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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตาบล
หนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี ภาพรวมของการเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 353 คนโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้ อมูลใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จ รูป สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ไ ด้แ ก่ค่า สถิติร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ครั้งนี้กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุ รี มีระดั บ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสูง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าตัวแปรทางด้าน
อาชี พ และ ภาพรวมของการเลื อ กตั้ ง มี ผ ลต่ อ การเลื อ กตั้ ง เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายได้ ไม่มีผลต่อการเลือกตั้ง
คาสาคัญ: ปัจจัยการเลือกตั้ง, นายกเทศมนตรี, เทศบาล
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Abrstract
The objectives of this research were to study the level of the
mayoral election of people in Nongkratum municipality Doem Bang
Nang Buat district, Suphan Buri province. The samples composed of
353 people in Nongkratum municipality Doem Bang Nang Buat
district, Suphan Buri province. The data were collected by using
questionnaires and analyzed by using the packaging computer
program. Statistical tools employed in data analysis and presented
through percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way
ANOVA and Pearson Product – Moment Correlation Coefficient. The
level of significance for statistical testing was 0.05 The research
findings are as follow. The level of political participation of people
Nongkratum municipality Doem Bang Nang Buat district, Suphan Buri
province was high. According to the hypothesis is testing, occupation,
overview of elections result in the mayoral election. However,
gender, age, level of education and income per year no result in the
mayoral election.
Keywords : The Election Factors, The Mayore, Municipality
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บทนา
จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง เป็นจังหวัดที่มีขนาดกลาง ซึ่งมี
10 อ าเภอ 110 ต าบล 977 หมู่ บ้ า น แบ่ งเป็ น การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน 2
รูปแบบ คือ เทศบาล มีหน่วยการปกครองทั้งหมด 28 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอีก 100 แห่ง อาเภอเดิมบางนางบวช เป็นอาเภอหนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือ
ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง อาเภอเดิมบางนางบวช แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ 16 แห่ง
เทศบาล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 8 แห่ง เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม
มีพื้นที่อยู่ในทิศตะวันตกของอาเภอเดิมบางนางบวช มีอาณาเขตติดต่อ กับ อาเภอ
ด่านช้าง อาเภอหนองหญ้าไซ เทศบาลตาบลบ่อกรุ และจังหวัดชัยนาท สาหรับ
เทศบาลตาบลหนองกระทุ่มนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของตาบลบ่อกรุมาก่อน และแยก
ออกมาเป็นตาบลหนองกระทุ่ม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้ยกฐานะ
จากสภาตาบล เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง
วันที่ 16 ธันวาคม 2539 และได้เปลี่ยนหน่วยการปกครองจากองค์การบริหารส่วน
ตาบล เป็นเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
จัดตั้ งองค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิ มบางนางบวช จังหวั ด
สุพรรณบุรี เป็นเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2552
เทศบาล มีการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2476 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเปลี่ยน
มาเป็นเทศบาล เป็นนิติบุคคล ในการแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาลครั้งล่าสุดปี
พ.ศ. 2543 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดให้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
ตามหมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 285 ได้บัญญัติว่า “คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมา
จากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น” สาหรับเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม หลังจาก
ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตาบล ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพชุมชน การศึกษา สาธารณสุข กีฬา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น การพัฒนาปรับปรุงองค์กร
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และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม ได้จัดการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ผลของการเลือกตั้ง
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจานวน 3,440 คะแนนเสียง จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 3,652
คะแนนเสียง การเลือกตั้งครั้งล่าสุด เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ของเทศบาลตาบล
หนองกระทุ่ม เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 ผลของการเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ
เลื อ กตั้ งจ านวน 2,375 คะแนนเสี ย ง จากบั ญ ชีร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง 2,970
คะแนนเสียง จะเห็นได้ว่า ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ผลของการไปเลือกตั้ง ผู้ที่มาใช้
สิทธิน้อยกว่าครั้งแรก
การเลือกตั้ง เป็นองค์ประกอบสาคัญของการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีการในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น การเลือกตั้งเป็นการ
แสดงออกทางเจตนารมณ์ของผู้ที่สิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง การปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังเป็นฐานล่างของสังคมในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย ถ้าฐาน
ล่างของสังคมเข้มแข็ง สังคมทั้งหมดก็จะมั่นคง การเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง
นั้น ก็เป็นกลไกทางการเมืองอย่ างหนึ่ง ที่ทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
ไม่ว่าจะในระดับใด ซึ่งเป็นส่วนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุด และพบเห็นได้
ทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย ในการเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ไม่
ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ปัจจั ยเหล่านั้นจะมีผลการ
ต่อไปใช้สิทธิของประชาชนด้วยเช่นกัน อาทิ ปัจจัยด้านเพศ การศึกษา อาชีพ
สังคม วัฒ นธรรม การกล่อ มเกลาทางการเมื อง การรับ รู้ข่ าวสารทางการเมือ ง
สมรรถนะภาพทางการเมือง ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตัวผู้สมัคร คุณสมบัติของ
ผู้สมัคร เป็นต้น ด้วยความสาคัญของกระบวนการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นนี้ จาก
การเลือกตั้งของเทศบาลตาบลหนองกระทุ่มทั้งสองครั้งเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็น
ไว้ว่า ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดผู้ที่มาใช้สิทธิมีจานวนน้อยกว่าครั้งแรก ปัจจัยใดบ้าง
ที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ ม ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตาบลหนอง
กระทุ่ม ในพื้นที่ เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม ที่ จะสะท้อนผลการออกเสียงของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการนาไปปรับปรุง ใช้พัฒนาท้องถิ่น นับว่าเป็นสิ่งสาคัญ
และจ าเป็ น ต่ อ การพั ฒ นารากฐานการปกครองท้ อ งถิ่ น ให้ เ ข้ ม แข็ ง มั่ น คง
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เจริญก้าวหน้าเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการปกครองในระดับประเทศ ตามรูปแบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี กรณีศึกษาการเลือกตั้งวันที่ 20 เมษายน 2557
เพื่ อ น ามาศึ กษาแต่ ละตั ว แปรที่ ส่ งผลต่ อการไปใช้ สิ ทธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้งนายก
เทศบาลเพื่อขึ้นมาเป็นผู้นาชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตาบล
หนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี ภาพรวมของการเลือกตั้ง

วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม : ศึกษาเฉพาะกรณี การเลือกตั้ง เมื่อ วันที่ 20
เมษายน 2557 โดยผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนด ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
ประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เลือกตั้งภายในวันที่ 20 เมษายน 2557 จานวน 2,970
คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยจะใช้หลักการคานวณ
ของ Yamane’s ได้เท่ากับ 353 คน ผู้วิจัยจะทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นระบบ(Systematic Random Sampling) มีการหาช่วง
เว้น (Interval) ระหว่างประชากร โดยใช้แบบสอบถามกับประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation), การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี
ของ Fisher’s Least Significance Difference : LSD)และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ใช้ อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาพรวมของการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี กั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การออกไปเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ซึ่ ง
กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ประกอบด้วย
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.4 มีอายุ 18 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.3 มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.6 มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ
60.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.2
ภาพรวมของการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า
ประชาชนมี ค วามพึ งพอใจในภาพรวมของการเลื อ กตั้ งอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนพึงพอใจในด้านของ
ป้ายข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.32 รองลงมาคือสถานที่ใน
การเลือกตั้ง(ข้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 ข้อที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด มีสองข้อ
คือระยะเวลาในการดาเนินการนับคะแนน และความคาดหวังของผลคะแนนของ
ท่าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.08
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศบาลตาบลหนองกระทุ่มของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนอง
กระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสูงที่สุด คือ ท่าน
เชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนในท้องถิ่นทุกคน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่
4.34 รองลงมาคือ ท่านคิดว่าการมีสัจจะของผู้สมัครมีผลต่อการเลือกตั้งมากน้อย
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เพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ต่าที่สุด คือ
ท่านคิดว่าการเป็นลูกน้องของผู้สมัครมีผลต่อการเลือกตั้งมากน้อยเพียงใด โดยมี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ที่ 3.79
จากการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 6 สมมติฐาน ผลปรากฏว่า
สมมติฐ านที่ 1 พบว่ า ประชาชนที่ มี เพศต่า งกัน มีผ ลต่อ การเลือ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
เพศไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐานที่ 2 พบว่ า ประชาชนที่ มีอ ายุต่ างกั น มีผ ลต่อ การเลื อกตั้ ง
นายกเทศมนตรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
อายุไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้
เห็นว่าระดับการศึกษาไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาล
ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 4 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีผลต่อการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าอาชีพ
เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลือ กตั้ งนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ ม
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐ านที่ 5 พบว่ า ประชาชนที่ มี ร ายได้ ต่ อ ปี ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้
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เห็นว่ารายได้ต่อปีไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบล
หนองกระทุ่ ม อ าเภอเดิ ม บางนางบวช จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 6 พบว่า ภาพรวมของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาล
ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสัมพันธ์กับ
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นภาพรวมของการ
เลื อกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ ม อาเภอเดิม บางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวั ดสุพรรณบุรี อยู่ใ น
ระดับสูง มีทิศทางไปในทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาพบว่ า ประชาชนที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กิตติพงษ์ เตชะพันธ์ (2534) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2533 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
สิทธิ ผลการศึกษาพบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ พรปณต ปกครอง (2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า เพศ ที่ต่างกันไม่ทาให้การมีส่วนร่วมทางการ
เมื อ งของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี แ ตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ มั่นเศรษฐ์ ไตรชลาสินธุ์ (2554) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2550 ผลการวิจัยพบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี แสดงให้เห็นว่า เพศไม่มีผลต่อ
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
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กาลเวลา ผู้ชายไม่ใช่ผู้ที่ทาหน้าที่ผู้นาได้อย่างเดียว ในยุคสมัยนี้ผู้หญิงก็สามารถทา
หน้าที่ผู้นาได้เช่นกัน ทาให้เพศทั้งสองมีความเสมอภาคกัน มีสิ ทธิเสรีภาพเท่ากัน
ซึ่งไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการไปเลือกตั้ง
จากการศึ ก ษาพบว่ า ประชาชนที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พรปณต ปกครอง (2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ทางการเมื อ งของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า อายุ ที่ต่างกันไม่ทาให้การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ จ าลอง ไชยปา (2550) ได้ ทาการศึ กษาวิจั ย เรื่อ ง พฤติก รรมการเลือ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ข องประชาชนในเขตเทศบาล ตาบล
มวกเหล็ก ผลการศึกษาพบว่า อายุ ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งที่
ต่างกัน แสดงให้เห็นว่า อายุ ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งนายก เพราะใน
ปัจ จุ บั น การสื่ อ สารเข้ า ทุ ก ผู้ ค นทุ ก อายุ ทุ ก ชนชั้ น มี ก ารน าเสนอเกี่ ย วกั บ การ
เลือกตั้ ง การไปใช้ สิทธิ์ การนอนหลับทั บสิทธิ์ และการซื้อสิ ทธิ์ขายเสียง ทาให้
ประชาชนทุกรุ่น มีโอกาสในการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการเลือกตั้ง
เหมือนกัน
จากการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อการ
เลื อ กตั้ งนายกเทศมนตรี ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ งไม่ เ ป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้
สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติพงษ์ เตชะพันธุ์ (2534) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2533 ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการใช้สิทธิ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้สิทธิ
เลือกตั้งในครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ พรปณต ปกครอง (2549) ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา ที่
ต่ า งกั น ไม่ ท าให้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่งทิวา คงแจ่ม, ร.ต.ท.
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(2557) ได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่อ ง การมีส่ วนร่ว มทางการเมืองของข้าราชการ
ตารวจสถานีตารวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ผลจากการวิจัยพบว่ า ระดับการศึกษา ไม่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง แสดงให้เห็นว่า การศึกษาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่
ส่งผลต่อ การเลือ กตั้งนายกเทศมนตรี เพราะในปัจ จุบัน การศึก ษามี ในหลายๆ
รู ป แบบ ไม่ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาในแค่ ส ถานศึ ก ษาเท่ า นั้ น แต่ ก ารให้ ค วามรู้
ประชาชนในพื้นที่ส่วนรวม เช่นการประชุมร่วมกัน หรือทาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งร่วมกัน ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ส่งผลต่อประชาชนเช่นกัน ส่วนใหญ่ประชาชน
มักจะสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศ มี
การพูดคุยประเด็นทางการเมืองบ้าง ติดตามนโยบายของผู้นาชุมชนบ้ าง ล้วนแต่
เป็นการเพิ่มความรู้ให้กับประชาชนโดยไม่รู้ตัว
จากการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีผลต่อการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งเป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Lipset (1960) ได้ศึกษาการเลือกตั้งในกลุ่มประเทศประชาธิปไตย
ในซีกโลกตะวันตก พบว่า กลุ่มอาชีพมีความเกี่ยวพันกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งมากน้อยต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ มนูญ รูปขจร (2526) ได้
ศึกษาลักษณะทางสังคมอุดมการณ์ประชาธิปไตยของสมาชิกรัฐสภาที่ดารงตาแหน่ง
อยู่ใน พ.ศ. 2525 พบว่า สมาชิกที่เคยมีอาชีพด้านธุรกิจส่วนตัวหรือมีอาชีพธุรกิจ
เอกชน ส่ ว นใหญ่ จ ะมี อุ ด มการณ์ ป ระชาธิ ป ไตยสู งกว่ า ผู้ ที่ เ คยหรื อ มี อ าชี พ เป็ น
ข้าราชการฝ่ายทหารหรือตารวจ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุจิต บุญบงการ
และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2527) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2522 พบว่า ผู้ประกอบอาชีพที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสูงจะไปลงคะแนนเสียงโดยสานึกในหน้าที่ของพลเมือง อีกทั้ง
ตัดสินใจได้เร็วกว่าและมีแนวโน้มเลือกพรรคมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิ จ ต่ า แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ลั ก ษณะอาชี พ ของประชาชน ส่ งผลต่ อ การ
เลือกตั้ง ทั้งนี้ในท้องถิ่นส่วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก มีนักเรียน นักศึกษา
และลูกจ้างต่างๆ บ้างปะปนกันไป ด้วยสายงานอาชีพในแต่ละด้านที่อาจมีกระบวน
ความคิดที่ไม่ตรงกัน ในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านความสัมพันธ์ทางปฐมภูมิ ด้านค่านิยม
ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านการรับรู้ข่าวสารการเลือกตั้งต่างๆ อาจไม่ตรงกัน
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ทั้งนี้อาจเพราะด้วยประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
เปิดโอกาสทางการเมืองที่เท่าเทียมกัน กล้าแสดงความคิดเห็นต่างจากเดิมมากขึ้น
มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึ้น ทาให้มีความคิดที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิด
ความแตกต่างในแต่ละสายงานอาชีพ
จากการศึ ก ษา พบว่ า ประชาชนที่ มี ร ายได้ ต่ อ ปี ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การ
เลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
สอดคล้องกับ พรปณต ปกครอง (2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ทางการเมื อ งของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า รายได้ ที่ต่างกันไม่ทาให้การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเลือ กตั้งนายกเทศมนตรีแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่ า
ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงกับประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่า ไม่มีความ
แตกต่างกัน ประชาชนที่มีรายได้สูงหรือต่าก็มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
เช่นกัน มีการรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศชาติ เท่า
เทียมกัน ดังนั้นไม่มีความจาเป็นที่การเลือกตั้งต้องคล้อยตามกับผู้ที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อ
ปี สู งเท่ า นั้ น เพราะทุ ก คนมี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพเท่ า เที ย มกั น ทุ ก คน ตามรู ป แบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
จากการศึ ก ษา พบว่ า ภาพรวมของการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี มี
ความสัม พั น ธ์กั บ การเลื อ กตั้ งนายกเทศมนตรี ซึ่ งเป็น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้
สอดคล้องกับการศึกษาของ กรวิกา สารคณา (2551) ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงในจังหวัดลาพูนปี 2551 ผล
การศึกษาพบว่า จากผลของนโยบายกระจายอานาจได้กระตุ้นให้ประชาชน ให้
ความสาคัญในการออกมาใช้สิทธิ ออกเสียงเลือกตั้ง เลือกนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมากขึ้น ทาให้ประชาชนในชุมชนเฝ้าติดตามนโยบาย แนวคิดต่างๆที่ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งนาเสนอ และรวมถึงการทางานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระตุ้นให้คนในชุมชน เกิดความสนใจในการเมือง และอยากเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ด้านระบบการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พบว่า ส่งผลต่อระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
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ระดั บ ปานกลาง โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจั งหวั ดมี ร ะบบการท างานที่ ส ามารถ
แก้ปัญหาและความเดือนร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะที่ดี สอดคล้องกับความต้องการ นายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัดเอาใจ
ใส่ ดูแลความเดือนร้อนของประชาชนในชุมชน และประชาชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการทางานพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แสดงให้เห็นว่า
ภาพรวมของการเลื อกตั้ งนายกเทศมนตรีเ ป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ส่ งผลต่ อ การเลือ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในการเลือกตั้ง ระยะเวลาในการเลือกตั้ง ป้าย
แสดงข้อมูลของผู้สมัคร คณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการนับคะแนน การให้
ความรู้ความเข้าใจก่อนการเลือกตั้ง ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้ง
ทั้งนั้น เป็นสิ่งที่ผู้นาชุมชนหรือกรรมการการเลือกตั้งๆ ควรให้ความสนใจ ไม่ ควร
มองข้ามแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่คิดว่ามันไม่สาคัญเลยก็ตาม

ข้อเสนอแนะ
1. ผลการศึ ก ษา พบว่ า ระดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ ม อาเภอเดิม บางนางบวช จั งหวั ด
สุพรรณบุรีนั้นอยู่ในระดับสูง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และการเลื อกตั้งเป็นส่วน
หนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในด้านอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มมาขึ้น
และจะส่งผลดีต่อชุมชน และประเทศชาติต่อไป
2. จากผลการศึ กษา พบว่ า ประชาชนให้ ความส าคั ญกั บการเมือ งใน
ระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับชาติ อาจเป็นเพราะว่า
ประชาชนมีทัศนคติทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การที่ประชาชนมาใช้
สิทธิ์ในการเลือกตั้งนั้นเป็นเพราะตัวประชาชนต้องการมีส่วนร่วมเอง เพื่อที่ต้องการ
จะเลือกคนดีมีความสามารถมาพัฒนาชุมชนของตน
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3. จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม
มี ร ะดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กตั้ ง ในระดั บ สู ง แต่ ใ นบางข้ อ ค าถามใน
แบบสอบถาม แม้ระดับปัจจัยจะมีค่าสูง แต่ในบางข้อที่เป็นรายข้อแล้ว ถือว่าต่า
กว่าข้ออื่นๆ เช่น ด้านค่านิยมการเลือกตั้ง ท่านเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างประชาชนและการเมือง ท่านเชื่อว่าการเลือกตั้งสะท้อนถึงทัศนคติ ค่านิยม
และความเชื่อของประชาชนที่มีต่อการเมือง แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความรู้
ความคิดเห็นที่จะแสดงออกในส่วนนี้น้อย ประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจรูปแบบทาง
การเมืองอย่างชัดเจนหนัก โดยส่วนใหญ่จากการพูดคุยในขณะออกภาคสนาม จะ
พบว่า ประชาชนเข้าใจว่า การเมือง คือ การเลือกตั้ง เพียงอย่างเดียว เลือกตั้งแบบ
ไหลตามน้าไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าเลือกที่แตกต่างจะดูแปลกแยก ค่านิยมของการ
เลื อ กตั้ ง จึ ง ออกมาในแนวโน้ ม ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น เพราะการเลื อ กตั้ ง คื อ หน้ า ที่ ที่
ประชาชนต้องทา ดังนั้น หน่วยงานของรัฐควรเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มเติมกับ
ประชาชน ให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้อง และสามารถนาไปปรับใช้ได้กับการเมือง
ในชีวิตประจาวัน ทั้งการเมืองท้องถิ่น และการเมืองระดับประเทศ
4. ผลจากการศึกษา พบว่ า อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกตั้งที่
แตกต่ า งกั น จะเห็ น ได้ ว่ า อายุ เพศ ระดั บ การศึ ก ษา และรายได้ ต่ อ ปี ไม่ มี
ความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ยังมี
ประชาชนอีกจานวนไม่น้อย ที่ไม่เข้าใจในกระบวนการ การมีส่วนร่วมทางการเมื อง
ไม่ ว่ า จะเป็ น รู ป แบบของการเลื อ กตั้ ง การซื้ อ สิ ท ธิ์ ข ายเสี ย ง ตามความเห็ น ที่
ประชาชนได้ให้ไว้ในคาถามปลายเปิด หน่วยงานของรัฐควรมีการรณรงค์ใช้สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
และ ค่านิยมของการเลือกตั้งของประชาชน ให้ดียิ่ งขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนา
ทักษะทางความคิดให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทาให้ประชาชนเข้าใจวิธีการเลือกตั้ง
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง
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