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Abstract   
 

Code of project :    Social 042/2556   
Project name  :    ATTITUDE AND BEHAVIOR OF THE REPRESENTATIVE ELECTIONAL  
                             RIGHT USAGE OF COMMUNITY BEADERS IN HUA HIN MUNICIPALITY  
                             PRACHUAPKHIRIKHAN PROVINCE 
Researcher name :  KANJANA  PUNOIAM,  TASANEE  SINCHAREON,                              
                               VEERAWAN  PINCHUMPHOLSANG, NITTAYA  MANEENAK 
 

 The research named Attitude and Behavior of the Representative Electional  
Right Usage of Community Leaders in Huahin Nunicipality, Prachuapkhirikhan Province 
has purposes for studying attitude and behavior of representative electional right usage 
of community leaders in Huahin Municipality, Prochuapkhirikhan and knowing how 
they think before going to elect their representative of the leaders on Huahin 
Municipality, Prachuapkhirikhan. This will result community leaders have choices giving 
knowledge to community to do the right election. Sampling groups used in this 
research are 28 community leaders in Huahin Prachuapkhirikhan and 6 community 
leaders in Nongkae concluding 34 communities and 442 leaders. The sampling groups 
are defined by everyone has equally been selected. The questionnaire has been used 
as an equipment for collecting data with reliability of the test at 0.76 and analized 
data by using statistical package. 
 From the research we found that attitude and behavior of the Representative 
electional  Right Usage of community Leaders in Huahin Nunicipality, Prachuapkhirikhan 
Province generally is at high level. When it is considered one by one found that in the 
receiving data they follow through television radio and newspapers. In the attitude of 
voting for representative member they mostly paid attention in no buying votes. In the 
understanding of representative election they mostly understand that ones who have 
the right must be over completely 18 years. In the representative election behavior 
the leaders have role in announcement to everyone in the community to go for 
voting. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การเลือกต้ังเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมือง เมื่อเทียบกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองประเภทอ่ืนแล้ว ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยถือว่า การเลือกต้ังเป็นตัวบ่งช้ีที่สําคัญ
อันหน่ึงว่าในช่วงเวลาหน่ึง ว่าคณะบุคคลใด ได้ทําหน้าที่บริหารประเทศไปในทิศทางใด โดยคณะบุคคลน้ัน
ได้รับความเห็นชอบจากประชาชน ผู้ไปเลือกต้ังในจํานวนที่มากน้อยเพียงใด การเลือกต้ังจึงเป็นกิจกรรม
พ้ืนฐานที่มีการปฏิบัติในระบบการเมือง ระบบการเลือกต้ังภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงเน้นในเร่ือง
การปฏิรูปการเมือง ซึ่งเป็นกระบวนการเพ่ือการแก้ไขปัญหาการเมืองทั้งระบบ ขจัดการทุจริต สร้าง
เสถียรภาพทางการเมือง สร้างและส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรทางการเมือง และสร้างองค์กรตรวจสอบ
และด้านดุลการใช้อํานาจของรัฐบาล การเลือกต้ังระบบใหม่ ย่อมข้ึนอยู่กับความเข้าใจของประชาชนต่อ
ระบบการเลือกต้ัง รัฐบาล (บรรยงค์  ภําใส, 2544) 

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรหนึ่งที่ทําหน้าที่
รับผิดชอบ ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม องค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาชุมชน โดยได้มีการจัดต้ัง และดําเนินการเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 เพ่ือเป็นผู้นําของ
ชุมชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน  โดยเป็นผู้นําชุมชนเพ่ือทําหน้าที่ประสานนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชนได้มีกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริมการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุมชนในฐานะผู้นําชุมชน ในการดําเนินงานพัฒนาและ
ประสานกับหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะบทบาทตามหน้าที่ของกรรมการชุมชนตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 กรรมการชุมชนมีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังน้ัน ในการเลือกต้ัง   ในทุก ๆ ครั้ง ผู้นํา
ชุมชนจึงมีความสําคัญที่จะให้ความรู้แก่คนในชุมชนและการประชาสัมพันธ์ให้คนมาใช้สิทธิเลือกต้ัง จาก
ผลการวิจัย ของนภาพร  ไกรกังวาร, 2546 : 60-61 จากการศึกษาพบว่า ผู้นําชุมชนโดยท่ัวไปจะมีพ้ืน
ฐานความรู้ด้านกฎหมายการเลือกต้ังน้อย มีการศึกษาน้อย ไม่ค่อยได้รับรู้ติดตามข้อมูลข่าวสารมาก
เท่าที่ควร จึงเป็นผลให้การเลือกต้ังในแต่ละครั้ง มีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อยและมีปัญหาการทําผิดกฎหมาย
เลือกต้ังจํานวนมากหากผู้นําชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการคิดและตัดสินใจการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของสมาชิกในชุมชนอย่างมาก ไม่มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยท่ีดีแล้ว อาจตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มนักการเมืองที่พยามยามกระทําผิด
กฎหมายเลือกต้ังโดยวิธีการซื้อสิทธิ ขายเสียงในชุมชน ดังน้ัน ในการเลือกต้ังภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
จึงเป็นการพิสูจน์ว่า “คุณภาพการเมืองของไทยดีแค่ไหน” รวมถึงช้ีวัด “คุณภาพของประชาชนคนไทย”   
ไปในตัวด้วยเพราะหากประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ศึกษา ประวัติ ภูมิหลัง หรือหลงเชื่อ
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เพราะเห็นแก่อามิสสินจ้างผลร้ายก็จะตกอยู่กับประชาชน น่ันเอง และหากผู้นําชุมชนและประชาชน             
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศบรรลุเป้าหมาย          
ด้วยเหตุผล และความสําคัญดังกล่าว       

คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนเทศบาล
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชนมีสภาพชุมชน  ทั้งหมด 2 ตําบล 35 ชุมชน เพ่ือ
ดําเนินการเพ่ิมพูนความรู้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นการพัฒนาระบบ
การเมืองการปกครองให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยรวมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งท่ีจะศึกษาประเด็นต่อไปน้ี 
2.1  เพ่ือศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นํา

ชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
2.2  เพ่ือทราบแนวทางและวิธีการคิดในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นําชุมชน

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีผลให้ผู้นําชุมชมมีทางเลือกในการให้ความรู้กับชุมชนในการ
เลือกต้ังได้อย่างถูกต้อง 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นํา
ชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีการกําหนดขอบเขตของการวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 

3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  ในการกําหนดขอบเขตของเน้ือหาจะมุ่งเน้นในด้านเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ การเลือกต้ังของ

ชุมชนในเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประเมินความเป็นไปได้ในการให้มีทิศทาง
หลากหลายในการให้ความรู้ ทัศนคติ ของผู้นําชุมชน เก่ียวกับการรับรู้ข่าวสารการเลือกต้ัง ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการเลือกต้ังของชุมชน ให้ชุมชนสามารถบูรณาการในท้องถิ่นได้ 

3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ในการกําหนดขอบเขตของพ้ืนที่จะมุ่งเน้นพ้ืนที่ที่ได้ทําการสํารวจข้อมูลเพ่ือค้นหาหลักฐาน

และปรากฏการณ์ที่สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนที่สํารวจข้อมูลจากเทศบาล
อําเภอหัวหิน ที่พอเพียงต่อจํานวนที่นําไปวิเคราะห์ทางสถิติได้ คือ 2 ตําบลได้แก่  ตําบลหัวหิน 28 ชุมชม 
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และตําบลหนองแก 7 ชุมชน  (ยกเว้นชุมชนสุริโย) รวมชุมชนในเขตเทศบาลอําเภอหัวหินมีทั้งหมด 
จํานวน  34  ชุมชน    

 3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ที่ใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีผู้ วิจัยมุ่งศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ของผู้นําชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จํานวน 34  
ชุมชน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 รวมท้ังสิ้น  442 คน  

 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บข้อมูล 
 

4.1 วิธีการดําเนินการวิจัย 
            ในการดําเนินวิจัยเรื่องน้ีจะเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ดังน้ี กลุ่มประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้นําชุมชนเขตเทศบาลอําเภอหัวหิน 
ประกอบด้วย ผู้นําชุมชนในตําบลหัวหิน  และผู้นําชุมชนในตําบลหนองแก ซึ่งเป็นผู้บริหารในชุมชน 
เทศบาลอําเภอหัวหิน ปรากฏรายละเอียดพ้ืนที่ ดังน้ี 
     ตําบลหัวหิน  28  ชุมชน ได้แก่ 

1)  ชุมชนบ่อฝ้าย                  2)  ชุมชนตะวันสีทอง 
3)  ชุมชนวัดไกลกังวล                      4)  ชุมชนสมอโพรง 
5)  ชุมชนประชาร่วมจิตต์                6)  ชุมชนเขาน้อย 
7)  ชุมชนฟ้าสีคราม                           8)  ชุมชนนาปู่กล่ํา 
9)  ชุมชนรวมสุข                     10) ชุมชนประชาสามัคค ี
11) ชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา              12) ชุมชนทางรถไฟ 
13) ชุมชนทุ่งยายอ่ึง          14) ชุมชนศาลาร่วมใจ 
15) ชุมชนตาลเด่ียว                    16) ชุมชนสวนลิง 
17) ชุมชนเทพนิมิตร                   18) ชุมชนบ้านอ่างนํ้า 
19) ชุมชนแนบเคหาสน์                    20) ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ 
21) ชุมชนสมอเรียง                    22) ชุมชนชายทะเล 
23) ชุมชนพูลสุข                             24) ชุมชนเพชรสระสรง 
25) ชุมชนไร่นุ่น                             26) ชุมชนเขาพิทักษ์ 
27) ชุมชนกอล์ฟวิว                             28) ชุมชนสนามกอล์ฟ 

    ตําบลหนองแก 7  ชุมชน ได้แก่  
1)  ชุมชนหนองแก         2)  ชุมชนเขาตะเกียบ                        
3)  ชุมชนหัวดอน               4)  ชุมชนบ้านใหม่ – หัวนา   
5)  ชุมชนเขาเต่า        6)  ชุมชนหัวถนน      
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หมายเหตุ ชุมชนสุริโย ไม่สามารถนํามาใช้เป็นกลุ่มประชากรได้ เน่ืองจากประชากรส่วนใหญม่ี
อาชีพรับราชการทหารซึ่งต้องลงพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

โดยมีตําแหน่งในการบริหารงานชุมชน จํานวน 13 คน ดังน้ี                                                
1.  ประธานชุมชน 1 คน   2.  ที่ปรึกษา กลุ่มบริหารงานชุมชน 1 คน            
3.  รองประธานชุมชน 2 คน  4.  เลขานุการชุมชน 1 คน                           
5.  หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 8 คน   

ตารางที่ 1 ข้อมูลของผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองอําเภอหัวหิน 
 

ลําดับ 
พื้นที ่

เทศบาลอําเภอ 
หัวหิน 

จํานวนชุมชน 
 

ผู้นาํชุมชน 

1 ตําบลหัวหิน 28 13 x 28 = 364 
2 ตําบลหนองแก 6            13 x 6  = 78 

รวม 2 พื้นที ่  34 442 
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่ามีผู้นําชุมชน ในเทศบาลอําเภอ หัวหิน รวมทั้งสิ้น  442 คน ใน

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้กําหนดประชากร(Population) ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้นําชุมชนในพ้ืนที่เทศบาล
อําเภอหัวหิน ซึ่ง ประกอบด้วย ผู้นําชุมชนในตําบลหัวหิน  และ ผู้นําชุมชนในตําบลหนองแก รวมท้ังสิ้น 
442 คน ซึ่งเป็นไปตามตารางสําเร็จรูปสําหรับการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ แอนด์  
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) เป็นตารางแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น         
95 %  ที่มีระดับความเที่ยงตรงแม่นยําและความคลาดเคลื่อน ± 5 %  
 สําหรับวิธีการสุ่มตัวอย่างได้ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ซึ่งประชากรทุก
หน่วยมีโอกาสถูกเลือกมาอย่างเท่าเทียมกัน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ัน (Stratified Sampling) 
จําแนกประชากรออกเป็นกลุ่มดังตาราง 
 

ตารางที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบช้ัน 
 

รายการ จํานวนประชากร (ผู้นําชุมชน ) จํานวน 442 คน 
หัวหิน หนองแก รวม 

จํานวนประชากรแต่ละแห่ง 364 คน 78 คน 442 คน 
จํานวนขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
ในแต่ละแห่ง 

205 x 364 
442 

205 x 78 
442 

 

168 36  204 
รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 204 
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จากตารางดังกล่าวจะสุ่มตัวอย่างจากผู้นําชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลอําเภอหัวหิน 204 คน  ซึ่ง 
ประกอบด้วย ผู้นําชุมชนในตําบลหัวหิน  168  คน และ ผู้นําชุมชนในตําบลหนองแก 36 คน  หลังจากนั้น
ใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก (Lottery Method) จนได้จํานวน
ครบตามที่ต้องการ 

ในการดําเนินการวิจัยเร่ืองน้ีมีการอธิบายถึงวิธีการดําเนินการวิจัยโดยเขียนเป็นรูปแบบแผนภาพได้
ดังน้ี  

  
                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบเป้าหมายในการดําเนินการวิจัย 

 
4.2 สถานที่ทําการทดลอง/เก็บข้อมูล 

ในการรวบรวมข้อมูลกําหนดให้มีแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ  
4.2.1  ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ  งานวิจัยที่

เก่ียวข้อง รวมถึงเอกสารและรายงานต่าง ๆ จากรายงานประจําปีของเทศบาลเมืองหัวหิน                   
4.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้ด้วยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร และกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งได้แก่ประชาชน (ผู้นําชุมชน) ในชุมชน จํานวน 34  ชุมชน โดยกําหนดให้มีข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 

1.  ข้อมลูเบ้ืองต้นของชุมชน ได้แก่ ประชาชน (ผู้นําชุมชน) ทึ่มีประสบการณ์จากอาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน 

2.  ข้อมลูเกี่ยวกับแนวทางการเป็นไปได้ที่ประชาชนพ่ึงได้รับ 
3.  ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่ประชาชนพึงได้รับ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาใน

การเก็บรวบรวบข้อมูลต้ังแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2556  

 

 

 

ประชาชน (ผู้นํา
ชุมชน) มีความพึง

พอใจในการให้ความรู้
ทัศนคติและพฤติกรรม
การเลือกต้ังในชุมชน 
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ศักยภาพของผู้นํา
ชุมชนในอําเภอ      

หัวหิน ที่มีพืน้ที่ดแูล 
ทั้งหมด 34 ชุมชน 

 
 
1 

การสร้างทัศนคติ
และพฤติกรรมการ
ใช้สิทธิเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของผู้นํา
ชุมชนเทศบาล     

2 

ทัศนคติและ
พฤติกรรม
การใช้สิทธิ
เลือกต้ัง
สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 
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5.  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 5.1  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเลือกต้ัง  หมายถึง  การรับรู้ว่าจะมีเหตุการณ์เลือกต้ัง
เกิดขึ้น การรับรู้ช่ือและเลขหมายของผู้สมัครรับเลือกต้ัง การรับรู้สถานการณ์การแข่งขันเพ่ือเอาชนะการ
เลือกต้ังของผู้สมัคร โดยทาง โทรทัศน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์  วารสารต่าง ๆ    และจากหน่วยงานของรัฐ    
 5.2  ทัศนคติ  หมายถึง  ความรู้สึก ความคิด ของผู้นําชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
           5.3  ผู้นําชุมชน  หมายถึง  ตัวแทนประชาชนในชุมชนที่มาจากการจัดการเลือกต้ัง ตามระเบียบ 
ว่าด้วยกรรมการชุมชน 2534 จาก  34  ชุมชน จํานวน 442  คน  
            5.4  พ้ืนที่เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตการปกครองของเทศบาลเมือง        
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีชุมชนทีไ่ด้รับการจัดต้ัง รวมท้ังสิ้น 34 ชุมชน  
            5.5  การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง หมายถึง การที่ผู้นําชุมชนแสดงถึงพฤติกรรมในการไปใช้สิทธิเลอืกต้ัง
โดยความสมัครใจ 
   5.6  พฤติกรรมการใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง  หมายถึง การออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังของผู้นําชุมชน
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 6..  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
6.1   ทําให้ทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นํา

ชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
6.2   เป็นแนวทางให้ผู้นําชุมชมปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีและถูกต้องของประชาชนต่อการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6.3   เป็นแนวทางในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และหายุทธวิธีในการใช้สื่อที่เกิดประโยชน์ใน

การประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

 

      
 

 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาเรือ่ง  ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นํา
ชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางการนําเสนอในส่วนของ
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องตามลําดับ ดังนี้  

1.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ทัศนคติ และพฤติกรรม  
  2.   แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง   

3.   แนวคิดเกี่ยวกับผู้นําชุมชน  
4..   ระเบียบเทศบาลเมืองหัวหินว่าด้วยกรรมการชุมชน ฉบับแก้ไข พ.ศ.2556              
5.   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา                            

     ผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2554 
6.   งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ และพฤติกรรม 
1.1  ความหมาย คุณลักษณะ องค์ประกอบ หน้าท่ี ประโยชน์และการเกิดทัศนคติ หรือ 

เจตคติ (Attitude) เป็นศัพท์ทางจิตวิทยาการศึกษา เป็นความเช่ือ ความรู้สึก และเครื่องแสดง
พฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงมีผู้ศึกษาและให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

      1.1.1  ความหมายของทัศนคติ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : อ้างถึงใน สุริยา  ถิตย์ฉาย, 2544 : 21) 
ได้ให้ความหมายของทัศนคติ ว่า หมายถึง ความรู้สึกส่วนตัวท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ต่อเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เป็นคําสมาสระหว่างคําว่า “ทัศนะ” ซ่ึงแปลว่า ความคิดเห็น กับคําว่า “คติ” ซ่ึงแปลว่า แบบอย่าง
หรือลักษณะ เม่ือรวมกันเข้าจึงแปลว่าลักษณะของความเห็น 
  ชูชีพ  อ่อนโคกสูง (2550 : 108 ) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความพร้อมที่จะ
ตอบสนองหรือแสดงความรู้สึกต่อวัตถุ สิ่งของ คน สัมผัสอ่ืน ๆ ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงความรู้สึก
หรือการตอบสนองดังกล่าว อาจเป็นไปในทางชอบ (เข้าไปหา) หรือไม่ชอบ (หลีกเลี่ยงถอยหนี) 
  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2534 : 4) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า หมายถึงความ
พร้อมในการกระทําของบุคคลต่อสิ่งใด บุคคลใด ความพร้อมดังกล่าวของบุคคลเห็นได้จากท่ีบุคคลแสดง
ต่อสิ่งนั้น ว่าชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
 
 
 

 1.1.2  ลักษณะสําคัญของทัศนคติ 
    ฑิตยา  สุวรรณะชฏ (2527 : 79-80) กล่าวถึง ลักษณะของทัศนคติไว้ว่า เป็นสิ่งที่
ช้ีบอกทิศทางของการแสดงออกของบุคคล หรือสถานการณ์ และเป็นท่ียอมรับกันระหว่างนักวิชาการ 
ว่า ทัศนคติมีลักษณะสําคัญ  4  ประการ  คือ 

1. เป็นสภาวะก่อนที่จะมีพฤติกรรมโต้ตอบ ( predisposition to respond ) ต่อ 
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เหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึง่โดยเฉพาะ หรือจะเรียกว่าเป็นสภาวะพร้อมที่จะมีพฤติกรรมจริง 
2. มีความคงตัวอยู่ในช่วงระยะเวลา ( persistent over time ) แต่ไม่ได้ 

หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. เป็นตัวแปรแฝงที่จะนําไปสู่ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับความรู้สึกนึก 

คิดไม่ว่าจะเป็นในรูปของการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึก ตลอดจนการที่จะต้องเผชิญ
หรือหลีกเลี่ยงต่อสิ่งใดสิง่หนึง่ 

4. มีคุณสมบัติของแรงจูงใจในอันที่จะทําให้บุคคลประเมิน และเลือกสิ่งใดสิง่หน่ึง  
ซ่ึงหมายความต่อไปถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงด้วย 
 นอกจากนี้ พจน์  เพชรบูรณิน (2530 : 24-25  อ้างถึงใน สุปภเดช  จรัสไพบูลย์, 
2538 : 6) กล่าวว่าลักษณะสาํคัญของทัศนคติยังอาจแยกพิจารณาออกได้ ดังน้ี 
  1.   ทัศนคติไม่ใช่พฤติกรรมเปิดเผยท่ีมีต่อวัตถุทางสังคม หรือบุคคลแต่เป็นสภาพที่
ใกล้ชิดต่อเน่ืองกับการกระทาํ 

2.   ทัศนคติเป็นเคร่ืองกระตุ้นอย่างสําคัญที่จะกําหนดพฤติกรรมเปิดเผยของบุคคล 
แต่ในขณะเดียวกันก็อยู่ในขอบเขตจํากัดของแต่ละบุคคล 

3.   ก่อนจะเกิดทัศนคติต้องมีสิ่งเร้า ทัศนคติเป็นเพียงพฤติกรรมแบบปกปิด                   
1.1.3 . องค์ประกอบของทัศนคติ 

   ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2534 : 27)  ได้อธิบายถึง องค์ประกอบของทศันคติ  ว่ามี     
3 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ 
  1. องค์ประกอบทางด้านความรู้ หรือความคิด ( Cognitive Component) หมายถึง 
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง จะต้องประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นลําดับแรก และ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นในด้านท่ีว่า สิ่งน้ันมีคุณ หรือโทษมากน้อยเพียงใด เป็นความรู้สึกหรือความเช่ือถือ
ที่ใช้ประเมินสิ่งนั้น 
  2.  องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Effective Component ) หมายถึง ความรู้สึกชอบ 
หรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ความรู้สึกน้ันจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ เม่ือบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับคุณ
หรือโทษของสิ่งนั้นแล้ว 
  3.  องค์ประกอบด้านความพร้อมท่ีจะกระทํา (Action Tendency Component) 
หมายถึง ความพร้อมหรือความโน้มเอียง ที่บุคคลน้ันจะประพฤติปฎิบัติเม่ือบุคคลท่ีมีความรู้เชิงประเมิน
ค่า และมีความรู้สึกชอบ ไม่ชอบส่ิงน้ันแล้ว สิ่งที่ตามมา คือ ความพร้อมในการกระทําการ ที่สอดคล้อง
กับความรู้สึกของตนต่อสิ่งน้ัน 

 1.1.4  หน้าท่ีและประโยชนข์องทัศนคติ 
   จิระวัฒน์  วงสวัสดิวัฒน์ (2529 : 9 ) ได้กล่าวถึงหน้าท่ีและประโยชน์ของทัศนคติว่ามี 
3 ประการ คือ 
  1.  หน้าท่ีให้ความเข้าใจ (Understanding of Knowledge Function ) ทัศนคติ
หลายอย่างช่วยให้เข้าใจโลกและสภาพแวดล้อม ได้เรียนรู้ และเข้าใจการกระทําของบุคคลในสังคม
สามารถอธิบาย และคาดคะเนการกระทําของตนเองและบุคคลอ่ืน 
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  2.  หน้าท่ีป้องกันตนเอง (Ego-defense of Protext Their Self-esteem) บ่อยคร้ัง 
ที่บุคคลจําเป็นต้องหาทางออกให้กับตนเอง เพ่ือความสบายใจ เป็นต้นว่าคนท่ีชอบพูดว่าคนอ่ืนตรง ๆ   
ก็จะหาทางออกไปป้องกันตนเองดีกว่า การท่ีตนทําเช่นนั้นก็เพราะมีความจริงใจกับเพ่ือน 
  3.  หน้าท่ีในการปรับตัว (Adjustive Function of Need Satisfaction ) ทัศนคติจะ
ช่วยบุคคลในด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยปกติบุคคลมักจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสาํคัญ และจะพัฒนาทัศนคติแนวทางที่คาดว่าจะสนองความต้องการของ      
ตนได้ เช่น คนหันมาชอบการศึกษาเล่าเรียน เพราะเช่ือว่าการศึกษาสูงจะช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

1.1.5  การเกิดทัศนคติ 
  Foster (1952 อ้างถึงใน รณรงค์  นครจินดา, 2544 : 15) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ       
การเกิดทัศนคติว่าขึ้นอยู่กับสาเหตุ 2  ประการ คือ  
  1.  ประสบการณ์ที่บุคคลมีต่อบุคคล หรือสถานการณ์ ทัศนคติจึงเกิดจากการได้พบ
เห็น คุ้นเคยสัมผัส ได้ทดลอง เป็นต้น ถือเป็นประสบการณ์ตรง และการได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็นรูปภาพ หรือ
ได้อ่านจากสิ่งต่างๆ แต่ไม่ได้พบเห็นหรือสัมผัสโดยตรงด้วยตนเอง ถือเป็นประสบการณ์อ้อม  
  2.  ค่านิยมและการตัดสินค่านิยม เนื่องจากกลุ่มคนแต่ละกลุ่มมีพ้ืนฐานแตกต่างกัน 
ค่านิยม และการตัดสินค่านิยมจึงไม่เหมือนกัน ค่านิยมของกลุ่มต่อสิ่งเดียวกันอาจแตกต่างกัน 
  นอกจากนี้ ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526 : 4-6) ยังได้กล่าวถึงการเกิดทัศนคติที่สําคัญ 
ได้แก่ 
  1.  ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) คือ การมีประสบการณ์เฉพาะ
อย่างกับสิ่งที่เกี่ยวกับทัศนคติน้ัน  
  2.  การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (Communication From Experience) ทัศนคติ
หลายอย่างของบุคคลเกิดขึ้นจากผลของการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนรู้
อย่างไม่เป็นทางการ 
  3. สิ่งท่ีเป็นแบบอย่าง (Model) ทัศนคติบางอย่างเกิดขึ้นจากเหตุการณ์บางอย่าง 
บุคคลจะมองเห็นว่าบุคคลอ่ืนมีการปฏิบัติอย่างไร ขั้นตอนต่อไปบุคคลนั้นจะแปลความหมายของการ
ปฏิบัติการ นั้น ในรูปแบบของความเช่ือ ทัศนคติ ซ่ึงมาจากการปฏิบัติของเขา  
  4. องค์ประกอบเกี่ยวกับสถาบัน (Institution Factors)  เช่น  โรงเรียน สถานที่
ประกอบพิธีทางศาสนา หน่วยงานต่างๆ สถาบันเหล่าน้ีจะเป็นแหล่งท่ีมา และส่ิงสนับสนุนให้เกิด
ทัศนคติอย่างชัดเจน 

ปฏิมา ชพานนท์ (2544 : 10) มีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดทัศนคติน้ันขึ้นอยู่กับปัจจัย 
ดังต่อไปนี้ 

1. ประสบการณ์ที่มีต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์จากการได้พบได้เห็น ได้ 
ยิน หรือได้อ่านเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ แต่ไม่ได้เห็น และไม่ได้ทดลองจรงิด้วยตัวเอง ก็ถือเป็นประสบการณ์ 
อ้อม ( indirect experience )  เน่ืองจากทัศนคติเกิดจากการรับทราบ ดังน้ัน บุคคลไม่อาจเกิดทัศนคติ
ต่อสิ่งที่เขามิได้มีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้เลย 

2.  ค่านิยมและการตัดสินค่านิยม การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ 
ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือจะมีความรู้สึกว่าสิ่งน้ันถูกหรือผิดย่อมข้ึนอยู่กับวัฒนธรรม ค่านิยม และมาตรฐาน
ของกลุ่มท่ีบุคคลใช้ชีวิตอยู่ 
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3.  การเรียนรู้แบบโยงความสัมพันธ์ โดยการนําเอาสิ่งเร้าท่ีเป็นกลางไปเข้าคู่กับสิ่งเร้า
ที่มีอํานาจ ทําให้บุคคลต้องตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน ในที่สุดสิ่งเร้าที่เป็นกลางน้ันจะมีอํานาจ
ทําให้เกิดการตอบสนองนั้นตามไปด้วย 

4.  การเรียนรู้จากผลกรรม โดยการท่ีบุคคลเรียนรู้ผลการกระทําในอดีต ถ้าผลกรรม
นั้นน่าพึงพอใจก็มีแนวโน้มท่ีจะกระทําอย่างนั้นอีก 

5.  การเกิดทัศนคติจากการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบ โดยเกิดจากการเลียนแบบ
ผู้อ่ืน โดยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติน่าเลื่อมใส เพียงแค่เห็นตัวอย่างจากผู้อ่ืนบุคคลก็สามารถเรียนรู้ได้แล้ว 

สรุปได้ว่าทัศนคติเป็นความคิด ความเช่ือหรือความรู้สึกอันเกิดจากสิ่งเร้าท่ีมาในรูป 
ของประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมผา่นกระบวนการเรียนรู้ แล้วผา่นออกไปสู่พฤติกรรม การ
แสดงความคิดเห็น หรือเหตุผล ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาสนองตอบ ดังภาพที่ 2 ข้างล่าง 
 
 

 
ภาพท่ี 2  การเกิดทัศนคติ 
ที่มา : ปฏิมา ชพานนท์. ทัศนคติต่อการทํางานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ในสังกัดสํานักงานเขตส่วนภมูิภาค เขต 22. วิทยานิพนธ์. 2544, หน้า 11. 
 

  1.1.6  การเปล่ียนทัศนคติ 
พัชนี วรกวิน ( 2521 : 85-86) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติว่า 

ขึ้นอยู่กับสาเหตุ 5 ประการ คือ เนื่องจากทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งต่าง ๆ น้ัน เกิดจากประสบการณ์
และการเรียนรู้ทั้งสิ้น ดังน้ัน จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามประสบการณ์ที่บุคคลนั้นได้รับเพ่ิมข้ึน
เพียงแต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจจะเร็วหรือช้าเท่านั้นซ่ึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอนดังน้ี 

1. การใส่ใจ ( attention ) เป็นความสนใจในการรับฟัง ถ้าบุคคลไม่ให้ความสนใจ 
ที่จะฟังแล้ว ขบวนการต่อไปจะไม่เกิดข้ึน และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ สาเหตุที่ทําให้คนสนใจ 
ได้แก่ ผู้สื่อความ และเนื้อหาของสารนั้น 

สิง่เรา้
-  บคุคล
 - สถานการณ์
- กลุม่
- ขอ้กําหนดสงัคม
- อืน่ ๆ

ทัศนคติ

ความรูส้กึ ( affect)

ความรู ้
( cognition)

พฤตกิรรม
 ( behaviors )

คําพดูทีแ่สดงออก
ถงึความรูส้กึ

คําพดูทีแ่สดงถงึความเชือ่

ปฏกิริยิาทีแ่สดงออก
การประพฤตปิฏบิตัิ
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2. ความเข้าใจ ( comprehension ) เป็นความเข้าใจในความหมายของสารนั้น  
ความยากหรือง่ายเกินไป จะทําให้ผู้ฟังไม่สนใจและไม่เข้าใจ 

3. การยอมรับ ( acceptance ) เป็นผลมาจากการใส่ใจและความเข้าใจ หาก 
บุคคลต้ังใจฟังและเข้าใจแจ่มแจ้ง จะเกิดการยอมรับ แต่หากไม่สนใจ และไม่มีความเข้าใจไม่เกิดการ
ยอมรับขึ้น 

4. การเก็บเอาไว้ ( retention ) เป็นความคงทน อาจจะเก็บไว้ระยะหน่ึงเม่ือเวลา 
ผ่านไป อาจเปลี่ยนไปหรืออาจจะยังคงอยู่ ถ้าตัวผู้สื่อมีความน่าเช่ือมาก การเก็บไว้ก็จะคงทนอยู่ได้นาน 

5. การกระทํา ( action ) บุคคลเม่ือเปลี่ยนทัศนคติ ก็จะเปลีย่นด้านการกระทํา 
ด้วย ซ่ึงมีผลต่อส่วนรวม ถ้าเราเปลี่ยนความเช่ือแล้ว แต่ไม่ได้ลงมือกระทํา ก็จะไม่มีผลกระทบกระเทือน
กับใคร 
 1.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
                1.2.1  ความหมายของพฤติกรรม  

   พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทําทุกอย่างของมนุษย์ ไม่ว่าการกระทําน้ัน ผู้กระทํา
จะกระทําโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ไม่ว่าคนอ่ืนจะสังเกตการณ์กระทําน้ันได้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าการ
กระทําน้ัน จะพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ ดังน้ัน การเดิน การยืน การคิด การตัดสินใจ การปฏิบัติ
หน้าท่ี การละท้ิงหน้าท่ี เป็นพฤติกรรมทั้งสิ้น (ธีระ  รามสูตร, 2535)  

1.2.2  ประเภทของพฤติกรรม 
   ประเภทของพฤติกรรมขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ใช้จัด ในที่น้ีจะใช้หลักการสังเกต 

หลักการรู้ตัวและหลักการยอมรับทางสังคมเป็นหลักเกณฑใ์นการจัด  
1. ใช้หลักการสงัเกต เป็นหลักเกณฑ์ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

- พฤติกรรมท่ีผู้อ่ืนสังเกตได้ 
- พฤติกรรมท่ีผู้อ่ืนสังเกตไม่ได้ 

2. ใช้หลักรู้ตัว  แบ่งประเภทพฤติกรรมออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
- พฤติกรรมท่ีผู้กระทํารู้ตัว และจงใจจะกระทําพฤติกรรมนั้น 
- พฤติกรรมท่ีผู้กระทําไม่รู้ตัว  

3. ใช้หลักการยอมรับทางสังคม  แบ่งประเภทพฤติกรรมออกเป็น  2  ลักษณะ คือ 
- พฤติกรรมท่ีพึงปะสงค์ 
- พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

 

2. แนวคิดเก่ียวกับการเลือกต้ัง   
 2.1  ความหมายของการเลือกต้ัง                                                                        
      จรูญ  สุภาพ  (2527 : 196)  ได้ให้ความหมายของการเลือกต้ังว่า หมายถึง วิชาการที่เปิด
โอกาสให้ราษฎรได้มีส่วนในการเลือกสรร และกําหนดเจ้าหน้าท่ีจะมาบริหางานด้านสาธารณะ การ
เลือกต้ังแบบประชาธิปไตยจะต้องเป็นความลับ และให้โอกาสราษฎรเลอืกโดยเสรี 
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      ธานินทร์  กรัยวิเชียร (2520 : 56)  ได้ให้ความหมายของการเลือกต้ังว่า หมายถึง การที่
ประชาชนได้เลือกบุคคลหน่ึงจากหลายคนหรือจากบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังบัญชีหนึ่ง หรือหลาย
บัญชีเพ่ือให้เข้าไปมีส่วนมีเสียงในคณะบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 

2.2   หลักเกณฑ์ในการเลือกต้ัง                                                                          
              เนื่องจากการเลือกต้ังเป็นสิ่ งท่ีกําหนดความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของระบอบ
ประชาธิปไตยประการหนึ่ง ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีจะทําให้การเลือกต้ัง 
เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรมที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์ที่สําคัญท่ีควรยึดถือ (ชุมชนเพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาชีวิต, 2535 : 35-57 อ้างถึงใน จิรายุ  ทรัพย์สิน, 2540 : 18-19) 
     1)   การเลือกต้ังเป็นไปโดยอิสระ (Free Voting)  หมายถึงการเลือกต้ังที่จะทําโดยเสรี
ปราศจากการบีบบังคับ ใช้อิทธิพลโดยมิชอบ คดโกง หรือชักจูงด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้บุคคลเลือกต้ัง
หรือไม่เลือกต้ังบุคคลใด หรือพรรคการเมืองใด 
     2)   การเลือกต้ังกระทําโดยทั่วถึง (Universal  Suffrage)  มีลักษณะบ่งถงึการใช้สทิธิที่
จํากัด เป็นแบบท่ัวถึงคือ ใหมี้สิทธิออกเสียงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิเลือกต้ังไว้อย่างชัดเจน 
     3)   การเลือกต้ังอย่างแท้จริง  (Genuine Election)  หมายถึง การจัดการเลือกต้ังท่ีบริสุทธิ์
ยุติธรรมหลักการ ดังกล่าวต้องกําหนดให้รัฐบาล ไม่คดโกงในการเลือกต้ัง 
    4)   หลักการลงคะแนนเสยีง  (Secret Voting)  หมายถึง การลงคะแนนเลือกต้ังที่มิได้มีคน
อ่ืนใดนอกจากตัวเองทราบว่ามีการลงคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ด การเลือกต้ัง ดังน้ี เป็นหลักการที่สนับสนนุ
การเลือกต้ังอิสระน่ันเอง 
    5)  การเลือกต้ังต้องเป็นไปโดยเสมอภาค ( Equal Suffrages) หมายความว่าคน ๆ หน่ึงมี
คะแนนเสียงทกุเสียงย่อมมีนํ้าหนักเท่ากันหลักการเลือกโดยเสมอภาคนี้ เป็นรากฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะในการปกครองระบอบประชาธิปไตย นั้น ความสําคัญไม่ไก้อยู่ที่เสรีภาพ หากอยู่ที่
ความเสมอภาค 
   6)  หลักการเลือกต้ังตามกําหนดระยะเวลา (Periodical Election ) คือ การมีกําหนด
ระยะเวลาในการอยู่ในตําแหน่ง เช่น 3 ปี 4 ปี  หรือ 5 ปี เม่ือครบกําหนดจะต้องพ้นจากตําแหน่ง เพ่ือ
จะได้มีการเลือกต้ังใหม่  
 

3.  แนวคิดเก่ียวกับผู้นําชมุชน   
 นภาพร  ไกรกังวาร (2546 : 25) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับผู้นําชุมชนไว้ ดังน้ี มนุษย์จําเป็นที่
จะต้องอยู่ร่วมกัน เพ่ือทําให้กลุ่มสังคมที่ตนอยู่ผ่านพ้นอุปสรรคนานับประการ การอยู่ร่วมกันก่อให้เกิด
ความปลอดภัย การสร้างกลุ่มท่ีเกิดข้ึนได้นั้น เนื่องมาจากเหตุที่ว่า คนชอบท่ีจะมีการสังสรรค์ หรือ
ต้องการปะทะสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันแล้ว ยังจะต้องมีบุคคลคอยดูการใช้กฎเกณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ผู้ดูแลน้ีเรียกว่าผู้นํา 
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 ปัจจุบัน ผู้นํามิใช่ผู้ที่ควบคุมให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสขุเท่านั้น แต่รวมไปถึงการสร้างชุมชนได้
เจริญก้าวหน้า ทั้งเป็นหลักหรอืศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกที่จะร่วมมือกันเพ่ือผสมผสานให้เกิดกิจกรรม
บางอย่าง  
 3.1  ความหมายของผู้นํา   ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังน้ี   

 “ผู้นํา” คือ ผู้ที่สามารถรวมคนให้เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน เพ่ือสามารถบรรลวัุตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้ให้ได้ (Simon & Smithburge & Thompson, 1974, p. 108) 

“ผู้นํา” คือ บุคคลที่ริเริ่มหรือส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงการกระทําของกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีควบคุมหรือประสานงานกิจกรรมต่างของสมาชิก
ภายในกลุ่ม (Fiedler, 1967, p. 8) 

“ผู้นํา” คือ บุคคลที่ถูกเลือกหรือได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้นํากลุ่มและมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม เพ่ือทําหน้าที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มและทําให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย (Dejnozka, 
1983, p. 94) 

“ผู้นํา” คือ บุคคลท่ีทําให้องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุความสําเร็จ โดยเป็นผู้
ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ ผู้นํา คือ บุคคลท่ีก่อให้เกิด
ความม่ันคงและช่วยเหลือบุคคลต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม (DuBrin A.J., 1998, p. 431 ) 

“ผู้ นํา” คือ บุคคลที่ ได้รับการยอมรับหรือยกย่องให้เป็นผู้นํา และต้องเป็นผู้ที่ มี
ความสามารถอันเกิดจากตัวของเขาเอง จนเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องของกลุ่มให้เป็นผู้นําและนํากลุ่มไปสู่
ความสําเร็จตามเป้าหมาย (วิเชียร วิทยอุดม, 2550, หน้า 2) 

“ผู้นํา” เป็นบุคคลท่ีทําให้องค์การประสบความก้าวหน้า เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความคิด
ริเริ่ม กล้าตัดสินใจ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2551, หน้า 11) 

วิภาดา คุปตานนท์ (2544, หน้า 237) ให้ความหมายไว้ว่า ผู้นํา หมายถึง บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการที่จะทําให้องค์การดําเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย โดยการใช้อิทธิพล
เหนือทัศคติและการกระทําของผู้อ่ืน 

อรุณ รักธรรม (2537, หน้า 187) ให้ความหมายของผู้นําว่า หมายถึง บุคคลซ่ึงได้รับการ
แต่งต้ังขึ้นหรือได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้า ผู้ตัดสิน เพราะมีความสามารถในการปกครอง บังคับ
บัญชา และจะพาผู้ใต้บังคับบัญชาหมู่ชนไปในทางท่ีดีหรือช่ัวได้ 
        กิติ  ติยัคคานนท์ (2543 : 12) ได้ให้ความหมายของผู้นํา คือ ผู้ที่มีศิลปะท่ีจะสามารถมี
อิทธิพลเหนือคนอ่ืนและนําบุคคลเหล่าน้ันไปโดยเขาให้ความไว้วางใจและเชื่อใจอย่างเต็มท่ี อีกท้ังให้
ความเคารพนับถือ ให้ความร่วมมือ และมีความม่ันใจในตัวผู้นําอย่างจริงใจและ กวี  วงศ์พุฒ (2535 : 
18)  ได้กล่าวว่า ความเป็นผู้นํา คือ  

1) พฤติกรรมของบุคคลเม่ือเข้าทําหน้าที่สั่งการหรือนํากิจกรรมของกลุ่ม เพ่ือให้เข้าสู่
เป้าหมายท่ีต้ังเอาไว้ร่วมกัน 

2) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอ่ืน ๆ เม่ือได้รับข่าวสารนั้นแล้วจะเกิดความเช่ือ หรือยอม
ทําตามคําแนะนําจากข้อมูลข่าวสาร น้ัน 

3) เป็นแบบหน่ึงของพฤติกรรมท่ีสามารถอธิบายได้ จากการรับรู้ของสมาชิกในกลุ่มว่าบุคคล
หน่ึงในกลุ่มมีสิทธิในการสร้างแบบ แล้วส่งให้สมาชิกในกลุ่มมีแบบของพฤติกรรมซ่ึงจําเป็น
สําหรับการเป็นสมาชิกในกลุ่ม 
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พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติขจร (2553, หน้า 38) หมายถึง บุคคลท่ีทําให้องค์การประสบ
ความก้าวหน้าและบรรลุผลสําเร็จได้โดยใช้อิทธิพลจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม และยังมีส่วนท่ีทําให้เกิด
วิสัยทัศน์ขององค์การและพนักงาน 

บุญทัน  ดอกไธสง (2551, หน้า 266) ผู้นํา คือ นักคิดสร้างชีวิตประชาชนให้มีความสุข 
ด้วยการพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และการปฏิบัติที่มีผลงาน  เป็นบุคคลที่เรียนรู้สภาพจิตใจ
ของตนเอง รู้จักศักยภาพของตนเอง เข้าใจในธรรมชาติ และสามารถปรับตัวได้สําเร็จ ทํางานด้วยใจ
มุ่งม่ัน รู้จักแบ่งปันเวลา เรียนรู้ความต้องการทั้งภายในและภายนอก 

 

 3.2  ผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน     
     เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ดําเนินงานพัฒนาชุมชน เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชน โดย

ส่วนรวมให้ดีขึ้นโดยการใช้แนวทางกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองและท้องถิ่น ในทางปฏิบัติการให้โอกาสประชาชนทุกคน
เข้ามาร่วมในการดําเนินงาน แสดงความคิดเห็น ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก และไม่สะดวกในการ
ดําเนินงาน ดังน้ัน จึงจําเป็นจะต้องมีการคัดเลือก สรรหาตัวแทนของประชาชนท้ังหมดหรือกลุ่ม เพ่ือมา
เป็นผู้นําในการประสานงานิติดตามงาน ระดมความคิดเห็น ของชาวชุมชนและดําเนินการอ่ืนใด ในนาม
ของประชาชนในชุมชน ซ่ึงผู้ที่จะมาเป็นผู้นําของประชาชน ในรูปแบบของการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร ก็คือ “กรรมการชุมชน”  
   ดังน้ัน ผู้นําชุมชนท่ีเป็นทางการของเทศบาลเมืองหัวหิน  ก็คือ กรรมการชุมชน ซ่ึงมาจากการ
เลือกต้ังตามระเบียบเทศบาลเมืองหัวหินว่าด้วยกรรมการชุมชน  
  การดําเนินงานของกรรมการชุมชน  คณะกรรมการชุมชนมีอํานาจหน้าที่ ต่อไปน้ี 

1.   ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2.  ประสานงานและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการ  องค์กร  และหน่วยงานเอกชนต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน 
3.  พัฒนาชุมชนท้ังด้านทางกายภาพ  เศรษฐกิจและสังคม  โดยมีการส่วนร่วมของประชาชน  

และระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4.  เสริมสร้างความสามัคคี  และการวินัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
5.  ส่งเสริมวัฒนธรรม  ศีลธรรม  และ ประเพณีอันดีงาม 
6.  ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติ 
7.  เผยแพร่ผลงาน  ติดตาม  และรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เข้า

ไปปฏิบัติงานในชุมชนต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
8.  แต่งต้ังผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเป็นที่ปรึกษา  หรือคณะทํางานในฝ่ายต่างๆ 

    3.2.1  กรรมการชุมชนในบทบาทหน้าท่ีของผู้นําชุมชน 
   ผู้นําชุมชนอาจจําแนกได้ 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1  เรียกว่าผู้นําท่ีไม่เป็นทางการ ผู้นํา
ประเภทน้ีจะมีอยู่ทั่วไปในชุมชน อาจเป็นอดีตข้าราชการที่มีความรู้ มีผู้นับถือในชุมชน ผู้นําประเภทนี้
เรียกว่าผู้นําไม่เป็นทางการ  ส่วนประเภทท่ี 2  เรียกว่าผู้นําท่ีเป็นทางการ เป็นผู้ที่ทางราชการ ทาง
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รัฐวิสาหกิจ สมาคม หน่วยงานต่าง ๆ ได้แต่งต้ังและมอบหมายหน้าท่ี ตามกําหนดเวลา เช่น ผู้นําชุมชน
ที่มาจากการเลือกต้ังจากคนในชุมชนให้อยู่ในวาระได้ครั้งละ 4 ปี  
  ประธานกรรมการชุมชน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการชุมชน  และเป็นประธานในท่ีประชุม 
2. ควบคุมดูแลการติดตามผลการดําเนินงานในชุมชนในการติดต่อ  ประสานกับหน่วย

ราชการ  องค์กร  และหน่วยงานราชการ   องค์กร  และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ 
3. หน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี  หรือท่ีคณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 

4.  ระเบียบเทศบาลเมืองหัวหินด้วยกรรมการชุมชนฉบบัแก้ไข พ.ศ. 2556 
ตามแผนมหาดไทยแม่บท (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔ แผนงานย่อยพัฒนาองค์กรและ

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  กําหนดให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบส่งเสริมให้ชุมชน
เมืองจัดต้ังคณะกรรมการชุมชนข้ึน  โดยการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชนและกรมการปกครองได้
กําหนดรูปแบบชุมชนย่อยข้ึน   เพ่ือความเหมาะสมกับการแก้ไขสภาพปัญหาของชุมชน  เพ่ือให้การ
ดําเนินการจัดต้ังชุมชนย่อยดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท. ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ จึงได้กําหนดระเบียบข้ึนไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลเมืองหัวหินว่า ว่าด้วยกรรมการชุมชน  พ.ศ.  
๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ต้ังแต่วันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
 

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ 
(๑)  ชุมชนย่อย  หมายถึง   ชุมชนในเขตเทศบาลที่ประชาชนอาศัยอยู่รวมกัน  โดยมีสภาพพ้ืนท่ี

หรือภูมิศาสตร์ร่วมกัน  เช่น ในเขตแนวถนน  ตรอก  ซอย  อาคารบ้านเรือนแถวเดียวกัน   หรือมี
ลักษณะเป็น  BLOK หรือ ZONE  เดียวกัน อาทิ  ชุมชนแออัด   หรือหมู่บ้านจัดสรร  เป็นต้น 

(๒)  สมาชิกชุมชน  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงมีช่ืออยู่ในทะเบยีนบ้านในชุมชน 
ข้อ ๔ ประธานและกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนสมาชิกชุมชน 
ข้อ ๕ ผู้บริหารท้องถ่ิน  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๖ ในชุมชนหนึ่งให้มีประธานชุมชน ๑ คน  ที่ได้มาจากการเลือกต้ัง  และให้ประธานชุมชนเป็นผู้

สรรหารองประธานและคณะกรรมการฝ่ายต่าง  พร้อมผู้ช่วยฝ่ายตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๗ ประธานและคณะกรรมการชุนชนประกอบด้วยตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
(๑)  ประธานชุมชน  จํานวน  ๑  คน 
(๒)  รองประธานชุมชน (ไม่เกิน  ๒  คน ) 
(๓)  เลขานุการ  จํานวน  ๑  คน 
(๔)  ประชาสัมพันธ์  จํานวน   ๑  คน 
(๕)  หัวหน้าฝ่ายหรือกรรมการฝ่ายต่างๆ  คือ  ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  

เรียบร้อย  ฝ่ายคลัง ตําแหนง่อ่ืนใด  ตามที่คณะกรรมการชุมชนแต่งต้ัง 
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ข้อ ๘  ประธานและกรรมการชุมชนต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังน้ี 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  อายุ  ๒๕ ปีบริบูรณ์ 
(๓)  เป็นผู้มีรายช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในชุมชนน้ัน  และ/หรือเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนนั้นจริง  โดยได้รับการรับรองจากสมาชิกสภาเทศบาลประจําเขต 
   (๔) ปฏิบัติตนอยู่ในหลักศาสนา  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ  มีส่วนร่วมในกิจกรรม  ไม่ติดพนัน  ไม่
เกี่ยวข้องกับสิง่เสพติด  และไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงนิ  ตลอดจนยึดม่ันในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

(๕)  เป็นบุคคลท่ีประกอบอาชีพสุจริต ไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม 
(๖)  ไม่เป็นบุคคลที่ลมละลาย  คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗)  ไม่เคยถูกให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือสรา้งความเสียหายร้ายแรงแก่
ทางราชการ  องค์กร  หรือหน่วยงานท่ีสังกดั 
 (๘)  ไม่เป็นคนวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๙)  ไม่เป็นคนหูหนวกและเป็นใบ้  ซ่ึงไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 
(๑๐)  ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร 
(๑๑)  ไม่เป็นสมาชิกสภา  ซ่ึงมีหน้าท่ีในทางนิติบัญญัติ  สมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บรหิารท้องถิ่น  
หรือข้าราชการทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 

ข้อ  ๙  ประธานและคณะกรรมการชุมชนดํารงตําแหน่งวาระคราวละ  ๔  ปี นับแต่วันเลือกต้ัง 
ข้อ  ๑๐  ประธานและคณะกรรมการชุมชนพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ครบกําหนดตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ย้ายทะเบียนบ้านออกจากชุมชน 

  (๕)  ปรากฏว่าบุคคลดังกลา่วขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๘   หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘   
  (๖)  กรรมการว่างลงเกินกว่ากึง่หน่ึง  กรรมการส่วนที่เหลือให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่ง 
  (๗)  ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกต้ังในชุมชน  จํานวน  ๑  ใน  ๓  เข้าช่ือเสนอต่อประธานกรรมการชุมชนให้

กรรมการชุมชนคนใดคนหน่ึงพ้นจากตําแหน่ง  และกรรมการชุมชนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
ชุมชนทั้งหมดให้ความเห็นชอบ 

  (๘)  ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกต้ังในชุมชน  จํานวน  ๓  ใน  ๔  เข้าช่ือเสนอต่อผู้บริหารท้องถิน่  ให้
กรรมการชุมชนทั้งหมดทั้งชุดพ้นจากตําแหน่ง  และผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

  (๙)  ต้องโทษจําคุกฐานะกระทําความผิดในคดีอาญา  ยกเว้นการกระทําความผิดในคดีอาญา  
ยกเว้นการกระทําความผิดลหุโทษ  หรือกระทําความผิดโดยประมาท 
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ข้อ  ๑๑  ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเลือกต้ังตามความเหมาะสม 
ข้อ  ๑๒  ในชุมชนใดมีผู้สมัครจํานวน  ๑  คน  จะต้องมีการเลือกต้ังตามปกติ  โดยไม่ต้องนับ

เปอร์เซ็นต์คนท่ีมาใช้สิทธิ์  ( ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละชุมชน  ) 
ข้อ  ๑๓  ให้มาจากการเลือกต้ัง  หรือมติการประชาคมกําหนด 
ข้อ  ๑๔  ประธานคณะกรรมการชุมชนมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
(๒)  ประสานงานและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการ  องค์กร  และหน่วยงานเอกชนต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน 
(๓)  พัฒนาชุมชนท้ังด้านทางกายภาพ  เศรษฐกิจและสงัคม  โดยมีการส่วนร่วมของประชาชน  

และระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(๔)  เสริมสร้างความสามัคคี  และการวินัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
(๕)  ส่งเสริมวัฒนธรรม  ศีลธรรม  และ ประเพณีอันดีงาม 
(๖)  ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติ 
(๗)  เผยแพร่ผลงาน  ติดตาม  และรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เข้า

ไปปฏิบัติงานในชุมชนต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
 (๘)  แต่งต้ังผูมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา  หรือคณะทํางานในฝ่ายต่างๆ 

ข้อ  ๑๕  ผู้ได้รับแต่งต้ังตามข้อ  ๑๔  ( ๘ ) ให้พ้นตําแหน่ง 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  กรรมการชุมชนไม่น้อยกว่า  ๒  ใน  ๓  เห็นชอบให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๔)  กรรมการชุมชนซ่ึงเป็นผู้แต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง 

ข้อ  ๑๖  ผู้ให้อํานวยการกองสวัสดิการสงัคมและนักพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองหัวหิน  หรือ
เจ้าหน้าท่ีที่ผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชน 

ข้อ  ๑๗  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินจัดให้มีการประชุมกรรมการชุมชนคร้ังแรกภายใน  ๓๐  วัน วันนับ
แต่วันเลือกต้ัง  เพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการชุมชนตําแหน่งต่าง ๆ  โดยให้ผู้บริหารท้องถ่ินทําหน้าท่ี
ประธานในที่ชุมชน 

ข้อ  ๑๘  ประธานกรรมการชุมชน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) เรียกประชุมคณะกรรมการชุมชน  และเป็นประธานในท่ีประชุม 
(๒) ควบคุมดูแลการติดตามผลการดําเนินงานในชุมชนในการติดต่อ  ประสานกับหน่วยราชการ  

องค์กร  และหน่วยงานราชการ   องค์กร  และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ 
(๓) หน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบน้ี  หรือที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 

ข้อ  ๑๙  รองประธานกรรมการชุมชน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
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(๑)  ทําหน้าท่ีแทนประธานกรรมการชุมชนในกรณีที่ประธานกรรมการชุมชนไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่
อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

(๒)  ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 
 
 

ข้อ  ๒๐  เลขานุการ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
 (๑)  เตรียมการนัดประชุมและจัดระเบียบวาระการประชุม 
 (๒)  จดรายงานการประชุม 
 (๓)  จัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารของคณะกรรมการชุมชน 
 (๔)  ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 

ข้อ  ๒๑  ประชาสัมพันธ์  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
(๑)  จัดทําและเผยแพร่ข่าวสารต่างๆๆ 
(๒)  ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
(๓)  รับเรื่องราวร้องทุกข์และรวบรวมปัญหาต่างๆ  ของชุมชนเสนอต่อคณะกรรมการชุมชน 
(๔)  ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 

ข้อ  ๒๒  ฝ่ายปกครอง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
(๑) บําบัดทุกข์บํารุงสุข 

 (๒)  การดูแลชุมชนให้เป็นไปโดยกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและนโยบายส่วนรวมของชาติ 
 (๓)  การส่งเสริมให้ราษฎรสนใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข 
(๔)  การส่งเสริมให้ราษฎรสนใจในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕)  การส่งเสริมสามัคคีส่วนรวม 
(๖)  การดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน  เช่น  ไฟฟ้า

สาธารณะ 
(๗)  เรื่องอ่ืน ๆ  ที่ประธานชุมชนมอบหมาย 

ข้อ  ๒๓  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ   ดังน้ี 
(๑) ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
(๒) ช่วยเหลือดูแลและระมัดระวังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในชุมชน 
(๓) เรื่องอ่ืน ๆ ที่ประธานชุมชนมอบหมาย 
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ข้อ  ๒๔  ฝ่ายคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑)  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับคลัง  และทรัพย์สินชุมชน 
(๒)  เรื่องอ่ืน ๆ  ที่ประธานชุมชนมอบหมาย 

ข้อ  ๒๕  ฝ่ายสวัสดิการและสังคม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
(๑) สวัสดิการราษฎร 
(๒) การสงเคราะห์ยากจนท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
(๓) การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามธรรมชาติตามความจําเป็น 
(๔) เรื่องอ่ืน ๆ ที่กรรมการชุมชนมอบหมาย 

ข้อ  ๒๖  ฝ่ายสาธารณสุข  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) การรักษาพยาบาล 
(๒) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
(๓) การป้องกันโรค 
(๔) การวางแผนครอบครัว 
(๕) การรักษาภาวะแวดล้อมของชุมชนและป้องกันอันตรายอันเกิดจากภาวะแวดล้อมในชุมชน 
(๖) เรื่องอ่ืน ๆ  ที่กรรมการชุมชนมอบหมาย 

  ข้อ  ๒๗  ฝ่ายพัฒนา  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
(๑) การวางโครงการและแผนดําเนินงานพัฒนาและสง่เสริมอาชีพของราษฎรในชุมชน 
(๒)  การขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ   องค์การ   หรือเอกชนตามที่เห็นสมควรเพื่อปฏิบัติ

ตามโครงการ 
(๓)  การแก้ไขปัญหาอุปสรรค   ข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
(๔)  เรื่องอ่ืน ๆ  ที่ประธานชุมชนมอบหมาย 

   ข้อ  ๒๘  ฝ่ายการศึกษา   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
(๑)  การศึกษา 
(๒)  การลูกเสือ 
(๓)  กิจกรรมเยาวชน 
(๔)  กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา   ศิลปะ   วัฒนธรรม 
(๕)  การกีฬา 
(๖)  เรื่องอ่ืน ๆ  ที่ประธานชุมชนมอบหมาย 

 ข้อ  ๒๙  ให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละคร้ัง 
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ในกรณีที่กรรมการชุมชนไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๓  หรือท่ีปรึกษาของคณะกรรมการชุมชน 
ข้อ  ๒๗  เห็นสมควรให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนเป็นกรณีพิเศษให้ประธานการ  เรียก

ประชุมภายใน  ๗  วัน 
 ข้อ  ๓๐  การนัดประชุมต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  3  วัน พร้อมท้ังวาระการประชุมเว้น
แต่ได้นัดที่ประชุมแล้ว 
 ข้อ  ๓๑  การจัดระเบียบวาระการประชุม  ให้จัดลําดับดังต่อไปน้ี 

(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
(๒)  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(๓)  เรื่องเพ่ือทราบ 
(๔)  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังทีแ่ลว้ 
(๕)  เรื่องที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
(๖)  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

 ข้อ  ๓๒  การประชุมคณะกรรมการชุมชน   ต้องมีกรรมการชุมชนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
กรรมการชุมชนที่ดํารงตําแหน่งอยู่   จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ  ๓๓  เม่ือพ้นกําหนดวาระการประชุมไปแล้ว   ๓๐  นาที  กรรมการชุมชนยังไม่ครบองค์ประชุม  
ให้ประธานมีอํานาจขยายเวลาต่อไป   หรือจะเล่ือนการประชุมหรือจะประชุมปรึกษาหารือกันโดยไม่มี
การลงมติก็ได้   ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุมให้เลื่อนประชุมครั้งใหม่ภายใน  ๗  วัน 
 ข้อ  ๓๔  ในการประชุมให้ทีป่ระชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องท่ีอยู่ในระเบียบวาระและต้อง   ดําเนินการ
พิจาณาตามระเบียบการประชุมท่ีจัดไว้ 
 ข้อ  ๓๕  มติที่ประชุมให้ถือคะแนนสียงข้างมาก  หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ช้ีขาด
และให้ถือมตินั้นเป็นที่สุด 
 ข้อ  ๓๖  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนและคณะทํางานมีสิทธ์เข้าร่วมประชุมมีสิทธ์ิขออภิปราย
แสดงความคิดเห็นใดได้ก็ได้   แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงมติ  และให้คําปรกึษาแนะนําเกีย่วกับกิจการ
ชุมชน 
 
 
 ข้อ  ๓๗  ให้ประธานกรรมการชุมชนส่งรายงานการประชุมให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบภายใน  ๑๕  
วัน นับต้ังแต่วันประชุม 
 ข้อ  ๓๘  ให้นายกเทศมนตรี   เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
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บทเฉพาะกาล 
 ข้อ  ๓๙  กรรมการชุมชนซ่ึงได้รับการเลือกต้ังก่อนใช้ระเบยีบน้ี  ให้ปฏิบัติต่อไปจนกว่าระเบียบน้ี
ประกาศใช้   และพ้นหน้าท่ีจากการท่ีมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนขึ้นใหม่เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ระเบียบเทศบาลเมืองหัวหิน  ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
  (นายนพพร     วุฒิกุล) 
  นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน 
 
5.   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2554 

รายละเอียดแนบในภาคผนวกท้ายเล่ม 

6. งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  
 Bullock and Brass (1977 : 458)  กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การท่ี
บุคคลจะได้รับประโยชน์จาการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในการตัดสินใจกับสถาบันทางการเมือง
และสังคม 
 Lazarsfeld, Paul F. : Berlson. Bernard and Gaudet. Hazel.  (1944 : 257 -291)  ระบุ
ว่า “ปัจจัยทางสังคมเป็นตัวกําหนดท่ีสําคัญของพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง” ทฤษฎีน้ีเสนอว่า 
ปัจจัยทางสังคมอันเป็นภูมิหลังของบุคคล ทั้งในระดับกว้างทั่วไป เช่น สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ เช่ือชาติ ชีวิตในแต่ละวัย จนถึงช่วงที่จะมีการตัดสินใจก็มีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
 Mc  Closky. Herbert (1968 : 252)  ได้กล่าวถึง  การมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า เป็น
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นไปโดยความสมัครใจของสมาชิกในสังคมที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง ผู้ปกครอง 
และกําหนดนโยบายสาธารณะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 
 จิรายุ   ทรัพย์สิน  (2540 : บทคัดย่อ)  ได้ทําการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการ
เลือกต้ังผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ผลการศึกษาวิจัยพบ ว่า นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใน
ระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่ มีผลต่อความคิด เห็นของนิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่  อายุ และช้ันปีที่ศึกษา ส่วนปัจจัยด้านเพศ ภูมิลําเนา สาขาวิชาท่ี
ศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมการเลี้ยงดูจากครอบครัว รายได้ครอบครัว และความสนใจข้าวสารทาง
การเมืองการปกครอง ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 อดุลย์  นิลเปรม (2540 :  บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เร่ือง ทัศนคติของผู้มีอายุระหว่าง 18-20 ปี  ต่อ
การเลือกต้ัง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ



 
23 

พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้าน พบว่า ทัศนคติของผู้มีอายุ 18-20 ปี มีทัศนคติต่อการเลือก
ต้ังอยู่ในระดับสูง ในด้านโอกาสในการเลือกต้ัง และด้านกฎหมายเลือกต้ัง ส่วนท่ีเหลือมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านวิธีการเลือกต้ัง และด้านแนวโน้มในการเลือกต้ัง  
 สมประสงค์  เพชรสุวรรณ  (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติทางการเมืองของ
ประชาชนในจังหวัดสตูล ต่อการก้าวสู่ภาพลักษณ์รัฐบาลธรรมรัฐ ในด้านความมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของรัฐบาลภายใต้กลไกและกติกาการเลือกต้ัง ตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง 
พุทธศักราช 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีชนช้ันล่าง ไทย-พุทธ ผลการศึกษาพบว่า ชนช้ันล่าง ไทย-พุทธ 
จังหวัดสตูล เกือบทั้งหมด ร้อยละ 83.0 มีทัศนคติทางการเมืองในแง่ดีต่อการก้าวสู่ภาพลักษณ์รัฐบาล
ธรรมรัฐ ในด้านความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานองรัฐบาล ภายใต้กลไกและกติกาการเลือกต้ังตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง พุทธศักราช 2540 มีส่วนน้อยมาก เพียงร้อยละ 17.0 มีทัศนคติทาง
การเมืองในแง่ลบ 
 พรวิไล  เจริญลักษณ์ (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง วิสัยทัศน์ทางการเมืองของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาในเขตราชเทวี เก่ียวกับการก้าวสู่ภาพลักษณ์ของ รัฐธรรมนูญภายใต้
กลไกและกติกาเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง พุทธศักราช 2540) พบว่า การับรู้ข่าวสาร
ทางการเมือง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับและทิศทางของวิสัยทัศน์ทางการเมือง มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับระดับและทิศทางของวิสัยทัศน์ทางการเมือง การมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย ไม่มีความสัมพันธ์
กับระดับของวิสัยทัศน์ทางการเมือง แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทิศทางของวิสัยทัศน์ทางการเมือง 
และความมีประสิทธิผลของคณะ 
 บุษบา  ด้ามพรหม (2539 : 106 – 107) ได้ศึกษา เรื่องทัศนคติของชาวเทศบาลเมือง
อุบลราชธานี ต่อการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2538 พบว่า ในด้านพฤติกรรมความสนใจไปใช้
สิทธิออกเลือกต้ังนั้น แม้ว่าประชากรจะรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกต้ังเป็นอย่างดี แต่ก็ให้ความสนใจ
ไปใช้สิทธิน้อย โดยอ้างเหตุผลว่าติดธุระส่วนตัว ไม่ว่าง ไม่อยู่ ส่วนพฤติกรรมความสนใจ ไปใช้สิทธิเลือก
ผู้สมัครในวันเลือกต้ังน้ัน ประชาชนให้ทัศนะเหตุผลที่เลือกผู้สมัครเป็นทีมทั้งหมด เพราะเห็นเป็นคนรู้จัก
ชอบพอกันเป็นการส่วนตัว อีกทั้งหวังเพ่ือจะให้มาพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  การศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey  Study)  ใช้วิธีการทางสถิติทั้ง  2  ส่วน  
คือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  และสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics) โดย
การสอบถามข้อมูลจากประชากร ผู้นําชุมชนท้ังหมด จํานวน 34 ชุมชน  คณะผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปร
ตามกรอบแนวคิด  ดังน้ี  คือ 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.  ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
  3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  4.  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  5.  การเก็บรวบรวบข้อมูล 
  6.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี   คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาทัศนคติ  ความรู้ ความเข้าใจ  
และพฤติกรรมในการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1.1 ประชากรท่ีศึกษา 
ประชากรเป็นผู้นําชุมชน และคณะกรรมการชุมชน 2 ตําบล 34 ชุมชน ดังน้ี 
1.1.1  ตําบลหัวหิน มี 28 ชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 364 คน 

1)  ชุมชนบ่อฝ้าย                  2)  ชุมชนตะวันสีทอง 
3)  ชุมชนวัดไกลกังวล                  4)  ชุมชนสมอโพรง 
5)  ชุมชนประชาร่วมจิตต์                6)  ชุมชนเขาน้อย 
7)  ชุมชนฟ้าสีคราม                         8)  ชุมชนนาปู่กล่ํา 
9)  ชุมชนรวมสุข                    10) ชุมชนประชาสามัคคี 
11) ชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา              12) ชุมชนทางรถไฟ 
13) ชุมชนทุ่งยายอ่ึง          14) ชุมชนศาลาร่วมใจ 
15) ชุมชนตาลเด่ียว                    16) ชุมชนสวนลิง 
17) ชุมชนเทพนิมิตร                   18) ชุมชนบ้านอ่างนํ้า 
19) ชุมชนแนบเคหาสน์                    20) ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ 
21) ชุมชนสมอเรียง                   22) ชุมชนชายทะเล 
23) ชุมชนพูลสุข                             24) ชุมชนเพชรสระสรง 
25) ชุมชนไร่นุ่น                             26) ชุมชนเขาพิทักษ์ 
27) ชุมชนกอล์ฟวิว                         28) ชุมชนสนามกอล์ฟ 

   1.1.2  ตําบลหนองแก มี 7  ชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 78 คน  
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      1)  ชุมชนหนองแก        2)  ชุมชนเขาตะเกียบ                        
    3)  ชุมชนหัวดอน               4)  ชุมชนบ้านใหม่ – หัวนา   
    5)  ชุมชนเขาเต่า                    6)  ชุมชนหัวถนน 

          7)  ชุมชนสุริโย 
 หมายเหตุ ชุมชนสุริโย ไม่สามารถนํามาใช้เป็นกลุ่มประชากรได้ เน่ืองจากประชากรส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับราชการทหารซ่ึงต้องลงพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) จํานวน 204 คน 
 

2.  ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง  ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของ ผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งน้ี มีดังต่อไปน้ี 
        2.1  ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)  ได้แก่  
         สถานภาพส่วนบุคคลของผู้นําชุมชน และคณะกรรมการชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลเมือง          
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จําแนกเป็น เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และการได้รับข้อมูลข่าวสาร       

 2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   ได้แก่    
            ทัศนคติ  ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมในการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรของผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
         ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)        (Dependent Variables) 
 

 

 

 

 

 

             

 

ภาพที่ 3  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ทัศนคติ  
ความรู้ และความเข้าใจ 
และพฤติกรรมการ  
ใช้สิทธิเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผูน้ําชุมชน  
 

สถานภาพส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ต่อเดือน 
 

การได้รับข้อมลูข่าวสาร 
การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้กําหนด
ขอบเขตเนื้อหาแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามจากเนื้อหา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ โดยแบ่งออกเป็น        
6 ตอน 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น   
เพศ   อายุ   ระดับการศึกษา  อาชีพ   และรายได้ต่อเดือน จํานวน  6   ข้อ  ค่าสถิติพ้ืนฐาน  ได้แก่  
ค่าร้อยละ (%) และค่าความถี่ ( X )  
 ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน  6  ข้อ ค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ (%) และค่าความถี่ ( X )   
 
  ตอนท่ี  3  เป็นแบบสอบถามทัศนคติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นําชุมชน
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จํานวน  10  ข้อ ได้แก่  ค่าร้อยละ (%) และค่าความถี่ 
(Frequency)  เป็นข้อคําถามแบบให้เลือกตอบ 2 คําตอบ  ตอบตามความคิดเห็นผู้นําชุมชนผู้นําชุมชน
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นําชุมชน
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 2 คําตอบ คือ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย”  
          ตอนท่ี  4  เป็นแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 10  ข้อ  เป็นข้อคําถามแบบให้
เลือกตอบ 2 คําตอบ  (ใช่  และไม่ใช่) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิด
ให้ 0 คะแนน โดยข้อท่ีตอบถูก (ใช่)  ได้แก่ ข้อ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 และตอบผิด (ไม่ใช่) ได้แก่ ข้อ 3 
และ 6  โดยมีเกณฑ์ในการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของผู้นําชุมชนผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้ค่าร้อยละ (%) และ
ค่าความถี่ ( X )  ดังนี้   
 ข้อใดมีผู้ตอบถูก   0 – 50 %        หมายความว่า    มีระดับความรู้น้อย 
 ข้อใดมีผู้ตอบถูก   51 – 70 %       หมายความว่า    มีระดับความรู้ปานกลาง 
 ข้อใดมีผู้ตอบถูก   71 –100 %       หมายความว่า    มีระดับความรู้มาก 
       ตอนท่ี  5  เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นําชุมชน
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 10   ข้อ ได้แก่  ค่าร้อยละ (%) และค่าความถี่ 
(Frequency) เป็นข้อคําถามแบบให้เลือกตอบ 2 คําตอบ  ตอบตามพฤติกรรมของผู้นําชุมชนเมือง        
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันในการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มี 2 คําตอบ คือ “ปฏิบัติ” 
และ “ไม่ปฏิบัติ”  
           ตอนที่  6 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะทําการวิเคราะห์
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เน้ือหา (Content Analysis) โดยทําการหาค่าความถ่ี (Frequency) เรียงลําดับผู้ตอบแบบสอบถาม
จากน้อยไปหามาก 
 

4.  วิธีการสรา้งเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นําชุมชนเทศบาล
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดังนี้ 

 
 
 
      1.  สร้างแบบสอบถามโดยอาศัยความรู้จากเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาค้นคว้า

สร้างเป็นแบบสอบถาม และแบบสอบถามปลายเปิดในตอนท้านของแบบสอบถาม 
      2.  นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ

เสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ที่มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป  

 3.  นําแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มกรรมการชุมชน
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงจํานวน  30 คน แล้วนําผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ใช้สูตรของครอนบัค (Cronbach. 
1970 : 161 ล้วน  สายยศและอังคณา  สายยศ. 2531 : 170-171) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.76  

 

5.  การเก็บรวบรวบข้อมูล 

 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงทําการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร คือ ผู้นําชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 442  คน จากชุมชนท้ังสิ้น  34  ชุมชน และสุ่มตัวอย่างได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 204 คน เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง
ผู้วิจัย เป็นผู้ลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือเก็บข้อมูลด้วยตนเองและใช้อาสาสมัครซ่ึงเป็นคนในพ้ืนที่ร่วมเก็บข้อมูล 
ได้ประสานความร่วมมือโดยตรงกับผู้นําชุมชนในพ้ืนที่เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันเพ่ือขอ
รายละเอียดการประสานนัดหมายเวลาและจัดทําแผนลงพื้นที่พบกรรมการชุมชนเพ่ือเก็บข้อมูลและ
ได้รับข้อมูลท่ีสมบูรณ์กลับคืนมาใช้ในการวิเคราะห์รวมท้ังสิ้น จํานวน 197  ฉบับ 

6.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และใช้สถิติวิเคราะห์ เพ่ือการศึกษาวิจัย
ในครั้งน้ี 
          1.  สถิติสําหรับการตรวจสอบเคร่ืองมือ การหาค่าความเช่ือม่ันแบบสอบถามโดยใช้วิธี         
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach. 1970 : 161 ล้วน  สายยศ 
และอังคณา  สายยศ. 2531 : 170 – 171)   
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 2.  สถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
 ค่าสถิติพ้ืนฐาน  ได้แก่  การแจกแจงความถี่ (Frequency  การคํานวณค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) (ล้วน  สายยศ   และอังคณา  สายยศ. 2531 : 54 ) ใช้ในการวิเคราะห์      
ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์  ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้สิทธิ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นําชุมชนในชุมชนพ้ืนที่เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. วิเคราะห์ข้อมูลในด้านข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทําการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) โดยทําการหาค่าความถ่ี (Frequency) เรียงลําดับผู้ตอบแบบสอบถาม
จากน้อยไปหามาก 
 
 



บทที่  4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง  “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นํา
ชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  คณะผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างจากผู้นําเทศบาลเมือง  
หัวหิน จํานวน  2 ตําบล คือ ตําบลหัวหิน มีผู้นําชุมชน จํานวน 28 ชุมชน และตําบลหนองแก มีผู้นํา
ชุมชน จํานวน  6  ชุมชน รวมเป็น 34 ชุมชน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล กําหนดการเสนอผลการศึกษาวิจัยเป็น 6 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  เสนอผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของกลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับ  
           การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยนําข้อมูลไปหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
ตอนท่ี 2 เสนอผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทน 
           ราษฎร 
ตอนท่ี 3  เสนอผลการวิเคราะห์ทัศนคติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตอนท่ี 4  เสนอผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตอนท่ี 5 เสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตอนที่ 6  เสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

ตอนท่ี 1   ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา               
             อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยนําข้อมูลไปหาค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
 

   การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
204 คน ประกอบด้วยเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3  จํานวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
10 
101 

 
50.50 
49.50 

รวม 204 100.0 
   
 

สถานภาพส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
อายุ 
        20 – 35 ปี         
        36 – 45 ปี 
        46 – 60 ปี 

 
38 
91 
46 

 
18.63 
44.60 
22.55 



 

34 

        60 ปีขึ้นไป 29 14.22 
รวม 204 100.0 

ระดับการศึกษา 
        ประถมศึกษา 
        มัธยมศึกษา 
        ปวช. 
        ปวส. 
        ปริญญาตรี 
        สูงกว่าปริญญาตรี 

 
24 
38 
36 
56 
45 
5 

 
11.76 
18.63 
17.65 
27.45 
22.06 
2.45 

รวม 204 100.0 
อาชีพ 
        รับราชการ 
        รัฐวิสาหกิจ 
        เกษตรกรรม 
        ลูกจ้างบริษัทเอกชน 
        ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
        รับจ้าง 
         อ่ืน ๆ 

 
36 
23 
11 
21 
46 
53 
14 

 
17.65 
11.27 
5.39 
10.29 
22.55 
25.98 
6.87 

รวม 204 100.0 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
        ตํ่ากว่า 5,000 บาท 
        5,001  - 10,000 บาท 
        10,001 – 15,000 บาท 
        สูงกว่า 15,000 บาท      

 
62 
81 
43 
18 

 
30.39 
39.71 
21.08 
8.82 

รวม 204 100.0 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.50 เป็นเพศหญิง จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50  ส่วนใหญ่มีอายุ 36 – 45 ปี จํานวน           
91 คน คิดเป็นร้อยละ 44.60 ปี รองลงมาคือ 46 – 60 จํานวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.55  มีระดับ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45 รองลงมา
คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.06 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพบจ้าง จํานวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 25.98 รองลงมามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.55 โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 39.71 
รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.08 ตามลําดับ       
 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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   ผลการวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการสนับสนุนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกต้ัง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยภาพรวม มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางท่ี 4  วิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 
โทรทัศน์        
วิทยุ  
หนังสือพิมพ์  
วารสารต่าง ๆ      
หน่วยงานของรัฐ   
 อ่ืน ๆ   

180 
190 
160 
60 
87 
45 

88.23 
93.13 
78.43 
29.41 
42.64 
22.05 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทางโทรทัศน์มากท่ีสุด จํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 88.23  รองลงมาติดตามข่าวสารทางวิทยุ 
จํานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 93.13 และหนังสือพิมพ์ จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 78.43
หน่วยงานของรัฐ วารสารต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ร้อยละ 42.64, 29.41 และ 22.05 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ทัศนคติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

   ผลการวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการสนับสนุนในการวัดทัศนคติในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยภาพรวม มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางท่ี 5  วิเคราะห์ค่าเฉลีย่ของทัศนคติต่อการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร                                               
               (N=204) 

 
ข้อความ 

ทัศนคติ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ

1.  ประชาชนควรเลือกสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร์ท่ีไม่ซ้ือเสียง 198 97.05 6 2.94 
2.  การได้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์ท่ีเป็นคนดีจะทําให้
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า 188 92.16 16 7.84 
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3.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน้าท่ีของ
ประชาชนทุกคน          200 98.04 4 1.96 

4.  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์ควรเป็นผู้มีฐานะร่ํารวยเพ่ือจะไดไ้ม่
เข้ามาการแสวงหาผลประโยชน์ 100 49.02 104 50.98 

5.  การเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อจะทําให้ประชาชนมองเห็น
ภาพของคณะรฐัมนตรใีนอนาคตได้    168 82.35 36 17.65 

6.  การนับคะแนนท่ีนํามารวมกัน ณ แห่งเดียวกันท้ังเขตเลือกตั้ง
จะลดปัญหาการซื้อสิทธิขายเสยีง  120 58.82 84 41.67 

7.  การเลือกตั้งแบบเขตเดยีวเบอร์เดยีวสามารถแก้ปัญหาการซ้ือ
สิทธิขายเสยีง  134 65.69 70 34.31 

8.  สส. ควรมีวฒิุการศึกษาข้ันต่ําระดับปรญิญาตร ี 190 93.14 14 6.86 
9.  คณะกรรมการเลือกตั้งจะดําเนินการเลือกตั้งสมาชิก              
สภาผูแ้ทนราษฎรยุติธรรมกว่า ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย       112 54.90 92 45.09 

10. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรควรไปฟังการ
ปราศรัยของพรรคการเมือง          135 66.18 69 33.82 

เฉลี่ย 155 75.74 50 24.26 
 

  
จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน

ภาพรวม ส่วนใหญ่ เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 75.74  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าร้อยละ
สูงสุด คือ ข้อ 1 ประชาชนควรเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ที่ไม่ซ้ือเสียง คิดเป็นร้อยละ 97.05 และ
รองลงมาได้แก่ ข้อ 3  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคน คิดเป็น 
ร้อยละ 98.04 ข้อ  8 ส .ส . ควรมี วุฒิ การศึกษาขั้น ตํ่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 93.14                
ข้อ 2  การได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ที่เป็นคนดีจะทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 
92.16  ข้อ 5  การเลือกต้ัง สส. แบบบัญชีรายช่ือจะทําให้ประชาชนมองเห็นภาพของคณะรัฐมนตรีใน
อนาคตได้ คิดเป็นร้อยละ 82.35 ข้อ 10  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรไปฟังการ
ปราศรัยของพรรคการเมือง คิดเป็นร้อยละ 66.18 ข้อ 7  การเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียวสามารถ
แก้ปัญหาการซ้ือสิทธิขายเสียง คิดเป็นร้อยละ 65.69  ข้อ 6  การนับคะแนนที่นํามารวมกัน ณ แห่ง
เดียวกันทั้งเขตเลือกต้ังจะลดปัญหาการซ้ือสิทธิขายเสียง คิดเป็นร้อยละ 58.82 ข้อ 9.  คณะกรรมการ
เลือกต้ังจะดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยุติธรรมกว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทย           
คิดเป็นร้อยละ 54.90 ตามลําดับ     

ส่วนข้อท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด คือ ข้อ 4  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ควรเป็นผู้มีฐานะร่ํารวย เพ่ือจะ
ได้ไม่เข้ามาการแสวงหาผลประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 49.02  
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ตอนท่ี 4  เสนอผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

  ผลการวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการสนับสนุนในการวัดความรู้ความเข้าใจในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยภาพรวม มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางท่ี 6  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของความรู้ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                         
                                                                                                           (N=204)    

 
รายการ 

ความรู ้
ข้อท่ีตอบถกู ข้อท่ีตอบผิด ระดับความรู้

ความเข้าใจ จํานวน 
(คน)

ร้อยละ จํานวน 
(คน)

ร้อยละ 

1.  ผู้ท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมี
อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเลอืกต้ัง  183 89.71 21 10.29 มาก 
2.  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีวาระการดํารงตาํแหน่ง
คราละ 4 ปี  177 86.76 27 13.24 มาก 
3.  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกัน เกินสองวาระไม่ได ้ 71 34.80 133 65.20 น้อย

 
รายการ 

ความรู ้
ข้อท่ีตอบถกู ข้อท่ีตอบผิด ระดับความรู้

และความ
เข้าใจ 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

4.  ห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จัดพาหะนะนําผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ไปยังท่ีเลือกตั้ง เพ่ือใช้สิทธิเลอืกตัง้และ
นํากลับจากท่ีเลอืกตั้ง 191 93.63 13 6.37 มาก 
5.  ผู้มสีิทธิเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรต้องมี
อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี บริบูรณ ์ 195 95.59 9 4.41 มาก
7.  ภิกษุ สามเณร นักพรตหรอืนักบวช เป็นบคุคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 177 86.76 27 13.24 มาก 
8.  ผู้ใดไม่ไปเลือกตั้งตามหน้าที่และไม่แจ้งสาเหตุท่ี 
ไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 165 80.88 39 19.12 มาก 
9.  บัตรประชาชนท่ีหมดอายุแล้ว สามารถใช้ในการ
แสดงตนเพื่อลงคะแนนเลอืกตั้งได้ 178 87.25 26 12.75 มาก 
10.  สส.มีหน้าท่ีดูแลทุกขส์ุข ปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนแล้วนําเสนอ
รัฐบาลแก้ไข หรือเสนอออกกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน 186 91.18 18 8.82 มาก

ค่าเฉลี่ย 165 80.88 39 19.12 มาก 
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 จากตารางที่  6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.88  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่ กลุ่ ม ตัวอย่างมีความรู้ ในระดับมาก  จํานวน  8 ข้อ  ได้แก่  ข้อ  5 ผู้ มีสิท ธิ เลือก ต้ั ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 95.59 ข้อ 4 ห้ามมิให้
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง จัดพาหนะนําผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ไปยังที่เลือกต้ัง เพ่ือใช้สิทธิเลือกต้ังและนํากลับจากที่
เลือกต้ัง คิดเป็นร้อยละ 93.63 ข้อ 10  สส.มีหน้าท่ีดูแลทุกข์สุข ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
เขตเลือกต้ังของตนแล้วนําเสนอรัฐบาลแก้ไข หรือเสนอออกกฎหมายที่เป็น คิดเป็นร้อยละ 91.18           
ข้อ 1 ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง          
คิดเป็นร้อยละ 89.71 ข้อ 9 บัตรประชาชนท่ีหมดอายุแล้ว สามารถใช้ในการแสดงตนเพื่อลงคะแนน
เลือกต้ังได้ คิดเป็นร้อยละ 87.25  ข้อ 7 ภิกษุ สามาเณร นักพรตหรือนักบวชเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิเลือกต้ัง คิดเป็นร้อยละ 86.76 และข้อ 2  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการดํารงตําแหน่ง         
คราวละ 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 86.76  ข้อ 8 ผู้ใดไม่ไปเลือกต้ังตามหน้าท่ีและไม่แจ้งสาเหตุที่ไม่ไปเลือกต้ัง
จะเสียสิทธิสมัครเลือกต้ัง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 80.88 และ
ในระดับปานกลาง มี 1 ข้อ คือ ข้อ 6 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้ว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกต้ัง คิดเป็นร้อยละ 61.76 
 ส่วนข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อย  มี 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จะดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  คิดเป็นร้อยละ 34.80    
 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผลการวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการสนับสนุนในการวัดพฤติกรรมในการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยภาพรวม มีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางท่ี 7  วิเคราะห์ค่าเฉลีย่ของพฤติกรรมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
                                                                                                               (N=204) 

ข้อความ 

พฤติกรรม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ

1.  ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทุกครั้ง 188 92.16 16 7.84 
2.  ท่านได้เลือกผูส้มัคร สส.โดยคํานึงถึงนโยบายพรรคมากกวา่
ตัวบุคคล 171 83.82 33 16.18 

3.  ท่านชักชวนผู้อื่นไปใช้สิทธิสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 166 81.37 38 18.63 
4.  ท่านเลือกผูส้มัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยความคิด
ของท่านเอง 194 95.10 10 4.9 

5.  ท่านเลือกผูส้มัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีไม่ซ้ือเสยีง 167 81.86 37 18.14 
6.  ท่านเลือกผูส้มัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีท่านยอมรับใน
ผลงาน 199 97.55 5 2.45 
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7.  ท่านมีส่วนช่วยดูแลการเลอืกตั้งให้บริสุทธ์ิยตุิธรรม 189 92.65 15 7.35 
8.  ท่านช่วยเหลือผูส้มัครบางคนหาเสียง 124 60.78 80 39.22 
9.  ท่านแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นการทุจริตการ
เลือกตั้ง 131 64.22 73 35.78 

10.  ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปเลือกตั้งทุกครั้ง 201 98.53 3 1.47 
เฉลี่ย 173 84.80 31 15.20 

    จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีพฤติกรรมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน
ภาพรวมส่วนใหญ่ที่ได้ปฏิบัติเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 84.80  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีม่ี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือข้อ 10  ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปเลือกต้ังทุกครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 98.53  ข้อ 6 ท่านเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านยอมรับในผลงาน  คิดเป็น         
ร้อยละ 97.55 ข้อ 4 ท่านเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยความคิดของท่านเอง คิดเป็น         
ร้อยละ 95.19 ข้อ 7 ท่านมีส่วนช่วยดูแลการเลือกต้ังให้บริสุท ธ์ิยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ 92.65             
ข้อ 1  ท่านไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92.16 ข้อ 2  ท่านได้
เลือกผู้สมัคร สส.โดยคํานึงถึงนโยบายพรรคมากกว่าตัวบุคคล คิดเป็นร้อยละ 83.82  ข้อ 5 ท่านเลือก
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ซ้ือเสียง คิดเป็นร้อยละ 81.86 ข้อ 3 ท่านชักชวนผู้อ่ืนไปใช้สิทธิ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คิดเป็นร้อยละ 81.37 และข้อ 9 ท่านแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเม่ือพบเห็น
การทุจริตการเลือกต้ัง  คิดเป็นร้อยละ 64.22 ตามลําดับ 
      ส่วนข้อที่มีค่าร้อยละของพฤติกรรมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตํ่าสุด คือ            
ข้อ 8  ท่านช่วยเหลือผู้สมัครบางคนหาเสียง คิดเป็นร้อยละ 60.78   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาทัศนคติและ
พฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ัง แนวทางและวิธีการคิดในการเลือกต้ังสมาขิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นํา
ชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้นําชุมชนในตําบลหัวหิน และผู้นํา
ชุมชนในตําบลหนองแก จํานวนประชากรที่ศึกษาทั้งหมด 2 พ้ืนที่ ทั้งหมด 442 คน ซ่ึงสุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา จํานวน 204 คน โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ  Krejcie and Morgan และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งขั้น (Stratified Random Sampling)   
1. สรุปผลการวิจัย 

1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปท่ีมีต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 36-45  ปี  ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ         
ขั้นสูง (ปวส.)  ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท   
 1.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกต้ังสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารโดยภาพรวมผู้นําชุมชนติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
หน่วยงานของรัฐ วารสารต่าง ๆ  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทางระบบเครือข่าย เช่น อินเตอร์เน็ต เพ่ือนบ้าน 
เสียงตามสายในชุมชน แผ่นพับ เอกสารข่าวแจกของทางราชการ 
 1.3  ผลการศึกษาทัศนคติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นําชุมชนเทศบาล
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวม      
ส่วนใหญ่ เห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ประชาชนควรเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีไม่ซ้ือเสียง  รองลงมา คือ การเลือกต้ังสมาขิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน้าท่ี
ของประชาชนทุกคน ส่วนข้อท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุด  คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรเป็นผู้มีฐานะร่ํารวย 
เพ่ือจะได้ ไม่เข้ามาการแสวงหาผลประโยชน์                 
 
 
 1.4  ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นําชุมชน
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับของความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า         
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจใน ระดับมาก คือ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายุ
ไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ รองลงมา คือ ห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกต้ัง จัดพาหนะนําผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปยังที่
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เลือกต้ังเพ่ือให้สิทธิเลือกต้ังและนํากลับมาที่เลือกต้ัง ส่วนข้อท่ีมีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ          
น้อยท่ีสุด คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน เกินสองวาระไม่ได้      
 1.5  ผลการศึกษาวัดพฤติกรรมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นําชุมชนเทศบาล
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรท่ีมีพฤติกรรมในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมส่วนใหญ่ที่
ได้ปฏิบัติสูงสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปเลือกต้ังทุก
ครั้ง รองลงมา ท่านเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านยอมรับในผลงาน ส่วนข้อท่ีมีคะแนน
น้อยท่ีสุด คือ ท่านช่วยเหลือผู้สมัครบางคนหาเสียง      
 

2. อภิปรายผล   
    ในการวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นํา
ชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประเด็นที่คณะผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผล  ดังน้ี 
 2.1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นําชุมชนเทศบาลเมือง         
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างติดตามข่าวสารเก่ียวกับการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางโทรทัศน์มากท่ีสุด วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ หน่วยงานของ
รัฐ และน้อยท่ีสุดคือ อ่ืน ๆ  ได้แก่ จากผู้นําชุมชน ทางอินเตอร์เน็ต จากเพ่ือนบ้าน และจากเสียงตาม
สายในชุมชน จากผลการวิจัยพบว่า ผู้นําชุมชนรับทราบข้อมูลข่าวสารการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จากสื่อต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเป็นผลให้ผู้นําชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกต้ัง
หลาย ๆ ด้าน มีความเข้าใจท่ีถูกต้อง ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ดังกล่าว 
ผลการวิจัยนี้จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์ (2538) ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง  
ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขต กทม. พบว่า ปัจจัยท่ีสามารถอธิบายระดับทัศนคติทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของเยาวชน ได้แก่ ปัจจัยเก่ียวกับการติดตามข่าวสารทางการเมือง และ พรศรี           
ใจซ่ือ (2533) ได้ทําการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
ลําปาง พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารการเลือกต้ังจากสื่อมวลชน เพ่ือบ้าน ญาติ และผู้สมัครเข้ารับการ
เลือกต้ัง มีความสัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง และบรรยงค์  กุคําใส (2544) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิวุฒิสภา : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนใน
อําเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนมีการรับรู้ข่าวสารจากหลากหลายประเภท จะมีความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ัง สมาชิกวุฒิสภาในทางท่ีพึงประสงค์มากกว่า  กกต. จึงควร
เพ่ิมบทบาทในการเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ วิทยุ และ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  
    2.2 ทัศนคติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
ภาพรวม ส่วนใหญ่ เห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าสูงสุด คือ  ประชาชนควรเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ที่ไม่ซ้ือเสียง  ส่วนข้อท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด  คือ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ควรเป็น 
ผู้มีฐานะรํ่ารวย เพ่ือจะได้ ไม่เข้ามาการแสวงหาผลประโยชน์ จากผลการวิจัยข้างต้นบ่งช้ีว่า ผู้นําชุมชน
เริ่มเข้าใจผลเสียท่ีเกิดกับประเทศชาติโดยส่วนรวมและผลกระทบจากการทุจริตการเลือกต้ัง (ซ้ือสิทธิ
ขายเสียง) และไม่เช่ือว่าการท่ีเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ควรเป็นผู้มีฐานะรํ่ารวย เพ่ือจะได้ ไม่เข้ามา
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การแสวงหาผลประโยชน์ เน่ืองจากผู้นําชุมชนได้ติดตามข่าวสารข้อมูล จากบทเรียนของสังคมที่เป็นอยู่
ในปัจจุบันซ่ึงระดับผู้นําประเทศหลายท่านท่ีกําลังถูกตรวจสอบคดีทุจริต  ซ่ึงใกล้เคียงกับผลการวิจัย 
ของ นภาพร  ไกรกังวาร (2546) เร่ือง ความรู้และทัศนคติของผู้นําชุมชนท่ีมีต่อการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีตาม พรบ. เทศบาล ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัด
อุบลธานี พบว่า ทัศนคติของผู้นําชุมชนท่ีมีต่อการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตาม 
พรบ. เทศบาล  อยู่ในระดับ ร้อยละ 64.9  และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรศรี กิจจาพิพัฒน์ (2545 : 
บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกต้ังต่อการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีโดยตรง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีเหตุผลด้านหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มากกว่า
เหตุผลด้านการบริหารงานของนายกเทศมนตรี   และสุริยา  ถิตย์ฉาย (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง ทัศนคติ ของปลัด อบต. ต่อการบริหารงานเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง       
    2.3 ความรู้ ความเข้าใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นําชุมชนเทศบาลเมือง      
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ ความเข้าใจในระดับ
มาก คือ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ รองลงมา ห้ามมิให้
ผู้สมัครรับเลือกต้ังจัดพาหนะนําผู้มิสิทธิเลือกต้ังไปยังที่เลือกต้ังเพ่ือให้สิทธิเลือกต้ังและนํากลับกลับจาก
ที่เลือกต้ัง  ส่วนข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจน้อยท่ีสุด  คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จะดํารง
ตําแหน่งติดต่อกัน เกินสองวาระไม่ได้  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเตรียมพร้อมด้านความรู้        
ความเข้าใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นําชุมชนพอสมควร  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก 
ผู้นําชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จึงมีความรู้ความ
เข้าใจในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากการเอาใจใส่ในบทบาหน้าที่และมีภาวะผู้นําและได้รับการกระตุ้น
จากส่วนต่างๆ มาอย่างต่อเน่ืองในการเลือกต้ังทุกครั้ง จึงมีมุ่งหวังที่จะนําความรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถที่มีมาชักจูงให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิเลือกต้ังและจากการทราบข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ซ่ึง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อควรมาช่วยในการเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรให้มากขึ้นและมีความเข้าใจระเบียบข้ันตอนอย่างชัดเจนย่ิงขึ้น เพ่ือจะได้เป็นคนกลางในการ
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ของนภาพร  ไกรกังวาร 
(2546) เรื่อง ความรู้และทัศนคติของผู้ นําชุมชนที่ มี ต่อการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตาม พรบ. เทศบาล ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลธานี พบว่า 
ตัวแปรความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติของ
ผู้นําชุมชนที่มีต่อการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตาม พรบ. อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  จากผลการศึกษา คือ ผู้นําชุมชนท่ีมีความรู้ความเข้าใจน้อยจะมีทัศนคติต่อการ
เลือกต้ังมากกว่าผู้นําชุมชนท่ีความรู้ความเข้าใจมาก และอดิศักด์ิ  ช่ืนชู (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ : ศึกษากรณีประชาชนในเขตบาง
ซ่ือ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ อย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี 2540 และ
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกต้ังแบบ บัญชีรายช่ือ 
    2.4 พฤติกรรมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน 
จั งห วัดประจวบคี รีขั น ธ์  จากการศึกษาพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่ าง ท่ี มีพฤติกรรมในการเลือก ต้ั ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมส่วนใหญ่ที่
ได้คะแนนปฏิบัติสูงสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไป
เลือกต้ังทุกครั้ง อาจเนื่องมาจากเหตุผลท่ีผู้นําชุมชนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญว่า การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ  จึงเป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคนและความ
รับผิดชอบในฐานะการเป็นผู้นําซ่ึงตัวแทนและเป็นแบบอย่างของประชาชนในชุมชนประกอบกับได้รับ
ภาระหน้าท่ีจากส่วนราชการในการและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่า
ด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 หมวดท่ี 4 การดําเนินงานของกรรมการชุมชน ข้อ 25 คณะกรรมการ
ชุมชนมีอํานาจหน้าที่ (1) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และผู้นําชุมชนได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในการส่งเสริมช่วยประชาสัมพันธ์สนับสนุน ชักชวนให้คนใน
ชุมชนไปใช้สิทธิเลือกต้ัง จึงทําให้ผู้นําชุมชนได้ไปใช้สิทธิในระดับที่สูงมาก ร้อยละ 96.4 ซ่ึงผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัยวรรณ  แก้วสะอาด (อ้างใน เกษม  คําทวี, 2536 : 42) ที่ได้ทําการศึกษา
วิจัย เรื่อง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ของตํารวจนครบาล พบว่า  ข้าราชการตํารวจนครบาล
ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพราะถือว่า เป็นหน้าที่  
 

3.  ข้อเสนอแนะ  
 ในการวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของ
ผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 3.1   ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
         1.   หน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรเน้นการประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง ทางส่ือโทรทัศน์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทาง
การเมือง และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการส่ือสารจากผู้นําในชุมชนด้วยกันเอง และใช้ระบบ
การกระจายเสียงในชุมชนมากขึ้น เพ่ือ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและเชิญชวนให้คนออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังให้มากที่สุด  
 2.  ควรส่งเสริมให้ผู้นําชุมชนมีความรู้ในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากย่ิงขึ้น
เน่ืองจากผู้นําชุมชนมีบทบาทสําคัญและใกล้ชิดคนในชุมชนมากท่ีสุด 
 3.  ควรเปลี่ยนทัศนคติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้นําชุมชนให้มี
ทัศนคติที่พึงประสงค์มากข้ึน เน่ืองจากผู้นําควรเป็นต้นแบบที่ดีแก่คนในชุมชนต่อไป 
 4.  ควรมีการเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกต้ังฯ ของกรรมการชุมชนให้เป็นไปในแนวทาง
ที่ถูกต้องมากย่ิงขึ้น เช่น กรณีที่ผู้นํายังคงมีพฤติกรรมในการช่วยเหลือผู้สมัครในการเลือกต้ังซ่ึงเป็น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง 
 5.   คนในสังคมทุกภาคส่วนควรออกมาช่วยรณรงค์ต่อต้านการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง การ
ทุจริต และร่วมให้ข้อมูลแก่ทางราชการ 
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3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.   ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพ้ืนที่ ๆ 
มีความแตกต่างกัน 
 2.   ควรศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองระหว่างประชาชนใน
กรุงเทพมหานครกับประชาชนต่างจังหวัด 
 3.   ผู้วิจัยควรทําการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบ เพ่ือจะได้ทราบข้อเท็จจริง
ของสภาพปัญหาหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ   นางสาวกาญจนา    พันธ์ุเอ่ียม 
 

เกิดวันที่  22   กันยายน  2510 
 

สถานที่เกิด  อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8  
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
 

ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2542 ปริญญาบริหารธุรกิจ (บธ.บ) 
   วิชาเอกการจัดการ-การจัดการทั่วไป วิทยาเขตพระนครศรอียุธยา 
                 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 พ.ศ. 2546 ปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิต (การโรงแรมและภัตตาคาร) 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2546 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) 

                       สาขาวิชาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ   นางสาวทัศนีย ์ สิงห์เจริญ 
 

เกิดวันที่  21   สิงหาคม  2504 
 

สถานที่เกิด  อําเภอธนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9  
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
 

ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2542 ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ. บ) 
   วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ. 2546 ปริญญานิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ. บ) 
   วิชาเอกหนังสือพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2546 ปริญญาการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ. ม) 
   สาขาวิชาการบริหารเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กรงุเทพมหานคร 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ   นางวีรวัลย์  ป่ินชุมพลแสง 

 

เกิดวันที่   8 ธันวาคม  2515 
 

สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานครฯ 
 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน อาจารย์ระดับ 7 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
 

ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2536 ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
   วิชาเอกประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
        พ.ศ. 2542   เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง            
 พ.ศ. 2543 จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
   วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ   นางนิตยา  มณีนาค 
 

เกิดวันที่  25  เมษายน  2510 
 

สถานที่เกิด  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน อาจารย์ระดับ 7 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
 

ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2534 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

  วิชาเอก สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

             พ.ศ. 2546 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
วิชาเอก การเงินและการธนาคาร 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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