลัก
ธรรมาธิปไตย โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความ
คิดเห็นมากที่สุดคือ ท่านเปลี่ยนความคิดในการตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรค
การเมือง หลังจากได้พิจารณาและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผู้สมัครแต่ละคน รองลงมาได้แก่ ท่าน
ประเมินและจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการ เมืองโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ มากกว่าอุดมการณ์และความชอบทางการเมือง รองลงมาได้แก่ ท่านประเมินผู้สมัครรับ
เลือกตั้งจากความถูกต้องหลักการ เหตุผล มุ่งเน้นความถูกต้องมาก่อนเสมอ และ ท่านประเมินผู้สมัคร
รับเลือกตั้งจากผู้มีความรู้ ความซื่อสัตย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย๔ ได้วิจัย
เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก : ศึกษา
ในช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๕๙" ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชนภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ในสื่อโทรทัศน์ ล าดับถัดมาสื่อวิทยุสื่อหนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกตั้งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ในด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร รองลงมาด้านสื่อบุคคล ด้านพรรคการเมือง ด้านนโยบาย และด้าน
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผลพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า อายุ อาชีพ และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง ส่วนเพศ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง 
 ๔) ด้านการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ตามหลัก
ธรรมาธิปไตย โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่า
ความคิดเห็นมากที่สุดคือ ท่านสนับสนุนการปกครองประเทศด้วยหลักธรรมาธิปไตย คือเอาธรรมเป็น
หลักในการบริหารประเทศ รองลงมาได้แก่ การตัดสินใจของท่านเกิดขึ้นเพราะต้องการเห็นการพัฒนา
ของประเทศเดินหน้าไปได้ตามระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
และรองลงมาได้แก่ แม้มีการเสนอข้อแลกเปลี่ยน เช่น เงินทอง หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ก็ไม่สามารถ

                                                 

 ๓นุกูล ช้ินฟัก และคณะ, "พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา", บทความงานวิจัย, การประชุมใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งท่ี ๙, (กรกฎาคม, ๒๕๖๑). 
 ๔พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
นครนายก: ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ.๒๕๕๙", สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัย
สื่อสารการเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๙). 



๑๒๖ 

 

เปลี่ยนการตัดสินใจของท่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สังกัด สุล านาจ๕ ได้วิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามทัศนะของประชาชนในเขต
ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น" ผลการวิจัยพบว่า ๑) โดยรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้งและด้านนโยบายของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ประชาชนมีทัศนะอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อยู่
ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ๒) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีทัศนะต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มี
เพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
ไม่แตกต่างกัน ๓) ประชาชนในเขตต าบลโนนท่อน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้เสนอแนะปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่ส าคัญดังนี้ ๑) ผู้สมัครควรมี
ประวัติและมีผลงานที่ผ่านมาดี เป็นที่ยอมรับของสังคม ๒) ควรมีนโยบายแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และ ๓) ควรหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ไม่โจมตีใส่ร้ายผู้อ่ืน 
 ๕.๒.๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  จ าแนกตาม
สมมติฐาน  
 ผลของการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ดังนี้ 
 ๑) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่แตกต่างกัน  
 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ด้วย
วิธีการทดสอบค่าที (t-test) เมื่อจ าแนกตามเพศ ได้แก่ เพศหญิง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ และ เพศชาย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐ จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการได้รับข่าวสาร และด้านการประเมิน
และการจัดล าดับ มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐ ส่วนในด้านการสร้างหลักเกณฑ์ และด้านการ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี อุดมพันธ์๖ ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการใช้
สิทธิเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง 

                                                 

 ๕สังกัด สุล านาจ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตาม
ทัศนะของประชาชนในเขตต าบลโนนท่อน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น", สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
 ๖รัชนี อุดมพันธ์, “พฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น,ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตร์ 
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๑๒๗ 

 

จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า ๑) โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกได้แก่ ด้านคุณลักษณะของพรรคการเมือง รองลงมาคือด้าน
คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๒) ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกันมี
พฤติกรรมในการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยรวมทั้ง ๓ ด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 ๒) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่แตกต่างกัน 
 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญ ๐.๐๕ แสดงว่า 
ประชาชนที่มีอายุที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะรัตน์ 
สนแจ้ง๗ ได้ท าวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: ศึกษากรณี
ประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒" ผลการวิจัยพบว่า อายุ และระดับการศึกษามีความ 
สัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๓) ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่แตกต่างกัน 
 ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม 
ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงว่า ประชาชน
ที่มีสถานภาพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ 
ชัยเกษมสกุล๘ ได้วิจัยเรื่อง “การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกนายก เทศมนตรีต าบลพระยืน 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น” พบว่า การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

                                                 

 ๗ปิยะรัตน์ สนแจ้ง, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณี
ประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒", การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, 
(วิทยาลัยสื่อสารการเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๑). 
 ๘สุภาภรณ์ ชัยเกษมสกุล, “การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกนายกเทศมนตรีต าบลพระยืน
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 
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ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะส่วนตัวและด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการหา
เสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและด้านระบบอุปถัมภ์และเครือญาติ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ
จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า คือ ด้านคุณลักษณะส่วนตัวด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้านการหา
เสียงเลือกตั้งของผู้สมัครด้านระบบอุปถัมภ์และเครือญาติส าหรับปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ 
สถานภาพสมรสและรายได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีต าบลพระยืน อ าเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น และระดับการศึกษาและอาชีพไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลพระยืน อ าเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแกน่ 
 ๔) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ัวไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่แตกต่างกัน 
 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
แสดงว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัย
ของ สุรพล พรมกุล และ ทองแพ ไชยต้นเชือก ได้วิจัยเรื่อง"พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ.๒๕๕๗ ในจังหวัดขอนแก่น" ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัยทางการเมือง พบว่าโดยภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคุณสมบัติ
พรรคการเมือง รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะของหัวคะแนน และด้านคุณสมบัติผู้สมัคร ตามล าดับ 
๒) ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัจจัยทางสังคม คือ บุคคลที่มีส่วนส าคัญที่สุดที่ท าให้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง สื่อประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและปัจจัยทางการเมืองคือ คุณสมบัติ
ผู้สมัคร คุณสมบัติพรรคการเมือง คุณลักษณะของหัวคะแนน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๕๗ ในจังหวัดขอนแก่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๕) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผา มอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่แตกต่างกัน 
 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ แสดงว่า ประชาชนที่มีอาชีพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม 
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ทั้ง ๔ ด้าน และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปิยะรัตน์ สนแจ้ง๙ ได้ท าวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: 
ศึกษากรณีประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒" ผลการวิจัยพบว่า เพศ อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๖) ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ัวไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่แตกต่างกัน 
 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม ทั้ง ๔ ด้าน และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปิยะพงศ์ ปิยว โส๑๐ ได้วิจัยเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี " 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) ความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านความซื่อสัตย์ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐๑ อายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
โดยรวม ส่วนประขาชนที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่ต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
๓) ข้อเสนอแนะแนว พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ ในการบริหารงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีจิตส านึกในการ
ให้บริการแก่ประชาชนน้อย แนวทางแก้ไขพบว่า ด้านความซื่อสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ควรเสริมสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการประชาชนค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๙ปิยะรัตน์ สนแจ้ง, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณี
ประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒", การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, 
(วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๑). 
 ๑๐พระปิยะพงศ์ ปิยว โส (ทองด า), "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ", วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๓๐ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ  
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. มีนโยบายสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงความส าคัญของการปกครองตาม
หลักธรรมาธิปไตย ว่ามีความส าคัญเพียงใด และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติได้อย่างไร 
 ๒. วางนโยบายสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้รักใน "สิทธิ" ในการออกเสียงลงคะแนน
ของแต่ละบุคคลว่า ไม่ใช่เป็น "เครื่องมือ" ในการแสวงหาผลประโยชน์ แต่เป็น "เครื่องมือ" ในการ
เลือกคนดี คนที่พร้อมท าเพ่ือประชาชน ประเทศชาติโดยแท้จริง โดยเน้นจากนโยบาย และความ
น่าเชื่อถือเป็นหลัก 
 ๓. มีนโยบายสร้างค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลักธรรมาธิปไตย ให้แก่
ประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในภายภาคหน้า 
 ๔. มีนโยบายตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องความไม่โปร่งใสเกิดข้ึนในอนาคต 
 ๕. มีนโยบายปรับปรุงรูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอนาคต เพราะใน
ปัจจุบันรูปแบบดังกล่าว มีผู้ไม่เห็นด้วยกับระบบดังกล่าวค่อนข้างมาก ซึ่งอาจจะมีปัญหาในขั้นตอน
การสรรหาในอนาคตได้ 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. จัดท าโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงความส าคัญของการ
ปกครองตามหลักธรรมาธิปไตย ว่ามีความส าคัญเพียงใด และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติได้อย่างไร 
 ๒. จัดท าโครงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้รักใน "สิทธิ" ในการออกเสียง
ลงคะแนนของแต่ละบุคคลว่า ไม่ใช่เป็น "เครื่องมือ" ในการแสวงหาผลประโยชน์ แต่เป็น "เครื่องมือ" 
ในการเลือกคนดี คนที่พร้อมท าเพ่ือประชาชน ประเทศชาติโดยแท้จริง โดยเน้นจากนโยบาย และ
ความน่าเชื่อถือเป็นหลัก 
 ๓. จัดท าโครงการสร้างค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลักธรรมาธิปไตย 
ให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในภายภาคหน้า 
 ๔. ก่อตั้งองค์กรอิสระตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความ
โปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
 ๕. จัดตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงรูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มี
ความเหมาะสมในอนาคตต่อไป 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป  
 การวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้  
 ๑. ปัจจัยส าคัญในการไม่ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน ในจังหวัด

แพร่ 



๑๓๑ 

 

 ๒. ศึกษาพฤติกรรมการติดตามข่าวสารทางการเมืองของประชาชนในเขตจังหวัดแพร่ 
 ๓. การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน ของประชาชนในเขตต าบลต้าผามอก 

อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 ๔. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
 ๕. แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชน ในเขต

ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 



 
บรรณานุกรม 

 
๑. ภาษาไทย : 
 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพ 
 มหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 
(๑) หนังสือ : 

 
กรองแก้ว อยู่สุข. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
กระทรวงการต่างประเทศ. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: กรมองค์การ
 ระหว่างประเทศ, ๒๕๕๑. 
กระทรวงศึกษาธิการ. ประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒.  
กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. การก่อตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง: การศึกษาเปรียบเทียบกรณี
 อินเดียและฟิลิปปินส์เพื่อเป็นแนวทางส าหรับไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะ 
 กรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๑.  
________. สมบูรณ์ สุขส าราญ และปรีชา หงส์ไกรเลิศ . การเลือกตั้งพรรคการเมืองและ
 เสถียรภาพของรัฐบาล . กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายวิจัยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 
กวี วงศ์พุฒ. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙.  
โกวิท วงสุรวัฒน์. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐. 
จรูญ สุภาพ. ระบบการเมืองเปรียบเทียบ ประชาธิปไตย : เผด็จการ และหลักวิเคราะห์ การเมือง
 แผนใหม่. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๙. 
จักษ์ พันธ์ชูเพชร. รัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: มายด์พับลิชซิ่ง, ๒๕๒๒. 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ กับการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร:
 พิฆเนศ, ๒๕๑๙. 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ประวัติการเมืองไทย ๒๔๗๕-๒๕๐๐. มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
 มนุษยศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ลักษณ์, ๒๔๗๕. 
เชาวณะ ไตรมาส. การเลือกตั้งแบบใหม่: ท าไมคนไทยต้องไปเลือกตั้ง. กรุงเทพมหานคร: สุขุมและ
 บุตร, ๒๕๔๕. 
 



๑๓๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
เชาวนะ ไตรมาศ. การเลือกตั้งแบบใหม่:ท าไมคนไทยต้องไปเลือกตั้ง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ 
 มหานคร: สถาบันนโยบายศึกษา, ๒๕๔๒. 
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิต. รัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
 ๒๕๕๐. 
ธโสธร ตู้ทองค า. สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย. ปรับปรุงครั้งที่ ๒. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๘. 
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. การประเมินผลการท างานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการ
 การเลือกตั้ง. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘ 
________ โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการท างานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหวิริยาสาสน, ๒๕๓๕. 
บูฆอรี ยีหมะ. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์. สงขลา. สามลดา, ๒๕๕๐. 
ประจักษ์ ก้องกีรติ. ประชาธิปไตยของฉัน ของท่าน และของเธอ. ใน ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ. 
 October ๙ ฉบับ "ประชาธิปไตย". กรุงเทพมหานคร: โอเพ่นบุ๊คส์, ๒๕๕๓. 
ประยงค์ แสนบุราณ. ปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียน สโตร์, ๒๕๔๗.  
ประหยัด หงษ์ทองค า. การพัฒนาทางการเมืองโดยกระบวนการปกครองส่วนท้องถิ่น . กรุงเทพฯ : 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พาพาส, ๒๕๓๓. 
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. หลักการก าหนดที่พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน . กรุงเทพ 
 มหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒. 
พระเทพดิลก ระแบบ  ิต าโณ. พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริม
 พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐. 
พระธรรมกิตติวงศ์ ทองดี สุรเตโช. ค าวัด: พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร: 
 ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๘. 
พระธรรมปิฎก ป. อ. ปยุตฺโต. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพ 
 มหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
________. พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
 ๒๕๔๑. 
________. ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที ่๑๔. กรุงเทพมหานคร: กองทุนอริยมรรค, ๒๕๔๕. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร: 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต .  ธรรมาธิปไตยไม่มาจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอจุดบรรจบ :
 รัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๙.  
 
 



๑๓๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระราชวรมุนี ประยูร ธมฺมจิตฺโต. รวมปาฐกถาธรรม ชุดเพื่อชีวิตที่ดีงาม. กรุงเทพมหานคร:
 ส านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๑. 
พุทธทาสภิกขุ. การเมืองคือธรรมะ. พิมพ์ครั้งที ่๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อรุณวิทยา, ๒๕๓๑. 
รัตนะ บัวสนธิ์. การประเมินผลโครงการการวิจัยเชิงปริมาณ. กรุงเทพมหานคร: คอมแพคท์พริ้นท์ 
 จ ากัด, ๒๕๔๐. 
ราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์ 
 พับลิเคชันส์, ๒๕๔๖. 
วัชรา ไชยสาร. ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: นิติ
 ธรรม, ๒๕๔๔. 
วิชัย โถสุวรรณจินดา. ความลับขององค์การ : พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธรรม
 นิติ, ๒๕๓๕. 
วิษณุ เครืองาม. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แสวง, ๒๕๓๐. 
สนธิ เตชานันท์. พื้นฐานรัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
 ๒๕๔๓. 
สมบัติ จันทรวงศ์. การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง: การศึกษาเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๒๙. กรุงเทพ 
 มหานคร: มูลนิธิเพ่ือการวิจัยและการพัฒนา, ๒๕๓๐. 
สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท จูนพับลิชชิ่งจ ากัด, 
 ๒๕๔๗. 
สุจิต บุญบงการ และพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย. กรุงเทพ 
 มหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗.  
สุพจน์ บุญวิเศษ. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: เอ็ม.ที.เพลส., ๒๕๔๙. 
สุรพล สุยะพรหม. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
 ๒๕๕๓. 
สุวิทย์ รุ่งวิสัย. ปัญหาสังคม. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๖.  
หยุด แสงอุทัย. ค าอธิบายหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
 สมาชิกสภาผู้แทน พ.ศ. ๒๕๑๑. ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของ
 ไทย. กรุงเทพมหานคร: เวิลด์เทรด ประเทศไทย, ๒๕๑๒. 
อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน. พุทธศาสน์แนวปฏิบัติเพื่อชีวิต . มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
 ๒๕๕๑. 
อมร รักษาสัตย์ และคณะ. ประชาธิปไตย อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลาย 
 ประเทศ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
อัษฎางค์ ปาณิกบุตร. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบาย
 การศึกษา, ๒๕๔๔. 
 



๑๓๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๒) วิทยานิพนธ์ : 
 
จิติล คุ้มครอง. “พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในกรอบรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ : 
 ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๒ จังหวัดชลบุรี”. วิทยานิพนธ์ 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๐. 
ณัฐกร วิทิตานนท์. “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภา:ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิก
 วุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่รอบสอง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๓”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
 มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๔.  
นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง . "ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ".  
 สารนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิต
 วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
พระปิยะพงศ์ ปิยว โส ทองด า. "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การ
 บริหารส่วนต าบลบางไทร อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี". วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหา
 บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
 วิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
รัชนี อุดมพันธ์. "พฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นและสมาชิกสภา
 ท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่". 
 สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
วัฒนิกา ศิลปกุล. "ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณี การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ". ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัย
 บูรพา, ๒๕๕๐. 
วิไลวรรณ์ พันธุ์ปิว. "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
 ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร". วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
 มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
ศรัณถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ. "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโครงการ
 ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
 Facebook". วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน .บัณฑิต
 วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘. 
 



๑๓๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สังกัด สุล านาจ. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตาม
 ทัศนะของประชาชนในเขตต าบลโนนท่อน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ". สารนิพนธ์ 
 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง .  บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ส าฤทธิ์ ราชสมณะ. "กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร". วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
 มหาบัณฑิต. สาขาการปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 
สุภาภรณ์ ชัยเกษมสกุล. “การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกนายกเทศมนตรีต าบลพระยืนอ าเภอ
 พระยืน จังหวัดขอนแก่น”. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การ
 ปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
เสาวนีย์ ศิริพจนานนท์. "การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: ศึกษากรณี
 เขตเลือกตั้งที่๑จังหวัดสุโขทัย". วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
 สังคม. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๔. 

 
(๓) บทความ : 
 
ธโสธร ตู้ทองค า. รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี มสธ. ความสัมพันธ์
 ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาบนพ้ืนฐานของนโยบายและผลประโยชน์แห่งชาติของไทย
 และสหรัฐอเมริกา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. นนทบุรี: โรงพิมพ์หาวิทยาลัยสุโขทัย 
 ธรรมาธิราช, ๒๕๔๕. 
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. การประเมินผลการท างานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: คณะกรรมการการ
 เลือกตั้ง. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘ 
ประภัสสร ทองยินดี. ประชาธิปไตย. แนวคิดและหลักการเบื้องต้น. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
 อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓. (กันยายน-ธันวาคม, 
 ๒๕๕๘). 
ปรีชา ช้างขวัญยืน. บทวิเคราะห์การประยุกต์พุทธจริยศาสตร์กับสังคมไทย . วารสารพุทธศาสน์
 ศึกษา. ปีที่ ๒ ฉบับที ่๓. (กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๓๘). 
พิศาล มุกดารัศมี. ปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล:เมื่อมนุษย์คือสัตว์การเมืองและการอยู่อาศัยในนคร
 รัฐเพ่ือการบรรลุถึงชีวิตที่ดี . วารสารวิภาษา. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖. (๑ พฤศจิกายน-๑๕
 ธันวาคม, ๒๕๕๓). 
________. มนุษย์กับพันธกิจของการเป็นสัตว์การเมือง:พันธกิจอันไม่อาจปฏิเสธได้. วารสารวิภาษา. 
 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔. (๑ สิงหาคม-๑๕ กันยายน, ๒๕๕๓). 
 
  



๑๓๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุรพล พรมกุล. และ ทองแพ ไชยต้นเชือก. พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
 ๒๕๕๗ ในจังหวัดขอนแก่น. บทความวิจัย. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ . ปีที่ ๑๕ 
 ฉบับที่ ๓ (พฤศจกิายน ๒๕๕๘-กุมภาพันธ์, ๒๕๕๙).  
อดิศักดิ์ ทองบุญ. พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาวิกฤตทางจริยธรรม. วารสารราชบัณฑิตยสถาน. ปีที่
 ๓๔ ฉบับที่ ๒. (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๕๒). 
เอกชาติ แจ่มอ้น. "พฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์กร
 อิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง". รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: 
 สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗. 
 
 (๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 
 
Abraham Lincoln, (๑๘๖๓), "Government of the people, by the people, for the 
 people, shall not perish from the Earth", [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://en. 
 wikipedia.org/wiki/ Gettysburg_Address [๒๘-เมษายน-๒๕๖๒]. 
Dictionary, (๒๕๖๒), "Democracy", [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://dictionary.reference.com 
 /search?q=democracy [๒๘-เมษายน-๒๕๖๒]. 
Eremenko, M., "Political participation", [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.culturaldiplo 
 macy.org/academy/content/pdf/participant-papers/eu/Maria-remenkoPolitical-
 participation-Mod el-by-Verbain-the-EU-and-Russia.pdf [๒๘ เมษายน ๒๕๖๒]. 
องค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก, "สภาพทั่วไป : จ านวนประชากร", [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
 https://www.tapamok.go.th/condition.php [๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
 
Campbell. D .J.. The basic concept for the democracy ranking of the quality of 
 democracy. Vienna : Democracy Ranking, 2008. 
Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell. Jr.. Comparative Politics: A Developmental 
 Approach. Boston: Little Brown Et Co., 1966. 
Gabriel A. Almond and Sidney Verba. The Civic Culture. Boston: Little. Brown and 
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ภาคผนวก  ข 
ผลการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 
 

 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ือง 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ทั่วไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

 

ข้อ
ที ่

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งท่ัวไป  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปผลและแปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC 
แปร
ผล 

๑. ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลัก
ธรรมาธิปไตย 
๑. ท่ า น ได้ รั บ ข่ า ว ส า ร ก า ร เ ลื อ กตั้ ง

สม ่าเสมอ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๒. ท่านได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวที 
เชื อถือได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓. ท่านรับข่าวสารโดยใช้การพิจารณา
อย่างถี ถ้วน ไม่หลงเชื อข่าวลวงหรือ
ข่าวโคมลอย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๔. เมื อท่านได้รับข่าวสารการโจมตีกัน
ด้วยข้อมูลไม่เป็นประโยชน์จะไม่เชื อ
โดยไม่ไตร่ตรองก่อน   

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๕. ท่านรับฟังข่าวสารหรือความคิดเห็น
จากผู้อื นได ้

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๖. ท่านได้รับข่าวสารรูปแบบการเลือกตั้ง
ที เปลี ยนแปลงไปอย่างชัดเจน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๗. ท่านได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์เรื อง
วิธีการเลือกตั้ งรูปแบบใหม่ในเขต
ชุมชนของท่าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๘. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที เกี ยวกับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งครบถ้วนทุกพรรค
การเมือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๙. ท่านได้รับทราบข่าวสารนโยบายของ
พรรคการเมืองต่าง ๆ ที ลงสมัครในเขต
ของท่าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๑๐. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับ
ขั้นตอนการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 



๑๕๑ 
 

ข้อ
ที ่

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งท่ัวไป  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปผลและแปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC 
แปร
ผล 

๒. ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
๑. ท่านมีความผูกพันกับผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง   
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๒. ท่านมีความเชื อมั นในนโยบายที ดีงาม
ถูกต้องของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓. ท่านตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งจากผู้ที เคยเป็นผู้แทนราษฎร
มาก่อน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๔. ท่ า น มี ก า ร พิ จ า ร ณ าคุ ณ สม บั ติ ผู้
เหมาะสมกับการเลือกตั้งครั้งที ผ่านมา
นี้อย่างถี ถ้วน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๕. หากมีหัวคะแนนมาเสนอให้ท่านเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ท่านจะเลือกตาม
หัวคะแนนเสนอ 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๓ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๖. ในพ้ืนที ของท่านมีการร้องขอจากผู้มี
อิทธิพลใน พ้ืนที ให้ เลื อกผู้ สมัครที 
ตนเองสนับสนุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๗. ท่านน่านโยบายของผู้สมัครแต่ละคน
มาพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
น่าจะเป็น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๘. ท่านจะไม่ปล่อยให้อคติส่วนตัวมาบด
บังความคิดในการตัดสินใจเลือกตั้ง
ของตนเอง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๙. ท่านพิจารณาผู้สมัครจากพรรคเล็ก 
หรือพรรคการเมืองที ไม่เป็นกระแส ให้
มีโอกาสได้รับคะแนนเสียงด้วย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๑๐. ท่านพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ งจะต้องเป็นคนดีที มีความ
ซื อสัตย์ ไว้ใจได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓. ด้านการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ตามหลักธรรมาธิปไตย 
๑. ท่านได้ท่าการประเมินและจัดล่าดับ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 



๑๕๒ 
 

ข้อ
ที ่

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งท่ัวไป  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปผลและแปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC 
แปร
ผล 

๒. ท่านเคยท่าตารางประเมินผู้สมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละ
คน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓. ท่านจัดล่าดับผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก
นโยบาย และความเหมาะสมมากกว่า 
ความคุ้นเคยหรือความมีอิทธิพล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๔. ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก
ความถูกต้อง หลักการ เหตุผล มุ่งเน้น
ความถูกต้องมาก่อนเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๕. ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก
ความชอบส่วนบุคคล 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๖. ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มี
ความรู้ ความซื อสัตย์ 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๗. ท่านได้ท่าการประเมินพรรคการเมือง
จากนโยบาย  ชื อ เสี ย งของพรรค 
ผลงานของพรรคขณะเป็นรัฐบาล และ
พรรคสามารถช่วยท่าประโยชน์ได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๘. ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ
พรรคการเมือง จากอุดมการณ์ทาง
การเมือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๙. ท่านเปลี ยนความคิดในการตัดสินใจ
เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรค
การเมือง หลังจากได้พิจารณาและ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผู้สมัครแต่
ละคน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑๐. ท่านประเมินและจัดล่าดับผู้สมัครรับ
เลือกตั้ ง  และพรรคการเมืองโดย
ค่านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
มากกว่าอุดมการณ์และความชอบ
ทางการเมือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๔. ด้านการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ตามหลักธรรมาธิปไตย 
๑. ท่านให้โอกาสผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุก

คนที เหมาะสม 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 



๑๕๓ 
 

ข้อ
ที ่

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งท่ัวไป  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปผลและแปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC 
แปร
ผล 

๒. ท่านตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และพรรคการ เมืองจากนโยบาย
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

+๑ ๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓. ท่านตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
โดยไม่สนใจผู้มีอ่านาจ หรือผู้มีอิทธิพล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๔. ท่ า น ไ ม่ ป ล่ อ ย ใ ห้ ค ว า ม เ ชื อ แ ล ะ
อุดมการณ์ทางการเมืองมามีบทบาท
เหนือนโยบายที เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศ 

๐ +๑ ๐ +๑ +๑ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

๕. ท่านไม่ปล่อยให้ความสนิทสนมส่วนตัว
มามีอ่านาจเหนือการตัดสินใจที ดีแล้ว
ของท่านในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๖. ท่านไม่ปล่อยให้ เหตุการณ์ทางการ
เมืองมามีบทบาทเหนือการตัดสินใจ
ของท่านในการลงคะแนนเสียง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๗. ท่านไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะ
ต้องการให้ได้คนดีเข้าไปท่าหน้าที แทน
ท่าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๘. แม้มีการเสนอข้อแลกเปลี ยน เช่น เงิน
ทอง หรือผลประโยชน์อื น ๆ ก็ไม่
สามารถเปลี ยนการตัดสินใจของท่าน
ได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๙. การตัดสินใจของท่านเกิดขึ้นเพราะ
ต้องการเห็นการพัฒนาของประเทศ
เดินหน้าไปได้ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันทรงมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๑๐. ท่านสนับสนุนการปกครองประเทศ
ด้วยหลักธรรมาธิปไตย คือเอาธรรม
เป็นหลักในการบริหารประเทศ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลการหาค่า Reliability (Alpha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 
 

ผลการหาค่า Reliability (Alpha) 
เร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่” 
โดย พระสุรเดช สุเมธโส (บุญเรือง) 

 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 
Items 

.848 .848 40 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ด้านการได้รับข่าวสาร 146.17 128.489 .345 .845 
ด้านการได้รับข่าวสาร 146.70 127.045 .337 .845 
ด้านการได้รับข่าวสาร 146.40 127.076 .284 .846 
ด้านการได้รับข่าวสาร 146.43 124.461 .506 .841 
ด้านการได้รับข่าวสาร 146.47 126.533 .356 .844 
ด้านการได้รับข่าวสาร 146.57 124.668 .424 .842 
ด้านการได้รับข่าวสาร 146.57 121.909 .568 .838 
ด้านการได้รับข่าวสาร 146.47 125.706 .491 .841 
ด้านการได้รับข่าวสาร 146.47 129.499 .301 .846 



๑๕๖ 
 

ด้านการได้รับข่าวสาร 146.53 123.499 .544 .839 
ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ 146.63 132.585 .022 .854 
ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ 146.47 127.430 .328 .845 
ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ 146.53 129.085 .228 .847 
ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ 146.20 127.683 .384 .844 
ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ 146.27 129.306 .235 .847 
ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ 146.53 121.913 .677 .836 
ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ 146.57 124.461 .485 .841 
ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ 146.53 128.051 .268 .847 
ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ 146.43 131.013 .155 .849 
ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ 146.43 125.909 .531 .841 

ด้านการประเมิน 146.30 124.079 .476 .841 
ด้านการประเมิน 146.40 125.766 .468 .842 
ด้านการประเมิน 146.17 130.902 .134 .850 
ด้านการประเมิน 146.23 125.909 .531 .841 
ด้านการประเมิน 146.40 125.766 .468 .842 
ด้านการประเมิน 146.57 125.909 .430 .842 
ด้านการประเมิน 146.60 130.869 .168 .848 
ด้านการประเมิน 146.43 128.875 .292 .846 
ด้านการประเมิน 146.27 131.030 .134 .850 
ด้านการประเมิน 146.40 126.662 .338 .845 

ด้านการตัดสินใจสุดท้าย 146.33 136.506 -.197 .855 
ด้านการตัดสินใจสุดท้าย 146.33 128.092 .291 .846 
ด้านการตัดสินใจสุดท้าย 146.37 126.792 .358 .844 
ด้านการตัดสินใจสุดท้าย 146.17 130.351 .196 .848 
ด้านการตัดสินใจสุดท้าย 146.43 127.357 .391 .844 
ด้านการตัดสินใจสุดท้าย 146.40 128.179 .294 .846 
ด้านการตัดสินใจสุดท้าย 146.40 132.593 .056 .851 
ด้านการตัดสินใจสุดท้าย 146.23 133.426 .007 .851 
ด้านการตัดสินใจสุดท้าย 146.30 129.045 .286 .846 
ด้านการตัดสินใจสุดท้าย 146.40 128.317 .335 .845 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

  



๑๕๙ 

 

 
  



๑๖๐ 

 

 
  



๑๖๑ 

 

 
  



๑๖๒ 

 

 
  



๑๖๓ 

 

 
  



๑๖๔ 

 

 
  



๑๖๕ 

 

 

 

 
  



๑๖๖ 

 

 
  



๑๖๗ 

 

 

 

 



๑๖๘ 

 

 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 
___________________________________________________________________________  

 

ค าชี้แจง      
   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาวิจัยเรื่อง "ความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่" อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  "ข้อมูลที่ได้จะแปลผลการวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด" 
 

   แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน  คือ 
 ตอนที ่๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่๒ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
  เลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก  อ าเภอลอง 
  จังหวัดแพร่ 

ตอนที่ ๓  แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) ให้ผู้ตอบแบบสอบ 
  ถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคพรอมทั้งข้อเสนอ 
 แนะต่อแนวทางในการพัฒนาการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ใน
 เขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นอย่างดี            
จึงขออนุโมทนามา ณ โอกาส นี้ 
 

 พระสุรเดช สุเมธโส (บุญเรือง) 
 นิสิตหลักสูตรปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๑๗๑ 

 
ตอนที่ ๑  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับเป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
  
๑. เพศ 

  หญิง  ชาย 
 

๒. อายุ 
  ๑๘-๓๐ ป  ๓๑-๔๐ ป 
  ๔๑-๕๐ ป  ๕๑-๖๐ ป 
  ๖๑ ปขึ้นไป  
 

๓. สถานภาพ 
  โสด  แต่งงาน 
  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  
 

๔. ระดับการศึกษา  
  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
  อนุปริญญา  ปริญญาตรี 
  สูงกว่าปริญญาตรี  

 
๕. อาชีพ 

  ค้าขาย  รับจ้างทั่วไป 
  พนักงานบริษัท  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  เกษตรกร/ประมง  ธุรกิจส่วนตัว 
  รับราชการ  อ่ืนๆ (ระบุ).................................. 
 
๖. รายได้ต่อเดือน 

  ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท  ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ 
  ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท  ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท  ๒๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

 
 
 
 



๑๗๒ 

 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
 ๑) ท่านเคยไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม ่
  ไม่เคยไป  เป็นครั้งแรก 
   เคยไปบางครั้ง  ไปทุกครั้ง 
 
 ๒) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมา (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) ท่านได้ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
   ไป  ไม่ไป 
 
 ถ้าไม่ไปเนื่องจากเหตุใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  ไม่ชอบผู้สมัคร  ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ 
  เบื่อหน่ายการเลือกตั้ง  ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ไม่เข้าใจวิธีการลงคะแนน  ไม่ทราบวันเลือกตั้ง 
  อ่ืนๆ ระบุ............................................. 
 
 ๓) เพราะเหตุใดท่านจึงไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่
ผ่านมา  
 (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  ต้องการได้คนที่ตนพอใจไปเป็นผู้แทน  เจ้าหน้าที่ราชการร้องขอ 
  ผู้สมัคร / หัวคะแนนร้องขอ  เพ่ือน / ญาติพ่ีน้องชวน 
  ไปด้วยจิตส านึกของตนเองโดยถือเป็นหน้าที่  นิยมในตัวผู้ลงสมัคร 
 
 ๔) ท่านติดตามข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากแหล่งข่าวใด (ตอบได้
มากกว่า ๑ ข้อ) 
  หนังสือพิมพ์  ป้ายโฆษณา / แผ่นปลิว 
   โทรทัศน์  ไปฟังการหาเสียงด้วยตนเอง 
  พูดคุยกับเพื่อน/ญาติพ่ีน้อง  วิทยุชุมชน 
   Social Media (โซเชียลมีเดีย)  อ่ืนๆ ระบุ............................... 
 
 ๕) ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบ่อยเพียงใด 
  ทุกวัน  บ่อยครั้ง 
  บางครั้ง / นานๆ ครั้ง  ไม่เคยเลย 
 
 



๑๗๓ 

 
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 ทั่วไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องค าตอบที่ต้องการ  

 
 

การไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง 
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลัก
ธรรมาธิปไตย 
๑. ท่านได้รับข่าวสารการเลือกตั้งสม่ าเสมอ           
๒. ท่านได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้           
๓. ท่านรับข่าวสารโดยใช้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ไม่หลงเชื่อข่าว
ลวงหรือข่าวโคมลอย 

          

๔. เมื่อท่านได้รับข่าวสารการโจมตีกันด้วยข้อมูลไม่เป็นประโยชน์
จะไม่เชื่อโดยไม่ไตร่ตรองก่อน   

          

๕. ท่านรับฟังข่าวสารหรือความคิดเห็นจากผู้อ่ืนได ้           
๖. ท่านได้รับข่าวสารรูปแบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ชัดเจน 

      

๗. ท่านได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์เรื่องวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่
ในเขตชุมชนของท่าน 

      

๘. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งครบถ้วน
ทุกพรรคการเมือง 

      

๙.  ท่านได้รับทราบข่าวสารนโยบายของพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่
ลงสมัครในเขตของท่าน 

      

๑๐. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้ง
อย่างถูกต้อง 

      

๒) ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
๑. ท่านมีความผูกพันกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง             
๒. ท่านมีความเชื่อมั่นในนโยบายที่ดีงามถูกต้องของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง 

          

๓. ท่านตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากผู้ที่ เคยเป็น
ผู้แทนราษฎรมาก่อน 

          



๑๗๔ 

 

 

การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ัวไป 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๔. ท่านมีการพิจารณาคุณสมบัติผู้เหมาะสมกับการเลือกตั้งครั้งที่
ผ่านมานี้อย่างถี่ถ้วน 

          

๕. หากมีหัวคะแนนมาเสนอให้ท่านเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ท่าน
จะเลือกตามหัวคะแนนเสนอ 

     

๖. ในพ้ืนที่ของท่านมีการร้องขอจากผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ให้เลือก
ผู้สมัครที่ตนเองสนับสนุน 

          

๗. ท่านน านโยบายของผู้สมัครแต่ละคนมาพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและน่าจะเป็น 

     

๘. ท่านจะไม่ปล่อยให้อคติส่วนตัวมาบดบังความคิดในการตัดสินใจ
เลือกตั้งของตนเอง 

     

๙. ท่านพิจารณาผู้สมัครจากพรรคเล็ก หรือพรรคการเมืองที่ไม่เป็น
กระแส ให้มีโอกาสได้รับคะแนนเสียงด้วย 

     

๑๐. ท่านพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องเป็นคนดีที่
มีความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ 

     

๓) ด้านการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ตามหลักธรรมาธิปไตย 
๑. ท่านได้ท าการประเมินและจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้งก่อนการ
เลือกตั้ง 

     

๒. ท่านเคยท าตารางประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแต่ละคน 

     

๓. ท่านจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้งจากนโยบาย และความ
เหมาะสมมากกว่า ความคุ้นเคยหรือความมีอิทธิพล 

     

๔. ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งจากความถูกต้อง หลักการ 
เหตุผล มุ่งเน้นความถูกต้องมาก่อนเสมอ 

     

๕. ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งจากความชอบส่วนบุคคล      
๖. ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีความรู้ ความซื่อสัตย์      
๗. ท่านได้ท าการประเมินพรรคการเมืองจากนโยบาย ชื่อเสียงของ
พรรค ผลงานของพรรคขณะเป็นรัฐบาล และพรรคสามารถช่วยท า
ประโยชน์ได ้

     

๘. ท่านประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง จาก
อุดมการณ์ทางการเมือง 

     



๑๗๕ 

 

 
 
 
 

การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ัวไป 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๙. ท่านเปลี่ยนความคิดในการตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และพรรคการเมือง หลังจากได้พิจารณาและเปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสียของผู้สมัครแต่ละคน 

     

๑๐. ท่านประเมินและจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรค
การเมืองโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่า
อุดมการณ์และความชอบทางการเมือง 

     

๔) การตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ตามหลักธรรมาธิปไตย 
๑. ท่านให้โอกาสผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนที่เหมาะสม      
๒. ท่านตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองจาก
นโยบายมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

     

๓. ท่านตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยไม่สนใจผู้มีอ านาจ 
หรือผู้มีอิทธิพล 

     

๔. ท่านไม่ปล่อยให้ความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมืองมามี
บทบาทเหนือนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

     

๕. ท่านไม่ปล่อยให้ความสนิทสนมส่วนตัวมามีอ านาจเหนือการ
ตัดสินใจที่ดีแล้วของท่านในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 

     

๖. ท่านไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ทางการเมืองมามีบทบาทเหนือการ
ตัดสินใจของท่านในการลงคะแนนเสียง 

     

๗. ท่านไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะต้องการให้ได้คนดีเข้าไป
ท าหน้าที่แทนท่าน 

     

๘. แม้มีการเสนอข้อแลกเปลี่ยน เช่น เงินทอง หรือผลประโยชน์
อ่ืน ๆ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนการตัดสินใจของท่านได้ 

     

๙. การตัดสินใจของท่านเกิดขึ้นเพราะต้องการเห็นการพัฒนาของ
ประเทศเดินหน้าไปได้ตามระบอบประชาธิปไตยอันทรงมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

     

๑๐. ท่านสนับสนุนการปกครองประเทศด้วยหลักธรรมาธิปไตย คือ
เอาธรรมเป็นหลักในการบริหารประเทศ 

     



๑๗๖ 

 
 
ตอนที่ ๔ แบบสอบถามปลายเปิด (Open) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรค พรอมทั้งข้อเสนอแนะต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 

๑.  ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 ๑.๑ ปัญหาและอุปสรรค        

           
            

 ๑.๒ ข้อเสนอแนะ         
           
            

 
๒.  ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งตามหลักธรรมาธิปไตย 
 ๒.๑ ปัญหาและอุปสรรค        

           
            

 ๒.๒ ข้อเสนอแนะ         
           
            

 
๓. ด้านการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง  

๓.๑ และอุปสรรค         
           
            

๓.๒ ข้อเสนอแนะ         
            
             

 
๔) การตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ตามหลักธรรมาธิปไตย 
 ๓.๑ และอุปสรรค         

           
            

๓.๒ ข้อเสนอแนะ         
            
             

__________________________________________ 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ในต าบลต้าผามอก 

อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

 

  
 
ตอนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ถูกสัมภาษณ.์...................................................................................................................................... 

คุณวุฒิ................................................................................................................................................... 

ต าแหน่ง................................................................................................................................................ 

ผู้สัมภาษณ.์..................................................................................วันทีส่ัมภาษณ์.................................... 

สถานที.่.................................................................................................................................................. 
 

ตอนที่  ๒   ข้อค าถามสัมภาษณ์ 
 

๒.๑ การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความ
สม่ าเสมอหรือไม่อย่างไร 

๒.๒ รูปแบบและวิธีการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งเป็นอย่างไร 
๒.๓ รูปแบบและวิธีการประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง  
๒.๔ การตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเกิดความ

เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยใด 
 ๒.๕ ปัญหาในกระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในเขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ เป็นอย่างไร 
 ๒.๖ ข้อแนะน า ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนากระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนใน
เขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ควรเป็นไปอย่างไร 



๑๗๙ 
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