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บทคัดย่อ 

งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษำและวิเครำะห์กำรตัดสินใจทำงกำรเมืองของชำวบ้ำนใน
หมู่บ้ำนไม้อิงธำร ต ำบลศำลำกลำง อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี ในกำรคัดเลือกสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมสำมำรถ ทัศนคติ หรือจำกนโยบำยของพรรค หรือจำก
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนบุคคลที่มีต่อตัวแทนสมำชิกที่คัดเลือก มีช่องทำงสื่อใดที่ได้รับอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจเลือกตั้งมำกที่สุด (2) ศึกษำและวิเครำะห์สิ่งที่คำดหวังภำยหลังจำกกำรเลือกตั้ง (3) ศึกษำ
และวิเครำะห์ปัญหำที่ชำวบ้ำนต้องกำรให้รีบเร่งในกำรแก้ไข ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือรวบรวม
ข้อมูลจำก 100 กลุ่มตัวอย่ำง ผลกำรวิจัยพบว่ำ ประชำชนมีควำมต้องกำรผู้สมัครน ส.ส. คือผู้สมัครที่
มีควำมสุจริต ยุติธรรม ยึดมั่นในหลักประชำธิปไตย (ร้อยละ 76.62) ต้องรักษำสัจจะวำจำต่อ
ประชำชน ไม่ย่อหย่อนต่อหน้ำที่ (ร้อยละ 90.91) ไม่แบ่งข้ำงหรือเลือกข้ำงจนเป็นเหตุให้เกิดควำม
แบ่งแยกของประชำชน (ร้อยละ 85.71) และด้ำนนโยบำยประชำชนต้องกำร นโยบำยที่สอดคล้องกับ
กฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ ของสังคมโดยรวม (ร้อยละ 89.61) ช่องทำงที่ได้รับข่ำวสำรมำกที่สุดคือ 
โทรทัศน์ (ร้อยละ 54.55) ที่คำดหวังและต้องกำรให้แก้ไขมำกที่สุด คือต้องกำรให้แก้ปัญหำคอรัปชั่น 
ปัญหำเศรษฐกิจ และปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ 
 
ค ำส ำคัญ : กำรตัดสินใจทำงกำรเมือง กำรเลือกตั้ง 
 

บทน า 

                                                           
* บทควำมนี้เรียบเรียงจำกกำรค้นคว้ำอิสระ เรื่อง กำรตัดสินใจทำงกำรเมืองในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 24 มีนำคม 2562 ของชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนไม้
อิงธำร ต ำบลศำลำกลำง อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 
** นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 



ระบอบประชำธิปไตยเป็นหลักกำรที่ให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรใช้อ ำนำจกำร
ปกครอง โดยให้ประชำชนได้เลือกผู้แทนเข้ำไปเป็นปำกเสียงแทนตน เพ่ือกำรพัฒนำและบริหำร
ประเทศ และเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศ สิ่งนี้คือกำรเลือกตั้งซึ่งเป็นกิจกรรมอย่ำงหนึ่งทำง
กำรเมืองของประชำชนที่เป็นเจ้ำของอ ำนำจ ซึ่งประชำชนมีอิสระทำงควำมคิด มีเสรีภำพในกำรคิด
วิเครำะห์ กำรตัดสินใจ และกำรแสดงออก หำกผู้หนึ่งผู้ใดถูกปิดก้ันอิสระทำงควำมคิดดังกล่ำว ก็จะท ำ
ให้เกิดปัญหำตำมมำ อำทิ กำรถูกกดขี่ข่มเหงจำกบุคคลที่มีอ ำนำจเหนือกว่ำ กำรปกครองแบบเผด็จ
กำร และกำรเรียกร้องสิทธิและเสรีภำพ เป็นต้น อีกทั้งประชำชนทุกคนควรได้รับสิทธิเท่ำเทียมกัน มี
ควำมเสมอภำคกันแม้จะยำกดีมีจน ต้องไม่เลือกปฏิบัติ หรือให้ควำมส ำคัญแค่คนเฉพำะกลุ่ม 
นอกจำกนี้ ประชำชนทุกคนไม่ว่ำจะต่ำงเพศ ต่ำงเชื้อชำติ หรือต่ำงศำสนำ ก็ควรที่จะได้รับกำรปฏิบัติที่
เท่ำเทียมกัน ไม่แบ่งแยกกัน ควรได้รับกำรช่วยเหลือเอ้ืออำทรที่ดีต่อกัน สังคมจึงจะเกิดควำมสงบสุข 
ดังนั้น หำกน ำหลักปรัชญำ เสรีภำพ เสมอภำค ภรำดรภำพมำปรับใช้ทำงกำรเมือง ประชำชนทุกคน
ควรมีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง สำมำรถคิด วิเครำะห์ และแสดงออกได้อย่ำง
ชัดเจนว่ำตนชอบพรรคกำรเมืองใด ไม่ชอบพรรคกำรเมืองใด ไม่ควรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำย อีกท้ังนักกำรเมือง
และประชำชนทุกคนควรเคำรพสิทธิในกำรแสดงออกทำงควำมคิดทำงกำรเมืองดังกล่ำว เพ่ือควำม
สงบสุขของสังคม และควำมเจริญก้ำวหน้ำทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ดีงำม  

 ในกำรตัดสินใจเลือกผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สุวิทย์ (อ้ำงถึงในปัจจัยประกอบกำรตัดสินใจของผู้ใช้
สิทธิเลือกตั้ง, 2541 หน้ำ 8) พบว่ำประชำชนส่วนหนึ่งได้ไปลงคะแนนเสียง เพ่ือเป็นกำรแสดงออก
ด้ำนพฤติกรรมทำงกำรเมืองในระบบประชำธิปไตย แต่อีกส่วนหนึ่งได้ไปลงคะแนนเสียงเพ่ือเป็นกำร
แลกเปลี่ยนค่ำจ้ำง ผลประโยชน์ และกำรยอมรับนับถือจำกผู้อ่ืน แต่มีมำกเท่ำกลุ่มที่ต้องกำรมีส่วน
ร่วมในระบอบประชำธิปไตย ชำติชำย (อ้ำงถึงในปัจจัยประกอบกำรตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง , 
2541 หน้ำ 9) พบว่ำตัวแปรที่มีผลมำกที่ท ำให้ประชำชนในเขตเทศบำลไปเลือกตั้ง คือ ควำมรู้สึกใน
หน้ำที่พลเมือง และตัวแปรที่มีผลมำกที่ท ำให้ประชำชนนอกเขตเทศบำลไปเลือกตั้ง คือ ควำมไม่พอใจ
ต่อผลงำนของรัฐบำลชุดก่อน อยำกได้คนที่มีควำมสำมำรถเข้ำแทน และมีนโยบำยที่เหมำะสมในกำร
บริหำรประเทศ และคุณชำติชำยได้สรุปสำเหตุส ำคัญที่สุด 3 ประกำร ที่ท ำให้คนไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง เรียงล ำดับจำกมำกไปน้อยดังนี้ 1) เพรำะไม่ต้องกำรให้ผู้อ่ืนมำใช้สิทธิของตนโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย 2)เพรำะเชื่อว่ำพรรคกำรเมืองต่ำงๆ เมื่อเป็นรัฐบำลแล้วจะสำมำรถแก้ปัญหำของประเทศได้
ดี 3) เพรำะไม่ต้องกำรนอนหลับทับสิทธิ์ ขณะที่สุจิต และ พรศักดิ์ (อ้ำงถึงในปัจจัยประกอบกำร
ตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง, 2541 หน้ำ 8) พบว่ำประชำชนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยส ำนึก
ที่ว่ำเป็นหน้ำที่มำกกว่ำเพ่ือแสดงออกซึ่งควำมต้องกำรเปลี่ยนรัฐบำล หรือควบคุมรัฐบำลเพ่ือให้คนที่
ตนพอใจเข้ำไปท ำงำน ประชำชนส่วนใหญ่คิดว่ำกำรเลือกตั้งเป็นกำรเลือกตัวแทนเป็นปำกเสียงแทน
ตนเท่ำนั้น จึงไม่เกิดควำมรู้สึกว่ำตนเองมีอิทธิพล มีอ ำนำจ หรือมีประสิทธิภำพทำงกำรเมือง กำรไป



ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงมีโอกำสที่จะถูกชักจูงให้ไปลงคะแนนเสียงได้มำก เป็นลักษณะของกำรมี
ส่วนร่วมทำงกำรเมืองแบบถูกระดม (Mobilized Participation) ซึ่งอัตรำกำรลงคะแนนเสียงของ
ประชำชนในชนบทหรือต่ำงจังหวัดจะสูงกว่ำในกรุงเทพ 

บุคคลสำธำรณะมักเป็นที่รู้จักกันโดยภำพมำกกว่ำตัวตนที่แท้จริง ในกรณีของนักกำรเมือง
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีถือเป็นสิ่งส ำคัญในกำรช่วยให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้กับตัวเอง เป็นกำร
สร้ำงภำพนักกำรเมืองหรือผู้สมัครฯ คำดคิดเอำไว้ ให้เป็นที่พึงประสงค์ต่อประชำชนผู้ที่จะเลือกตั้ง  

แนวคิดในกำรศึกษำกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของสมบัติ จันทรวงศ์ (อ้ำงถึงในกำรสื่อสำรทำง

กำรเมือง, 2558, หน้ำ 44)  ได้เสนอไว้ 2 ทฤษฎี คือ 1) The Image Theory หรือ Stimulus Theory 

คือภำพที่ผู้สมัครฯ สร้ำงข้ึนแล้วฉำยออกไปให้กับผู้เลือกตั้ง โดยที่ผู้เลือกตั้งสำมำรถเห็นและตอบสนอง

ได้ ซึ่งถ้ำผู้สมัครฯ แสดงภำพออกไปมำกเท่ำไร ยิ่งเป็นที่นิยมและดึงดูดควำมสนใจ และได้รับกำร

ยอมรับมำกเท่ำนั้น เป็นวิธีที่นักกำรเมืองน ำมำใช้ในกำรรณรงค์หำเสียง  2) Perceptual Balance 

หรือ Perceiver-Determined Theory อธิบำยว่ำ ผู้เลือกตั้งแต่ละคนจะมีค่ำนิยมหรือทัศนคติส่วนตัว

อยู่แล้ว แต่ค่ำนิยมบำงอย่ำงของผู้สมัครฯ มีควำมส ำคัญต่อผู้เลือกตั้งแต่ละคนมำกกว่ำ เพ่ือที่ว่ำผู้

เลือกตั้งจะสำมำรถรักษำสมดุล (Balance) ทัศนคติของตนไว้ เพ่ือให้แน่ใจว่ำผู้สมัครฯ ที่ตนสนับสนุน 

คิดแบบเดียวกับตน จึงท ำให้เกิดกำรบิดเบือนข่ำวสำรที่เกี่ยวกับผู้สมัครฯ ที่ตนนิยมและคู่แข่งของ

ผู้สมัครฯ เช่น ผู้เลือกตั้งคนหนึ่งประสงค์จะเลือกตั้งผู้สมัครคนหนึ่งตำมค่ำนิยมของตนเอง โดยแม้ว่ำ

จะมีข่ำวถูกโจมตีโดยคู่แข่งอ่ืนๆ ก็ตำม แต่ผู้เลือกตั้งก็จะบิดเบือนข้อมูลเหล่ำนั้นโดยที่ไม่รู้ตัว และ 

อำจจะโจมตีคู่แข่งคนอ่ืนๆ กลับไป เพ่ือให้คุณสมบัติของผู้สมัครฯ ที่ตัวเองเลือกไว้ เป็นที่นิยมมำกที่สุด 

ส ำหรับพรทิพย์ วรกิจโภคำทร (อ้ำงถึงในกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง, 2558, หน้ำ 45) ได้กล่ำวถึงกำร

สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีไว้ ดังนี้ 1) กำรสร้ำงสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (Related with target) ด้วยกำร

ใช้ควำมจริงใจ สุจริต กำรให้ควำมร่วมมือ แสดงถึงกำรเต็มใจช่วยเหลือ ให้กับประชำชนที่จะเป็นผู้

เลือกตั้งครั้งนั้น 2) กำรมีส่วนสร้ำงเศรษฐกิจและสังคม (Social-economic contribution) ด้วยกำร

สร้ำงควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจและสังคม 3) ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) 

ด้วยกำรสร้ำงควำมรู้สึกห่วงใยให้กับประชำชน ทั้งในด้ำนชีวิต ควำมเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม และกำร

พัฒนำท้องถิ่น 4) กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ (Law and regulation) ด้วยกำรปฏิบัติตนให้อยู่ใน

กฎระเบียบของกฎหมำย เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับจำกประชำชน 

 

 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้อำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจและข้อก ำหนดกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ จำกแนวคิด 

ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง มำใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองของชำวบ้ำน

ในหมู่บ้ำนไม้อิงธำร โดยมีปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองในด้ำนใดบ้ำง สิ่งที่ต้องกำรให้เร่งแก้ไขและ

ชำวบ้ำนคำดหวังอะไรจำกกำรเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีเชิง

ปริมำณเป็นหลักในกำรวัดระดับควำมคิดเห็นของชำวบ้ำน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น ำมำใช้เป็นแนวคิดในกำร

วิจัยครั้งนี้ ตำมกรอบวิจัยดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาที่ต้องการให้ 

แก้ไขโดยเร็วท่ีสุด 

ปัจจัย 

ส่วนบุคคล 

การตัดสินใจทางการเมืองของ
ชาวบ้านในหมู่บ้านไม้อิงธาร 

ปัจจัยการตัดสินใจ 

ทางการเมือง 

สิ่งท่ีคาดหวังจาก 

การตัดสินใจ 

  ด้านคุณลักษณะของตัวผู้สมัครฯ 

  ด้านภาพลักษณ์ของพรรคการเมือง 

  ด้านความสัมพันธ์ทางการเมือง 

  ด้านนโยบาย 

  ด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

  ด้านการประชาสัมพันธ์ของพรรคการเมือง 



ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ กำรศึกษำนี้จะศึกษำเฉพำะสำเหตุและแรงจูงใจชองชำวบ้ำนไม้อิงธำร 

จ ำนวน 100 คน ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ณ วันที่ 24 มีนำคม 2562 

ขอบเขตด้ำนสถำนที่ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษำเฉพำะหมู่บ้ำนไม้อิงธำร ต ำบลศำลำกลำง 

อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรีเท่ำนั้น 

ขอบเขตด้ำนเวลำในกำรวิจัยครั้งนี้ มีระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรระหวำงระหว่ำงเดือน

มิถุนำยน-กรกฎำคม 2562 

 

วิธีการวิจัย 

 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ประกอบด้วย กำร

วิจัยเชิงเอกสำร (Documentary research)  ผู้วิจัยได้ศึกษำผ่ำนสื่อภำพเคลื่อนไหว สื่อเสียง สื่อ

ภำพนิ่ง สื่อที่ เป็นอักษรต่ำง ๆ เช่น จำกอินเทอร์เน็ต จำกวิดีโอที่มีผู้วิจัยท่ำนอ่ืนได้จัดท ำขึ้น 

วิทยำนิพนธ์ บทควำม หนังสือ ที่เก่ียวข้องกับกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองในกำรเลือกสมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎรของชำวบ้ำนหมู่บ้ำนไม้อิงธำร เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ต่อไป กำรวิจัยส ำรวจ (Survey 

Research) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่จะศึกษำจำกประชำกรทั้งหมดในหมู่บ้ำนไม้อิงธำร และใช้

แบบสอบถำมที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน (Standardized Questionnaire) โดยตั้งค ำถำมแบบปลำยปิด 

ให้ผู้ตอบเลือกตอบตำมตัวเลือกที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้เท่ำนั้น โดยใช้วิธีกำรส ำรวจทำงอินเทอร์เน็ต โดยส่ง

แบบสอบถำมให้ผู้ตอบผ่ำนทำงเว็บไซต์ และกรอกค ำตอบส่งให้ผู้วิจัย 

 

ผลการวิจัย 

  ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงที่สำมำรถใช้สิทธิในกำรเลือกตั้งได้ พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง (ร้อยละ 68) ที่เหลือเป็นเพศชำย (ร้อยละ 32) ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 31-40 ปี (ร้อยละ 34) 

รองลงมำ อำยุ 21-30 ปี (ร้อยละ 25)  ส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสด (ร้อยละ 57) รองลงมำสมรส (ร้อย

ละ 36) ส่วนใหญ่มีอำชีพรับรำชกำร (ร้อยละ 37) รองลงมำ พนักงำนบริษัท  (ร้อยละ 22) ระดับ

กำรศึกษำสูงสุด พบว่ำ ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปริญญำตรี (ร้อยละ 58) รองลงมำสูง



กว่ำปริญญำตรี (ร้อยละ 14)  และส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บำท (ร้อยละ 

33) รองลงมำมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บำท (ร้อยละ 30) 

ตาราง 1 

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล (n=100)      

  
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

  
จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ ชำย 
 32 32 

 หญิง  68 68 

    รวม 100 100 

อำยุ 18-20 ปี  4 4 

 21-30 ปี  25 25 

 31-40 ปี  34 34 

 41-50 ปี  12 12 

 51-60 ปี  18 18 

 61 ปีขึ้นไป  7 7 

    รวม 100 100 

สถำนภำพ โสด  57 57 

 สมรส  36 36 

 หย่ำ/หม้ำย/แยกกันอยู่  7 7 

    รวม 100 100 
 

 

 

 

 



ตาราง 1 (ต่อ) 

  
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

  
จ ำนวน ร้อยละ 

อำชีพ นักเรียน/นักศึกษำ  6 6 

 รับรำชกำร  37 37 

 รัฐวิสำหกิจ  1 1 

 พนักงำนรำชกำร  5 5 

 พนักงำนบริษัท  22 22 

 ค้ำขำย / ธุรกิจส่วนตัว  8 8 

 เกษตรกร  2 2 

 รับจ้ำง  2 2 

 อำชีพอิสระ  2 2 

 ไม่ประกอบอำชีพ  4 4 

 อ่ืนๆ  11 11 

    รวม 100 100 
ระดับกำรศึกษำ
สูงสุด ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนต้น  6 6 

 มัธยมศึกษำตอนต้น  1 1 

 มัธยมศึกษำตอนปลำย  9 9 

 ปวช.  6 6 

 ปวส.  6 6 

 ปริญญำตรี  58 58 

 สูงกว่ำปริญญำตรี  14 14 

    รวม 100 100 
 

 

 



 

 

ตาราง 1 (ต่อ) 

  
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

  
จ ำนวน ร้อยละ 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ำกว่ำ 10,000 บำท  13 13 

 10,001 - 20,000 บำท  33 33 

 20,001 - 30,000 บำท  30 30 

 30,001 - 40,000 บำท  6 6 

 40,001 - 50,000 บำท  6 6 

 มำกกว่ำ 50,001 บำท  12 12 

    รวม 100 100 
 

ปัจจัยการตัดสินใจทางการเมือง 6 ด้าน 

ด้านที่ 1 ปัจจัยการตัดสินใจทางการเมืองด้านคุณลักษณะของตัวผู้สมัครฯ 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนคุณลักษณะของตัวผู้สมัครฯ พบผล

กำรศึกษำดังนี้ ปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนคุณลักษณะของตัวผู้สมัคร อันดับแรกเท่ำกัน 2 

ปัจจัย คือ ผู้สมัครกำรเลือกตั้งท ำหน้ำที่อย่ำงยุติธรรม สุจริต และ ผู้สมัครกำรเลือกตั้งต้องยึดมั่นใน

หลักประชำธิปไตย (ร้อยละ 76.62) รองลงมำคือ ผู้สมัครกำรเลือกตั้งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงด้ำน

ภำษำต่ำงประเทศ (ร้อยละ 67.53) อันดับสุดท้ำยคือ ผู้สมัครลงเลือกตั้งมีประสบกำรณ์ทำงกำรเมือง 

(ร้อยละ 23.38) 

 

 

 

 



ตาราง 2 

ด้ำนคุณลักษณะของตัวผู้สมัคร 

    (n=77) 

ล าดับ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น (จ านวน/รอ้ยละ) 

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1 ผู้สมัครลงเลือกตั้งควรมีระดับกำรศึกษำที่สูง 21 (27.27) 43 (55.84) 13 (16.88) 
2 ผู้สมัครลงเลือกตั้งควรมีระสบกำรณ์ทำง

กำรเมือง 
18 (23.38) 40 (51.95) 19 (24.68) 

3 ผู้สมัครลงเลือกตั้งควรมีควำมเปน็ผู้น ำ 40 (51.95) 33 (42.86) 4 (5.19) 
4 ผู้สมัครลงเลือกตั้งควรมีวำทศลิป์หรือกำรพูดจำ

ปรำศรัยที่ด ี
24 (31.17) 48 (62.34) 5 (6.49) 

5 ผู้สมัครลงเลือกตั้งควรท ำหนำ้ทีอ่ย่ำงยุติธรรม 
สุจริต  

59 (76.62) 15 (19.48) 3 (3.90) 

6 ผู้สมัครลงเลือกตั้งควรมีบุคลิกภำพที่ดี มีควำม
สุขุม และสุภำพ อ่อนน้อม 

30 (38.96) 42 (54.55) 5 (6.49) 

7 ผู้สมัครลงเลือกตั้งควรมีภำวะทำงอำรมณ์ที่
เหมำะสม 

33 (42.86) 40 (51.95) 4 (5.19) 

8 ผู้สมัครลงเลือกตั้งควรมีวิสัยทัศน์ 42 (54.55) 30 (38.96) 5 (6.49) 
9 ผู้สมัครลงเลือกตั้งควรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ทำงดำ้นภำษำตำ่งประเทศ 
52 (67.53) 20 (25.97) 5 (6.49) 

10 ผู้สมัครลงเลือกตั้งต้องยึดมั่นในหลัก
ประชำธิปไตย 

59 (76.62) 12 (15.58) 6 (7.79) 

11 ผู้สมัครลงเลือกตั้งควรมีควำมนำ่เชื่อถือ และ
สำมำรถพึ่งพำได ้

26 (33.77) 40 (51.95) 11 (14.29) 

 

 

 

 



ด้านที่ 2 ปัจจัยการตัดสินใจทางการเมืองด้านภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองของผู้สมัครฯ 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนภำพลักษณ์ของพรรคกำรเมืองของผู้สมัคร

กำรเลือกตั้ง พบผลกำรศึกษำดังนี้ ปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนภำพลักษณ์ อันดับแรก คือ ผู้

สมัครฯ ควรรักษำสัจจะวำจำต่อประชำชน ไม่ควรมีควำมย่อหย่อนต่อหน้ำที่หลังได้รับกำรเลือกตั้งไป

แล้ว (ร้อยละ 90.91) รองลงมำคือ พรรคกำรเมืองต้องคัดสรรผู้สมัครฯ โดยค ำนึงถึงควำมรู้

ควำมสำมำรถมำกกว่ำกลุ่มเครือญำติหรือเพ่ือนพ้อง (ร้อยละ 89.61) อันดับสุดท้ำย คือ พรรค

กำรเมืองที่ไม่มีศักยภำพในกำรบริหำรประเทศ เป็นผลพวงมำจำกกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง 

 

ตาราง 3 

ด้ำนภำพลักษณ์  

   
(n=77) 

ล ำดับ ข้อควำม 
ระดับควำมคิดเห็น (จ ำนวน/ร้อยละ) 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1 พรรคกำรเมืองต้องเป็นพรรคของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่
พรรคประจ ำภำคหรือท้องถิ่น 

25 (32.47) 10 (12.99) 42 (54.55) 

2 พรรคกำรเมืองต้องไม่ใช่พรรคที่ตั้งมำเฉพำะกิจ
เพ่ือสืบทอดอ ำนำจ 

     54 (70.13) 12 (15.58) 11 (14.29) 

3 พรรคกำรเมืองต้องเป็นพรรคที่ มี อิสระในกำร
ด ำเนินงำนทำงกำรเมือง 

35 (45.45) 36 (46.75) 6 (7.79) 

4 พรรคกำรเมืองจะต้องไม่ถูกครอบง ำโดยนำยทุนพรรค 41 (53.25) 24 (31.17) 12 (15.58) 
5 พรรคกำรเมืองควรค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชน

และประเทศชำติเป็นส ำคัญ 
66 (85.71) 9 (11.69) 2 (2.60) 

6 พรรคกำรเมืองต้องคัดสรรผู้สมัครฯ โดยค ำนึงถึง
ควำมรู้ควำมสำมำรถมำกกว่ำกลุ่มเครือญำติหรือ
เพ่ือนพ้อง 

69 (89.61) 6 (7.79) 2 (2.60) 

7 พรรคกำรเมืองต้องคัดสรรผู้สมัครฯ จำกหลำกหลำย
กลุ่มอำชีพเพ่ือเข้ำถึง เข้ำใจ และแก้ไขปัญหำได้ตรง
จุด 

47 (61.04) 22 (28.57) 8 (10.39) 



8 พรรคกำรเมืองที่ไม่มีศักยภำพในกำรบริหำรประเทศ 
 เป็นผลพวงมำจำกกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง 

 
20 (25.97) 

 
12 (15.58) 

 
45 (58.44) 

9 ผู้สมัครฯ ควรมีเสรีภำพ และควำมเสมอภำคในกำร
แสดงควำมคิดเห็น ไม่ถูกครอบง ำโดยผู้มีอ ำนำจ
เหนือกว่ำ 

 
59 (76.62) 

 
15 (19.48) 

 
3 (3.90) 

10 ผู้สมัครฯ ควรรักษำสัจจะวำจำต่อประชำชน ไม่ควรมี
ควำมย่อหย่อนต่อหน้ำที่หลังจำกได้รับกำรเลือกตั้งไป
แล้ว 

70 (90.91) 7 (9.09) 0 (0.00) 

 

ด้านที่ 3 ปัจจัยการตัดสินใจทางการเมืองด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองของตัวผู้สมัครฯ 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองของตัวผู้สมัครฯ 

พบผลกำรศึกษำดังนี้ ปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองของตัวผู้สมัครฯ 

อันดับแรก คือ ผู้สมัครฯ และพรรคกำรเมืองไม่ควรแบ่งข้ำงหรือเลือกข้ำง จนเป็นเหตุท ำให้ประชำชน

ถูกแบ่งแยกและเกิดควำมขัดแย้งในสังคม (ร้อยละ 85.71) รองลงมำคือ ผู้สมัครฯ ควรมีควำมคิดไปใน

แนวทำงเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยได้รวดเร็วขึ้น (ร้อยละ 66.23) อันดับสุดท้ำย คือ ผู้

สมัครฯ ควรมีควำมสัมพันธ์อันดี ไม่เป็นศัตรูทำงกำรเมืองกับผู้สมัครฯ หรือพรรคกำรเมืองอ่ืน 

ตาราง 4  
ด้ำนควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองของตัวผู้สมัครฯ 

   
(n=77) 

ล ำดับ ข้อควำม 
ระดับควำมคิดเห็น (จ ำนวน/ร้อยละ) 

เห็นด้วยอย่ำง
ยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1 ผู้สมัครฯ ควรมีควำมสัมพันธ์อันดี ไม่เป็นศัตรูทำง
กำรเมืองกับผู้สมัครฯ หรือพรรคกำรเมืองอ่ืน 

32 (41.56) 35 (45.45) 10 (12.99) 

2 ผู้สมัครฯ ควรมีควำมคิดไปในแนวทำงเดียวกัน 
ไม่ขัดแย้งกัน เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยได้รวดเร็วขึ้น 

     51 (66.23) 19 (24.68) 7 (9.09) 

3 ผู้สมัครฯ ไม่ควรใส่ร้ำยป้ำยสีทำงกำรเมืองเพ่ือ
ท ำลำยคู่แข่งทำงกำรเมือง 

49 (63.64) 27 (35.06) 1 (1.30) 



4 ผู้สมัครฯ ควรมีควำมจริงใจต่อกัน ร่วมมือร่วมใจ
แก้ไขปัญหำของประเทศชำติและประชำชน 

47 (61.04) 28 (36.36) 2 (2.60) 

5 ผู้สมัครฯ และพรรคกำรเมืองไม่ควรแบ่งข้ำงหรือ
เลือกข้ำง จนเป็นเหตุท ำให้ประชำชนถูกแบ่งแยก
และเกิดควำมขัดแย้งในสังคม 

66 (85.71) 9 (11.69) 2 (2.60) 

6 ผู้สมัครฯ ควรมีภำรดรภำพ (ควำมสัมพันธ์ฉันท์พ่ี
น้อง) และเคำรพควำมแตกต่ำงต่อผู้สมัครฯ หรือ
พรรคกำรเมืองอ่ืน เพ่ือควำมสำมัคคี เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

44 (57.14) 32 (41.56) 1 (1.30) 

  
   

ด้านที่ 4 ปัจจัยการตัดสินใจทางการเมืองด้านนโยบาย 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนนโยบำย พบผลกำรศึกษำดังนี้ ปัจจัยกำร

ตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนนโยบำยอันดับแรก คือ นโยบำยที่ดีจะต้องสอดคล้องกับกฎหมำย และ

ข้อบังคับต่ำงๆ ของสังคมโดยรวม และควำมคิดเห็นของสำธำรณชน มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือก (ร้อย

ละ 89.61) รองลงมำ คือนโยบำยที่ดีจะต้องตอบสนองต่อบุคคลโดยส่วนรวม  มีผลต่อกำรตัดสินใจ

เลือก (ร้อยละ 83.12) อันดับสุดท้ำย คือ ควำมชัดเจนของนโยบำยที่น ำมำหำเสียง มีผลต่อกำร

ตัดสินใจเลือก 

ตาราง 5  

ด้ำนนโยบำย 

   
(n=77) 

ล ำดับ ข้อควำม 
ระดับควำมคิดเห็น (จ ำนวน/ร้อยละ) 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1 ควำมส ำเร็จของนโยบำยของพรรคครั้งก่อน มีผลต่อ
กำรตัดสินใจเลือก 

49 (63.64) 25 (32.47) 3 (3.9) 

2 วิธีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ มีผลต่อกำรตัดสินใจ
เลือก 

55 (71.43) 14 (18.18) 8 (10.39) 



3 ควำมชัดเจนของนโยบำยที่น ำมำหำเสียง มีผลต่อกำร
ตัดสินใจเลือก 

37 (48.05) 30 (38.96) 10 (12.99) 

3 ควำมชัดเจนของนโยบำยที่น ำมำหำเสียง มีผลต่อกำร
ตัดสินใจเลือก 

37 (48.05) 30 (38.96) 10 (12.99) 

4 นโยบำยที่ดีจะต้องตอบสนองต่อบุคคลโดยส่วนรวม  
มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือก 

64 (83.12) 12 (15.58) 1 (1.3) 

5 นโยบำยที่ดีจะต้องสอดคล้องกับกฎหมำย และ
ข้อบังคับต่ำงๆ ของสังคมโดยรวม และควำมคิดเห็น
ของสำธำรณชน มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือก 

69 (89.61) 8 (10.39) 0 (0.00) 

     

ด้านที่ 5 ปัจจัยการตัดสินใจทางการเมืองด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำร พบผลกำรศึกษำ

ดังนี้ ระดับควำมคิดเห็นด้ำนกำรรับข้อมูลข่ำวสำรของชำวบ้ำนที่อยู่ในระดับมำก คือ รับข้อมูลผู้สมัคร

จำกกำรดูโทรทัศน์ (ร้อยละ 54.55)  รองลงมำ คือจำกกำรเล่นอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 50.65)  

ตาราง 6  

ด้ำนช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำร 

  

  

(n = 77) 

ล ำดับ ข้อควำม 
ระดับควำมคิดเห็น (จ ำนวน/ร้อยละ) 

มำก ปำนกลำง น้อย 

1 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรข้อมูลผู้สมัคร
กำรเลือกตั้ง จำกกำรอ่ำนหนังสือ -
พิมพ์ 

22 (28.57) 32 (41.56) 23 (29.87) 

2 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรข้อมูลผู้สมัคร
กำรเลือกตั้ง จำกกำรฟังวิทยุ 3 (3.90) 21 (27.27) 53 (68.83) 

3 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรข้อมูลผู้สมัคร
กำรเลือกตั้ง จำกกำรดูโทรทัศน์ 42 (54.55) 32 (41.56) 3 (3.90) 



4 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรข้อมูลผู้สมัคร
กำรเลือกตั้ง จำกกำรดูป้ำยหำเสียง 3 (3.90) 13 (16.88) 61 (79.22) 

5 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรข้อมูลผู้สมัคร
กำรเลือกตั้ง จำกใบปลิวและสื่อสิง
พิมพ์ 

28 (36.36) 42 (54.55) 7 (9.09) 

6 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรข้อมูลผู้สมัคร
กำรเลือกตั้ง จำกกำรเล่นอินเทอร์เน็ต 39 (50.65) 21 (27.27) 17 (22.08) 

7 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรข้อมูลผู้สมัคร
กำรเลือกตั้ง จำกผู้สมัครลงพ้ืนที่ 4 (5.19) 13 (16.88) 60 (77.92) 

 

 

ด้านที่ 6 ปัจจัยการตัดสินใจทางการเมืองด้านการประชาสัมพันธ์ของพรรคการเมืองของผู้สมัครฯ 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของพรรคกำรเมืองของ

ผู้สมัครฯ พบผลกำรศึกษำดังนี้ ปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของพรรค

กำรเมืองของผู้สมัครฯ อันดับแรก อันดับแรก คือ พรรคกำรเมืองควรมีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับ

ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย (ร้อยละ 77.92) รองลงมำ คือพรรคกำรเมือง

ควรมีทีมงำนประชำสัมพันธ์ คอยตอบข้อซักถำม ข้อสงสัย หรือชี้แจงให้ประชำชนทรำบ (ร้อยละ 

72.73) อันดับสุดท้ำย คือ พรรคกำรเมืองควรให้ประชำชนทรำบถึงประวัติ คุณวุฒิ คุณสมบัติ และ

ประสบกำรณ์ของผู้สมัครฯ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรตัดสินใจเลือกผู้สมัครฯ 

 

 

 

 

 



ตาราง 7 

ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของพรรคกำรเมืองของผู้สมัครฯ 

   
(n=77) 

ล ำดับ ข้อควำม 
ระดับควำมคิดเห็น (จ ำนวน/ร้อยละ) 
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1 พรรคกำรเมืองมีช่องทำงในกำรติดต่อ สื่อสำรกับ
ประชำชน เพ่ือให้ประชำ -ชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้
ง่ำย 

60 (77.92) 10 (12.99) 7 (9.09) 

2 พรรคกำรเมืองควรมีทีมงำนประชำสัมพันธ์ คอย
ตอบข้อซักถำม ข้อสงสัย หรือชี้แจงให้ประชำชน
ทรำบ 

56 (72.73) 12 (15.58) 9 (11.69) 

3 พรรคกำรเมืองควรน ำเสนอข่ำวสำรว่ำพรรคได้
ด ำเนินกำรสิ่งใดไปแล้วบ้ำง และก ำลังผลักดันนโยบำย
ใดต่อไป 

33 (42.86) 29 (37.66) 15 (19.48) 

4 พรรคกำรเมืองควรให้ประชำชนทรำบถึงประวัติ 
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบกำรณ์ของผู้สมัครฯ 
เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรตัดสินใจเลือกผู้สมัครฯ 

20 (25.97) 54 (70.13) 3 (3.9) 

5 พรรคกำรเมืองควรประชำสัมพันธ์โดยกำรลงพ้ืนที่
พบปะประชำชน เพ่ือพูดคุย สอบถำม และรับรู้ถึง
ปัญหำ เพ่ือน ำมำแก้ไขปัญหำได้ตรงจุดตรงประเด็น 

52 (67.53) 23 (29.87) 2 (2.6) 

 

 

ความคาดหวังหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีดังนี้ ระดับควำมคิดเห็นของสิ่งที่

ชำวบ้ำนคำดหวังหลังจำกกำรเลือกตั้งที่มำกท่ีสุด คือ ต้องปรำศจำกกำรธุรกิจคอรัปชั่น (ร้อยละ 

85.71) รองลงมำต้องคงควำมยุติธรรม (ร้อยละ 83.12)  

 

 



ตารางท่ี 8 

ควำมคำดหวังหลังจำกกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

 (n = 77) 

ล ำดับ ข้อควำม 
ระดับควำมคิดเห็น (จ ำนวน/ร้อยละ) 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง 

1 ต้องเทิดทูนชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 44 (57.14) 25 (32.74) 8 (10.39) 

2 ต้องปรำศจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น 66 (85.71) 10 (12.99) 1 (1.3) 

3 ต้องมีควำมสมัครสมำน สำมัคคี 50 (64.93) 20 (25.97) 7 (9.1) 

4 ต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติติหน้ำที่โดยค ำนึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วน
ตนและพวกพ้อง 

59 (76.62) 17 (22.08) 1 (1.3) 

5 ต้องคงควำมยุติธรรม 64 (83.12) 12 (15.58) 1 (1.3) 

6 ต้องมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 60 (77.92) 16 (20.78) 1 (1.3) 

 

ความต้องการให้เร่งแก้ไขโดยเร็วท่ีสุด พบผลกำรศึกษำมีเท่ำกัน 2 ปัญหำคือ คือ ปัญหำเศรษฐกิจ
และปัญหำกำรคอรัปชั่น (ร้อยละ 57.14) รองลงมำคือปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม (ร้อยละ 
45.45) 
 
ตาราง 9 ควำมต้องกำรให้เร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

   
(n = 77) 

ล ำดับ ข้อควำม 
ระดับควำมคิดเห็น (จ ำนวน/ร้อยละ) 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง 

1 ปัญหำเศรษฐกิจ 44 (57.14) 32 (41.56 1 (1.30) 
2 ปัญหำกำรคอรัปชั่น 44 (57.14) 31 (40.26) 2 (2.6) 

 

 
  

 
 
 



ตาราง 9 (ต่อ) (n = 77) 

ล ำดับ ข้อควำม 
ระดับควำมคิดเห็น (จ ำนวน/ร้อยละ) 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง 

3 ปัญหำกำรศึกษำ 11 (14.29) 36 (46.75) 30 (38.96) 
4 ปัญหำกำรคมนำคม 22 (28.57) 26 (33.77) 29 (37.66) 
5 ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 35 (45.45) 30 (38.96) 12 (15.58) 
6 ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวและสังคม 17 (22.08) 38 (49.35) 22 (28.57) 
7 ปัญหำอำชญำกรรมและกำรส่งผู้ร้ำยข้ำม

แดน 
16 (20.78) 36 (46.75) 25 (32.47) 

8 ปัญหำยำเสพติด 19 (24.68) 39 (50.65) 19 (24.68) 
9 ปัญหำกำรล่วงละเมิดทำงเพศและกำรค้ำ

มนุษย์ 
25 (32.47) 28 (36.36) 24 (31.17) 

10 ปัญหำเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ และคนพิกำร 11 (14.29) 30 (38.96) 36 (46.75) 
11 ปัญหำกฎหมำยที่มีบทลงโทษต่ ำ  20 (25.97) 23 (29.87) 34 (44.16) 

 

การอภิปรายผล 

ในปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนคุณลักษณะของตัวผู้สมัครฯ ที่ชำวบ้ำนเห็นด้วยที่สุด

ว่ำควรมี อันดับแรกเท่ำกัน 2 ปัจจัย คือ ผู้สมัครกำรเลือกตั้งควรท ำหน้ำที่อย่ำงยุติธรรม สุจริต และ 

ผู้สมัครกำรเลือกตั้งต้องยึดมั่นในหลักประชำธิปไตย รองลงมำคือ ผู้สมัครกำรเลือกตั้งควรมีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ผู้วิจัยวิเครำะห์ว่ำกำรท ำหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต และยึดมั่น

ในหลักประชำธิปไตย เป็นสิ่งที่ผู้บริหำรประเทศ ทุกคนควรมีเป็นอันดับแรก เป็นสิ่งที่ท ำให้ระบอบ

ประชำธิปไตยด ำรงอยู่ และภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในกำรปรึกษำ หำรือ หรือประชุมสุดยอดผู้น ำ เป็น

สิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะผู้น ำ และผู้บริหำรทุกคนควรมี  เพ่ือกำรสื่อสำรที่ดี เข้ำใจ ถูกต้อง

แม่นย ำ เป็นหน้ำเป็นตำให้กับประเทศ 

ในปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนภำพลักษณ์ที่ชำวบ้ำนเห็นด้วยที่สุดว่ำควรมี อันดับ

แรก ผู้สมัครฯ ควรรักษำสัจจะวำจำต่อประชำชน ไม่ควรมีควำมย่อหย่อนต่อหน้ำที่หลังจำกได้รับกำร

เลือกตั้งไปแล้ว รองลงมำคือ พรรคกำรเมืองต้องคัดสรรผู้สมัครฯ โดยค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ

มำกกว่ำกลุ่มเครือญำติหรือเพ่ือนพ้อง ทั้งนี้ผู้วิจัยวิเครำะห์ว่ำ ภำพลักษณ์ที่ชำวบ้ำนมองจำก



นักกำรเมืองในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะถูกมองในแง่ลบ เพรำะนักกำรเมืองก็คือนักกำรเมือง หำช่องทำงที่

ท ำประโยชน์ให้กับพรรคตัวเอง เสนอนโยบำยที่ไม่สำมำรถพัฒนำ ด ำเนินกำรต่อได้อย่ำงที่ให้ไว้ ดังนั้น

ผลวิจัยนี้จึงสำมำรถสะท้อนให้เห็นภำพได้ชัดเจนมำกข้ึน และในเรื่องของกำรคัดสรรผู้สมัครโดยดึงจำก

ควำมเป็นเครือ ญำติ มิตรสหำย ผู้วิจัยวิเครำะห์ว่ำชำวบ้ำนได้เห็นผลลัพธ์ของกำรกระท ำดังกล่ำวนั้น 

กำรที่คัดสรรมำแค่ วิสัยทัศน์ในกำรบริหำรประเทศ จะมีลักษณะเกือบคล้ำยกัน ควำมคิดคล้ำยกัน มำ

จำกที่เดียวกันย่อมช่วยเหลือกัน เป็นระบบอุปถัมภ์ ซึ่ งควรที่จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชน

มำกกว่ำ ให้คนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถได้เข้ำมำท ำหน้ำที่บริหำรประเทศ 

ในปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองของตัวผู้สมัครฯ ที่ชำวบ้ำน

เห็นด้วยที่สุดว่ำควรมี อันดับแรก ผู้สมัครฯ และพรรคกำรเมืองไม่ควรแบ่งข้ำงหรือเลือกข้ำง จนเป็น

เหตุท ำให้ประชำชนถูกแบ่งแยกและเกิดควำมขัดแย้งในสังคม รองลงมำคือ ผู้สมัครฯ ควรมีควำมคิดไป

ในแนวทำงเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยได้รวดเร็วขึ้น ผู้วิจัยวิเครำะห์ว่ำ ชำวบ้ำนมีควำม

ต้องกำรที่จะเห็นรัฐบำลที่ทุกคนสำมัคคี สมำนฉันท์ ประนีประนอมไม่แบ่งแยก แตกฝ่ำย เพ่ือ

ผลประโยชน์ของส่วนรวม ไม่อยำกให้เสื้อหลำกสีก่อควำมไม่สงบ เพรำะนักกำรเมืองไม่มีควำมสำมัคคี

สมำนฉันท์ ควรมีควำมคิดในทำงเดียวกัน ติเพ่ือก่อ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งข้ึนไว้ได้ 

ในปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนนโยบำยที่ชำวบ้ำนเห็นด้วยที่สุดว่ำควรมี อันดับแรก 

คือ นโยบำยที่ดีจะต้องสอดคล้องกับกฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ ของสังคมโดยรวม และควำมคิดเห็น

ของสำธำรณชน รองลงมำ คือนโยบำยที่ดีจะต้องตอบสนองต่อบุคคลโดยส่วนรวม ผู้วิจัยวิเครำะห์ว่ำ

ชำวบ้ำนต้องกำรนโยบำยที่ถูกหลักคุณธรรมและจริยธรรม ถูกกฎหมำย ไม่มีควำมแฝงใดใด และท ำ

ประโยชน์ให้กับประเทศได้จริงในส่วนรวม น ำไปปฏิบัติได้จริง วัดผลตรวจสอบได้ 

ในด้ำนกำรรับข้อมูลข่ำวสำร จะเห็นได้ว่ำกำรรับข่ำวสำรผ่ำนโทรทัศน์กับอินเทอร์เน็ตมี

ลักษณะใกล้เคียงกัน เนื่องจำกโทรทัศน์สื่อต่ำง ๆ ให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก ในช่วงกำรเลือกตั้ง ท ำ

ให้ประชำชนรับข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำยมำกขึ้น พอกับโลกอินเทอร์เน็ตที่มีข่ำวสำรกำรเมืองให้ได้ติดตำม

กันอย่ำงมำกมำย มีช่องข่ำว มีเพจต่ำงๆ ลงเนื้อหำทำงด้ำนกำรเมือง ถ่ำยทอดสดกำรดีเบต กำรหำ

เสียง และอ่ืนๆ 

ในปัจจัยกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของพรรคกำรเมืองของผู้สมัครฯ ที่

ชำวบ้ำนเห็นด้วยที่สุดว่ำควรมี อันดับแรก คือ พรรคกำรเมืองควรมีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับ

ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำย รองลงมำ คือพรรคกำรเมืองควรมีทีมงำน



ประชำสัมพันธ์ คอยตอบข้อซักถำม ข้อสงสัย หรือชี้แจงให้ประชำชนทรำบ ผู้วิจัยวิเครำะห์ว่ำ กำร

เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ของพรรคกำรเมืองต่ำง ๆ เป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับกำรติดตำมผล กำรติดตำมงำน 

ติดตำมควำมคืบหน้ำ ช่องทำงที่มีต้องมีกำรจัดประสำนงำน มีประชำสัมพันธ์ ให้เข้ำไปซักถำมข้อสงสัย 

หรือติดต่ออ่ืนๆได้ง่ำย  

สิ่งที่ชำวบ้ำนคำดหวังหลังจำกกำรเลือกตั้งที่มำกที่สุด คือ ต้องปรำศจำกกำรธุรกิจคอรัปชั่น 

รองลงมำต้องคงควำมยุติธรรม ผู้วิจัยวิเครำะห์ว่ำ สำเหตุที่กำรธุรกิจคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่ชำวบ้ำนอยำก

ให้ได้รับกำรแก้ไข เพรำะผลกระทบ ตกกับมำที่ประชำชนในรูปแบบภำษี ซึ่งสร้ำงควำมเดือดร้อนทั้ง

ประเทศ จะต้องใช้หนี้ในรูปแบบภำษีไปจนถึงยุครุ่นหลำน และเรื่องควำมยุติธรรมที่สำเหตุส่วนหนึ่ง

อำจจะเพรำะควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมที่มำกเกินไป ท ำให้คุกกลำยเป็นที่อยู่ของคนจน แม้จะมี

หลักฐำนมำกมำยมำชี้ควำมผิด แต่ก็ไม่สำมำรถเอำผิดได้ กฎหมำยมีช่องโหว่มำกกมำย  

สิ่งที่ชำวบ้ำนต้องกำรให้แก้ไขมำกที่สุดมีเท่ำกัน 2 ปัญหำคือ คือ ปัญหำเศรษฐกิจและปัญหำ

กำรคอรัปชั่น รองลงมำคือปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม ผู้วิจัยวิเครำะห์ว่ำประเทศไทยก ำลังมี

ปัญหำในเรื่องของหนี้สินที่ก่อตัวมำกขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นสำเหตุของปัญหำเศรษฐกิจและปัญหำคอรัปชั่น 

รวมถึงเกิดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมที่เชื่อมโยงกันอยู่เป็นโซ่เชื่อมต่อกัน เป็นปัญหำที่หนักที่สุดที่

ประชำชนทุกคนต้องเจอ ค่ำครองชีพเริ่มสูงขึ้น รำยได้เท่ำเดิม สินค้ำขำยไม่ได้ นักท่องเที่ยวมีน้อย 

และอ่ืน ๆ  

ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่น่ำจะเป็นประโยชน์ คือ 1) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

ควรเป็นบุคคลที่พูดจำปรำศรัยดี 2) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรควรมีควำมรู้ทำง

ภำษำต่ำงประเทศที่ดี 3) ควรมีนโยบำยที่ชัดเจน 4) เพ่ิมช่องทำงกำรรับข้อมูลข่ำวสำรด้ำนอ่ืน ๆ ให้

มำกขึ้น และควรหำเสียงตำมบ้ำนเรือนของประชำชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่มำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชำชน

ได้รับข่ำวสำรข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยของพรรคได้อย่ำงเต็มที่ 5) ควรมีกำรแจกใบเสนอนโยบำยของ

พรรคตนให้ทั่วถึง 6) ควรรักษำภำพลักษณ์ที่แสดงต่อสำธำรณชน ในส่วนของผู้วิจัยอื่นส ำหรับกำรวิจัย

ครั้งต่อไป 1) จะศึกษำเพ่ิมระดับจำกหมู่บ้ำน เป็นระดับอ ำเภอ เพ่ือควำมสมบูรณ์มำกขึ้นของงำนวิจัย 

และเพ่ิมคุณค่ำให้กับงำนวิจัยครั้งนี้ 2) จะศึกษำจำกวิจัยอื่นๆด้ำนกำรตัดสินในทำงกำรเมืองมำกขึ้น 3)

จะน ำข้อมูลทีไ่ด้วิเครำะห์ มำเปรียบเทียบในกำรเลือกตั้งครั้งถัดไป 
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