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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท  2) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในด้านต่าง ๆ ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 
2560 จาก 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชัยนาท อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอสรรพยา อ าเภอ
หันคา อ าเภอสรรคบุรี อ าเภอหนองมะโมงและอ าเภอเนินขาม จ านวน 27,593 คน ตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ จ านวน 394 คน วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบ 2 ขั้นตอน (Two stage stratified 
Random Sampling) ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท  ได้แก่ 

อายุระหว่าง 30-39 ปี การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. ไปจนถึงระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย และคุณลักษณะของผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร ด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร ด้านครอบครัวของผู้สมัคร และด้าน
นโยบายในการหาเสียงของผู้สมัคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .02 

2. ความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนใน
จังหวัดชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนพึงพอใจการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้านความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 
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This research is a survey research. The objectives of the study were 1) to study 

factors affecting the appropriateness of those selected to be the village headman of 

Chainat Province 2) to study the satisfaction of the people in chainat Province to the 

performance of the headman's duties in various aspects. The population used in the 

study was the people who had the right to vote for the village headman in Chainat 

Province in 2016 and 2017 from 8 districts namely Mueang Chainat, Manorom District, 

Watsing  District, Sapphaya District, Sankhaburi District, Nongmamong District and 

Noenkham District. The sample consisted of 394 people. The samples used in this 

research were two stage stratified random sampling. This research used a questionnaire 

to collect data. The statistics used in the research were percentage, mean, standard 

deviation and multiple linear regression analysis. 

The research revealed that: 

1. Factors that influence the suitability of those who are selected to be the village 

headman in Chainat Province are aged between 30-39 years, diploma or high vocational 

to bachelor degree level. Most of them are self-employed or a trader. And the 

 



 ค 

characteristics of the candidate who is elected as the village headman, there are 4 

aspects, which are the personal qualifications of the applicant of the applicant. The 

applicant's past work family of the applicant. And the policy of campaigning for 

candidates with statistical significance at the level of .05 

2. The satisfaction of the people in Chainat Province towards the performance of 

the village headman in general. At a medium level having an average score of 3.08 when 

considering the satisfaction of the people in Chainat province towards the performance 

of the headman in each aspect, it was found that the people were satisfied with the 

performance of the headman in the highest level of satisfaction. With and average of 

3.19 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่องการเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัด
ชัยนาทฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจากได้รับความเมตตากรุณาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสี่ท่าน ท่าน
แรกต้องกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ ที่ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า ตรวจสอบ แก้ไขวิยานิพนธ์นี้ทุกขั้นตอน ท่านที่สอง
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. พาชิตชนัต ศิริพานิช ในความเมตตาสละเวลาให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา ตรวจสอบและแก้ไขวิทยานิพนธ์นี้ทุกขั้นตอน  ท่านที่สามกราบขอบพระคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา วิจิตรธรรมรส ในความเมตตาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการท า
วิทยานิพนธ์ และกราบขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ที่มาร่วมเป็นกรรมการและให้ความเมตตากรุณาในการให้ค าแนะน า  พร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางและตรวจสอบวิทยานิพนธ์นี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณนายสรายุทธ 
อินทรอ่ า และเจ้าหน้าที่คณะสถิติประยุกต์ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือจน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จ 

ขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง 8 อ าเภอของ
จังหวัดชัยนาท ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อหมู่บ้านที่เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในปี พ.ศ. 2559 และปี 
พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  และต้อง
ขอขอบคุณนายประนม เทียนเจริญ พนักงานการเลือกตั้งช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท ที่กรุณาให้ข้อมูลจ านวนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งของจังหวัดชัยนาทและ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการวิจัยนี้ 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ให้กับครอบครัว คณาจารย์ทุกท่านผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ส่งเสริมและให้การสนับสนุน ตลอดจน
เพ่ือนกัลยาณมิตรทั้งหลายที่ให้ความช่วยเหลือ จนท าให้การศึกษานี้ประสบความส าเร็จได้ตามที่ตั้งใจ 
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บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านนับได้ว่าเป็นสถาบันที่มีความผูกพันกับสังคมไทยมาช้านาน โดยได้รับ  
การจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 
และด ารงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่มาและอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านอยู่ตลอดเวลา ในเรื่องที่มาของผู้ใหญ่บ้านนั้น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่    
พระพุทธศักราช 2457 บัญญัติให้ผู้ใหญ่บ้านมาจากการ “เลือก” ของประชาชนในหมู่บ้าน การมีที่มา
ลักษณะเช่นนี้ท าให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าใจว่าตนเองเป็น “ผู้แทน” ของประชาชนในหมู่บ้านเช่นเดียวกับ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (กรมการปกครอง ส านัก
บริหารการปกครองท้องที่, 2559) 
 การด ารงอยู่ของผู้ใหญ่บ้านมีความส าคัญอย่างมาก ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่
และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน เป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของการ
ปกครองท้องที่ระดับหมู่บ้าน อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวย
ความเป็นธรรมในสังคม การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน การประสาน
อ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการ จากส่วนราชการต่าง ๆ การรับฟังปัญหาและ
น าความเดือดร้อนทุกข์สุขและความต้องการที่จ าเป็นของราษฎร แจ้งต่อทางราชการเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพ้ืนที่ การดูแลให้ราษฎรในพ้ืนที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย การอบรมชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการให้ความช่วยเหลือในกิจการ
สาธารณะประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาลหรืองานอื่นตามกฎหมายก าหนด จะเห็น
ได้ว่าผู้ใหญ่บ้านยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ความเดือดร้อน
ของราษฎร เพ่ือน าเสนอต่อส่วนราชการ ท าให้ผู้ใหญ่บ้านมีความส าคัญในการปกครอง เป็นผู้ที่คอย
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอง และหน่วยงานของรัฐกับประชาชน เป็นบุคคลที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด (กรมการปกครอง ส านักบริหารการปกครองท้องที่, 2559)   
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  นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่แล้ว 
ผู้ใหญ่บ้านยังเป็นตัวแทนของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ทุกระทรวง ทบวง กรม ตามที่กฎหมายก าหนด 
และยังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับ ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่เฉพาะของ
ก านันผู้ใหญ่บ้าน เช่น เป็นตัวแทนของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่มิได้ถ่าย
โอนไปให้ท้องถิ่น ด าเนินการ อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับความอาญา ในฐานะเป็นพนักงานฝ่ ายปกครอง
หรือต ารวจตามมาตรา 2 (1) (16) มาตรา 72 และมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา การเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทของราษฎรในท้องที่ รวมถึงการเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะให้อ านาจไว้ และการปฏิบัติงานภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือตามที่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ เช่น การน า
นโยบายที่ส าคัญของรัฐ หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐไปปฏิบัติให้สัมฤทธิผล เป็นต้น (กรมการปกครอง 
ส านักบริหารการปกครองท้องที่, 2559) 
 การด ารงอยู่ของผู้ใหญ่บ้านมีความส าคัญอย่างมาก เพราะผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ประสานงาน  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นผู้เสนอความต้องการของ
ราษฎรในท้องที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประสานงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย 
และอ านาจของผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด 
แต่เป็นการมีอ านาจหน้าที่ในการสนับสนุน ร่วมมือประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
อ านาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการด าเนินการนโยบายบริการสาธารณะ ที่ได้รับการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลาง ในขณะที่ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลด้านการ
ปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อย จากอ านวยความเป็นธรรม รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคง
ในต าบลและหมู่บ้านเป็นหลัก (กรมการปกครอง ส านักบริหารการปกครองท้องที่, 2559) 

ในอดีตการเลือกผู้ใหญ่บ้านจะใช้วิธีเปิดเผยโดยการยกมือโหวต และบรรยากาศของการเลือก
ผู้ใหญ่บ้านมักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการหาเสียงหรือใช้กลวิธีต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งต าแหน่ง 
ชาวบ้านจะยอมรับมติที่ประชุมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านในสายตาของ
ชาวบ้าน ต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม โอบอ้อมอารี ซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ชาวบ้านให้ความ
เคารพนับถือ และยังเป็นที่เกรงกลัวของพวกนักเลงอันธพาลในท้องถิ่นนั้น (ผดุง จิตเจือจุน, 2559)   
ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้น เนื่องจากผู้สมัครเป็นคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรืออยู่บ้านใกล้กัน 
จึงมักจะมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือมีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ตามลักษณะของสังคมไทยที่มี
โครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อน เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองและการปกครอง สถาบันทาง
เศรษฐกิจ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา ซึ่งสถาบันเหล่านี้ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน 
อาศัยพ่ึงพาซึ่งกันและกัน (อุดม คุมา, 2555) 
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การเลือกผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันใช้วิธีลับ (การกาบัตรเลือกตั้งตามแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร) หรือการเลือกของกรรมการอ าเภอ แต่บรรยากาศการเลือกผู้ใหญ่บ้านกลับมีกระแส 
การแข่งขันเพ่ือชิงต าแหน่งที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ เดิมพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2535 ระบุให้ผู้ใหญ่บ้านด ารงต าแหน่งวาระ 5 ปี และได้ปรับเปลี่ยนขึ้น
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ระบุวาระการด ารงต าแหน่งของ
ผู้ใหญ่บ้านจนถึงอายุ 60 ปี อีกทั้งในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2552 
ห้ามมิให้ท าการยกเลิกต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และปรับเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านเป็นเดือนละ 8,000 บาท โดย
พิจารณาขึ้นเงินเดือนประจ าทุกปี  

แม้ว่าต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านจะเป็นต าแหน่งที่มีค่าตอบแทนไม่มากนัก แต่เป็นต าแหน่งที่มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี ภายหลังการปรับโครงสร้างในการด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านไปจนถึงอายุ 60 ปี พบว่ามีคน
สนใจมากขึ้น เห็นได้จากมีผู้สมัครเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านอายุต่ ากว่า 35 ปี มีจ านวนมากขึ้น และมาจาก
หลายอาชีพ เช่น นักการเมืองท้องถิ่น ทายาทของผู้น าท้องถิ่น พ่อค้า นักธุรกิจ เป็นต้น อีกทั้งได้น า
รูปแบบต่าง ๆ เข้ามาใช้เพ่ือการหาเสียงด้วย นับว่าเป็นการลงทุนไม่น้อยทีเดียว อาทิ ติดป้ายหาเสียง
ขนาดใหญ่ทั่วหมู่บ้าน ใช้รถแห่โฆษณาหาเสียงทุกวัน การแจกสิ่งของ ค่าตอบแทน เงิน รางวัล มีการ
จัดเลี้ยงหรือพบปะสังสรรค์ เป็นต้น (ผดุง จิตเจือจุน, 2559) หากจะมองไปในอีกมิติหนึ่งของต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน อาจจะมีความเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนในทางการเมือง (conflict of interest)   
ก็ได้ มีกลุ่มผู้หวังผลประโยชน์ทางการเมืองพยายามจะรักษาฐานเสียงในระดับหมู่บ้าน ผ่านกลไก   
การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หรือหาตัวแทนในเครือข่ายผู้ใหญ่บ้าน ผลที่ตามมาจึงเป็นการสร้างอิทธิพลใน
หมู่บ้านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้านอายุน้อยและมีวาระการด ารงต าแหน่งที่ยาวนาน 
แม้ว่าเงื่อนไขของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ได้ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากต าแหน่งเมื่อ
ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ แต่ที่ผ่านมานั้นในทางปฏิบัติแล้วกลับพบว่ากระท าได้ไม่ง่าย 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ, 2554) 

เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมีวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงอายุ 60 ปี จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่หย่อนยานและไม่สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ให้มีการประเมินผล
ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งและด ารงต าแหน่งครบสี่ปี ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวประกอบด้วยคณะกรรมการประเมินผล จ านวน 3 คน ได้แก่ นายอ าเภอเป็นประธาน หัวหน้า
ส่วนราชการประจ าอ าเภอ/ก านันในพ้ืนที่/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
จ านวน 1 คน ปลัดอ าเภอ 1 คน และราษฎรในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 คน (กรมการปกครอง ส านัก
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บริหารการปกครองท้องที่, 2559) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านใน 3 ด้าน คือ ด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น าและด้านความพึงพอใจ  

จังหวัดชัยนาทประกอบด้วย 8 อ าเภอ มีผู้ใหญ่บ้านรวม 505 คน ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือก
หมู่บ้านที่เลือกผู้ใหญ่บ้านในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 รวม 49 หมู่บ้าน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้าน  
ที่ได้รับการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 มีการเลือกตั้งครบทั้ง 8 อ าเภอ และผู้ใหญ่บ้าน
ได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้ว ยังไม่เคยเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับ
ประชากรยังจดจ าเหตุการณ์ในวันเลือกตั้ง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัย   
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัด ซึ่งยังไม่พบว่ามีหน่วยงานใดได้ท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านในลักษณะกลางเทอมมาก่อนหน้านี้ เพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ราษฎร ให้สมกับที่ว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นทัพหน้า
ของการปกครองส่วนภูมิภาคต่อไป  
 

 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1)  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 2)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษานี้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้ใหญ่บ้าน ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 

1)  รูปแบบและวิธีการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม “การเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดชัยนาท” 
ประชากรซึ่งเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ.
2560 รวม 49 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 8 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอ
สรรพยา อ าเภอหันคา อ าเภอสรรคบุรี อ าเภอหนองมะโมง และอ าเภอเนินขาม 
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 2)  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่มี

ชื่อปรากฏตามทะเบียนบ้านในจังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 รวม 27,593 คน  
3)  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาเรื่องการเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัด

ชัยนาทนี้ ครอบคลุมเนื้อหาของคุณลักษณะผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ด้านครอบครัวของผู้สมัคร ด้านนโยบายที่น าเสนอของผู้สมัคร ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของ
ผู้สมัคร ด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร 
  

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1)  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของผู้ใหญ่บ้านก่อน เข้ารับการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่จากคณะกรรมการประเมินผลในปี 2563 

2)  เพ่ือให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุง พัฒนาหรือหาแนวทาง   
ป้องกันหรือแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้ใหญ่บ้านต่อไป 

3)  เพ่ือเป็นสารสนเทศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะของการเลือกและ
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิด 
ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน 

4)  เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ประกอบการพิจารณาคุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านและ  
ผู้ที่ต้องการสมัครผู้ใหญ่บ้าน ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านครอบครัวของผู้สมัคร 
ด้านนโยบายที่น าเสนอในการหาเสียงของผู้สมัคร ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครและด้าน
ผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร 
 



 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเรื่องการเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัด
ชัยนาท ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบใน
การศึกษาดังนี้ 
 

 การปกครองของประเทศไทย  

2.1.1  การบริหารราชการแผ่นดินไทย 
ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในปีพ.ศ.2475 มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
ในการปกครองประเทศ ในปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประเทศ
ไทยมีการปกครองแบบรัฐเดียวที่ไม่สามารถแยกได้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ก าหนดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน จัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน   
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน (กรมการปกครอง ส านักบริหารการปกครองท้องที่, 2555) ดังนี้ 

1)  การบริหารราชการส่วนกลาง คือ บริหารราชการตามหลักการรวมอ านาจ 
(Centralization) ให้เป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดราชการบริหาร
ส่วนกลาง เช่น อ านาจการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ       
การควบคุมตรวจสอบและการบริหารราชการในกิจการส าคัญไว้ เพ่ือสามารถใช้อ านาจในการบังคับ
บัญชาได้อย่างเด็ดขาดทันต่อสถานการณ์ ก่อให้เกิดความมั่นคงและมีเอกภาพ ผู้ที่อยู่ใต้ปกครองจะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ซึ่งจ าแนกเป็น 4 ส่วน คือ (1) ส านักนายกรัฐมนตรี (2) กระทรวง   
(3) ทบวง และ (4) กรม/ส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม  

2)  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค คือ บริหารราชการตามหลักการแบ่งอ านาจ 
Deconcentration) ซึ่งหน่วยงานราชการส่วนกลางได้แบ่งและมอบอ านาจในการวินิจฉัยหรือสั่งการ
บางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลาง แล้วแต่งตั้งและส่งไปประจ ายังราชการในส่วนภูมิภาค 
จ าแนกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ จังหวัดและอ าเภอ (ในทางปฏิบัติจะมีต าบลและหมู่บ้านด้วย) ซึ่งหลักการ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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บริหารราชการส่วนภูมิภาคนี้ อ านาจปกครอง การบังคับบัญชาจะยังคงอยู่ภายใต้อ านาจของ
หน่วยงานส่วนกลาง ที่มีอ านาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ในการแบ่งอ านาจไม่มี
ข้าราชการการเมืองและไม่มีการเลือกตั้ง เป็นการบริหารแบบข้าราชการประจ า  เป็นไปตามสายการ
บังคับบัญชา ในปัจจุบันรูปแบบการแบ่งอ านาจการปกครองค่อย ๆ ลดบทบาทลง เพราะประเทศที่
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมักจะใช้หลักการกระจายอ านาจการปกครอง  

3)  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  คือ บริหารราชการตามหลักกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ซึ่งเดิมส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินงานอยู่ในท้องถิ่นและมอบอ านาจหน้าที่ให้ ท้องถิ่น
ด าเนินการ เพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เกิดความทั่วถึงในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา 
หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและสะดวกรวดเร็วโดยจะใช้
งบประมาณและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเอง โดยส่วนกลางจะไม่เข้าไปบังคับบัญชาสั่งการ จ าแนกเป็น 2 
ประเภท คือ (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 2.1  
 

 

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินไทย 

การปกครองท้องที ่

จังหวัด 

ส่วนภูมภิาค (แบ่งอ านาจ) 

อ าเภอ  

ต าบล  

 
หมู่บ้าน 

กรุงเทพมหานคร 
(กทม.) 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  

(อบจ.) 

ส่วนท้องถิ่น (กระจายอ านาจ) 

องค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) 

เทศบาล  

 

เมืองพัทยา 
 

รูปแบบทั่วไป              รูปแบบพิเศษ 

การบริหารราชการส่วนกลาง(รวมอ านาจ) 

ส านักนายกรัฐมนตร ี กรม 

 
กระทรวง  ทบวง 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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2.1.2  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งอ านาจการบริหารและวินิจฉัยหรือสั่งการ

บางส่วนมาจากหน่วยงานราชส่วนกลาง ตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินไทย โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 ได้บัญญัติให้การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดและอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

1)  จังหวัด เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด เกิดขึ้นโดยการรวมท้องที่
ของหลายอ าเภอเข้าไว้ด้วยกัน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับนโยบายและค าสั่ง
จากส่วนกลางมาปฏิบัติ และท าหน้าที่เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ส่วนภูมิภาคของเขตจังหวัดและอ าเภอ ในแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการจังหวัด ประกอบไปด้วย 
ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่ง ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด 
อัยการจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจากกระทรวง 
หรือทบวงหนึ่งคน ยกเว้นกระทรวงมหาดไทย  

2)  อ าเภอ เป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาครองจากจังหวัด เกิดขึ้นจากการรวมต าบล
หลาย ๆ ต าบลเข้าด้วยกัน ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าปกครองและบังคับบัญชา
ข้าราชการในอ าเภอ การแบ่งส่วนราชการของอ าเภอมีความคล้ายคลึงกับการแบ่งส่วนราชการของ
จังหวัด มีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบในอ าเภอหนึ่ง ๆ มีคณะกรรมการ
ประกอบไปด้วยนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ ซึ่งส่วนกลางส่งมาประจ า   
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือนายอ าเภอและมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาค   
ที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม และมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภออีกด้วย  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ก าหนดให้เพียงจังหวัดและ
อ าเภอเท่านั้น ที่เป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ส่วนต าบลและหมู่บ้าน จะมิใช่การปกครองส่วน
ภูมิภาคตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน แต่ให้ถือตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2457 ซึ่งเรียกว่า “การปกครองท้องที่” โดยการปกครองท้องที่จะมีความสัมพันธ์กับ
ต าบล หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านและก านัน ซึ่งเก่ียวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ 

2.1.3  การปกครองท้องท่ี 
การปกครองท้องที่เริ่มต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล ที่ 5) 

ทรงมีพระราชด าริให้จัดระเบียบการปกครองระดับ “หมู่บ้าน” ที่มีมาแต่เดิมข้ึนใหม่ เพราะทรงเห็นว่า
การปกครองในระดับนี้จ าเป็น และมีความส าคัญยิ่งต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นหน่วย
การปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด ทรงให้มีการทดลองและจัดระเบียบการปกครองต าบล
หมู่บ้านขึ้นที่อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) โดยการให้
ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้านแทนการแต่งตั้งโดยเจ้าเมือง และต่อมาจึงได้มีการจัดระเบียบการปกครอง

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ต าบล หมู่บ้านขึ้น ตามหัวเมืองต่าง ๆ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 
(พ.ศ.2440) ซึ่งถือเป็นกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ฉบับแรกของประเทศไทย จนมาถึงสมัยรัชกาล
ที่ 6 จึงได้ท าการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ขึ้นใช้บังคับแทน และใช้สืบ
ต่อจนถึงปัจจุบัน โดยที่การจัดการปกครองท้องที่ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 
2457 ประกอบด้วย 3 ส่วนราชการ คือ อ าเภอและก่ิงอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ดังนี้ 

1)  ต าบล เป็นหน่วยการปกครองท้องที่ที่ย่อยรองลงมาจากอ าเภอ การจัดการ
ปกครองต าบลเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ก าหนดให้ต าบลประกอบ 
ด้วยหลาย ๆ หมู่บ้านรวมกัน มี “ก านัน” เป็นหัวหน้าปกครองต าบลหนึ่ง มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายแต่มิใช่ข้าราชการเพราะก านันไม่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินเดือนแต่ได้ 
รับเงินตอบแทนต าแหน่งก านันจากอันไม่ถือเป็นเงินเดือน เข้ามาด ารงต าแหน่งโดยการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยอ้อม ซึ่งเลือกมาจากผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลนั้น (เดิมก านันเลือกจากประชาชนในต าบล 
ท าให้ในหมู่บ้านหนึ่งอาจมีก านันและผู้ใหญ่บ้านอยู่ร่วมกัน) ท าหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตต าบล 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล คดีอาญา ตรวจค้น ตรวจตรา ดูแล และรักษาสิ่งที่เป็น
สาธารณประโยชน์  

การจัดระเบียบการปกครองต าบล ประกอบไปด้วย   
(1)  ก านัน ต าบลละ 1 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งจนอายุครบ 60 ปี (เข้ารับ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุก 4 ปี)   
(2)  แพทย์ประจ าต าบล จ านวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกของก านันและ

ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ทีม่ีความรู้ในวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันหรือแผนโบราณ ท าหน้าที่ป้องกัน ตรวจตรา 
ดูแลและรักษาราษฎรในต าบลเจ็บป่วย และรายงานโรคระบาดร้ายแรงแก่ก านันและนายอ าเภอท้องที่ 

(3)  สารวัตรก านัน จ านวน 2 คน มาจากการเลือกของก านันและผู้ใหญ่บ้านใน
ต าบล โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ท าหน้าที่จัดการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ในต าบล 

2)  หมู่บ้าน จัดตั้งขึ้นจากการรวมราษฎรไม่น้อยกว่า 600 คน และมีบ้านไม่น้อยกว่า 
120 บ้าน และโดยความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ มี “ผู้ใหญ่บ้าน” เป็นหัวหน้า
ปกครอง อีกทั้งยังเป็นหน้าราษฎรในหมู่บ้านนั้นด้วย เข้ามาโดยการเลือกตั้งมาจากราษฎรในหมู่บ้าน  
มีอ านาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน และมีอ านาจหน้าที่ในทางการปกครองและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของราษฎร ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 

การจัดระเบียบการปกครองหมู่บ้านประกอบไปด้วย  
 (1)  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งจนอายุครบ 60 ปี     

(รับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุก 4 ปี)   

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B8%A3.%E0%B8%A8._116&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6&action=edit&redlink=1
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 (2)  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน ของแต่ละหมู่บ้าน มาจากการเลือกของ
ผู้ใหญ่บ้านและก านัน มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 5 ปี 
 (3)  คณะกรรมการหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็น
กรรมการ ร่วมกับการเลือกราษฎร จ านวน 5 - 9 คน เป็นกรรมการ โดยเลือกเป็นรองประธาน 1 คน 
เลือกเป็นเลขานุการ 1 คน และเลือกเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 5 ปี 
 

 ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้านนับเป็นบุคคลส าคัญของหมู่บ้าน เป็นผู้ปกครองและด าเนินกิจการทั้งหลายของ
หมู่บ้าน ทั้งในฐานะเป็นผู้น าบริหารของรัฐ น าข่าวสารและค าสั่งของทางราชการไปแจ้งให้ประชาชน
ในหมู่บ้านทราบ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้น าข่าวสารและความต้องการของราษฎรมาแจ้งให้ทางการทราบ 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นผู้ที่คอยประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างราษฎรในหมู่บ้านกับ
ทางราชการเข้าด้วยกัน ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  เพ่ืออ านวยความสุขและความสงบเรียบร้อยแก่
ประชาชน ผู้ใหญ่บ้านจะมีภารกิจในการช่วยเหลือทางราชการการปกครองท้องที่นั้น ๆ ในฐานะท่ีเป็น
ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือท าหน้าที่ปกครองและบริหารท้องที่ และถือว่าพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทอ้งที่ พ.ศ. 2457 เป็นกฎหมายที่วางรากฐานโครงสร้างส าคัญของการบริหารส่วนภูมิภาคที่มี
จังหวัดและอ าเภอขึ้นเป็นโครงสร้างส่วนบนอีกชั้นหนึ่ง อีกทั้งยังมีบทบาทส าคัญในด้านการดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อย การอ านวยความเป็นธรรมในสังคม การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้
เกิดในหมู่บ้าน การประสานอ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการจากส่วนราชการ
ต่าง ๆ การรับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อนทุกข์สุขตลอดจนความต้องการที่จ าเป็นของราษฎรแจ้ง
ต่อทางราชการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพ้ืนที่ การดูแลให้
ราษฎรในพ้ืนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การอบรมชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการและให้
ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาลหรืองานอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด (ไททัศน์ มาลา, 2559) 

2.2.1 อ านาจหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน มีอ านาจหน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎร

ในหมู่บ้านของตน และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1)  อ านาจหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  

(1)  อ านวยความเป็นธรรม ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน 
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(2)  สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ 

(3)  ประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับ
บริการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4)  รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการที่จ าเป็นของ
ราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร     
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ 

(5)  ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือ
การให้บริการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(6) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ โดยกระท าตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร 

(7)  อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย  
หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร 

(8)  แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพ่ือบ าบัด ปัด
ป้องภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย 

(9)  จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ าอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง     

(10)  ปฏิบัติตามค าสั่งของก านันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์        
ที่ไม่ปกติ ซึ่งเกิดข้ึนในหมู่บ้านให้ก านันทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอ าเภอด้วย 

(11)  ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หรือตามที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ
มอบหมาย 

2)  อ านาจในทางอาญา  
(1)  เมื่อทราบว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นใน

หมู่บ้านของตน ต้องแจ้งความต่อก านันทราบ 
(2)  เมื่อทราบว่ามีการท าผิดกฏหมายเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดในหมู่บ้าน

ใกล้เคียง ต้องแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านนั้นทราบ 
(3)  เมื่อตรวจสอบพบของกลางที่ผู้กระท าผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดี หรือสิ่งของ      

ที่สงสัยว่าได้มาโดยการกระท าผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งของส าหรับใช้ในการกระท าผิดกฎหมายก็ดี     
ให้จับสิ่งของนั้นไว้และรีบน าส่งต่อก านันนายต าบล 
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(4)  เมื่อปรากฏว่าผู้ใดก าลังกระท าผิดกฎหมายก็ดีหรือมีเหตุควรสงสัยว่าเป็นผู้ที่
ได้กระท าผิดกฎหมายก็ดี ให้จับตัวผู้นั้นไว้ และรีบน าส่งต่อก านันนายต าบล 

(5)  ถ้ามีหมายหรือมีค าสั่งตามหน้าที่ราชการให้จับผู้ใดในหมู่บ้านนั้นเป็นหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้านที่จะจับผู้นั้น และรีบส่งต่อก านัน หรือกรมการอ าเภอตามสมควร 

(6)  เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึด ผู้ใหญ่บ้านต้อง
จัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก าหนดให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อย โดยให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ใช้อาวุธปืนของทางราชการได้ 
รวมทั้งการจัดให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านคอยช่วยเหลือแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยใน
การบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน และการบริหารจัดการกิจกรรมในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ 
ทุกภาคส่วน (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักวิชาการ, 2559) 

2.2.2 การเข้าสู่ต าแหน่งและการด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  
ตั้งแต่ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2440 จนถึง พ.ศ. 2552  เป็นต้นมา 

ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้มีการแก้ไขวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบันที่สุดและ
ในปัจจุบันพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดวิธีการเข้าสู่
ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยการเลือกตั้งของราษฎรในหมู่บ้าน มีวาระการด ารงต าแหน่งจนอายุครบ 60 ปี 
บริบูรณ ์นอกจากนี้ มาตรา 14 (11) ก าหนดสาเหตุที่ท าให้ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากต าแหน่งว่า “ไม่ผ่าน
เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่” ซึ่งจะท าการประเมินทุก 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้
ราษฏรในหมู่บ้านนั้นมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอย่างน้อย 20 คน 
ต่อมาปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน  
ให้ท าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุก 4 ปี และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เป็นต้นมา โดยการเข้าสู่ต าแหน่งและวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 2.1 สรุปการเข้าสู่ต าแหน่งและการด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2440 – 2552 ตามล าดับ 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พุทธศักราช 2457 / ประกาศคณะปฏิวัติ 

การเข้าสู่ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 
และวาระการด ารงต าแหน่ง 

พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 
(ใช้ระหว่างปี 2440-2457) 

เลือกตั้งโดยราษฎรในหมู่บ้าน 
วาระการด ารงต าแหน่งจนหมดอายุ 

พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 
พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2486 
พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2489 
พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2510 (ใช้
ระหว่างปี พ.ศ. 2457-2515) 

เลือกตั้งโดยราษฎรในหมู่บ้าน 
วาระการด ารงต าแหน่งจนหมดอายุ 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่365  
ลงวันที่ 13 ธนัวาคม  พ.ศ. 2515 
พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2516 
พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2525 
พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2527 
พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2532 (ใช้
ระหว่างปี 2515-2535) 

เลือกตั้งโดยราษฎรในหมู่บ้าน 
วาระการด ารงต าแหน่งจนอายุ 60 ปี 

พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ 10)พ.ศ. 2542 (ใช้
ระหว่างปี 2535-2551) 

เลือกตั้งโดยราษฎรในหมู่บ้าน 
วาระการด ารงต าแหน่ง 5 ป ี

พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ 11)พ.ศ. 2551 
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (11) 
“การพ้นจากต าแหนง่” (ใช้ระหว่างปี 2551-2559) 
พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ 11) 
พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (11) 
“การพ้นจากต าแหนง่” (ใช้ระหว่างปี 2559-ปัจจบุัน) 

เลือกตั้งโดยราษฎรในหมู่บ้าน 
วาระการด ารงต าแหน่งจนอายุ 60 ปี 

รับการประเมินผลทุก 5 ป ี
รับการประเมินผลทุก 4 ป ี

 
แหล่งที่มา : (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักวิชาการ, 2559) 
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2.2.3 การพ้นจากต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ได้ก าหนดสาเหตุ

ให้ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากต าแหน่งไปนั้น ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1)  มีอายุครบหกสิบปี 
2)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากผู้ว่า

ราชการจังหวัดให้ลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิให้ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 
(5) 

3)  ตาย 
4)  ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอให้ลาออก 
5)  หมู่บ้านที่ปกครองถูกยุบ 
6)  เมื่อราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 ในหมู่บ้าน 

จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  11 ทั้งหมด 
เข้าชื่อกันขอให้ออกจากต าแหน่ง ในกรณีเช่นนั้นให้นายอ าเภอสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
  7)  ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนของ
นายอ าเภอว่าบกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
  8)  ไปเสียจากหมู่บ้านที่ตนปกครองติดต่อกันเกิน 3 เดือน เว้นแต่เมื่อมีเหตุผล    อัน
สมควรและได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
  9)  ขาดการประชุมประจ าเดือนของก านันผู้ใหญ่บ้าน ตามที่นายอ าเภอได้เรียก
ประชุม 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร 

10)  ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากต าแหน่งเนื่องจากกระท าความผิดวินัยร้ายแรง 
11)  ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องท าอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่

ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศไว้ในราช
กิจจานุเบกษา  

ในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากต าแหน่งตาม (8) ให้นายอ าเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบโดยเร็วด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดตาม  (11) ก าหนดให้ราษฎร    
ในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้วย 

จากมาตรา 14 (11) ได้ก าหนดเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากต าแหน่งว่า “ไม่ผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่” ซึ่งต้องท าอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ต้องก าหนดให้
ราษฎร  ในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้วย โดยหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์  
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และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ให้นายอ าเภอจัดให้มีการประเมิน
ผู้ใหญ่บ้านทุก 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และด ารงต าแหน่ง ส่วนการประเมินผลครั้งถัดไปให้
ประเมินผลทุก 4 ปี นับแต่วันที่นายอ าเภอประกาศให้ผ่านการประเมินผลตามข้อ 14 (ข้อ 6 วรรค 1) 
(กรมการปกครอง ส านักบริหารการปกครองท้องที่ , 2559) ขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังภาพที่ 2.2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้ใหญ่บ้านท่ีด ารงต าแหน่งครบ 4 ป ี (หลังบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2559) 

ผ่านการประเมิน
ประเมิน 

ประเมินผล 
การปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน 3 ด้าน 

1.  ด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตามนโยบายของรัฐ 
2.  ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น าและหลักการ      

ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
3.  ด้านความพึงพอใจ  

การรับฟังความคดิเห็น  
การปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน 3 ด้าน 

1.  ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
2.  ดา้นคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน 
3.  ด้านความพึงพอใจ  

 

คณะกรรมการการประเมินผล จ านวน 3 คน 
(นายอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล) 

1.  นายอ าเภอ เป็นประธาน 
2.  หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ / ก านัน / เจ้าหน้าที่ของรัฐ                 

เป็นกรรมการ 1 คน 
3.  ปลัดอ าเภอ เป็นกรรมและเลขานุการ 1 คน  

 

ไม่ผา่นการประเมิน
ประเมิน 

ประกาศให้พ้นจากต าแหน่ง 
(ผู้ถูกประเมิน มีสิทธิอุทธรณ์ได้) 

ราษฎรในหมู่บ้าน 
ไม่น้อยกว่า 20 คน 

(ต้องให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม) 
เพื่อประกอบการประเมินผล
ของคณะกรรมการประเมินผล 

 
 

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 
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จากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11) แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านด้วย โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นของราษฏรในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 คน และควร
เป็นไปโดยทั่วถึงและเป็นธรรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบรับฟังความคิดเห็นของราษฎรเพ่ือใช้ประกอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน และด้านความพึงพอใจ ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างไปจาก
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการประเมิน โดยแบบรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวนี้ 
ก าหนดให้พิจารณาค าตอบใส่ลงในช่องที่ก าหนด โดยด้านการปฏิบัติหน้าที่ ระบุ “ท า” หรือ “ไม่ท า” 
หรือ “ไม่ทราบ” และ “อ่ืน ๆ” หากระบุว่า “อ่ืน ๆ” ให้แสดงเหตุผลหรือค าชี้แจงประกอบ (ถ้ามี) 
ส่วนด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน ระบุ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรือ “ไม่ทราบ” และ “อ่ืน” และหาก
ระบุว่า “อ่ืน ๆ” ให้แสดงเหตุผลหรือค าชี้แจงประกอบ (ถ้ามี) และด้านความพึงพอใจ ระบุ “พอใจ” 
หรือ “ต้องปรับปรุง” หรือ “ไม่ทราบ” และ “อ่ืน ๆ” หากระบุว่า “อ่ืน ๆ” ให้แสดงเหตุผลหรือ     ค า
ชี้แจงมาประกอบ (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดของการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 ด้าน 
ดังนี้ 

1)  ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
(1)  ผู้ใหญ่บ้านประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือราษฎร   

ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 
(2)  ผู้ใหญ่บ้านจัดเวรยาม หรือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดเวรยามรักษา

ความสงบเรียบร้อย ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บริเวณหมู่บ้ าน 
(3)  ผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีสัญญาณเตือนภัย เช่น เกราะ กะลอ กลอง ระฆัง ฯลฯ

และร่วมกับราษฎรป้องกันภัยสาธารณะ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
(4)  หมู่บ้านมีการจัดตั้งองค์กรป้องกันยาเสพติด เช่น ผู้ประสานพลังแผ่นดิน            

หรือตาสับปะรด ฯลฯ 
(5)  หมู่บ้านมีการจัดตั้งกองทุนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น กองทุน

แม่ของแผ่นดิน กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ 
(6)  ผู้ใหญ่บ้านมีการประชุมราษฎรเป็นประจ าทุกเดือน 
(7)  มีการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีกฎของ

หมู่บ้าน  เพ่ือลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
(8)  หมู่บ้านมีการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติด 

ที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู เช่นการส่งเสริมอาชีพ หางานให้ท า 
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(9)  มีการจัดกิจกรรมเชิงป้องกันยาเสพติด เช่น กีฬา ดนตรี (To Be Number 
one)  

(10)  หมู่บ้านจัดให้มีการดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดถูกสุขลักษณะ  
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงาม 

(11)  หมู่บ้านจัดให้มีการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านประจ า
ทุกปี 

(12)  หมู่บ้านมีการจัดท าข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุ
อุปกรณ์ในการพัฒนาหมู่บ้าน จากหน่วยงานต่าง ๆ 

(13 )  หมู่บ้ านมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้สู งอายุ  ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

(14)  หมู่บ้านมีการส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
(15)  หมู่บ้านส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(16)  หมู่บ้านมีการรณรงค์มิให้เล่นการพนันในหมู่บ้าน เช่น งานศพ หรือบ่อน

การพนัน 
(17)  หมู่บ้านมีการออกตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายในสถานบริการ ร้านอาหาร

ร้านคาราโอเกะ โรงแรม และมิให้มีการค้าประเวณี 
(18)  หมู่บ้านมีการตรวจตราในสถานประกอบการมิให้ใช้แรงงานผิดกฎหมาย 

หรือใช้แรงงานเด็ก 
(19)  หมู่บ้านมีการรณรงค์ในเรื่องระเบียบวินัย การจราจร การสวมหมวก

นิรภัย การใช้รถใช้ถนน 
(20)  ผลงานดีเด่น ที่สุดของผู้ใหญ่บ้านคือ (ระบ)ุ … 

2)  ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน 
(1)  ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าในการน าราษฎรช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น                

ในหมู่บ้านอยู่เสมอ 
(2)  ผู้ใหญ่บ้านมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ

ทันท่วงท ี
(3)  ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านจะได้รับความร่วมมือจากราษฎรเป็นอย่างดี             

(การท างานเป็นทีม) 
(4)  ผู้ใหญ่บ้าน มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน 
(5)  ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนท างานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละความสุขส่วนตน  

เพ่ือประโยชน์ของสังคมและหมู่บ้าน 
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(6)  ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถถ่ายทอดความรู้      
ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าใจอยู่เสมอ 

(7)  ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(8)  ผู้ใหญ่บ้านแต่งกายเหมาะสม แต่งเครื่องแบบถูกต้องตามระเบียบ 
(9)  ผู้ใหญ่บ้านมีกิริยา มารยาท เรียบร้อย วางตนเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(10)  ผู้ใหญ่บ้านมีความเหมาะสมกับการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  วางตนเป็นกลาง

ทางการเมือง 
3)  ด้านความพึงพอใจ 

(1)  ผู้ใหญ่บ้านดูแลทุกข์สุข ของราษฎร ช่วยเหลือราษฎรอย่างทั่วถึง 
(2)  ผู้ใหญ่บ้านมีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แก่ราษฎร และให้ความร่วมมือ

กับส่วนราชการต่าง ๆ 
(3)  ผู้ใหญ่บ้านรับฟังความคิดเห็นของราษฎร ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการท างาน

และตัดสินใจ 
(4)  ผู้ใหญ่บ้านสามารถให้ค าแนะน าและเอาใจใส่แก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรเมื่อ

ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ 
(5)  ผู้ใหญ่บ้านประสานหน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กรอ่ืน ๆ ในการแก้ไข

ปัญหาของราษฎร หากหมู่บ้านไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
(6)  ผู้ใหญ่บ้านมีการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพ่ือตรวจ

ตราดูแลรักษาความสงบ และความปลอดภัยของหมู่บ้าน 
(7)  ผู้ใหญ่บ้านให้การบริการราษฎรด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว

ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
(8)  ผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์    

รับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและจัดให้มีการไกล่เกลี่ย 
ในการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรนี้ ผู้ประเมินควรต้องพิจารณาและประเมินผล

ของการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ด้านคุณลักษณะของ
ผู้ใหญ่บ้านและด้านความพึงพอใจว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” หากมีความคิดเห็นของผู้ประเมินเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนราษฏรที่เข้ามาประเมินครั้งนี้เห็นว่า “ไม่ผ่านการประเมิน” และความคิดเห็น
ดังกล่าวนี้ขัดแย้งกับความคิดเห็นของคณะกรรมการการประเมิน ให้คณะกรรมการการประเมินท าการ
ทบทวนผลการประเมินอีกครั้ง โดยการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาและควรจะเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถยุติได้อย่างยุติธรรม จึงเห็นได้ว่า ในการปกครองท้องที่
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ระดับหมู่บ้านนี้ประชาชนมีความส าคัญยิ่งต่อการพ้นจากต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านของการด ารงต าแหน่ง
วาระ 60 ปี และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุก 4 ปี อีกด้วย 

 
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถือเป็นการปกครองโดยประชาชน  และเพ่ือประชาชน 
บทบาททางการเมืองของประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของมีอ านาจสูงสุด จึงถือเป็นหัวใจของระบบนี้ 
และการที่ปวงชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของในทุกกระบวนการ  
ทุกระดับ และทุกมิติ จึงควรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองในระดับล่าง
ของรัฐบาล ซึ่งเป็นหน่วยเล็กท่ีสุดของการบริหารประเทศ เช่น หมู่บ้าน ต าบล ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง พัฒนา หรือปฏิรูปด้านการเมืองในภาพใหญ่ขึ้น เพ่ือให้การเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็งและยั่ งยืนต่อไป 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักประชาสัมพันธ์, 2561)   

2.3.1 ความหมาย  
การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือท ากิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ ซึ่งกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ
จิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งเป็นรายบุคคล กลุ่มคนหรือองค์กรก็ได้ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักประชาสัมพันธ์, 2561) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political participation) หมายถึง การที่ประชาชนเข้าร่วมท า
กิจกรรมหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยตรง เช่น เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนด
นโยบายหรือโดยอ้อม เช่น การเลือกตั้งหรือคัดสรรตัวแทนเข้าไปก าหนดนโยบาย โดยมีเจตนาเพ่ือให้
เกิดอิทธิพลต่อผลทางการเมืองหรือการปกครอง ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีลักษณะของการ
รวมกัน 2 ประการ คือ ต้องเป็นไปตามความสมัครใจ และต้องมีจุดมุ่งหมายเพ่ือมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้มีอ านาจ นอกจากนั้น กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะต้องเป็นไปตามระบบที่
การเมืองและกฎหมายก าหนดให้กระท าได้ หรือในบางครั้งอาจใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักประชาสัมพันธ์, 2561) รวมถึง (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 
2546) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าเป็นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความ
สมัครใจในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือวิธีการที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติ
รองรับไว้ มีการด าเนินการแบบจัดองค์กรหรือไม่ โดยจะเป็นการกระท าที่มีความต่อเนื่องหรือเป็นครั้ง
คราวก็ได้ รวมทั้งผลจะส าเร็จหรือไม่ก็ตามการกระท านั้น เพ่ือให้มีผลกับรัฐบาลต่อการเลือกนโยบาย

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
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สาธารณะ การบริหารนโยบายสาธารณะและการเลือกผู้น าทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือ
ระดับท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกันกับแนวคิดของซามูเอล ฮันทิงตันและจอร์จ ไอ โด มินเกซ ที่กล่าวว่า
การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเป็นกิจกรรมหรือการกระท าของประชาชนที่ต้องการให้มีผลต่อการ
ตัดสินใจของรัฐบาล โดยที่การกระท านั้นเป็นไปทั้งถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย ใช้ก าลังหรือ 
ไม่ใช้ก าลัง ทั้งท่ีส าเร็จหรือล้มเหลว ทั้งท่ีสมัครใจหรือไม่สมัครใจ รวมถึงกิจกรรมในการร่วมรณรงค์หา
เสียง การเลือกตั้ง การมารวมตัวกันเพ่ือโน้มน้าวหรือกดดันรัฐบาล การประท้วง และก่อให้เกิดการใช้
ความรุนแรง (Samuel  Huntington & Jorge I. Dominguez, 1975) 

นอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมือง ยังสะท้อนให้เห็นว่าเป็นเรื่องของกิจกรรมทั้งหลายของ
ประชาชนแต่ละคน ที่ต้องการมีอิทธิพลผลักดันให้เกิดผลทางการเมืองตามต้องการเท่านั้น ยังรวมถึง
กิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนและให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติด้วย (ceremonial and support 
activities) ส่วนผู้ที่ยอมรับรัฐบาลก็แสดงออกโดยการปรับพฤติกรรมตามค าสั่งหรือข้อเรียกร้องของ
รัฐบาล แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็พยายามสร้างอิทธิพลเพื่อผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาใหม่ 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นทั้งการต่อต้าน เช่น การเดินประท้วง การก่อจลาจล และยัง
เป็นการสนับสนุน เช่น การเสียภาษี การเกณฑ์ทหาร (Lester w. Milbrath & M.L. Goal, 1977) 
เช่นเดียวกับความคิดเห็นของ (ภูสิทธ์ ขันติกุล, 2553) การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมที่
ประชาชนเข้าไปมีบทบาทเป็นส าคัญ ที่ส่งผลการกระท านั้นถึงรัฐบาลหรือผู้น าทางการเมืองทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การชุมนุมเรียกร้องของประชาชนทางการเมือง การ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาล อันมีผลต่อประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม การท าประชาพิจารณ์ 
ผลแห่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอาจส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็ได้ ไมรอน     วีเนอร์ ได้
รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้หลายลักษณะต่าง ๆ ใน 10 ประการ (Myron 
Wiener, 1971) ได้แก่ 1) การเข้าร่วมทางการเมือง คือการกระท าในรูปแบบการสนับสนุนหรือเป็น
การกระท าเพ่ือเรียกร้องต่อรัฐบาล (support and demand) 2) การเข้าร่วมทางการเมือง คือความ
พยายามเพ่ือก่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการใช้อิทธิพล (influence) ต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือการ
เลือกสรรผู้น ารัฐบาล 3) การเข้าร่วมทางการเมือง คือการกระท าที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมือง 
(legitimate) 4) การเข้าร่วมทางการเมือง คือการกระท าที่มีตัวแทนทางการเมือง (representation) 
5) การเข้าร่วมทางการ เมือง คือสภาพที่บุคคลไม่ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
(alienation) เพราะเห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง ซึ่งแตกต่างจาก
การเฉยเมยทางการเมือง (apathy) เป็นการขาดความสนใจต่อการเมืองทั้งสิ้น 6) ผู้ที่เข้าร่วมทาง
การเมือง หมายถึงผู้กระตือรือร้น (Active) หรือผู้ที่มีความตื่นตัวทางการเมืองเป็นพิเศษ (activists) 
เช่นผู้ที่สมัครรับเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การร่วมประชุมทางการเมือง และการให้
ความสนใจต่อปัญหาสาธารณะ นอกจากนั้นยังรวม ถึงการเข้าร่วมทางการเมืองในระดับต้น ๆ ได้แก่ 
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การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (ซึ่งเป็นการกระท าที่มีแรงจูงใจน้อยมาก) หรือการไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แต่มี
การพูดคุยกับเพ่ือนบ้านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การแสดงคิดเห็นและการแสดงประชามติทาง
การเมือง รวมถึงการให้ความสนใจในการติดตามข่าวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชน 7) การเข้าร่วม
ทางการเมือง คือการกระท าที่มีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (persistence continuum) เป็นกิจกรรมที่
มีความเป็นสถาบัน (institutionalized) และยังมีการจัดตั้ง นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการกระท าที่
เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือเกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน และอาจก่อให้เกิดความรุนแรงได้ 
เช่น การจลาจล การชุมนุมประท้วง การยกพวกตีกัน 8) การเข้าร่วมทางการเมือง คือการกระท าที่
พยายามให้มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการของราชการ (bureaucratic actions) และนโยบาย
สาธารณะ (Public policy) 9) การเข้าร่วมทางการเมือง คือการกระท าที่มีผลต่อการเมืองระดับชาติ 
(national politics) และการเมืองระดับท้องถิ่น 10) การเข้าร่วมทางการเมือง คือการกระท าทาง
การเมือง (political action) ซ่ึงแต่ละสังคมมีการกระท าทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไปตามบริบท
ของสังคมนั้น ๆ  เช่น การเข้าร่วมทางการเมืองถือว่าเป็นการกระท าที่เกิดจากความสมัครใจ แต่ในการ
เข้าร่วมนั้นจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ก็ตาม ถูกกฎหมายหรือไม่ก็ได้ แต่การเข้าร่วมนั้นเพ่ือให้มี
อิทธิพลในการรับรู้และตัดสินใจของรัฐบาล   

2.3.2 รปูแบบการมีส่วนร่วมทางเมือง 
รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น ถือได้ว่าเป็นภาพสะท้อนส าคัญของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคประชาชนของการบริหารราชการแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนในทุกระดับ เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบุคคลเข้าไปท าหน้าที่ในการปกครอง อาทิ ระดับหมู่บ้าน เช่น การเลือกผู้ใหญ่บ้าน การเลือก
กรรมการหมู่บ้าน ระดับต าบล เช่น  การเลือกผู้บริหารท้องถิ่น ระดับอ าเภอ เช่น การเลือกสมาชิก
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา ระดับจังหวัด เช่น การเลือกสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) และ
รวมถึงการปกครองพิเศษในกรุงเทพมหานคร เช่น การเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเลือก
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) และระดับชาติ เช่น   การ
เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของภาคประชาชน จ าแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ 6 รูปแบบใหญ่ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักวิชาการ, 2554) ดังนี้  

1)  การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วน
ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้ง่ายที่สุด เพราะการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนต่อการตัดสินใจเลือกตัวแทน โดยการลงคะแนนเสียงตามความเห็นชอบ 
ของตนว่าจะเลือกผู้ใดเข้าไปท าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่บริหารองค์การ หรือประเทศ เป็นต้น 

2)  การรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมือง โดยพรรคการเมือง ได้แก่ องค์กรทางการเมือง 
ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีแนวคิดและมีอุดมการณ์ในแนวทางเดียวกันต่างมีจุดมุ่งหมาย
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เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมือง เพ่ือกระจายความคิดทางการเมืองไปสู่ประชาชน โดยผ่าน
นโยบายของพรรค ถ้าได้รับการยอมรับจากประชาชน ท าให้มีบทบาทในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง)      
โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังกล่าว สามารถท าได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 
เข้าร่วมประชุม การร่วมแสดงความคิดเห็น การช่วยรณรงค์หาเสียงในระหว่างการเลือกตั้ง การบริจาค
เงินช่วยเหลือให้แก่พรรคการเมือง การชักชวนประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและการลง
สมัครรับเลือกตั้ง  

3)  การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยเป็นไปตามหลักเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่
ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครอง และตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
อย่างเป็นรูปธรรม หากประชาชนเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรียังไม่น าเสนอร่าง
กฎหมาย อันเกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ที่ประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีสิทธิที่จะรวมกลุ่มกันและใช้อ านาจโดยเสนอร่างกฎหมาย
โดยประชาชน ซึ่งอาจจะเป็นการไปกระตุ้นเตือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่เห็นถึงความส าคัญและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งอาจมีผลจะไปกระตุ้นให้ร่างกฎหมายนั้นได้รับความสนใจจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยิ่งขึ้น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 7 มาตรา 163) 

4)  การถอดถอน เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนและควรเป็น
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน ใช้สิทธิเพ่ือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและข้าราชการระดับสูงออกไปหรือพ้นไปจากต าแหน่ง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 164)  

5)  การออกเสียงประชามติ เป็นกลไกที่ส าคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนโดยตรง โดยให้สิทธิประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเรื่องส าคัญของประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศ และเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้แสดงออก ถึงความต้องการที่แท้จริงของตนให้รัฐบาลทราบ (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 165) 

6)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการทางนิติบัญญัติ ในกรณีการเข้าชื่อ
เสนอร่างพระราชบัญญัติ จะเสนอได้โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อเสนอ
กฎหมายตามหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้กฎหมายว่า
ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 133) 
กรณีการเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จะเสนอได้โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อย
กว่า 50,000 คน (รัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 256) แต่เสนอขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ที่มีผลเพ่ือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐไม่ได้ (พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มาตรา 12) นอกจากนี ้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 254)    

จากรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนข้างต้นนั้น หากพิจารณาและ
จ าแนกออกได้เป็นระดับต่าง ๆ ได้ 3 ระดับ ดังนี้ 

(1)  ระดับต่ า หรือกลุ่มผู้ดู (Onlookers) เป็นระดับการให้ความสนใจต่อ
ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การถกเถียงปัญหาทางการเมือง การไปใช้สิทธิออกเสียง 
รวมไปถึงการเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์ และการร่วมชุมนุมทางการเมือง 

(2)  ระดับกลาง หรือระดับผู้มีส่วนร่วม (Participants) เป็นระดับการมีส่วนร่วม
ในโครงการของชุมชน การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ และเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง และการช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

(3)  ระดับสูง หรือระดับนักกิจกรรม (Activists) เป็นระกับการเป็นผู้น าของกลุ่ม
ผลประโยชน์ การมีต าแหน่งและท างานเต็มเวลาให้แก่พรรคการเมือง ได้รับต าแหน่งทางการเมือง 

ดังนั้น จึงพอที่จะสรุปรูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง เช่น การเข้าไปมีบทบาทในการแสดงออกในกิจกรรมทางการเมือง 
การเลือกตั้ง การรณรงค์ทางการเมือง การลงสมัครรับเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง รวมถึง
การร่วมประท้วง เป็นต้น และอีกลักษณะหนึ่งคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอ้อม เช่น การติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง ถกปัญหาการเมือง และรวมไปถึง
การติดกระดุมที่มีตราพรรคการเมือง เป็นต้น 

2.3.3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับหมู่บ้าน  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับหมู่บ้าน ได้แก่ การที่ประชาชนในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ ตัดสินใจ

เรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนโยบายหรือการประกอบกิจกรรมในด้านใด ๆ ทางการเมือง เช่น ด้านการไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน ด้านการติดต่อสื่อสารกับราชการ และด้าน
การเป็นผู้สื่อสารทางการเมือง เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับหมู่บ้านตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ได้ก าหนดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนกิจกรรมหนึ่งในระดับหมู่บ้านหนึ่ง คือ “การเลือกผู้ใหญ่บ้าน” เพ่ือให้เป็นตัวแทนของ
ราษฎรในหมู่บ้าน ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแก่ราษฎร ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชนและเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น ดังนั้นการเมือง 
ระดับหมู่บ้าน เป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเอง 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับหมู่บ้าน เป็นการที่ราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกในหมู่บ้านไปใช้
สิทธิโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนของหมู่บ้าน ไปท าหน้าที่แทนตนในการปกครองหมู่บ้าน เช่น 
การเลือกผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่นระดับต าบล รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับหมู่บ้านเปรียบเสมือนช่องทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในระดับท้องถิ่นตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นได้ทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง เช่น 
การเข้าไปมีบทบาทในการแสดงออกทางกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมือง หรือการรณรงค์ทางการเมือง 
เป็นต้น ยังรวมถึงการลงสมัครรับเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การร่วมประท้วง เป็นต้น 
และยังมีอีกลักษณะหนึ่งคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยทางอ้อม เช่น การติดตามข่าวสารในทาง
การเมือง การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง สนทนาปัญหาการเมือง เป็นต้น นอกจากนี้
การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังรวมไปถึงการที่ประชาชนสามารถเปลี่ยนผู้แทนที่ใช้อ านาจแทนตนได้ 
โดยเลือกผู้ที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามแนวทางที่ต้องการ จากรูปแบบการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองข้างต้นในการศึกษานี้ จะขอกล่าวถึงเฉพาะการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นโครงสร้างการ
บริหารราชการแผ่นดินไทยในส่วนของการปกครองท้องที่ (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ส านักประชาสัมพันธ์, 2561) 

2.3.4  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
พฤติกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ ของประชาชนทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็น

การแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด 
เนื่องจากการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชน  นั่นคือ ประชาชนจะเป็น   
ผู้ก าหนดผู้ปกครองเป็นตัวแทน และมอบฉันทะจากประชาชนให้เข้ามาท าหน้าที่ในการปกครองด้วย 
ในขณะที่การปกครองระบอบเผด็จการอ านาจนิยม เป็นระบบการเมืองที่กีดกัน หรือปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เนื่องจากอ านาจเด็ดขาดการปกครองทั้งหมดหรืออาจจะเรียกว่า
อ านาจอธิปไตยเป็นของผู้ปกครอง ประชาชนถูกตัดขาดออกจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง ถ้าหากมี  
ก็เกิดขึ้นเฉพาะเป็นค าสั่งของผู้ปกครองให้เพ่ือสนับสนุนเจตนารมณ์ของผู้ปกครองเท่านั้น จะเห็นได้ว่า 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น นอกจากระบอบการเมืองในการบริหารประเทศแล้วนั้น 
ยังมีมีปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549) สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนได้ 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

1)  วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ทางการเมืองด้วยความศรัทธา และเชื่อม่ันในคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย ประชาชนควรมีความรู้ 
ความเข้าใจและความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในทางการเมือง ซึ่งหากขาดปัจจัยดังกล่าวมาการเสริมสร้างให้
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ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแล้ว อาจต้องอาศัยเวลาที่ยาวนาน จึงเห็นได้ว่า 
วัฒนธรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะมีความสัมพันธ์กัน 

2)  โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เช่น ระดับการศึกษาของประชาชนในสังคม อันเนื่องมาจาก
การศึกษา ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความส านึกในบทบาทหน้าที่ของตนที่พึงกระท า
ต่อระบบการเมือง รวมทั้งฐานะทางเศรษฐกิจ เช่น ผู้มีรายได้น้อย มักพบว่ามักมีเวลาน้อยในการสนใจ
หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งตรงข้ามกับผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมักจะมีแนวโน้มมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้มากกว่า 

3)  ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นปัจจัยในระดับพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได ้และอาชีพ จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคล
นั้นเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ทัศนคต ิและค่านิยม ของการได้มาซึ่งแนวคิด (Orientation)  ทางการเมือง 
บุคลิกภาพ การแปลกแยกและการปรับตัวให้ลงรอยกัน (alienation and conformity) ของบุคคล 

4)  ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการเมือง เป็นพฤติกรรมร่วมทางสังคม ในทาง
การเมืองของประชาชน ได้แก่ การรับข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อสารมวลชน  หรือการติดต่อส่วน
บุคคล โครงสร้างของพรรคการเมือง การจัดการของกลุ่มการเมือง รวมทั้งผู้น าทางการเมืองหรือผู้แทน
ของประชาชน  

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน มีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องกับบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได ้อาชีพ เชื้อชาติ ชนกลุ่มน้อย รวมทั้งปัจจัยภายใน
ของบุคคล โดยจะเป็นการได้มาซึ่งแนวคิดทางการเมือง เช่น บุคลิกภาพ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม 
รวมทัง้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางการเมือง เช่น ข่าวสารทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ระบบพรรค
การเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมือง วาระทางนโยบาย และการรณรงค์ทางการเมืองของสื่อมวลชน
และองค์การต่างๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ
, 2546) คือ ความสนใจในทางการเมือง ความเข้าใจทางการเมือง การเป็นสมาชิกพรรคหรือกลุ่มทาง
การเมือง/กรรมการ/ที่ปรึกษากลุ่ม มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเมือง และการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไปจะมีผล
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สูงขึ้นด้วย และปัจจัยด้านอายุ โดยพบว่าผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมือง 
มักเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยกลางคนมากที่สุด 
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 การเลือกตั้งทางการเมือง และการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน  

2.5.1  ทฤษฎีและแนวคิดการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยทุกระดับในประเทศไทย มักมีความสัมพันธ์ตามทฤษฎี

และแนวคิดการเลือกตั้งของ 7 ทฤษฎี (ประภัสสร ปรีเอี่ยมและคณะ, 2556) ดังนี้ 
1)  ทฤษฎีระบบอุปถัมภ์  (Patron-client relationship theory) เป็นทฤษฎีที่

กล่าวถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคมไทยซึ่งเป็นแบบแนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical relationship) 
โดยยึดถือการมีปฏิสัมพันธ์ในแบบที่ไม่เท่าเทียมกันของสองฝ่ายระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์ คือ 
ผู้อุปถัมภ์เป็นบุคคลผู้มีอ านาจ สถานภาพ ฉันทามติ (Sanction) และมีอิทธิพล ซึ่งอาจเรียกนายจ้าง
หรือผู้สนับสนุนการจัดพิธีกรรมต่าง ๆ โดยบุคคลเหล่านี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ที่มีอ านาจด้อย
กว่าหรือผู้รับอุปถัมภ์ (Client) ซึ่งต้องการความช่วยเหลือและปกป้อง หรือให้ประโยชน์ที่หวังจะได้ 
รวมทั้งการสนับสนุนทางการเมืองหรือบริการในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้รับอุปถัมภ์ของตน ซึ่งผู้อุปถัมภ์
หนึ่งคนอาจมีผู้รับอุปถัมภ์ได้หลายคน เช่น กรณีเจ้าพ่อมีลูกน้องหลายคน เป็นความสัมพันธ์กันในเชิง
ตอบแทนต่อกัน (Reciprocal relationship) และโดยปกติแล้ว ผู้รับอุปถัมภ์จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
และเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่าทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมการเมือง แม้ว่าผู้อุปถัมภ์อาจจะต้องอาศัยผู้รับ
อุปถัมภ์ของตนอย่างเป็นกลุ่มก้อนในบางสถานการณ์ เช่น การหาเสียงเลือกตั้งมีความสาคัญในความ 
สัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย ที่เรียกว่าความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ซึ่งในปัจจุบันยังมีใช้กันอยู่ทั่วไป
ในสังคมไทย  

2)  ทฤษฎีอ านาจ (Theory of Power) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความสามารถที่จะมี
อิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผู้อ่ืน หรือความสามารถที่จะป้องกันผู้อ่ืน ไม่ให้มามีอิทธิพลเหนือตนโดย
อิทธิพลจะเกิดขึ้นได้จากการกระท าของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ท าให้ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นจริง 
เพ่ือที่จะให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมของชุมชน คือ ความสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงใจร่วมกันในการท า
กิจกรรมที่ก าลังจะด าเนินอยู่ และที่ชุมชนมีความสามารถที่จะกระท าได้ ผลการใช้อ านาจที่เหนือกว่า
จะแสดงถึงชัยชนะของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่จ าเป็นที่อ านาจจะไปตกอยู่ที่ฝ่ายชนะเท่านั้น ทั้งสองฝ่าย
อาจจะยังคงมีอ านาจ แต่ความสามารถที่จะกระท าได้ของฝ่ายหนึ่ง อาจมีมากกว่าของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่ง
แบ่งอานาจออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

(1)  การใช้อ านาจต่อร่างกายและทรัพย์สินที่บุคคลหรือกลุ่มบังคับให้กระท าและ
ให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลหรือให้ตาย อาจเป็นด้านเงินทองหรือชีวิต  

(2)  อ านาจที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่มีผลต่อการตัดสินใจ การสั่งให้ผู้อื่น
กระท า  



 27 

(3)  อ านาจที่แสดงถึงความสามารถที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือการกระท าของ
ผู้อื่น (การมีอิทธิพล) 

3)  ทฤษฎีการทุจริต (Corruption theory) เป็นทฤษฎีที่ประกอบด้วยความไม่
ซื่อสัตย์ โอกาสที่เอ้ืออ านวย การจูงใจมีผลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและท าให้ทัศนคติ 
ความคิดเห็นและจิตสานึกทางการเมืองเปลี่ยนไป โดยเฉพาะวิธีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจทางการเมือง 

4)  ทฤษฎีความส านึกเชิงเหตุผล (Consciously rational theory) เป็นทฤษฎีที่เน้น
ปฏิกิริยาของความส านึกตรึกตรองของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเน้นไปทีป่ฏิกิริยาของความส านึก
ตรึกตรองของผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงที่มีต่อการบริหารการเลือกตั้ง  นโยบายของพรรคและ
สภาพผู้สมัครเลือกตั้งซึ่งเน้นการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

5)  ทฤษฎีปัจจัยตัวก าหนด (Deterministic theory) เป็นทฤษฎีปัจจัยทางสังคม
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นภูมิหลังของบุคคลทั้งในระดับกว้างลงมาถึงช่วงที่
จะมีการตัดสินใจที่มีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทฤษฎีประเภทนี้เป็น
การเสนอเงื่อนไขก าหนดรูปแบบของพฤติกรรม ไม่ได้มุ่งท่ีจะท านายพฤติกรรมในอนาคต 

6)  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางสังคม  (Social Exchange Theory) 
กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กระบวนการแลกเปลี่ยนที่ผู้กระท าทาง
สังคมท้ังหลาย ยอมน ามาแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ รวมทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ เช่น สิ่งของ 
อาหาร การยอมรับทางสังคม เกียรติภูมิ เป็นต้น ซึ่งในการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนกับทางสังคมนั้น 
บุคคลอาจไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับผลตอบแทนสูงสุดเสมอไป  แต่อาจเป็นผลตอบแทนที่บุคคล
รู้สึกพึงพอใจหรือพอยอมรับได้โดยอาศัยบรรทัดฐานทางสังคมของการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Social 
norm of reciprocity) เป็นตัวก าหนดการด าเนินการแลกเปลี่ยน และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มด าเนินต่อไปเรื่อย ๆ จะก่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นแบบแผน
แลกเปลี่ยน มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนเกิดเป็นเครือข่ายของการแลกเปลี่ยน ภายใต้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มที่มาแลกเปลี่ยนกันนั้นอาจไม่จ าเป็น 
ต้องสัมพันธ์แบบสมดุลเสมอไป แต่อาจเป็นไปในลักษณะของความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่ากัน 

7)  ทฤษฎีระบบ (System theory) เป็นทฤษฎีศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ข้อที่น่าสังเกต คือ การน าทฤษฎีระบบเข้าไปใช้ศึกษาพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เช่น ในสภาวะปกติการลงคะแนนเสียงขึ้นอยู่กับความก้ ากึ่งของอิทธิพลจาก
ปัจจัยความนิยมและพลังที่เกิดข้ึนเฉพาะช่วงสั้น ๆ 
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การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในทุกระดับนั้น ควรเกิดขึ้นจากการคิดพิจารณาและ
เลือกอย่างมีเหตุมีผลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความคิด 
ความเชื่อและทัศนคติ ซึ่งตระหนักถึงเรื่องสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักส าคัญของประชาธิปไตยที่เรียกว่ามีจิต
วิญญาณประชาธิปไตย ให้สมกับประเทศท่ีมีการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยแท้จริงซึ่งจาก
ทฤษฎีและแนวคิดการเลือกตั้งนั้น พบว่า ทฤษฎีความส านึกเชิงเหตุผล มีแนวความคิดสอดคล้องกับ
การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด 

2.5.2  การเลือกตั้งทางการเมือง 
1)  ความหมายและความส าคัญ 
การเลือก คือ การเลือกสรร คัดเลือก เลือกเฟ้น เป็นการคัดสิ่งที่มีจ านวนมากกว่า

หนึ่งขึ้นไป เพ่ือที่จะเอาไว้หรือเอาออกตามต้องการ (ราชบัญฑิตยสถาน, 2546) 
การเลือกตั้ง คือ การเลือกสรรบุคคลให้เป็นผู้แทนหรือให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ ด้วย

การออกเสียงลงคะแนน เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น และในสังคมที่ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยนั้น  ถือว่าการเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศที่จะ
มอบความไว้วางใจตัวแทนของปวงชนให้ไปใช้อ านาจแทนตน รวมทั้งยังเป็นกลไกที่ใช้เชื่อมโยงความ
ต้องการของประชาชนกับนโยบายสาธารณะ โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเท่ากัน (กระท าเป็นการลับ
ด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง)และควรจะให้เป็นไปโดยเสรี (ช านาญ จันทร์เรือง, 2561) ดังนั้น 
การเลือกตั้งจึงควรเป็นกระบวนการตัดสินใจที่อิสระ ไม่ได้รับการชักจูง จ้างวาน หรือเห็นแก่สินจ้าง
รางวัลใด ๆ เพ่ือจะให้การเลือกตั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์ และผลของการเลือกตั้งจะแสดงออกถึง
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการ ส่งตัวแทนของตนเข้าไปบริหารประเทศ ด้วยเหตุนี้
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง มักจะส่งผลกระทบต่อผลของการเลือกตั้งได้ด้วย      
(อัมมาร สยามวาลา & ปิยนุช เพียรชอบ, 2537) 

2)  ระดับการเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามล าดับดังนี้ 

(1)  ระดับชาติ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  

(2)  ระดับจังหวัด เช่น การเลือกสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) และการเลือกตั้งใน
กรุงเทพมหานคร เช่น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ- 
มหานคร (ส.ก.) และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) 
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(3)  ระดับอ าเภอ เช่น การเลือกสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกสมาชิกสภาเมือง
พัทยา  

(4)  ระดับต าบล เช่น การเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
(5)  ระดับหมู่บ้าน เช่น การเลือกผู้ใหญ่บ้าน 

3)  ลักษณะการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งทุกระดับของประเทศนั้น สามารถสรุปได้เป็น 2 ลักษณะ คือ แบบสุจริต

และเท่ียงธรรมกับการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต (อินเตอร์เนชั่นแนล ไอเดีย, 2554) ดังนี้ 
(1)  การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม เป็นการเลือกตั้งที่ต้องท าอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมายและกติกาที่ก าหนด ไม่ฝ่าฝืนหรือเอารัดเอาเปรียบกัน โดยวิธีการเลือกตั้งที่สุจริตและ
เที่ยงธรรมมีอยู่หลายวิธี เช่น ไม่ร่วมทุจริตในการเลือกตั้ง แจ้งเบาะแสของการทุจริตการเลือกตั้ง ร่วม
ชักชวนให้มีส่วนร่วมในทางการเมือง อาทิเข่น ให้ความรู้ทางการเมือง รัฐธรรมนูญ กฎหมายการ
เลือกตั้ง การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและปลูกจิตส านึกที่ดีที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข การพูดคุยประเด็นทางการเมือง การรณรงค์ให้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้ง
การเชิญชวนสมัครเข้ามาเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง หรือเข้ามาเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์
การเลือกตั้ง ร่วมท ากิจกรรมทางการเมืองที่เป็นประโยชน์ ตรวจสอบและควบคุมการด าเนิน กิจกรรม
ของพรรคการเมืองให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องและชอบธรรม อีกท้ังสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้ง เช่น 
ช่วยติดประกาศ หรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของการเลือกตั้ง การส ารวจบัญชีรายชื่อของ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในทะเบียนบ้านให้ถูกต้องอยู่เสมอ ให้ยืมสถานที่หรืออุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นต่อการจัดการ
เลือกตั้ง การให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ร่วมท า
กิจกรรมกับเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งทุกระดับ หรือร่วมด าเนินกิจกรรมกับองค์การเอกชนใน
การตรวจสอบการเลือกตั้ง การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เข้ามาช่วยการ
จัดการเลือกตั้งให้เป็นการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม มีการก าหนดให้มีกฎหมายและวิธีการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งมากขึ้นระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย  เช่น จัดให้มี
ความเป็นธรรมในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือให้มีความเป็นธรรมในการแนะน าตัว ความเท่าเทียมกัน  
ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือให้มีความเท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จึงมีองค์กรอิสระ 
(คณะกรรมการการเลือกตั้ง) ให้เป็นผู้ควบคุมและจัดการเลือกตั้งให้ปลอดจากการแทรกแซงจาก
อ านาจรัฐ อ านาจนักการเมือง อ านาจของกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ
องค์กรเอกชน รวมถึงส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้ง ควรให้
มีการตรวจสอบการจัดการเลือกตั้งโดยประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรอิสระอ่ืน ๆ พรรคการเมือง 
เป็นต้น  



 30 

(2)  การเลือกตั้งที่ไม่สุจริต พบว่าเกดิจากผู้สมัครน ากลยุทธต่าง ๆ เพ่ือน ามา ใช้
ในการชักจูงประชาชนให้มาเลือกตน โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญที่หวังผลต้องการเอาชนะการเลือกตั้ง 
ซึ่งระบบการทุจริตเลือกตั้งนั้น มักจะเกี่ยวข้องกับทัศนคติ การตัดสินใจ ในการเลือกตั้งของประชาชน
ที่เรียกว่า “ซื้อเสียง” เพราะการเลือกตั้งมักมีการแข่งขันในทุกระดับ เพ่ือให้ได้มาซึ่งต าแหน่งรูปแบบ
การทุจริตการเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะเอาผิดและลงโทษได้ แม้ว่าจะมี กกต. เข้ามาควบคุม
การเลือกตั้งก็ตาม (พิศิษฏ์ นาสี & ชัยพงษ์ ส าเนียง, 2556) โดยสรุปรูปแบบการทุจริตที่พบเห็นการ
กระท าผิดในการเลือกตั้งได้หลายรูปแบบ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2537) ดังนี้  

แจกเงินซื้อเสียงรายหัว วิธีนี้มักให้หัวคะแนนเป็นคนจ่าย โดยแบ่งเป็นการ
จ่ายเงินเฉพาะกลุ่มแบบหวังผล (ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะคุ้นเคยและไว้ใจได้เป็นกลุ่ม) และการจ่ายเงิน
แบบปูพรม (ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนที่สามารถจะจ่ายได้ ซึ่งปัจจุบันเหลือน้อยเนื่องจากเสี่ยงที่จะถูกร้อง
คัดค้าน) โดยส่วนใหญ่แล้วหัวคะแนนมักที่จะน าไปแจกจ่ายให้ประชาชนก่อนวันเลือกตั้ง ราคาค่าหัว
ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่และองค์กร  

แจกเครื่องดื่ม สุรา หรือของมึนเมา วิธีนี้มักให้คนอื่นน าไปให้เจ้าภาพในงาน 
หรือประเพณีต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่งาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ และมีการแจกในงานเทศกาล 
เช่น สงกรานต์ บุญบั้งไฟ บุญกฐิน บุญผ้าป่า รวมถึง งานแข่งขันกีฬา รวมทั้งวงสุราในชุมชน ซึ่งจะเป็น
ที่รู้กันในชุมชนว่าใครเป็นคนน าสิ่งของดังกล่าวมาช่วยในงาน ส่งผลให้ได้รับความชื่นชมจากประชาชน
และส่งผลต่อการเลือกตั้ง 

แจกอาหาร วิธีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหัวคะแนนหรือบุคคลใกล้ชิดผู้สมัคร
ด าเนินการ โดยแจกจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนฟรี หรือขายในราคาถูกมาก วิธีนี้เลียนแบบ
มาจากการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหรือก านันในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันพบเห็นกันมากขึ้นคือ ผู้สมัครจะจ้าง
ร้านหมูกระทะ (ร้านเนื้อย่าง ร้านจิ้มจุ่ม ร้านสุกี้) ให้น าชุดเนื้อย่าง หมูกระทะ สุกี้ ไปลงให้ประชาชน
ในคุ้มหรือชุมชนได้กินกัน โดยรู้กันเองในกลุ่มว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้สมัครคนใด 

จ้างเป็นผู้ช่วยหาเสียง/ติดป้าย/แจกเอกสาร วิธีนี้ดูเหมือนไม่น่ามีผลต่อการ
เลือกตั้ง แต่จริง ๆ แล้วเป็นการซื้อเสียงทางอ้อม เพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น จางคนให้ติดป้ายหรือ
แจกใบปลิวหาเสียง หมู่บ้านละ 20 คน ๆ ละ 150 บาทต่อวัน ซึ่งกลุ่มคนที่ถูกจ้างพร้อมด้วยบุตร 
ภรรยาและญาติพ่ีน้องก็จะเทคะแนนให้ผู้จ้าง  

ซื้อผู้น า/แกนน าในท้องถิ่น มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้น าหมู่บ้าน ชุมชน ผู้ มี
บทบาททางความคิด อาทิ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม อสม. ต ารวจบ้าน อปพร. โดยจะให้ค่าใช้จ่าย
เป็นก้อนเพ่ือเป็นฐานเสียงของตน โดยให้ช่วยแนะน าบอกต่อหรือเป็นตัวแทนผู้สมัครเสียเลย ซึ่งมีผล
อย่างสูงเนื่องจากคนเหล่านี้มีบารมีและฐานเสียงส่วนตัวอยู่พอสมควร 
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ซื้อผู้แข่งขันไม่ให้ลงแข่ง/ไม่ให้ร้องคัดค้าน ก่อนสมัครรับเลือกตั้งจะมีการ
ตรวจสอบว่าใครจะสมัครบ้าง ถ้ามีผู้เสนอตัวสมัครที่อาจท าตนให้แพ้การเลือกตั้งได้ ก็จะมีการไป
เจรจาจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อตัดคู่แข่ง โดยราคาจ่ายนั้นจะข้ึนอยู่กับต าแหน่งหรือพ้ืนที่ รวมไปถึงผู้สมัคร 
ที่ชนะการเลือกตั้งจะไปเจรจากับผู้ที่แพ้ เพ่ือไม่ให้ผู้สมัครที่แพ้การเลือกตั้งร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง 
ในกรณีนี้บางแห่งมีการตกลงกันตั้งแต่ช่วงการหาเสียง 

พาเที่ยว หรือไปดูงาน วิธีนี้มักมาจากนักการเมืองที่เป็นผู้บริหารเก่า โดยใช้
งบประมาณหลวงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดโครงการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ให้กับกลุ่ม
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ แต่ในความเป็นจริงแล้วไปเที่ยวสนุกสนานแบบกินฟรีเที่ยวฟรี นอกจากนั้นอาจมีแถม
เงินสดให้กันอีกด้วย ส่วนใหญ่จะจัดในช่วงที่ใกล้ครบวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

แจกเสื้อผ้าในการเลือกตั้ง โดยมีปรากฏอยู่ 2 รูปแบบ คือ แจกเสื้อผ้าให้กับ
ประชาชนทั่วไปเพ่ือหวังคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งผิดกฎหมายเลือกตั้ง กับการแจกเสื้อกลุ่ม หรือเสื้อทีม 
ให้กับผู้สมัครกลุ่มเดียวกันและกลุ่มผู้ช่วยหาเสียง ซึ่งถือเป็นสิ่งของ หรือทรัพย์สินที่ผู้สมัครนั้นสามารถ
แจกจ่ายได้ (เฉพาะผู้ช่วยหาเสียง) โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียง และให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนดว่าจะมีผู้ช่วยหาเสียงได้จ านวนเท่าใด แต่พบมีผู้สมัครหลายคนหาวิธี
เลี่ยง เช่น แจกเกินจ านวนที่ กกต.จว.ก าหนด แจกก่อน 60 วัน ก่อนครบวาระ แจกโดยไม่ระบุชื่อหรือ
หมายเลขของผู้สมัครแต่เป็นที่รู้จักกันว่าเสื้อของใคร 

พิมพ์ผลงานเก่าโชว์ มักเป็นการกระท าของผู้บริหารท้องถิ่นกับทีมงานที่ใกล้
ครบวาระ และจะสมัครใหม่โดยการใช้งบประมาณหลวง (งบของท้องถิ่นในรูปแบบของโครงการหรือ
แผนงาน) พิมพ์เล่มรวมผลงานเก่า 4 ปี หรือ 8 ปี หรือ 10 ปี  ย้อนหลัง (แล้วแต่จะท า) หรือพิมพ์
ปฏิทินโดยมีรูปภาพของตนเองและหรือผลงานเก่าที่เคยท ามา (เฉพาะที่ดี ๆ เด่น ๆ) เพ่ือให้ประชาชน
เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วน าเอาเอกสารรวมผลงานหรือปฏิทินไปแจกจ่ายให้ประชาชนฟรี หวังสร้าง
คะแนนนิยม บางครั้งจัดท าป้ายขนาดใหญ่ที่มีภาพของผู้บริหารท้องถิ่นไปติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น 
ป้ายสวัสดีปีใหม่ ป้ายแสดงความยินดีในวาระต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่น 

ใบปลิวหรือปล่อยข่าวสกปรก วิธีนี้เป็นการปล่อยข่าวลือลวงใส่ร้าย หรือแฉ
เบื้องหน้าเบื้องหลังคู่แข่งขัน ทั้งเรื่องการท างาน เรื่องส่วนตัว โดยใช้ใบปลิวหรือเอกสารโปรยตามถนน 
หรือวางในที่สาธารณะ  

จากลักษณะการเลือกตั้งดังกล่าวท าให้เห็นได้ว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ควรเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ควรเลือกเฟ้นเฉพาะผู้แทนที่ดี มีคุณภาพ เข้ามาบริหาร
องค์กรหน่วยงาน หรือบ้านเมือง เพ่ือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในชาติ และหากการเลือกตั้งมีลักษณะ
สุจริต ไม่ว่าจะลักษะใดการเลือกตั้งย่อมได้แต่ผู้แทนที่แสวงหาอ านาจและผลประโยชน์ส่วนตน และยัง
ปล่อยให้คนส่วนใหญ่ของประเทศจมอยูในความทุกข์ยากอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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การเลือกตั้งระดับหน่วยเล็กที่สุดและอยู่ล่างสุดของรัฐ คือ การเลือกตั้งระดับหมู่บ้าน อาทิ การเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นระดับใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในชีวิตและความเป็นอยู่ ซึ่งวาระด ารงต าแหน่ง 
ของผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีวาระ
ด ารงต าแหน่งจนอายุ 60 ปี หากผู้ใหญ่บ้านเป็นคนไม่ดีและไม่เอาใจใส่ในการท างาน ลูกบ้านจะอึดอัด 
ในขณะที่ได้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนดี มีคุณธรรมมีศีลธรรม มีความจริงใจ มีความเสียสละ มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตนแล้ว จะอยู่นานแค่ไหนลูกบ้านก็สามารถยอมรับได้ 
  2.5.3  การเลือกผู้ใหญ่บ้าน 

การจัดระเบียบการปกครองหมู่บ้าน ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 
ก าหนดให้การบริหารงานของหมู่บ้าน มีองค์ประกอบส าคัญซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในหมู่บ้านหนึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ท าหน้าที่ปกครองราษฎรใน
เขตหมู่บ้าน โดยมีที่มาจากการเลือกของราษฎรในหมู่บ้านนั้น ซึ่งวิธีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน กฎหมายได้
ก าหนดให้นายอ าเภอเป็นประธาน เลือกโดยใช้วิธีลับ และการเลือกผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านใดมีเหตุผล
มาจากสาเหตุ 2 ประการ คอื มีการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่หรือผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านว่างลง จึงต้องมีการ
เลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบการว่าง โดยคุณสมบัติของราษฎรผู้มีสิทธิเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ล าดับและขั้นตอนของการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 (กรมการปกครอง 
ส านักบริหารการปกครองท้องที่, 2555) ดังนี้ 

2.5.3.1  คุณสมบัติของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน  
1)  มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม 

ของปีที่มีการเลือก 
2)  ไม่เป็นภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช 
3)  ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
4)  มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ า มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฏหมาย   

ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก 
2.5.3.2  คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน 

1)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
2)  อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันรับเลือก 
3)  มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ า มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี จนถึงวันเลือกและเป็นผู้ที่
ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน 

4)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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5)  ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
6)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  วิกลจริต    

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7)  ไม่ เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ า พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือของ
รัฐวิสาหกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งมี
หน้าที่ท างานประจ า 

8)  ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสีย
ในทางศีลธรรม 

9)  ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทุจริตต่อหน้าที่ และยังไม่พ้นก าหนดเวลา 
10 ปีนับแต่วันถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก 

10)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้นก าหนดเวลา 10 ปีนับแต่
วันพ้นโทษ 

11)  ไม่เป็นผู้เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมาย     
ว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
หรือวัตถุระเบิด ทีน่ายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วย
การพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วย
ที่ดินในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ 

12)  ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และยังไม่พ้นก าหนด 
เวลา 10 ปี นับแต่วันถูกให้ออก 

13)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากต าแหน่ง
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน และยังไม่พ้นก าหนดเวลา 10 ปีนับแต่วันถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก 

14)  มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ เว้นแต่ในท้องที่ใดไม่อาจเลือกผู้มีพ้ืนความรู้ตามที่ก าหนดไว้ได้นั้น 
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ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยกเว้นหรือผ่อนผันได้ 

2.5.3.3  ล าดับและขั้นตอนการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 

ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน กรณีผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านใดว่างลง ให้เลือกผู้ใหญ่บ้าน
ใหม่ได้ภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันที่ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นว่างลง ซึ่งพบว่ามีล าดับระยะเวลา
ของการได้มาซึ่งผู้ใหญ่บ้านใหม่นั้น มี 3 ช่วง คือ ก่อนวันเลือกผู้ใหญ่ วันเลือกผู้ใหญ่บ้านและหลังวัน
เลือกผู้ใหญ่บ้าน สรุปล าดับและข้ันตอนการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้  

ภายใน 3 วัน นายอ าเภอจะเรียกประชุมราษฎร เพ่ือแจ้งให้ทราบก าหนด และ
สถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะใช้วิธีลับ  

ภายใน 10 วัน รับสมัครผู้สมัครรับเลือกเป็นใหญ่บ้าน และช่วงระยะเวลานี้
นายอ าเภอจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน 4 ชุด โดยชุดที่ 1 ปิดประกาศไว้ที่ว่าการอ าเภอ 
ชุดที่ 2 ปิดไว้ที่ที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ
และขอแก้ไขให้ถูกต้องก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า 3 วัน ชุดที่ 3 มอบให้กับกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
น าไปใช้ในวันเลือก และชุดที่ 4 ส ารองไว้ติดที่ที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน  

ก าหนดให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ ควรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นับแต่
วันที่ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยได้ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใด เพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนให้ ตลอดจนงดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1)  ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน เงิน
หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจจะค านวณเป็นเงิน ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคล ชุมชน สมาคม 
มูลนิธิ วัด มัสยิด สุเหร่า ศาลเจ้า โรงเจ โบสถ์คริสต์ โบสถ์พราหมณ์ ส านักปฏิบัติธรรม สถานศึกษา 
สถานสงเคราะห์ สหกรณ์ กองทุนสงเคราะห์ ชุมนุม ชมรม สโมสร กลุ่ม องค์กรหรือสถาบันอ่ืนตามที่
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาก าหนด 

2)  จัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ รวมทั้งการแสดง การละเล่นอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด การประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาหรือดูงาน เป็นต้น 

3)  หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือ  
จูงใจผู้ใดให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรายอ่ืน 

ระหว่างการหาเสียงการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน นายอ าเภอจะก าหนดสถานที่ให้ปิด
ประกาศ หรือป้ายโฆษณาหาเสียงภายในหมู่บ้านของผู้สมัครอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสามารถเห็นได้
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โดยง่าย รวมทั้งห้ามผู้สมัครเช่าเวลาหรือรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หรือ
ท าให้ได้มาซึ่งเวลาออกอากาศทางสถานีส าหรับโฆษณาหาเสียง  

ในวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงโดยวิธีการใด ๆ  ไม่ว่า
จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครคนใดจนสิ้นสุดการลงคะแนน  

การเลือกผู้ ใหญ่บ้านจะมีคณะกรรมการเลือกผู้ ใหญ่บ้าน รวม 2 คณะ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐจ านวนไม่เกิน 3 คน ตัวแทนราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในหมู่บ้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ซึ่งเป็นราษฎรทีเ่ป็นที่ยอมรับนับถือของ
ราษฎรหมู่บ้านนั้น ท าหน้าตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พ้นจากหน้าที่เมื่อนายอ าเภอประกาศบัญชี
รายชื่อผู้สมัครแล้ว และในวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน จะมีคณะกรรมการเลือก โดยนายอ าเภอท าหน้าที่เป็น
ผู้ด าเนินการเลือกกรรมการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในอ าเภอนั้น ๆ จ านวน 
ไม่เกิน 9 คน ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในต าบลนั้นอีกหนึ่งคน  เมื่อการเลือกผู้ใหญ่บ้านมีการนับคะแนน
เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการเลือกตั้งปิดประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าวนั้นไว้ ณ สถานที่เลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอ าเภอ และสถานที่ท่ีนายอ าเภอก าหนด  

จากล าดับและขั้นตอนการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวนี้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 
ประชาชนสามารถกระท าได้ตลอดช่วงเวลาของการเลือกผู้ใหญ่บ้าน เช่น  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ผู้สมัคร เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาหมู่บ้าน การเสนอความคิดเห็นหรือการเข้าร่วมในเวทีประชุมที่ได้ 
จัดขึ้นเพ่ือปรึกษาหารือในชุมชน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมทั้งการหาเสียง หรือเข้าไปร่วม 
จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์การเลือกตั้ง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตน มีการสนทนาหรือแลกเปลี่ยน 
แนวคิดหรือข้อมูลต่าง ๆ ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ไปใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแลในการเลือก 
ผู้ใหญ่บ้านให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเป็นธรรม เป็นไปตามกฎและกติกาของการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
และหากพบการทุจริต ไม่โปร่งใส ควรแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนดังที่กล่าวมานี้ จึงถือเป็นการแสดงเจตจ านงค์ของการเลือกผู้ใหญ่บ้านอย่างแท้จริง 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่บ้าน 

2.6.1  เกณฑ์การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งเป็นเรื่องของสิทธิ กล่าวคือ การไปใช้สิทธิโดยลงคะแนนเลือกตั้งเป็นเรื่องของแต่

ละตัวบุคคล ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถบีบบังคับหรือมอบหมายให้ประชาชนคนหนึ่งคนใด เพ่ือไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ รวมทั้งไม่มีผู้ใดจะมาเพิกถอนสิทธิได้ การเลือกตั้งจึงเป็นเรื่องของหน้าที่ซึ่ง
มีพ้ืนฐานอยู่บนหลักการที่อ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ ฉะนั้น ผู้ที่มีส่วนใช้อ านาจอธิปไตยจึงไม่จ าเป็น 
ต้องเป็นประชาชนทุกคน แต่เป็นเพียงประชาชนบางคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด 
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ให้ไปท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ และภายใต้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นไม่ว่าเป็นระดับใด จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักประชาสัมพันธ์, 2556) ดังนี้ 

1)  มีบุคคลหลายคน หรือบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งหลายบัญชี ในกรณีที่ให้
ราษฎรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อให้เลือก ถ้ามีเพียงบุคคลเดียวหรือมีบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง
เพียงบัญชีเดียวจะไม่ถือว่าเป็นการเลือกตั้ง 

2)  จะต้องให้เสรีภาพแก่ราษฎรที่จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ โดยไม่มีการบังคับ ข่มขู่
จากผู้สมัครคนใดคนหนึ่งหรือบัญชีใดบัญชีหนึ่งด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

3)  ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อคิดเห็นและนโยบาย
ต่าง ๆ จากผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม  

4)  ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีสิทธิและเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นกับผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 
  2.6.2  กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้ง 

สิ่งส าคัญก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก็คือกระบวนการตัดสินใจเลือกตั้ง สามารถ
จ าแนกออกเป็น 4 ขั้นตอน (ดาวเรือง นาคสวัสดิ์, 2559) ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การได้รับข่าวสารการเลือกตั้งและข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
ซึ่งข้ันตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจเลือกตั้ง ซึ่งจะเริ่มมาจากการได้รับข่าวสารว่าจะ
มีการเลือกตั้ง อาทิ การรับสมัครเลือกตั้ง ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลด้านนโยบายต่าง ๆ ของ
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งขั้นตอนในการได้รับข่าวสาร
ดังกล่าวนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของประชาชน 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักเกณฑ์และให้น้ าหนักในการตัดสินใจเลือกตั้ง ซึ่งข้ันตอนนี้
จะเกิดขึ้นหลังการผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะเป็น
นโยบาย เรื่องส่วนตัวหรืออ่ืน ๆ ผู้ลงคะแนนเสียงก็จะสร้างหลักเกณฑ์เพ่ือใช้คัดเลือกผู้สมัครที่ตนนั้น
ถูกใจมากที่สุดหรือให้เหลือจ านวนน้อยท่สุดหรือเท่ากับจ านวนที่ต้องเลือก ซึ่งในข้ันตอนนี้ผู้สมัครจะใช้ 
ความต่อเนื่องของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เพ่ือให้ผู้ลงคะแนนเสียงได้รับทราบและเห็นชอบด้วยกับ
ตัวผู้สมัคร  

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อผู้ลงคะแนนเสียง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และให้น้ าหนักหลักเกณฑ์ที่ใช้แล้วนั้น จะประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน 
(หรือเท่าท่ี  ผู้ลงคะแนนเสียงจะประเมิน) ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีได้วางไว้ 

ขั้นตอนที่ 4 การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ในขั้นตอนนี้ผู้ลงคะแนน
เสียงจะตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่มีคะแนนรวมจากการประเมินมากท่ีสุด แต่ในข้ันตอนนี้อาจมีเหตุการณ์
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บางอย่างเข้ามา ท าให้การตัดสินใจที่เกิดจากการประเมินผลครั้งแรกเปลี่ยนแปลงไป เช่น อิทธิพลของ
อามิสสินจ้าง ค ามั่นสัญญา สิ่งของ เงินทองหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากหัวคะแนนของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง หรือจากผู้สมัครรับเลือกตั้งเอง สอดคล้องกับการกระบวนการและองค์ประกอบของการรับรู้ 
(มานะ อ่อนท้วม, 2542) อธิบายว่า การรับรู้เป็นกระบวนการประกอบด้วยหลักส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ ประการแรก การรับรู้ต้องเก่ียวข้องกับคุณสมบัติของสิ่งเร้า ซึ่งจะไปช่วยกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส
ให้เกิดการท างานขึ้นและส่งรายละเอียดที่ได้รับรู้นั้นไปยังประสาทสัมผัส เพ่ือส่งต่อไปยังสมอง ส าหรับ
กระบวนการนี้เรียกว่า การสัมผัส (Sensation) ประการที่สอง การรับรู้ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้รับรู้มาและน ามาประสมกับข้อมูลอ่ืน ๆ ส าหรับกระบวนการนี้เรียกว่า การ
รับรู้(Perception) ประการที่สาม การรับรู้ต้องเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้รับรู้ 
หมายถึง ประสบการณ์เดิม แรงขับ ทัศนคติ รวมถึงบุคลิกภาพและอ่ืน ๆ ของผู้รับรู้นั้น เช่น การดูแล
เอาใจใส่ (Attention) เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

2.6.3  เกณฑ์การพิจารณาเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้น ก่อนจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม 

พบว่ามีกระบวนการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยใช้การให้น้ าหนักและประเมินผู้สมัครเฉพาะ 
ที่ตนสนใจ และจัดล าดับความส าคัญก่อนที่จะมีการตัดสินใจเป็นล าดับแรก (หากไม่มีปัจจัยอ่ืนเข้า
มาร่วมพิจารณา) โดยการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนั้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า
ประชาชนสนใจเลือกไปที่ตัวบุคคลมากกว่าเลือกไปที่พรรค (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ส านักประชาสัมพันธ์, 2561) และเกณฑ์การพิจารณาเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับต่าง ๆ จาก
การศึกษาสรุปดังนี้ 

1)  ผู้แทนระดับท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความ
เหมาะสมไว้ 13 เกณฑ์ (เฉลิมพล นุชอุดม, 2560) ดังนี้ 

(1)  ภาพลักษณ์ส่วนตัวของผู้สมัครจะต้องมีการศึกษาดี  อย่างน้อยควรจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มดี 

(2)  ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีอาชีพมั่นคง สุจริต ยุติธรรม ต้องเป็นอาชีพที่สังคม
ยอมรับ 

(3)  จะสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้ ขอให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์ 
(4)  ควรมีผลงานปรากฏในทางที่ดีมาก่อน 
(5)  ชอบช่วยเหลือสังคมเป็นประจา 
(6)  มีมนุษยสัมพันธ์ด  ี ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย  
(7)  ควรมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนและถ้าเป็นคนพ้ืนที่ที่ลงสมัคร

เลือกตั้งยิ่งดี 
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(8)  เครือญาต/ิเครือข่าย ควรมีภาพลักษณ์สุจริต ประกอบธุรกิจหรือกิจการ   ที่
ปลอดจากยาเสพติด และไม่ท าธุรกิจที่ท ามองเมาเยาวชน ให้เยาวชนละทิ้งการเรียน 

(9)  มีฐานะด ีมีอาชีพมั่นคงสุจริต มีอาชีพที่สังคมยอมรับ 
(10)  มีผลงานทั้งในอดีตและปัจจุบันในทางที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และชอบ

ช่วยเหลือประชาชน 
(11)  มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกด ีน่าเชื่อถือ  
(12)  สนใจการเมือง เคยร่วมกิจกรรมทางการเมืองมาก่อน 
(13)  เคยเป็นผู้สมัคร และถ้าเคยได้รับการเลือกตั้งมาก่อนยิ่งดี 

2)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก าหนดพิจารณาความเหมาะสมไว้ 5 ด้านและแต่ละ
ด้านไดล้ าดับความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย (ดาวเรือง นาคสวัสดิ์, 2559) ดังนี้ 

(1)  ด้านภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีผลงานดีอย่างต่อเนื่อง มีความเสียสละ คอยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มใจ ลงพ้ืนที่ พบปะกับ
ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ เป็นกันเอง เข้าพบได้ง่าย มีความสามารถในการสื่อสาร พูดจาปราศรัยดี
และมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  

(2)  ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ประกอบด้วย หาเสียงโดยปราศรัยได้
น่าสนใจ ป้ายหาเสียงมีความชัดเจนโดดเด่น รถแห่หาเสียงทั่วถึง เดินแนะน าตัวแบบเคาะประตูบ้าน
อย่างทั่วถึง โฆษณาหาเสียงทางสื่อมวลชน เช่น เคเบิล โทรทัศน์ สถานีวิทยุชุมชน หรือโฆษณาหาเสียง
ทางอินเตอร์เน็ต  

(3)  ด้านนโยบายของผู้สมัคร ประกอบด้วย การพัฒนาอาชีพให้ชาวบ้านได้มี
รายได้เสริม แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ าประปา)  
ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ประกันสุขภาพรักษาฟรีทุกโรค จัดโฉนดชุมชนให้เกษตรกรได้มีที่ดินท ากิน ประกัน
รายได้เกษตรกร ชาวไร่ และชาวนา เพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าแก่ผู้ใช้แรงงาน เพ่ิมเงินทุนการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ า 
เพ่ือการศึกษา พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพในทุกพ้ืนที่ และจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตฟรีตามพ้ืนที่
สาธารณะ 

(4)  ด้านพรรคที่สังกัดของผู้สมัคร เป็นพรรคมีภาพลักษณ์ดี สุจริต โปร่งใสเป็น
พรรคที่ผู้เลือกตั้งชื่นชอบ เป็นพรรคที่มีแนวทางช่วยเหลือคนจน  หัวหน้าพรรค เป็นผู้ทีม่ีความรู้
ความสามารถ  

(5)  ด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัว 
เช่น สามี ภรรยา ญาติ พ่ีน้อง ผู้ที่มีบุญคุณช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพ่ือที่ท างาน/เพ่ือนบ้าน/ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน/ครู/พระ และหัวคะแนน  
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3)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสม     
ไว้ 6 ด้าน (ประเสริฐ  การะเกษ, 2557) ดังนี้ 

(1)  ด้านภูมิหลังและคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร ประกอบด้วย ภาวะของการ
เป็นผู้น า มีประวัติที่ดี มีความซื่อสัตว์ ช่วยเหลือชาวบ้านเป็นประจ า ไม่เป็นผู้เคยกระท าความผิด 
อาญาหรือเก่ียวข้องกับยาเสพติด มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเป็นกันเอง มีลักษณะการเป็นผู้น า  

(2)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ฐานะดี ให้ความช่วยเหลือทาง 
สังคม เช่น งานบุญ ประเพณี  

(3)  ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ มิติทางสังคม เช่น 
ความสัมพันธ์ของผู้สมัครกับนักการเมืองระดับประเทศ และมิติทางวัฒนธรรม เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สมัครกับชาวบ้านที่มีลักษณะความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

(4)  ด้านข่าวสารการเลือกตั้ง ประกอบด้วย การใช้แผ่นป้ายโฆษณา ความถึ่ของ
การกระจายข่าวสาร เช่น รถแห่และการประชาสัมพันธ์การหาเสียง 

(5)  ด้านการให้สิ่งจูงใจ ประกอบด้วย การแจกสิ่งของหรือเงิน 
(6)  ด้านนโยบาย ประกอบด้วย ความน่าสนใจของนโยบายด้านการพัฒนา    

ในพ้ืนที่ ความยั่งยืนและมั่นคงของการน านโยบายไปปฏิบัติ  
4)  นายกเทศมนตรี ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมไว้ 6 ด้าน (สมชาย 

วุฒิพิมลวิทยา, 2559) ดังนี้ 
(1)  ด้านคุณสมบัติผู้สมัคร ประกอบด้วย มีความเป็นผู้น าสูง เป็นคนในพ้ืนที่ป็น

ผู้ที่ใจกว้างพ่ึงพาอาศัยได้ เป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีความเป็นผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่าง
ชัดเจน เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยเป็นกันเองกับทุกคนไม่ถือตัว เป็นผู้ที่มีจริยธรรมทางการเมืองสูง และเป็นผู้ที่
มีบุคลิกภาพดี 

(2)  ด้านนโยบายของผู้สมัคร ประกอบด้วย การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่ ให้การส่งเสริมสนับสนุน บ ารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น พัฒนาพ้ืนที่ในเขตเทศบาลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดู
สะอาดสวยงาม จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ กับ ส่งเสริมอาชีพของประชาชนที่มี
รายได้น้อย พัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
อนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุข สร้างนครนนท์ให้เป็นเมืองไร้สาย โดยน าสายไฟฟ้าและโทรศัพท์
ลงใต้ดิน และให้มีการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน 

(3)  ด้านกลุ่มการเมืองของผู้สมัคร ประกอบด้วย เป็นกลุ่มการเมืองที่ได้รับ
ประสบความส าเร็จในการบริหารพ้ืนที่ มีบุคลากรคุณภาพ เป็นกลุ่มการเมืองที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่และ
เป็นกลุ่มการเมืองที่ท่ีชื่นชอบ 
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(4)  ด้านสื่อการรณรงค์ ประกอบด้วย การใช้รถโฆษณาหาเสียงอย่างทั่วถึง   
การติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงขนาดใหญ่ที่โดดเด่น กับ การใช้โปสเตอร์ แผ่นพับหาเสียงทีสวยงาม 
การปราศรัยหาเสียง ผู้สมัครออกเดินเคาะตามประตูบ้านเพ่ือแนะน าตัวเป็นไปอย่างทั่วถึง ใช้สื่อใหม่ 
เช่น โซเชี่ยลมีเดีย/อินเตอร์เน็ต/เฟซบุ๊ก ฯลฯ ในการรณรงค์หาเสียง 

(5)  ด้านสื่อบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ  ประกอบด้วยสื่อบุคคลที่ เป็น
นักการเมืองในท้องถิ่น สื่อบุคคลที่เป็นผู้กว้างขวางในท้องถิ่น สื่อบุคคลที่เป็นผู้น าท้องถิ่น เช่น ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน และสื่อบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในท้องถิ่น เช่น อาจารย์ 

จากเกณฑ์พิจารณาการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ นั้น พบว่า ประกอบไปด้วย 4
คุณลักษณะใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านส่วนบุคคของผู้สมัคร ด้านเศรษฐกิจและสังคมผู้สมัคร ด้านผลงาน
ประสบการณ์การของผู้สมัคร ด้านภูมิหลังและสภาพแวดล้อมทางสังคมของผู้สมัคร  ด้านการหาเสียง
ของผู้สมัคร และจากเกณฑ์การพิจารณาเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวนั้น ไม่พบเกณฑ์การพิจารณา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นการปกครองท้องที่ระดับหมู่บ้าน ผู้วิจัยจึงก าหนดเกณฑ์
การพิจารณาถึงความเหมาะสมที่ใช้กับการศึกษาครั้งนี้ โดยประยุกต์ขึ้นและให้มีสอดคล้องกับเกณฑ์
ข้างต้น และมีความเหมาะสมกับการสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน โดยเกณฑ์ท่ีใช้เพื่อประกอบพิจารณา
เลือกผู้ใหญ่บ้าน มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านครอบครัวของผู้สมัคร ด้านนโยบาย
การหาเสียงของผู้สมัคร ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร และด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร 
เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใช้พิจารณาคุณลักษณะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1)  มีบุคลิก ลักษณะ และการวางตัวดี  
  2)  มีร่างกายปกติสมบูรณ์ ไม่พิการหรือผิดปกติ  
  3)  ผู้สมัครเป็นเพศเดียวกับท่าน  
  4)  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
  5)  มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม  
  6)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นมิตร  
  7)  อายุของผู้สมัคร  
  8)  ไม่เคยต้องโทษ มีคดีความ หรือจ าคุกมาก่อน  
  9)  มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาเป็นระยะเวลานาน    
  10)  สามารถเข้าพบหรือติดต่อได้ง่าย 
  11)  ไม่มีประวัติพัวพันเก่ียวกับยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย 
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 ด้านครอบครัวของผู้สมัคร 
  12)  คนในครอบครัวเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน  
  13)  มีอิทธิพล มีชื่อเสียง ในหมู่บ้าน  
  14)  มีสมาชิกในครอบครัวเป็นนักการเมืองท้องถิ่น  
  15)  ฐานะทางการเงินดี  
 ด้านนโยบายในการหาเสียงของผู้สมัคร 
  16)  มีนโยบายที่จะท าประโยชน์ให้พื้นที่  
  17)  มีนโยบายที่ตรงใจท่าน  
  18)  นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
  19)  มีนโยบายการท างานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร 
  20)  เข้าไปหาเสียงกับท่านถึงท่ีบ้านด้วยตนเอง  
  21)  น าบุคคลที่ประชาชนในพื้นท่ีเคารพมาช่วยหาเสียง  
  22)  มีการใช้รถโฆษณาแห่รอบหมู่บ้าน   
  23)  ไม่หาเสียงโดยพูดโจมตีผู้สมัครคนอ่ืน ๆ   
  24)  ชี้แจงนโยบายให้ประชาชนรับทราบ  
 ด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร 
  25)  มีการกระท าคุณงามความดีให้แก่ส่วนรวม  

 26)  ไปร่วมงานของคนในหมู่บ้านอยู่เสมอ เช่น งานบวช งานแต่งงาน   
งานศพ งานกฐิน  

  27)  ให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นประชาชนในหมู่บ้าน 
ต าบลหรืออ าเภอ 

 28)  รับอาสาเป็นตัวแทนหมู่บ้านเพ่ือไปร่วมกิจกรรมของต าบล อ าเภอ 
จังหวัดเป็นประจ า  

  29)  ร่วมท างานกับทางราชการหรือหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ   
  30)  เคยเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองในท้องถิ่น 
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 ทฤษฎีและแนวคิดความพึงพอใจ 

2.7.1  ความหมาย   
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2542 ได้ให้

ความหมายของค าว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ (ราชบัญฑิตยสถาน, 2546) ท าให้เห็นว่าความ พึง
พอใจนั้นเป็นภาวะของการมีอารมณ์ทางบวก อาจเป็นความรักความชอบใจระหว่างบุคคลกับบุคคล 
บุคคลกับการบริการ บุคคลกับการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้ประเมินได้รับพบ 
เห็น สัมผัส หรือมีส่วนร่วมกับเกณฑ์ที่ก าหนด โดยผลที่เกิดจากการประเมินความพึงพอใจสามารถ  
จะเป็นได้ทั้งบวก คือ รัก ชอบ พอใจ หรือลบ คือ ไม่รัก ไม่ชอบ ไม่พอใจ เป็นต้น และส าหรับความ 
พึงพอใจของประชาชนนั้น (สุชาติ ดือเร๊ะ, 2552) สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นความสุขและมีความสุข 
เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ประชาชนมีความพึงพอใจ เมื่อสิ่งที่
คาดหวังได้รับการตอบสนอง และการปฏิบัติหน้าที่จะประสบผลส าเร็จได้สูงสุดเมื่อประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

2.7.2  แนวคิดความพึงพอใจ 
ส าหรับการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้ใหญ่บ้านนั้น ผู้ประเมินความพึงพอใจคือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น จึงสอดคล้องกับ
แนวคิดความพึงพอใจซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกและทัศนคติของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่ง
เร้าใจและสิ่งจูงใจ โดยปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ 
(สวาท สิริโกมุท, 2547) ท าให้เห็นว่าในการศึกษาความพึงพอใจ มักจะนิยมศึกษาในสองมิติ คือ ความ
พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน และมติของความพึงพอใจในการรับการบริการ (เอกชัย กรุดนาค, 2546) 
อธิบายและขยายความได้ดังนี้  

1)  การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ซึ่งจะเน้นการประเมินค่าโดยบุคคล 
ผู้ปฏิบัติงานต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการท างาน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพล ท าให้ความพึงพอใจในงานนั้นแตกต่างกันไป เช่น ลักษณะงานที่ท า ความก้าวหน้า การบังคับ
บัญชา เพื่อนร่วมงาน สวัสดิการและผลประโยชน์การเกื้อกูล 

2)  ความพึงพอใจในการรับการบริการ ซึ่งเน้นการประเมินค่าโดยลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือชุดของบริการที่ก าหนดขึ้น ซึ่งเป้าหมายการศึกษา
ทั้งสองมตินี้ก็เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจและค้นหาสาเหตุปัจจัยแห่งความพึงพอใจ 
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันและสิ่งเร้าที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งจะเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับความ   
พึงพอใจที่เก่ียวข้องกับทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก 
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 จากมิติความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและมติของความพึงพอใจ
ในการรับการบริการข้างต้นนั้น สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
มี 4 ทฤษฎี (สุชาติ ดือเร๊ะ, 2552) ดังนี้ 

1)  ทฤษฎีความต้องการความสุขส่วนตัว ซึ่งความสุขส่วนตัวในเรื่องแรงจูงใจ เป็น
มูลเหตุส าคัญของมนุษย์ที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ นั่นก็เพราะว่ามนุษย์ต้องการหาความสุขส่วนตัวและ
พยายามหลีกหนีความเจ็บปวด  

2)  ทฤษฎีสัญชาตญาณ ซึ่งสัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด ซึ่งท าให้
บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ 

3)  ทฤษฎีการมีเหตุมีผล เป็นทฤษฎีที่มีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของ
บุคคลในการมีเหตุผลที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งต่าง ๆ เพราะบุคคลทุกคนมักจะมีความตั้งใจริงและ 
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าบุคคลมีอิสระที่จะกระท าพฤติกรรมได้อย่างมีเหตุมีผลและสามารถตัดสินใจต่อ 
การกระท าต่าง ๆ ได้ มีความรู้ว่าตนต้องท าอะไร ปรารถนาสิ่งใดและควรจะต้องตัดสินใจในลักษณะใด 

4)  ทฤษฎีแรงขับเป็นทฤษฎีที่มีความเชื่อว่าบุคคลมีพฤติกรรมและการกระท าต่าง ๆ 
นั้นมีส่วนสัมพันธ์กับแรงขับภายในของแต่ละบุคคล แรงขับภายในของแต่ละบุคคลนั้น จะเป็นภาวะ
ความตึงเครียดนั้นออกไป  

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นผลของการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องแสดงหรือ
อธิบายในเชิงเหตุผลได้เสมอไปก็ได้ เพราะความพึงพอใจเป็นผลของปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้า 
เป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติ แต่สามารถบ่งบอกทิศทางของการประเมินได้ว่า เป็นไป
ในลักษณะบวกหรือลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา (เฉย ๆ) ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็เป็นได้  

2.7.3  การวัดความพึงพอใจ 
การวัดความพึงพอใจ สามารถกระท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ท่ีจะวัดหรือที่จะศึกษา 

ซึ่งการวัดความพึงพอใจต่อผู้ปฏิบัติงาน และการรับการบริการนั้น วิธีการวัดความพึงพอใจที่เหมาะสม 
3 วิธีการ (ปริญญา จเรรัชต์และคณะ, 2546) ดังนี้ 

1)  การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิดเห็น 
สามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดั งกล่าว อาจถาม
ความพอใจในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ตอบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างมาก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถาม
จะใช้มาตรวัดทัศนคติ ซึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท ซึ่งจะประกอบไปด้วย
ข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีค าตอบที่จะแสดงถึงระดับ
ความรู้สึก 5 ค าตอบ เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
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2)  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุย และมี
การเตรียมแผนงานล่วงหน้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 

3)  การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่
เป็นเป้าหมายไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง 
และสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน ถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่ง และยังเป็นที่นิยม
ใช้กันมากอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 

สรุปได้ว่าการวัดความพึงพอใจต่อผู้ปฏิบัติงาน และการรับการบริการ มีวิธีการเหมาะสมที่จะ 
น ามาใช้ 3 วิธี คือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต โดยที่การศึกษาความพึงพอใจในครั้งนี้ 
วัดความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ในจังหวัดชัยนาท ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการประยุกต์มาจากแบบรับฟังความคิดเห็นของราษฏร์เพ่ือประกอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 โดยประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 3 ด้าน คือ 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตามนโยบายของรัฐ ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า ด้านความพึงพอใจ 
วิธีการประเมินให้คณะกรรมการประเมินผล มอบหมายกรรมการประเมินผลคนหนึ่งหรือหลายคนไป
ส ารวจรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้าน โดยน า “แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของราษฎร
เพ่ือน าไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน” โดยให้ราษฎรที่ให้ความเห็น โดย
ท าเครื่องหมายระบุ (ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง, 2559: 29-30) ดังนี้ 

  ด้านการปฏิบัติหน้ที่ ระบุ “ท า” หรือ “ไม่ท า” หรือ “ไม่ทราบ” และ “อ่ืน ๆ”    
หากระบุว่า “อ่ืน ๆ” ให้แสดงเหตุผลหรือค าชี้แจงประกอบ (ถ้ามี) 

  ด้านคุณลักษณะของผู้ ใหญ่บ้าน ระบุ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรือ “ไม่ทราบ”          
และ “อ่ืน ๆ” หากระบุว่า “อ่ืน ๆ”ให้แสดงเหตุผลหรือค าชี้แจงประกอบ (ถ้ามี) 

  ด้านความพึงพอใจ ระบุ “พอใจ” หรือ “ต้องปรับปรุง” หรือ “ไม่ทราบ”           
และ “อ่ืน ๆ” หากระบุว่า “อ่ืน ๆ”ให้แสดงเหตุผลหรือค าชี้แจงประกอบ (ถ้ามี) 

  ให้มีการรับฟังความของราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน โดยให้ครอบคลุมถึง
ราษฎรกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มเกษตรใน
หมู่บ้าน กลุ่มคุ้มบ้าน ฯลฯ โดยต้องค านึงถึงขนาดของหมู่บ้านและจ านวนราษฎรในหมู่บ้านนั้นด้วย 
ส าหรับการรับฟังความคิดเห็นของราษฎร ให้ราษฎรระบุความเห็นว่า ผู้เข้ารับการประเมินผล “ผ่าน” 
หรือ “ไม่ผ่าน” การประเมิน หากการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนที่
คณะกรรมการก าหนด (จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน) เห็นว่า ไม่ผ่านการประเมินผล ซึ่งขัดแย้งกับผล
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทบทวนผลการประเมิน และลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ   
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ส าหรับแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาเรื่องการเลือกผู้ใหญ่บ้านและความพึงพอใจที่มีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาทนี้ ประกอบด้วยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านใน 3 ด้าน เช่นเดียวกับคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559  แต่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขส่วนของเนื้อหาในข้อค าถาม 
เพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของจังหวัดชัยนาท และก าหนดระดับความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับ คือ 5 
(มากที่สุด)  4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยที่สุด) โดยมีรายละเอียดของการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล  
1)  ด าเนินการให้มีเสียงตามสายเพ่ือแจ้งเตือนภัย เหตุร้ายที่เกิดขึ้นภายใน

หมู่บ้าน 
2)  ให้การช่วยเหลือลูกบ้านที่ เดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ โดยขอความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3)  จัดเวรยามหรือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งจุดตรวจบริเวณหมู่บ้าน 
4)  ประชุมลูกบ้าน เพ่ือพูดคุย รับเรื่องร้องทุกข์ความเดือดร้อน เรื่องทุกข์

ร้อนต่าง ๆ  อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
5)  ประชุมประชาคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปี 
6)  เป็นหัวหน้าด าเนินงานโครงการป้องกันยาเสพติด  
7)  ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด

ภายในหมู่บ้าน 
8)  ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด   
9)  จัดกิจกรรมเชิงป้องกันยาเสพติด เช่น กีฬา ดนตรี   
10)  ด าเนินการก าจัดขยะในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ    
11)  ดูแลหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด 

สวยงาม เช่น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ จัดท าลานกีฬา เป็นต้น 
12)  ด าเนินการขอรับการสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านจากหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  
13)  มีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
14)  ด าเนินงานกองทุนต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน เช่น 

กองทุนหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ 
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15)  ส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น ขอรับงบสนับสนุน 
หรือจัดหาวิทยากรมาอบรม   

16)  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

17)  รณรงค์ไม่ให้เล่นการพนันในหมู่บ้านหรือบ่อนการพนัน   
18)  ร่วมออกตรวจตราสิ่งผิดกฏหมายในสถานบริการต่าง ๆ และสอดส่อง

มิให้มีการค้าประเวณี 
19)  ร่วมออกตรวจตราตามสถานประกอบการ ไม่ให้มีการใช้แรงงานผิด

กฏหมายหรือแรงงานเด็ก 
20)  ร่วมด าเนินการรณรงค์ในเรื่องระเบียบวินัยการจราจร การสวมหมวก

นิรภัย ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า 
 21)  น าลูกบ้านช่วยกันพัฒนา-แก้ไขปัญหาในหมู่บ้านอยู่เสมอ   
 22)  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  
 23)  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการพัฒนาหมู่บ้าน  
 24)  ท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 25)  มีความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกบ้าน   
 26)  เป็นที่ปรึกษาที่ดีและคอยให้ค าแนะน าลูกบ้านที่มีปัญหามาขอความ

ช่วยเหลือ 
 27)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี   
 28)  แต่งกายสุภาพ และเหมาะสมกับกาลเทศะ  
 29)  มีกิริยา มารยาท เรียบร้อย วางตนได้อย่างเหมาะสม   
 30)  มีวิธีการพูดให้ลูกบ้านคล้อยตาม   
 31)  ให้ความเสมอภาคกับทุกคน โดยไม่เห็นแก่พวกพ้อง   
 32)  วางตนเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าข้างการเมือง    
ด้านความพึงพอใจ  
 33)  ดูแลทุกข์และช่วยเหลือลูกบ้านอย่างท่ัวถึง   
 34)  มีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ

ต่าง ๆ  
 35)  รับฟังความคิดเห็นของลูกบ้าน และมีส่วนร่วมในการท างานหรือ

ตัดสินใจ 
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 36)  ให้ค าแนะน าและแก้ปัญหาให้ลูกบ้านเมื่อได้รับความเดือดร้อนด้าน
ต่าง ๆ  

 37)  ประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาให้
ลูกบ้าน กรณีไม่สามารถแก้ได้ด้วยตนเอง 

 38)  ด าเนินงานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (อปพร.) เพ่ือตรวจตรา
อาวุธ บุคคลแปลกหน้า ยานพาหนะ ยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายในหมู่บ้าน 

 39)  ประสานงานด้านทะเบียนราษฎร การเกิด การตาย ย้ายที่อยู่ การจด
ทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล การรับรองบุตรบุญธรรม รวมถึงการท า
บัตรประจ าตัวประชาชนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 

 40)  ด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมในหมู่บ้าน เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
รับเรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน จัดให้มีการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอม
ความ รวมถึงข้อพิพาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 

 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชัยนาท 

 จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป 
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าน้อยไหลผ่านพ้ืนทั่วทุกอ าเภอ และมีอาณาเขต
ติดต่อกับ 4 จังหวัด (ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ) ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี พ้ืนที่ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร (อันดับ 65) แบ่งเขตการปกครอง
เป็น 8 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองชัยนาท อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอสรรพยา อ าเภอสรรคบุรี 
อ าเภอหันคา อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาทมีประชากร 329,722 คน (อันดับที่ 67) การบริหาร
ราชการในส่วนการปกครองท้องที่ มีก านัน 51 คน มีผู้ใหญ่บ้าน 454 คน มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
แทนต าแหน่งทีว่่างลง ในปี 2559 และปี 2560 ทุกอ าเภอของจังหวัด รวมทั้งสิ้น 49 อ าเภอ และมีผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 27,593 คน มีจ านวนแต่ละอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ของจังหวัดชัยนาท (ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท, 2561) รายละเอียดตารางที่ 2.2  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3


 48 

ตารางที่ 2.2 จ านวนอ าเภอ ต าบล หมู่ จ านวนประชากร จ านวนหมู่บ้านและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านในปี พ.ศ. 2559-2560 ของจังหวัดชัยนาท 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
ประชากร 

(คน) 

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน  
ปี 2559 - 2560 

หมู่บ้าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน) 
อ าเภอเมืองชัยนาท 8 82 70,921 11 6,137 
อ าเภอมโนรมย์ 7 40 32,762 6 3,740 
อ าเภอวัดสิงห์ 6 47 25,733 4 1,635 
อ าเภอสรรพยา 7 55 50,181 10 6,332 
อ าเภอสรรคบุรี 8 92 65,622 8 5,476 
อ าเภอหันคา 8 100 47661 6 2,967 
อ าเภอหนองมะโมง 4 41 19,710 1 378 
อ าเภอเนินขาม 3 4 17,132 3 928 

รวม 51 505 329,722 49 27,593 

 
แหล่งที่มา :  (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท, 2561)                                 

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) 
 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเรื่องการเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัด
ชัยนาทครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย เช่น การเลือกตั้งระดับหมู่บ้าน
และระดับต าบล เช่น การเลือกผู้ใหญ่บ้านและการเลือกผู้บริหารท้องถิ่น ระดับอ าเภอ เช่น การเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล การเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยา ระดับจังหวัด เช่น การเลือกสมาชิกสภาจังหวัด 
(ส.จ.) รวมถึงกรุงเทพมหานคร เช่น การเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเลือกสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) หรือการเลือกสมาชิกสภาเขตกรุงเทพฯ (ส.ข.) ระดับชาติ เช่น การเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นต้น  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในทุกระดับนั้น จะมีช่วงเวลา
ของกิจกรรม ทั้งกิจกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่ 3 ช่วง ได้แก่ กิจกรรมก่อนการ
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เลือกตั้ง กิจกรรมในวันเลือกตั้ง และกิจกรรมหลังการเลือกตั้ง (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 
2559) ซ่ึงกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว จะน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่งที่ผู้มี
สิทธิเลือกใช้ประกอบการพิจารณา โดยขั้นตอนของการเลือกตั้งมี 4 ขั้นตอนส าคัญได้แก่ (ดาวเรือง 
นาคสวัสดิ์, 2559) 1) การได้รับข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นวันที่ 
เวลา สถานที่ที่จะมีการเลือกตั้ง ข้อมูลของผู้สมัคร นโยบายต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการที่ผู้สมัครใช้เพ่ือหา
เสียง เช่น ติดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ใช้รถแห่ ใช้เสียงตามสายหรือการเคาะประตู  รวมทั้งการผูก
สัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นหรือชุมชน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานบุญ ประเพณีต่าง ๆ ซึ่งหัวใจหลัก
ของขั้นตอนนี้ คือ การให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรู้จักผู้สมัครรับเลือกตั้งให้มากที่สุด 2) การสร้างหลักเกณฑ์
และให้น้ าหนักเพ่ือใช้ตัดสินใจเลือก ในขั้นตอนนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะคัดเลือกผู้สมัครที่ตนถูกใจมากที่สุด
ซึ่งอาจมีได้หลายคนให้เหลือน้อยที่สุด ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงมีการรณรงค์หาเสียงกันอย่างเข้มข้นขึ้น 
เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นชอบด้วยกับผู้สมัครคนหนึ่ง ในขั้นตอนนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมต่าง ๆ จึงมีมากขึ้น เช่น ฟังการปราศรัยหาเสียง การให้ความรู้หรือชักชวนผู้อ่ืนไปลงคะแนน
เลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (ลาวรรณ ท้ายเซ่ง, 2554) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอขนุน จังหวัดพัทลุง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและติดตามข่าวสาร
บ้านเมืองเป็นประจ าและยังเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น 3) การประเมินและการ
จัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้งจากขั้นตอนที่ 2 จะเห็นไดว้่าแม้ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งจะสร้างหลักเกณฑ์และ
ให้น้ าหนักเพ่ือจะคัดเลือกผู้สมัคร แต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงลงไปว่าจะเลือกใคร ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงเกิดการ
ประเมินเกณฑ์และให้น้ าหนักตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อีกครั้ง ขั้นตอนนี้มักเกิดใกล้กับวันที่จะไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งและผู้มีสิทธิได้คัดเลือกคนที่ตนต้องการไว้แล้ว และ 4) การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัคร 
ขั้นตอนนี้หากไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่ตนเลือกแล้ว
จากขั้นตอนที่ 3 แต่ในความเป็นจริงในสังคมไทย ยังคงมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่า “ระบบอุปถัมภ์”   
อยู่อย่างเหนียวแน่น และปัจจุบันยังคงมีใช้ในสังคมไทยและการเลือกตั้งทุกระดับ (ประภัสสร ปรีเอี่ยม
และคณะ, 2556) หมายความว่าขั้นตอนนี้อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามากระทบ ท าให้การตัดสินใจ
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงได้ เช่น อิทธิพลของเงินทอง ของขวัญ ค าม่ันสัญญาหรือผลประโยชน์ 
อาจจะมาจากหัวคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นการเลือกตั้งจึงอาจ
เกิดเหตุการณ์ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรู้สึกชอบผู้สมัครคนหนึ่งแต่ไปลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
อีกคนหนึ่งก็ได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2559) เปิดเผยว่า พบเห็นมี
ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ค านึงถึงหน้าที่ปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย  แต่ไปออกเสียงเลือกตั้งโดยเป็น
การแลกเปลี่ยนกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ หรือมีการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน และยังเปิดเผยอีกว่าการ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นมีความสนใจที่จะเลือกตัวบุคคลมากกว่าพรรคการเมือง (ตัวบุคคล ร้อยละ 
51.70 และพรรคการเมือง ร้อยละ 20.20) ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ธิติมา อิ่มรัตน์, 
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2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย, 2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2559 และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ (ดาวเรือง นาคสวัสดิ์, 2559) ซ่ึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2559 สรุปว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ปัจจัยด้านอายุ การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
รายได้และการเปิดรับสื่อ ในส่วนของปัจจัยด้านอายุนั้นมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (สมนึก 
ปัญญาสิงห์, 2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ชุมชน กรณีศึกษาต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พบว่ากลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 30-
39 ปี มีกระบวนการ พัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนในระดับสูง มากที่สุด และกลุ่มอายุดังกล่าว แสดง
ความเห็นว่าประชาชนในต าบลชุมแสง มีกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของต าบลในระดับต่ า 
มากที่สุด  
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ พบว่า การเลือกตั้งในระดับ
ต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น การเลือกผู้แทนระดับท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (เฉลิมพล นุชอุดม, 
2560) การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ดาวเรือง นาคสวัสดิ์, 2559) การเลือกนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ประเสริฐ  การะเกษ, 2557) การเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ านาจ 
ศรีพระจันทร์, 2555) และการเลือกนายกเทศมนตรี (สมชาย วุฒิพิมลวิทยา, 2559) พบว่า ตัวของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นเป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งคุณลักษณะของ
ผู้สมัครที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจลงคะแนนเลือกนั้น มักจะประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน คือ 
ด้านส่วนบุคคลของผู้สมัคร ด้านเศรษฐกิจและสังคมผู้สมัคร ด้านผลงานประสบการณ์การของผู้สมัคร 
ด้านภูมิหลังและสภาพแวดล้อมทางสังคมของผู้สมัคร ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร แต่จากการศึกษา
ถึงคุณลักษณะของผู้น าที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจลงคะแนนเสียงในระดับต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ไม่พบว่า
มีคุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ผู้วิจัยจึงท าได้ประยุกต์คุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านให้มี
ความสอดคล้องกับคุณลักษณะข้างต้น เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมกับการสมัคร
ผู้ใหญ่บ้านในการศึกษาครั้งนี้ โดยประกอบไปด้วยคุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านครอบครัวของผู้สมัคร ด้านนโยบายการหาเสียงของผู้สมัคร ด้านกล
ยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร และด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร และผู้วิจัยพบการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผู้ใหญ่บ้าน เป็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องมาจากการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านซึ่ง
เป็นประเด็นย่อยที่แตกมาจากบทบาทและหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที ่พ.ศ. 2457 เช่น อ านาจหน้าที่ทางการปกครองและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย  อ านาจในทาง
อาญา (จิรพงษ์ ทองภูบาล, 2551) (สุชาติ ดือเร๊ะ, 2552) และ (กาญจนา จันทร์หอมสกุล, 2547) เป็น
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ต้น และได้พบการประเมินความพึงพอใจ นั่นคือ ภายหลังจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 14 (11) ก าหนดให้มีการประเมินผลของการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุก 4 ปี ของราษฎรด้วย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดการประเมินไว้ 3 
ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้านและด้านความ          
พึงพอใจ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาผู้ใหญ่บ้านในการพ้นจากต าแหน่ง 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงไดส้นใจที่จะศึกษาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฎิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน โดยจะใช้ประเด็นการประเมินดังกล่าว และปรับในรายละเอียดบ้างเล็กน้อย เพ่ือให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ในจังหวัดชัยนาท 
 ดังนั้น ในการศึกษาเรื่อง “การเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท” ครั้งนี้ เป็นการศึกษาหมู่บ้านที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน ในปี พ.ศ. 2559 
และปี พ.ศ. 2560 รวม 49 หมู่บ้าน โดยไดศ้ึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านใน 5 ด้าน 
คือ ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านนโยบายการหาเสียงของผู้สมัคร ด้านกลยุทธ์การหาเสียงของ
ผู้สมัครและด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร โดยใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาต่อไปนี้ 
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 กรอบแนวคิด 

 จากการศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด ส าหรับ
ใช้ในการวิจัยเพื่อพิจารณหาตัวแปรอิสระที่ส าคัญของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ 
ระดับความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดภาพที่ 2.3  
 
  
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ระดับความเหมาะสม 
ของผู้ที่ได้รับเลือก 
เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

คุณลักษณะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
1.  ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.  ด้านครอบครัวของผู้สมัคร 
3.  ด้านนโยบายในการหาเสียงของผู้สมัคร 
4.  ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร 
5.  ด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. สถานภาพ 
3. อายุ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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 นิยามปฏิบัติการ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมายถึง หัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ เข้าสู่ต าแหน่งโดยได้รับเลือกตั้งจาก
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ ท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองท้องที่ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  
พระพุทธศักราช 2457 มีวาระการด ารงต าแหน่งจนอายุ 60 ปี รับการประเมินทุก 4 ปี สามารถพ้น
จากต าแหน่งได้จากสาเหตุมีอายุครบ 60 ปี ลาออก ตาย ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือประชาชนใน
หมู่บ้านเข้าชื่อถอดถอนเพ่ือให้นายอ าเภอสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง และในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมายถึง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในหมู่บ้าน
นั้นของจังหวัดชัยนาท ที่เลือกตั้งในป ีพ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560  

การเลือก หมายถึง การเลือกตั้ง เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยด้วยการไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และในการศึกษาครั้งนี้ 
การเลือก หมายถึง การไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านของประชาชนในจังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 
2559 และปี พ.ศ. 2560  

คุณลักษณะผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะประจ าตัวของผู้สมัครเป็น
ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นสมรรถนะของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการกระท า พฤติกรรม หรือการคิด 
เช่น อุปนิสัย แรงจูงใจ ความคิดเห็น บทบาททางสังคม ความรู้ ทักษะ เป็นต้น และในการศึกษาครั้งนี้
จะหมายถึงคุณลักษณะ 5 ด้าน ประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้สมัคร นโยบาย ในการหาเสียงของ
ผู้สมัคร กลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร ผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร 

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมายถึง กิจการงานประจ าในความรับผิดชอบของ
ผู้ใหญ่บ้านที่ประพฤติหรือด าเนินไปตามระเบียบแบบแผนตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ พ.ศ. 
2457 ประกอบด้วยอ านาจหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน และอ านาจหน้าที่ในทางอาญา และในการศึกษาครั้งนี้จะ
หมายถึง กิจการงานที่ควรจะปฏิบัติของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 3 
ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติของหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน (จะแตกต่างจาก
คุณลักษณะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน) และด้านความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่มีต่อ
กิจการงานประจ าในความรับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้าน ในการศึกษาครั้งนี้จะหมายถึงความรู้สึกของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาทในปี 
พ.ศ. 2559 และปี 2560 ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านภาวะผู้น า และด้านความพึงพอใจ 



 
 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “การเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัด
ชัยนาท”ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ 
ตัวแปรในการศึกษา ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ค่าทางสถิติในการตรวจสอบข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ตัวแปรในการศึกษา 

3.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ 
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และคุณลักษณะผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ คุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ครอบครัวของผู้สมัคร นโยบายที่น าเสนอของผู้สมัคร กลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร 
ผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร 

3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ระดับความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือก
เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 

 ประชากรและการเลือกตัวอย่าง  

3.2.1  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

ในจังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ.2560 รวม 49 หมู่บ้าน ใน 8 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง
ชัยนาท อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอสรรพยา อ าเภอหันคา อ าเภอสรรคบุรี อ าเภอหนองมะ
โมง และอ าเภอเนินขาม มีหมู่บ้านรวมกัน 505 หมู่บ้าน มีประชากรรวม 27,593 คน รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.1   
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ตารางที่ 3.1 จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด จ านวนหมู่บ้านที่เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ. 2559-2560 และ
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ. 2559-2560 จ าแนกตามอ าเภอในจังหวัด
ชัยนาท 

อ าเภอ จ านวน 
หมู่บ้าน 
ทั้งหมด 

จ านวนหมู่บ้าน 
ที่เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน  
ปี พ.ศ.2559-2560 

จ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

ปี พ.ศ. 2559-2560 
เมืองชัยนาท 82 11 6,137 
มโนรมย์ 40 6 3,740 
วัดสิงห์ 47 4 1,635 
สรรพยา 55 10 6,332 
สรรคบุรี 92 8 5,476 
หันคา 100 6 2,967 
หนองมะโมง 41 1 378 
เนินขาม 48 3 928 

รวม 505 49 27,593 

 
แหล่งที่มา  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ.2559-2560  
หมายเหตุ : ไม่สามารถบอกจ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จึงจ าเป็นต้องใช้จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
 

3.2.2  การเลือกตัวอย่าง 
จากอ าเภอในจังหวัดชัยนาทที่มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 

จาก 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชัยนาท อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอสรรพยา อ าเภอหันคา 
อ าเภอสรรคบุรี อ าเภอหนองมะโมง และอ าเภอเนินขาม  

แบ่งหมู่บ้านในแต่ละอ าเภอข้างต้นออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มท่ี 1 หมู่บ้านที่มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า 800 คนขึ้นไป 
  กลุ่มท่ี 2 หมู่บ้านที่มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งระหว่าง 500-799 คน 
  กลุ่มท่ี 3 หมู่บ้านที่มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่า 500 คน  

รายละเอียดการแบ่งกลุ่มหมู่บ้านในอ าเภอต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบเขตของการศึกษา รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3.2 และตารางที่ 3.3  
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ตารางที่ 3.2 จ านวนหมู่บ้านในแต่ละอ าเภอ จ าแนกตามหมู่บ้าน 

อ าเภอ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 
หมู่บ้าน N หมู่บ้าน N หมู่บ้าน N 

เมืองชัยนาท หมู่ 7 937 หมู่ 1 685 หมู่ 8 426 
 หมู่ 2 1,099 หมู่ 3 559 หมู่ 1 414 
   หมู่ 4 686 หมู่ 5 179 
   หมู่ 5 528 หมู่ 9 241 
     หมู่ 14 383 
มโนรมย์ หมู่ 3 812 หมู่ 2 790 หมู่ 4 138 
 หมู่ 4 1,360   หมู่ 2 361 
     หมู่ 2 179 
วัดสิงห์ -  หมู่ 1 530 หมู่ 2 184 
   หมู่ 3 506 หมู่ 2 415 
สรรพยา หมู่ 3 1,189 หมู่ 1 677 หมู่ 5 454 
 หมู่ 7 828 หมู่ 3 573 หมู่ 6 427 
 หมู่ 5 822 หมู่ 6 526 หมู่ 6 270 
   หมู่ 8 566   
สรรคบุรี หมู่ 8 1,869 หมู่ 14 694 หมู่ 9 37 
   หมู่ 10 507 หมู่ 3 428 
   หมู่ 13 594 หมู่ 2 497 
   หมู่ 1 515   
หันคา -  หมู่ 5 68 หมู่ 5 431 
   หมู่ 1 622 หมู่ 6 491 
     หมู่ 12 281 
     หมู่ 1 462 
หนองมะโมง -  -  หมู่ 6 378 
เนินขาม -  -  หมู่ 10 284 
     หมู่ 3 433 
     หมู่ 13 211 

 
หมายเหตุ  N = จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในปี พ.ศ.2559-2560 
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ตารางที่ 3.3 จ านวนหมู่บ้านในแต่ละอ าเภอ จ าแนกตามกลุ่ม 

อ าเภอ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 
เมืองชัยนาท 2 4 5 11 
มโนรมย์ 2 1 3 6 
วัดสิงห์ - 2 2 4 
สรรพยา 3 4 3 10 
สรรคบุรี 1 4 3 8 
หันคา - 2 4 6 
หนองมะโมง - - 1 1 
เนินขาม - - 3 3 

รวม 8 17 24 49 
 

การเลือกตัวอย่างด าเนินการโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างสองขั้นตอน (Two stage stratified 
Random Sampling) ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ก าหนดให้ชั้นภูมิ คือ กลุ่มหมู่บ้านใน 8 อ าเภอ ที่แบ่งตามเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้น มีจ านวนทั้งหมด 18 กลุ่มหมู่บ้าน ในแต่ละกลุ่มหมู่บ้านสุ่มหมู่บ้านมากลุ่มละ 1 หมู่บ้าน 
  ขั้นที่ 2 ในแต่ละหมู่บ้านที่สุ่มได้ในขั้นที่ 1 สุ่มประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ ง
ผู้ใหญ่บ้านตามจ านวนที่ก าหนด 

3.2.3  ขนาดตัวอย่าง 
การค านวณขนาดตัวอย่างใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างตามหลักสถิติ เพ่ือให้ได้ขนาด

ตัวอย่างของ n ที่ท าให้การประมาณสัดส่วนประชากร (𝑝) ด้วยสัดส่วนตัวอย่าง (�̂�) โดยให้มีค่าของ
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน e = 0.049 ด้วยความน่าจะเป็น 95% ดังนี้ 

 

𝑛 =
ΝΖ𝛼/2

2

4Ν𝑒2 − Ζ𝛼/2
2  

 

 เมื่อ  N   =   ขนาดประชากร 
 ในที่นี้  N   =   27,593  
  Ζ𝛼/2    =  ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 1-α/2 ของการแจกแจงปกติมาตรฐาน 
 ในที่นี้ก าหนดให้  1-α   =   0.95 
 ท าให้  Ζ𝛼/2        =  1.96 
  ℯ          =  ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าสัดส่วนประชากร (ℯ)     

ด้วยสัดส่วนตัวอย่าง (�̂�) ในที่นี ้ℯ = 0.049 
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  แทนค่าต่าง ๆ ในสูตรจะได้ 
 

  𝑛                 =  
27,593×(1.96)2

4(27,593)×(0.049)2+(1.96)2
    =  394 

  
จัดสรรขนาดตัวอย่าง n ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ แบบเป็นสัดส่วนกับขนาด (Proportion to 

size allocation) ท าให้ได้ขนาดตัวอย่างจ าแนกตามหมู่บ้าน ดังรายละเอียดตารางที่ 3.4  
 
ตารางที่ 3.4 ขนาดประชากรและขนาดตัวอย่างที่สุ่มได้ จ าแนกตามอ าเภอและหมู่บ้านในจังหวัด

ชัยนาท 

อ าเภอ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

หมู่บ้าน N n หมู่บ้าน N n หมู่บ้าน N n 

เมือง 
ชัยนาท 

หมู่ 2 วังไผ่ 1,099 36 หมู่ 3 
ดักคะนน 

559 18 หมู่ 1 
เที่ยงแท้ 

414 14 

มโนรมย์ หมู่ 4 
หางน้ าสาคร 

1,360 44 หมู่ 2 
วัดใต ้

790 26 หมู่ 4 
คุ้งส าเภา 

138 5 

วัดสิงห์ -   หมู่1 
หนองแค 

530 17 หมู่ 2 
ทุ่งแห้ว 

184 6 

สรรพยา หมู่ 3  
หมู่ใหญ่ 

1,189 39 หมู่ 1 
หาดอาษา 

677 22 หมู่ 6 
บางกระเบียน 

454 15 

สรรคบุรี หมู่ 8 
แพรกศรีราชา 

1,869 61 หมู่ 10 
หนองบัว 

507 17 หมู่ 9 
วังยาว 

372 12 

หันคา -   หมู่ 1 
คลองจันทร ์

622 20 หมู่ 6 
โคกหมู 

491 16 

หนอง 
มะโมง 

-   -   หมู่ 6  
บ่อลึก 

378 12 

เนินขาม -   -   หมู่ 3  
วังคอไห 

433 14 

รวม  3,058 180  3,685 117  2,864 94 
 
หมายเหตุ  N = จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในปี พ.ศ.2559-2560 
 n = ขนาดตัวอย่าง 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3.1  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบ่งได้เป็น 

6 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) รวม 6 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
ตอนที่ 2  เหตุผลและแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมาของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม รวม 6 ข้อ โดยค าถามข้อ 1 – 5 มีลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ข้อ 2-5 เลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ 

  ข้อ 1 การไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
  ข้อ 2 เหตุผลของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
  ข้อ 3 การตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
  ข้อ 4 ความสัมพันธ์กับผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านคนที่ลงคะแนนเสียงให้ 
  ข้อ 5 รูปแบบการทุจริตที่มีในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 

ข้อ 6 ระดับคะแนนความเหมาะสมของผู้ใหญ่บ้านที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องวงกลมตัวเลขให้คะแนนผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของตนเอง โดยระดับคะแนนมี 10 ระดับ คือ 1 
(น้อยที่สุด) ไปจนถึง 10 (มากท่ีสุด)   

ตอนที่ 3  รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เลือกค าตอบได้มากกว่า 1 รายการ
มี 3 ข้อ ได้แก่ 

  ข้อ 1 กิจกรรมก่อนการเลือกตั้ง 
  ข้อ 2 กิจกรรมวันเลือกตั้ง 
  ข้อ 3 กิจกรรมหลังการเลือกตั้ง 
ตอนที่ 4  คุณลักษณะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในการตัดสินใจเลือกให้ด ารง

ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมาของผู้ตอบแบบสอบถาม รวม 30 ข้อ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่  
ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร 
1)  มีบุคลิก ลักษณะ และการวางตัวดี 

 2)  มีร่างกายปกติสมบูรณ์ ไม่พิการหรือผิดปกต ิ
3)  ต้องเป็นเพศเดียวกับท่าน 
4)  มีการศึการะดับปริญญาตรีขึ้นไป 
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5)  มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
6)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นมิตร 
7)  อายุของผู้สมัคร 
8)  ไม่เคยต้องโทษ มีคดีความหรือจ าคุกมาก่อน 
9)  มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาเป็นระยะเวลานาน 
10)  สามรถเข้าพบหรือติดต่อได้ง่าย 
11)  ไม่มีประวัติพัวพันเก่ียวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
ด้านครอบครัวของผู้สมัคร  
12)  คนในครอบครัวเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
13)  มีอิทธิพล มีชื่อเสียงในหมู่บ้าน 
14)  มีสมาชิกในครอบครัวเป็นนักการเมืองท้องถิ่น 
15)  ฐานะทางการเงินดี 
ด้านนโยบายในการหาเสียงของผู้สมัคร 
16)  มีนโนบายที่จะท าประโยชน์ให้พื้นที่ 
17)  มีนโยบายที่ตรงใจท่าน 
18)  นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
19)  มีนโยบายการท างานทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียง 
20)  เข้าไปหาเสียงกับท่านถึงท่ีบ้านด้วยตนเอง 
21)  น าบุคคลที่ประชาชนในพท้นที่เคารพมาช่วยหาเสียง 
22)  มีการใช้รถโฆษณาแห่รอบหมู่บ้าน 
23)  ไม่หาเสียงโดยพูดโจมตีผู้สมัครคนอ่ืน ๆ 
24)  ชี้แจงนโยบายให้ประชาชนทราบ 
ด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร 
25)  มีการกระท าคุณงามความดีให้แก่ส่วนรวม 
26)  ไปร่วมงานของคนในหมู่บ้านอยู่เสมอ เช่น งานบวช งานแต่งงาน   

งานศพ งานกฐิน เป็นต้น 
27)  ให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นประชาชนในหมู่บ้าน 

ต าบล หรืออ าเภอ 
28)  รับอาสาเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน เพ่ือไปร่วมกิจกรรมของต าบล 

อ าเภอ จังหวัดเป็นประจ า 
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29)  ร่วมท างานกับทางราชการหรือหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
30)  เคยเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองในท้องถิ่น   

ตอนที่ 5 สอบถามระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน          
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนเชิงประมาณค่า (Rating scale)  รวม 40 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล  
1)  ด าเนินการให้มีเสียงตามสายเพ่ือแจ้งเตือนภัย เหตุร้ายที่เกิดขึ้นภายใน

หมู่บ้าน 
2)  ให้การช่วยเหลือลูกบ้านที่ เดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ โดยขอความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3)  จัดเวรยามหรือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งจุดตรวจบริเวณหมู่บ้าน 
4)  ประชุมลูกบ้าน เพ่ือพูดคุย รับเรื่องร้องทุกข์ ความเดือดร้อน เรื่องทุกข์

ร้อนต่าง ๆ อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
5)  ประชุมประชาคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปี 
6)  เป็นหัวหน้าด าเนินงานโครงการป้องกันยาเสพติด  
7)  ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด

ภายในหมู่บ้าน 
8)  ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด   
9)  จัดกิจกรรมเชิงป้องกันยาเสพติด เช่น กีฬา ดนตรี   
10) ด าเนินการก าจัดขยะในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ    
11)  ดูแลหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด 

สวยงาม เช่น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ จัดท าลานกีฬา เป็นต้น 
12)  ด าเนินการขอรับการสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านจากหน่วยงานต่าง ๆ         

ทั้งภาครัฐและเอกชน  
13)  มีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
14)  ด าเนินงานกองทุนต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน เช่น  

กองทุนหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ 
15)  ส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น ขอรับงบสนับสนุน 

จัดหาวิทยากรมาอบรม   
16)  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
17)  รณรงค์ไม่ให้เล่นการพนันในหมู่บ้านหรือบ่อนการพนัน   
18)  ร่วมออกตรวจตราสิ่งผิดกฏหมายในสถานบริการต่าง ๆ และสอดส่อง    

มิให้มีการค้าประเวณี 
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19)  ร่วมออกตรวจตราตามสถานประกอบการ ไม่ให้มีการใช้แรงงานผิด
กฏหมายหรือแรงงานเด็ก 

20)  ร่วมด าเนินการรณรงค์ในเรื่องระเบียบวินัยการจราจร การสวมหมวก
นิรภัย ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
   ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า 

21)  น าลูกบ้านช่วยกันพัฒนา-แก้ไขปัญหาในหมู่บ้านอยู่เสมอ   
22)  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  
23)  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการพัฒนาหมู่บ้าน  
24)  ท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
25)  มีความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกบ้าน   
26)  เป็นที่ปรึกษาที่ดีและคอยให้ค าแนะน าลูกบ้านที่มีปัญหามาขอความ            

ช่วยเหลือ 
27)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี   
28)  แต่งกายสุภาพ และเหมาะสมกับกาลเทศะ  
29)  มีกิริยา มารยาท เรียบร้อย วางตนได้อย่างเหมาะสม   
30)  มีวิธีการพูดให้ลูกบ้านคล้อยตาม   
31)  ให้ความเสมอภาคกับทุกคน โดยไม่เห็นแก่พวกพ้อง   
23)  วางตนเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าข้างการเมือง    

ด้านความพึงพอใจ  
33)  ดูแลทุกข์และช่วยเหลือลูกบ้านอย่างท่ัวถึง   
34)  มีจิตสาธารณะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ  
35)  รับฟังความคิดเห็นของลูกบ้านและมีส่วนร่วมในการท างานหรือ

ตัดสินใจ 
36)  ให้ค าแนะน าและแก้ปัญหาให้ลูกบ้านเมื่อได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ  
37)  ประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา           

ให้ลูกบ้าน กรณีไม่สามารถแก้ได้ด้วยตนเอง 
38)  ด าเนินงานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(อปพร.) เพ่ือตรวจตรา

บุคคลแปลกหน้า อาวุธ ยานพาหนะ ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายในหมู่บ้าน 
39)  ประสานงานด้านทะเบียนราษฎร การเกิด การตาย ย้ายที่อยู่ การจด

ทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล การรับรองบุตรบุญธรรม รวมถึงการท า
บัตรประจ าตัวประชาชนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 
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40)  ด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมในหมู่บ้าน เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   
รับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน จัดให้มีการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความ 
รวมถึงข้อพิพาทต่าง ๆ โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ตอนที่ 6 สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท รวม 3 ข้อ 

3.3.2  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ท าการประเมินความตรงตามเนื้อหาของมาตรที่ใช้วัด “การ

เลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท” อาศัยผู้เชี่ยวชาญ  
2 คน เพ่ือศึกษาความชัดเจนของถ้อยค า ภาษาที่ใช้สื่อสารกับประชาชนเพ่ือให้เข้าใจ คือ นายวิชาญ 
เหล็กเพชร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเที่ยงแท้ และนายสุรชัย เก่งกสิกิจ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเที่ยงแท้ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และท าการ Pre-test แบบสอบถามกับ
ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1 จ านวน 5 คน เพ่ือท าการปรับปรุง
แบบสอบถาม และครั้งที่ 2 จ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ตอนที่ 4 และ
ตอนที่ 5 ใช้มาตรวัดเครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นแบบ Cronbach Alpha 0.94 

 

 ตัวแปร นิยาม และมาตรวัด 

 ในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดตัวแปร นิยาม และมาตรวัด ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ควบคุม รายละเอียดดังตารางที่ 3.5  
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ตารางที่ 3.5 ตัวแปร นิยาม และการวัด 

ชื่อตัวแปร นิยาม การวัด 

ตัวแปรตาม 
ความเหมาะสมของผู้ที่ ได้ รับ
เลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 
คะแนนรวมที่ได้จากแบบประเมินค่า ของ
ลิเคอร์ท จ านวน 30 ข้อ มีลักษณะค าตอบ
เป็นการเปรียบเทียบกันจ านวน 5 ค าตอบ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย                   
และน้อยที่สุด  

 
Interval Scale 

ตัวแปรอิสระ 
คุณลักษณะผู้สมัครรับเลือกตั้ง     
ผู้ใหญ่บ้าน 

 
คะแนนรวมที่ได้จากแบบประเมินค่าของ
ลิเคอร์ท จ านวน 30 ข้อ มีลักษณะค าตอบ
เป็นการเปรียบเทียบกันจ านวน 5 ค าตอบ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ 
น้อยที่สุด 

 
Interval Scale 

ตัวแปรควบคุม 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
 
- สถานภาพ 
- อายุ 
 
 
- ระดับการศึกษา 

 
 
 
- อาชีพ 

 
 
เป็นตัวแปรแบ่งกลุ่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
เพศชาย เพศหญิง 
คือ โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 
เป็นตัวแปรต่อเนื่องแสดงถึงอายุ (ปี) 
เป็นตัวแปรแสดงถึงอายุ (ปี) โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ช่วงอายุ 
เป็นตัวแปรแบ่งกลุ่ม แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 
คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา/
ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่า ปรญิญาตรี 
คือ เกษตรกร ข้าราชการ/พนักงาน          
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย นักเรียน/นักศึกษา 
รับจ้าง แม่บ้าน 

 
 
Nominal Scale 
 
Nominal Scale 
Ordinal Scale 
 
 
Nominal Scale 
 
 
 
Nominal Scale 
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 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
  3.5.1  สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยการใช้ตารางความถี่ (Frequency 
Table) และร้อยละ (Percentage) ในการศึกษาลักษณะของตัวอย่าง เหตุผลและแรงจูงใจในการไป
ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้
สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ระดับความเหมาะสมกับต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน และพรรณาระดับ
แบบแผนการกระจายของคะแนนระดับความคิดเห็นคุณลักษณะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและ
ระดับของ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 

3.5.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statisitic) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุ (Multiple Linear Regression) ในการศึกษาระดับความเหมาะสมของผู้ใหญ่บ้าน 

3.5.3  การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
1)  การแปลผลแบบสอบถาม ตอนที่ 4 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนเชิงประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดับ คือ 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยที่สุด) โดยเป็นการ
ประมาณค่าระดับความส าคัญคุณลักษณะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน สามารถแบ่งความหมายของ
ระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  
 ความหมายของระดับค่าเฉลี่ยคุณลักษณะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
   ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  ส าคัญมากที่สะสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  ส าคัญมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  ส าคัญปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  ส าคัญน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80   ส าคัญน้อยที่สุด 

2)  การแปลผลแบบสอบถาม ตอนที่ 5 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนเชิงประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ คือ 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยที่สุด) โดยเป็นการ
ประมาณค่าระดับความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน สามารถแบ่งความหมายของระดับ
ค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้  
 ความหมายของระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน 
   ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  พึงพอใจมากที่สะสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  พึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  พึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  พึงพอใจน้อย 
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   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในทุก ๆ 
พ้ืนที่ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2562 โดยมีขั้นตอน
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1)  ผู้วิจัยท าหนังสือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ เพ่ือติดต่อ
ประสานงานไปยังฝ่ายปกครองอ าเภอทุกอ าเภอ ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้าน 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสอบถามวันและเวลาในการประชุมภายในหมู่บ้าน เช่น ประชุมประจ าเดือน 
ประชุมประชาคม ประชุมกลุ่มเกษตรกร ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อ.ส.ม) หรือประชุม
แจกเบี้ยยังชีพของหมู่บ้าน  
 2)  ลงพื้นทีท่ าการแจกแบบสอบถามผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัคร
ผู้ใหญ่บ้าน ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 
 3)  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลและชี้แจงแบบสอบถาม 
 4)  ประชาชนผู้สิทธิเลือกตั้งท าแบบสอบถาม ซึ่งอาจมีการชี้แจงรายละเอียดหรือข้อสงสัย 
รวมทั้งหากพบผู้ที่อ่านหนังสือไม่คล่องหรืออ่านไม่ออกจะท าการประเมินเป็นกลุ่ม โดยผู้วิจัยอ่านให้ฟัง
และน าส่งคืนตรวจทานความถูกต้อง 



 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษา “การเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัด
ชัยนาท” น าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ตามล าดับ ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่างของการศึกษานี้  
ส่วนที่ 2 เป็นการน าเสนอเหตุผล และแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้ง

ที่ผ่านมา  
ส่วนที่ 3 เป็นการน าเสนอรูปแบบการมี ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

ครั้งที่ผ่านมา  
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในการตัดสินใจ

เลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา   
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน  
ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

การตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
ส่วนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 
 

 ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2559 และปี 
พ.ศ. 2560 ของการศึกษานี้ จ านวน 394 คน โดยลักษณะทั่วไปของประชาชนที่ศึกษาได้แก่ เพศ 
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
เพศ                ชาย 

            หญิง 
166 
228 

42.1 
57.9 

สถานภาพ         โสด 
                       สมรส 

            หย่าร้าง/หม้าย 

75 
267 
52 

19.0 
67.8 
13.2 

อาย ุ                21-29 ปี 
            30-39 ปี 
            40-49 ปี 

                      50-59 ปี 
                      60 ปีขึ้นไป 

21 
58 
83 
108 
124 

5.3 
14.7 
21.1 
27.4 
31.5 

ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา 
            มัธยมศึกษา 
            อนุปริญญา/ปวส. 
            ปริญญาตรี 
            สูงกว่าปริญญาตรี 

168 
126 
32 
61 
7 

42.6 
32.0 
8.1 
15.5 
1.8 

อาชีพหลัก         เกษตรกร 
                      ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ                 

            พนักงานบริษัทเอกชน 
            ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
            ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
            นักเรียน/นักศึกษา 

                      รับจ้าง 
            แม่บ้าน 

217 
37 
7 
18 
40 
9 
46 
20 

55.1 
9.4 
1.8 
4.6 
10.2 
2.3 
11.7 
5.1 

  
จากตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.9 ประชาชนส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 67.8  มีช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.5 ประชาชนส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.6 และส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรสูงที่สุ ด 
คิดเป็นร้อยละ 55.1  
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 เหตุผลและแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา 

 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ.2560   
มีเหตุผลและแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและประเมินความระดับ
ความเหมาะสมกับต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน โดยเป็นการจัดระดับ 10 ระดับ โดยเริ่มจากระดับ
น้อยที่สุดคือ 1 เรียงไปจนถึงระดับมากที่สุดคือ 10 น าเสนอผลการวิเคราะห์คะแนนเหตุผลและ
แรงจูงใจในการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและระดับความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
ของผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดตารางที่ 4.2 และตารางที่ 4.3   
 
ตารางที่ 4.2 ร้อยละของผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกและไม่ได้เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน  จ าแนก

ตามประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา 

ประเด็น 
เลือกผู้ใหญ่บ้าน   

คนปัจจุบัน 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 
ใช่ ไม่ใช ่

1. ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือคนที่ต้องการเลือกให้
เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

287 107 394 72.8 
27.2 

2.  เหตุผลที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน     
2.1  เป็นหน้าที่ที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
211 87 298 75.6 

2.2  ต้องการให้ผู้ที่ต้องการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน 92 35 127 32.2 
2.3  รู้จักกับผู้สมัคร เช่น เป็นคนในครอบครัว 

ญาติพ่ีน้อง หรือผู้มีพระคุณ 
20 7 27 6.9 

3.  เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่บ้าน     
3.1  เลือกด้วยตัวเองโดยศึกษาคุณสมบัติและ

ข้อมูลของผู้สมัคร 
270 62 362 91.9 

3.2  เลือกตามความคิดเห็นของคนในครอบครัว 15 6 21 5.3 
3.3  เลือกเพราะผู้สมัครให้สิ่งของ เงิน 6 9 15 3.8 
3.4  เลือกเพราะมีบุญคุณช่วยเหลือตนเอง

ครอบครัว 
 

4 2 6 1.5 
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ประเด็น 
เลือกผู้ใหญ่บ้าน   

คนปัจจุบัน 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 
ใช่ ไม่ใช ่

4.  ความสัมพันธ์กับผู้สมัครที่ไปเลือก     
4.1  ไม่สนิทกับผู้สมัคร แต่เป็นคนในหมู่บ้าน    

ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด 
194 67 261 66.2 

4.2  เคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการ
หมู่บ้านมาก่อน 

69 13 82 20.8 

4.3  เป็นคนในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง 22 22 44 11.2 
4.4  เป็นเพื่อนร่วมงาน 7 4 11 2.8 
4.5  เป็นเพื่อนสนิท 4 2 6 1.5 

5.  รูปแบบการทุจริตในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน     
5.1  แจกเงินเพ่ือแลกคะแนนเสียง 88 71 159 40.4 
5.2  แจกสิ่งของ เติมน้ ามันฟรี กินอาหารฟรี 29 20 49 12.4 
5.3  น าเงินไปช่วยงาน 25 20 45 11.4 
5.4  หาเสียงเกินจริง 19 24 43 10.9 
5.5  มีผู้สมัครจ านวนมากตัดคะแนนกันเอง 20 22 42 10.7 
5.6  ยกหนี้สินให้ทั้งหมด 15 24 39 9.9 
5.7  ท าลายป้ายหาเสียง ใบปลิว ของผู้สมัคร 12 21 33 8.4 
5.8  ย้ายคนเข้าหมู่บ้าน 12 20 32 8.1 
5.9  จ้างงานในหมู่บ้าน 10 7 17 4.3 
5.10  จัดยานพาหนะไปรับส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 11 6 17 4.3 
5.11  น าเงินไปบริจาควัด 9 4 13 3.3 
5.12  พาไปเที่ยวฟรี 5 5 10 2.5 
5.13  ข่มขู่ชาวบ้านให้เลือก 1 3 4 1.0 

 
จากตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลและแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่าน พบว่า ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคน และประชาชนส่วนใหญ่นั้นเลือก
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 72.8 โดยเหตุผลที่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านเพราะ
เป็นหน้าที่ที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย มีการตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่บ้านด้วยตนเอง
โดยศึกษาคุณสมบัติและข้อมูลผู้สมัคร และคิดว่าผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านที่ตนเองเลือกนั้นเหมาะสมที่สุด 
และการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมาพบรูปแบบการทุจริตในการเลือกตั้ง โดยการแจกเงินเพ่ือขอ 
ให้ลงคะแนนเสียงให้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.4 และมีรูปแบบอ่ืนที่เห็นได้ในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ 



 71 

แจกสิ่งของ เติมน้ ามันฟรี กินอาหารฟรี น าเงินไปช่วยงาน หาเสียงเกินจริง มีผู้สมัครจ านวนมากตัด
คะแนนเสียงกันเอง รวมทั้งยกหนี้สินให้ทั้งหมด  

จากการวิเคราะห์เหตุผลและแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านของประชาชน ร้อยละ 
72.80 เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน และไม่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจุบัน คิดเป็นร้อยละ 27.20 และเมื่อให้
ประเมินระดับความเหมาะสมกับต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน แบบ 10 ระดับ ก าหนดให้ระดับ 
1 หมายถึง มีความเหมาสมกับต าแหน่งน้อยที่สุดเพ่ิมไปจนถึงระดับ 10 หมายถึง มีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากที่สุดตามล าดับ น าเสนอผลการวิเคราะห์คะแนนระดับความเหมาะสมกับต าแหน่งของ
ผู้ใหญ่งบ้านปัจจุบัน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.3  
 
ตารางที่ 4.3 จ านวน ร้อยละ ระดับความเหมาะสมกับต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบัน 

ระดับความเหมาะสม 
เลือกผู้ใหญ่บ้าน 

คนปัจจุบัน รวม 
(คน) 

ร้อยละ 
ใช่ ไม่ใช่ 

ระดับ 1 19 41 60 15.2 
ระดับ 2 5 15 20 5.1 
ระดับ 3 3 5 8 2.0 
ระดับ 4 5 18 23 5.8 
ระดับ 5 32 11 43 10.9 
ระดับ 6 30 9 39 9.9 
ระดับ 7 28 3 31 7.9 
ระดับ 8 53 4 57 14.5 
ระดับ 9 30 - 30 7.6 

 ระดับ 10 82 1 83 21.1 
 
 จากตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมกับต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านของ
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันจากผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน จากการศึกษา พบว่า จ านวน
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันมีความเหมาะสมกับต าแหน่งในระดับ 10 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด จ านวน 83 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 รองลงมาคือระดับ 1 ซึ่งมีความเหมาะสมน้อยที่สุด จ านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.20 ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับความเหมาะสมระดับ 8 จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 
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 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา 

 ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 
ของการศึกษานี้ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมีกิจกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน 3 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ช่วงที่ 1 เป็นกิจกรรมก่อนการเลือกตั้ง ช่วงที่ 2
เป็นกิจกรรมในวันเลือกตั้งและช่วงที่ 3 เป็นกิจกรรมหลังการเลือกตั้ง ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา รายละเอียดดังตารางที่ 4.4  
 

ตารางที่ 4.4 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้ที่เลือกและไม่เลือก
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันในการไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา 

รายการ 
เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน รวม 

(คน) 
ร้อยละ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1.  กิจกรรมก่อนการเลือกตั้ง     

-ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 265 94 359 91.1 
-รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 167 75 242 61.4 
-ดูประวัติผู้สมัคร 94 48 142 36.0 
-ฟังปราศัยหาเสียง 52 12 64 16.2 
-รณรงค์เลือกตั้ง 37 13 50 12.7 
-สอดส่องพฤติกรรมที่มิชอบ 19 12 31 7.9 
-ให้ความรู้กับผู้อืน่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 21 3 24 6.1 

2.  กิจกรรมวันเลือกตั้ง     
-ไปลงคะแนนเลือกตั้ง 287 107 394 100.0 
-ชักชวนไปเลือกตั้ง 65 24 89 22.6 
-สังเกตการณ์โดยรอบ 46 12 58 14.7 
-ตรวจสอบการเลือกตั้ง 41 13 54 13.7 
-เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 14 - 14 3.6 
-แจ้งเหตุผิดปกติ 5 2 7 1.8 

3.  กิจกรรมหลังการเลือกตั้ง     
-ติดตามผลเลือกตั้ง 264 94 358 90.9 
-ติดตามยอดคนไปใช้สิทธิ 89 33 122 31.0 
-ติดตามการท างานผู้สมัคร 46 15 61 15.5 
-แสดงพลังถอดถอนได้ 6 1 7 1.8 
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จากตารางที่ 4.4 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมาของการศึกษานี้ พบว่า การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ก่อนวันเลือกตั้งประชาชนส่วนใหญ่จะตรวจสอบรายชื่อตนเองมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 91.1 พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 61.4 ส่วนกิจกรรมที่ท าใน
วันเลือกตั้งนั้น ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไปลงคะแนนเลือกตั้งครบทุกคน และกิจกรรมที่ประชาชน
ท าหลังการเลือกตั้งคือการติดตามผลการเลือกตั้งมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 90.9  
 

 คุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านในการตัดสินใจเลือกของประชาชนให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา 

 การเลือกผู้ใหญ่บ้านของประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งในจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2559 
และปี พ.ศ. 2560 ของการศึกษานี้ พบว่า ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองโดยศึกษาคุณสมบัติและข้อมูลของ
ผู้สมัครและการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน 5 ด้าน คือ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ครอบครัวของผู้สมัคร นโยบายในการหาเสียงของผู้สมัคร กลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร ผลงานที่
ผ่านมาของผู้สมัคร เป็นระดับความส าคัญ 5 ระดับ คือ 5 (มากท่ีสุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 
1 (น้อยที่สุด) โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านโดยภาพรวมและรายด้าน 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.6  
 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ที่เลือกและผู้ที่ไม่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน รวม ระดับ 

เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 

1. ด้านนโยบายในการหาเสียงของผู้สมัคร 3.95 1.01 3.32 1.33 3.64 มาก 
2. ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร 3.86 1.08 3.22 1.23 3.54 มาก 
3. ด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร 3.99 1.06 3.06 1.27 3.53 มาก 
4. ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร 3.36 1.22 2.80 1.26 3.08 ปานกลาง 
5. ด้านครอบครัวของผู้สมัคร 2.39 1.28 2.44 1.30 2.41 น้อย 

เฉลี่ยรวม 3.51 1.13 2.97 1.28 3.24 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.5 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านในการเลือกของผู้มี
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยภาพรวมของการศึกษานี้ อันประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านครอบครัวของผู้สมัคร ด้านนโยบายในการหาเสียงของผู้สมัคร ด้าน  
กลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครและด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร โดยศึกษาระดับความส าคัญ
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะมี 5 ระดับ คือ  5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 
และ 1 (น้อยที่สุด) จากการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านรายด้าน 
พบว่า ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของผู้สมัคร 3 ด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยให้ความส าคัญด้านนโยบายการหาเสียงของผู้สมัครมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และ
ยังให้ความส าคัญด้านคุณสมบัติของผู้สมัครและด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัครใกล้เคียงกัน คือ ด้าน
คุณสมบัติของผู้สมัคร คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร คะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.53 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ความส าคัญกับด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร
อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 ด้านครอบครัวผู้สมัครนั้นประชาชนให้ความส าคัญ
ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 ส าหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านในแต่
ละด้านได้แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.6  
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเป็นรายด้านของผู้ที่เลือกและ

ผู้ที่ไม่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
รวม 

ระดับ 
เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 

ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร       
1.  ไม่เคยต้องโทษ มีคดีความ หรือจ าคุก

มาก่อน 
4.25 1.16 3.79 1.22 4.02 มาก 

2.  อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาเป็นระยะ
เวลานาน 

4.32 0.82 3.52 1.07 3.92 มาก 

3.  สามารถเข้าพบหรือติดต่อได้ง่าย 4.36 0.87 3.40 1.49 3.88 มาก 
4.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นมิตร 4.25 0.92 3.50 1.17 3.88 มาก 
5.  ไม่มีประวัติพัวพันยาเสพติดและสิ่งผิด

กฎหมาย 
4.20 1.34 3.51 1.59 3.86 มาก 
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ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
รวม 

ระดับ 
เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 

6.  มีร่างกายปกตสิมบูรณ ์ไม่พิการหรือ
ผิดปกติ 

3.94 1.06 3.63 1.14 3.79 มาก 

7.  มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 4.19 0.93 3.33 1.16 3.76 มาก 
8.  มีบุคลิก ลักษณะ และการวางตัวดี 3.92 0.93 3.21 1.16 3.57 มาก 
9.  อายุของผู้สมัคร 3.14 1.05 2.82 1.03 2.98 ปานกลาง 
10.  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3.36 1.21 2.58 1.08 2.97 ปานกลาง 
11.  ผู้สมัครเป็นเพศเดียวกับท่าน 2.53 1.58 2.14 1.38 2.34 น้อย 

เฉลี่ยรายด้าน 3.86 1.08 3.22 1.23 3.54 มาก 
ด้านครอบครัวของผู้สมัคร       
1.  ฐานะทางการเงินดี 2.94 1.15 2.71 1.21 2.83 น้อย 
2.  คนในครอบครัวเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน 2.38 1.47 2.56 1.51 2.47 น้อย 
3.  มีอิทธิพล มีชื่อเสียง ในหมู่บ้าน 2.15 1.24 2.40 1.40 2.28 น้อย 
4.  มีสมาชิกในครอบครัวเป็นนักการเมือง

ท้องถิ่น 
2.09 1.26 2.08 1.07 2.09 น้อย 

เฉลี่ยรายด้าน 2.39 1.28 2.44 1.30 2.41 น้อย 
ด้านนโยบายในการหาเสียงของผู้สมัคร       
1.  มีนโยบายที่จะท าประโยชน์ให้พื้นที่ 4.06 0.96 3.52 1.25 3.79 มาก 
2.  นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.00 1.01 3.25 1.42 3.63 มาก 
3.  มีนโยบายที่ตรงใจท่าน 3.90 1.08 3.28 1.25 3.59 มาก 
4.  มีนโยบายการท างานทั้งระยะสั้น             

และระยะยาว 
3.84 0.97 3.21 1.38 3.53 มาก 

เฉลี่ยรายด้าน 3.95 1.01 3.32 1.33 3.63 มาก 
ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร       
1.  ชี้แจงนโยบายให้ประชาชนรับทราบ 3.87 1.05 3.09 1.39 3.48 ปานกลาง 

2.  ไม่หาเสียงโดยพูดโจมตีผู้สมัครคนอ่ืน ๆ 3.66 1.34 3.12 1.27 3.39 ปานกลาง 

3.  เข้าไปหาเสียงถึงที่บ้านด้วยตนเอง 3.53 1.16 2.72 1.20 3.13 ปานกลาง 

4.  มีการใช้รถโฆษณาแห่รอบหมู่บ้าน 
 

2.92 1.22 2.58 1.21 2.75 ปานกลาง 
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ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
รวม 

ระดับ 
เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 

5.  น าบุคคลที่ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความ
เคารพมาช่วยหาเสียง 

2.82 1.33 2.50 1.25 2.66 ปานกลาง 

เฉลี่ยรายด้าน 3.36 1.22 2.80 1.26 3.08 ปานกลาง 

ด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร       
1.  ร่วมท างานกับทางราชการหรือ

หน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
4.32 0.94 3.35 1.17 3.84 มาก 

2.  รับอาสาเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อไป  
ร่วมกิจกรรมของต าบล อ าเภอ 
จังหวัดเป็นประจ า  

4.26 0.99 3.32 1.20 3.79 มาก 

3.  ไปร่วมงานของคนในหมู่บ้านอยู่เสมอ 
เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ   
งานกฐิน  เป็นต้น 

4.27 0.95 3.25 1.24 3.76 มาก 

4.  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่า
จะเป็นประชาชนในหมู่บ้าน ต าบล 
หรืออ าเภอ 

4.25 1.01 3.14 1.36 3.70 มาก 

5.  มีการกระท าคุณงามความดีให้แก่
ส่วนรวม 

4.20 1.04 3.14 1.43 3.67 มาก 

6.  เคยเป็นข้าราชการหรือนักการเมือง    
ในท้องถิ่น 

2.61 1.45 2.14 1.19 2.38 น้อย 

เฉลี่ยรายด้าน 3.99 1.06 3.06 1.27 3.52 มาก 

 
จากตารางที่ 4.6 แสดงรายละเอียดคุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านเป็นรายด้านพบว่า 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านคุณสมบัติของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน มีคะแนนเฉลี่ยรายด้านรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.54 ซึ่งแยกเป็นผู้ที่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 
และผู้ที่ไม่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 โดยคุณสมบัติที่ได้คะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านที่ไม่เคยต้องโทษ มีคดีความหรือจ าคุก มาก่อน มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.02 ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องพศของผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมในระดับน้อยเพียงข้อเดียวเป็นการ
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ชี้ให้เห็นว่าประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ค านึงถึงเพศเป็นส าคัญ โดยผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านจะ
เป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้  

คุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านด้านครอบครัว มีคะแนนเฉลี่ยรายด้านของผู้ที่เลือกและผู้ที่
ไม่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนั้นอยู่ในระดับน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยรายด้านรวมเท่ากับ 2.41 ส าหรับ
ผู้ที่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.39 และผู้ที่ไม่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันมี
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.44 จากผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านด้านครอบครัว
ทุกข้ออยู่ในระดับน้อย โดยคุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านด้านครอบครัวที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  
ได้แก่ ครอบครัวมีฐานะทางการเงินดี อยู่ในระดับน้อย มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.83  

คุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านด้านนโยบายในการหาเสียง มีคะแนนเฉลี่ยรายด้านทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.63 โดยผู้ที่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนั้นมีคะแนนเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.95 และผู้ที่ไม่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.32     

คุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านด้านกลยุทธ์ในการหาเสียง มีคะแนนเฉลี่ยรายด้านรวมของ
ผู้ที่เลือกผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่ไม่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.08 โดยผู้ที่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนั้นมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.36 และผู้ที่ไม่
เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.08 ส าหรับคุณลักษณะของผู้สมัคร ผู้ใหญ่บ้าน
ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด ได้แก่ ชี้แจง
นโยบายให้ประชาชนรับทราบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  

คุณลักษณะของผู้สมัครใหญ่บ้านด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร มีคะแนนเฉลี่ยรายด้านรวม
ของผู้ที่เลือกผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่ไม่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนั้นยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.52 โดยผู้ที่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนั้นมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.99 และผู้ที่ไม่เลือก
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.06 คุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านด้านผลงาน 
ที่ผ่านมาของผู้สมัครทุกข้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้นผู้สมัครเคยเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิ่น 
อยู่ในระดับน้อย ส่วนผู้สมัครที่เคยร่วมท างานกับทางราชการหรือหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอนมีคะแนน
เฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเท่ากับ 3.84 
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 ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 

 จากการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ผู้ใหญ่บ้านได้
ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านผ่านมาประมาณ 2-3 ปีแล้ว ประชาชนได้แสดงความพึงพอใจที่มีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 
และ 1 (น้อยที่สุด) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านใน
จังหวัดชัยนาท  3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้านคุณลักษณะ
ความเป็นผู้น า และด้านความพึงพอใจ ได้น าเสนอผลของการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านโดยภาพรวมและรายด้าน รายละเอียดตารางที่ 4.7 และตารางที่ 4.8  
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านของผู้ที่เลือกและผู้ที่ไม่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
รวม 

ระดับ 
เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 

1.  ด้านความพึงพอใจ 3.84 2.53 1.11 1.18 3.19 ปานกลาง 

2.  ด้านการปฏิบัติหน้าที่ และงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล 

3.66 2.47 1.19 1.20 3.07 ปานกลาง 

3.  ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า 3.54 2.43 1.13 1.23 2.98 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวม 3.68 2.48 1.14 1.20 3.08 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.7 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาทโดยภาพรวม 3 ด้าน คือ ด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า และด้านความพึงพอใจ 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ในจังหวัดชัยนาทโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่รายด้าน พบว่า ประชาชนในจังหวัดชัยนาทมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้านความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ด้านการปฏิบัติ
หน้าและงานตามนโยบายของรัฐบาล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 และด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 รายละเอียดแต่ละด้าน ดังแสดงในตารางที่ 4.8 ถึงตารางที่ 4.10  
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจรายด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านของประชาชนที่เลือกและไม่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
รวม 

ระดับ 
เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ และงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 

     
 

1. ด าเนินการให้มีเสียงตามสายเพื่อแจ้ง
เตือนภัยเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

4.00 2.93 1.03 1.24 3.47 ปานกลาง 

2. ด าเนินงานกองทนุต่าง ๆ เช่น กองทุน
หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผน่ดิน กองทุน
กลางพัฒนาหมูบ่้าน  

4.01 2.88 1.00 1.26 3.45 ปานกลาง 

3. ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านทุกป ี

3.85 2.79 1.20 1.23 3.32 ปานกลาง 

4. ให้การช่วยเหลือลูกบ้านที่เดือดร้อนใน
เร่ืองต่าง ๆ โดยขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3.98 2.59 1.03 1.17 3.29 ปานกลาง 

5. ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการด าเนนิงาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3.75 2.64 1.12 1.06 3.20 ปานกลาง 

6. ประชุมลูกบ้านเพื่อพูดคุยรับเร่ืองราว 
ร้องทุกข์ความเดือดร้อนทุกข์ร้อนต่าง ๆ 
อย่างน้อยเดือนละคร้ัง 

3.86 2.49 1.24 1.38 3.18 ปานกลาง 

7. ส่งเสริมสนบัสนุนจัดตัง้กลุ่มอาชพี ต่าง ๆ 
เช่น ของบสนับสนุน จัดหาวิทยากร 

3.75 2.41 1.1 1.08 3.08 ปานกลาง 

8. รณรงค์ไม่ให้เล่นการพนันหรือบอ่นการ
พนันในหมู่บา้น 

3.61 2.54 1.20 1.20 3.08 ปานกลาง 

9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 

3.63 2.51 1.34 1.19 3.07 ปานกลาง 

10. ด าเนินการขอรับการสนับสนนุพัฒนา
หมู่บ้านจากหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้
ภาครัฐและเอกชน 
 

3.67 2.44 1.19 1.19 3.06 ปานกลาง 
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ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
รวม 

ระดับ 
เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 

11. ประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรึกษาหารือ 
เก่ียวกับสถานการณ์ยาเสพติดที่
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

3.64 2.46 1.21 1.22 3.05 ปานกลาง 

12. เป็นหัวหน้าด าเนินงานโครงการ
ป้องกันยาเสพตดิ 

3.70 2.34 1.22 1.27 3.02 ปานกลาง 

13. ด าเนินการก าจัดขยะในหมู่บา้นอย่าง
เป็นระบบ 

3.72 2.27 1.21 1.30 3.00 ปานกลาง 

14. ดูแลหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เชน่ ปลูก
ต้นไม้ ดอกไม้ จัดท ามีลานกีฬา  

3.62 2.24 1.25 1.18 2.93 ปานกลาง 

15. ร่วมออกตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายใน
สถานบริการต่าง ๆ  และมิให้มีการ
ค้าประเวณ ี

3.38 2.47 1.25 1.18 2.93 ปานกลาง 

16. จัดเวรยามหรือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ตั้งจุดตรวจบริเวณหมู่บ้าน 

3.49 2.35 1.27 1.15 2.92 ปานกลาง 

17. ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือผู้ติด 
ผู้เสพยาเสพติด 

3.57 2.26 1.24 1.15 2.92 ปานกลาง 

18. ร่วมด าเนินการรณรงค์ในเร่ืองระเบียบ
วินัยการจราจร การสวมหมวกนริภัย 
การใช้รถใช้ถนน 

3.41 2.35 1.17 1.09 2.88 ปานกลาง 

19. ร่วมออกตรวจตราสถานประกอบการ 
ไม่ให้ใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือใช้
แรงงานเด็ก 

3.36 2.38 1.24 1.19 2.87 ปานกลาง 

20. จัดกิจกรรมเชิงป้องกันยาเสพตดิ เช่น 
กีฬา ดนตร ี

3.18 2.14 1.37 1.19 2.66 ปานกลาง 

เฉลี่ยรายด้าน 3.66 2.47 1.19 1.20 3.07 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.8 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นรายด้านนั้น 
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านด้านการปฏิบัติ
หน้าที่และงานตามนโยบายของรัฐบาลทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 โดย
พึงพอใจการด าเนินการให้มีเสียงตามสายเพ่ือแจ้งเตือนภัยเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านมีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 อยู่ในระดับปานกลาง  
 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เลือกและไม่

เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้าน
คุณลักษณะความเป็นผู้น า 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

รวม 
ระดับ 

เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 
ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า       
1. แต่งกายสุภาพ และเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.05 2.85 1.02 1.27 3.45 ปานกลาง 
2. มีกิริยามารยาทเรียบร้อย วางตนเหมาะสม 3.94 2.72 1.10 1.18 3.33 ปานกลาง 
3. น าลูกบ้านช่วยกันพัฒนา แก้ไขปัญหาใน

หมู่บ้านอยู่เสมอ  
3.94 2.30 1.17 1.30 3.12 ปานกลาง 

4. เป็นที่ปรึกษาที่ดี และคอยให้ค าแนะน า
ลูกบ้านที่มีปัญหามาขอความช่วยเหลือ 

3.82 2.37 1.15 1.20 3.10 ปานกลาง 

5. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าข้าง
การเมือง 

3.69 2.45 1.16 1.21 3.07 ปานกลาง 

6. มีวิธีการพูดให้ลูกบ้านคล้อยตาม 3.64 2.44 1.13 1.18 3.04 ปานกลาง 
7. ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
3.79 2.24 1.13 1.24 3.02 ปานกลาง 

8. มีความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้
ให้กับลูกบ้าน 

3.65 2.29 1.13 1.28 2.97 ปานกลาง 

9. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาหมู่บ้าน 

3.64 2.27 1.14 1.18 2.96 ปานกลาง 

10. ให้ความเสมอภาค โดยไมเ่ห็นแก่พวกพ้อง 3.57 2.33 1.18 1.14 2.95 ปานกลาง 
11. ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ

ทันท่วงที 
3.66 2.14 1.14 1.22 2.90 ปานกลาง 

เฉลี่ยรายด้าน 3.54 2.43 1.13 1.23 2.98 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น าพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 โดยพึงพอใจการแต่งกายสุภาพและเหมาะสมกับกาลเทศะของผู้ใหญ่บ้าน
มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.45  
 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัด

ชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้านความพึงพอใจ 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

รวม 
ระดับ 

เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 
ด้านความพึงพอใจ       
1. มีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความ

ร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ 
4.06 2.77 1.00 1.20 3.42 ปานกลาง 

2. ให้ค าแนะน าและเอาใจใส่ แก้ปญัหาให้ลูกบ้าน 
เมื่อได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 

3.90 2.53 1.03 1.11 3.22 ปานกลาง 

3. ประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังหนว่ยงาน
อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาให้ลูกบ้าน กรณีไม่สามารถ
แก้ได้ด้วยตนเอง 

3.82 2.60 1.11 1.12 3.21 ปานกลาง 

4. ดูแลทุกข์และช่วยเหลือลูกบา้นอย่างทั่วถึง 3.92 2.46 1.08 1.21 3.19 ปานกลาง 

5. รับฟังความคิดเห็นของลูกบา้นและมีส่วนร่วม
ในการท างานหรือตัดสินใจ 

3.91 2.45 1.06 1.21 3.18 ปานกลาง 

6. ให้บริการด้านทะเบยีนราษฎร บัตรประจ า
ประชาชน ให้ลูกบ้านได้อย่างรวดเร็ว 

3.74 2.56 1.13 1.22 3.15 ปานกลาง 

7. ด าเนินงานชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
(อปพร.) เพื่อตรวจตราบุคคลแปลกหน้า อาวธุ 
ยานพาหนะ 

3.72 2.44 1.21 1.21 3.08 ปานกลาง 

8. ด าเนินการศนูย์ด ารงธรรมหมู่บา้นเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อนของ
ลูกบ้านจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนี ประนอม   
ข้อพิพาทโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 

3.64 2.46 1.24 1.19 3.05 ปานกลาง 

เฉลี่ยรายด้าน 3.84 2.53 1.11 1.18 3.19 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.10 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้านความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า ประชาชนในจังหวัดชัยนาทให้ระดับ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 
โดยประชาชนพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านมากที่สุด คือ ผู้ใหญ่บ้านมีจิตสาธารณะเอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 อยู่ในระดับปานกลาง  

 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความเหมาะสมในการเลือกผู้ใหญ่บ้านของประชาชน 
ในจังหวัดชัยนาท เมื่อปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
(Multiple Linear Regression Analysis) โดยมีข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก และคุณลักษณะผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวควบคุม โดยมีผลการวิเคราะห์ปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของการเลือก 
ผู้ใหญ่บ้าน แสดงรายะละเอียดดังตารางที่ 4.11  
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ตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ  
ความเหมาะสมของการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยน าปัจจัยทุกด้านเข้าในสมการ 

 
ปัจจัย B SEb 𝜷 t p-value 

ค่าคงที ่ -.568 .124  -4.593 .000  
ปัจจัยส่วนบุคคล:  หญิง1 .040 .043 .041 .932 .352 
สถานภาพ:  โสด2 .098 .060 .079 1.636 .103 
                 หย่าร้าง -.032 .068 -.022 -.475 .635 
อาย:ุ          ระหว่าง 21 – 29 ปี .188 .117 .087 1.613 .108 

  ระหว่าง 30 – 39 ปี .202 .078 .146 2.575 .010** 
  ระหว่าง 40 – 49 ปี .088 .065 .073 1.342 .180 
  ระหว่าง 50 – 59 ปี3 .024 .057 .022 .424 .672 

การศึกษา:   มัธยมศึกษา4 -.039 .055 -.037 -.713 .476 
                อนุปริญญา/ปวส. .201 .088 .112 -2.278 .023** 
                ปริญญาตรี .171 .082 .127 -2.084 .038** 
                สูงกว่าปริญญาตรี -.180 .169 -0.49 -1.066 .287 
อาชีพหลัก:   ข้าราชการ-บ านาญ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
.028 .089 .017 .318 .751 

  พนักงานบริษัทเอกชน .066 .164 .018 .405 .685 
  ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น .151 .110 .065 1.379 .169 
  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย .182 .075 .112 2.415 .016** 
  นักเรียน/นักศึกษา -.287 .151 -.088 -1.904 .058 
  รับจ้าง -.097 .068 -.064 -1.427 .154 

                แม่บ้าน5 .013 .101 .006 .130 .897 
คุณลักษณะ: ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร .016 .004 .254 3.760 .000** 
                 ด้านครอบครัวของผู้สมัคร .016 .005 .139 3.046 .002** 
                 ด้านนโยบายในการหาเสียง .017 .008 .142 2.120 .035** 
                 ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียง .006 .006 .058 1.063 .288 
                 ด้านผลงานท่ีผ่านมา .036 .006 .437 6.089 .000** 

SEest  = .398 
R = .611;    R2 = .374;    F = 9.597;    ** p-value < 0.05   

a. Dependent Varible: ระดับความเหมาะสมกับต าแหน่ง                   
กลุ่มอ้างอิง: 1เพศขาย  2สมรส   360 ปีข้ึนไป   4ประถมศึกษา   5อื่น ๆ 
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จากตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของการเลือกผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท ในปีพ.ศ. 2559 
และปี พ.ศ. 2560 ของประชาชนในการศึกษานี้ จะเห็นว่าปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการเลือกผู้ใหญ่บ้านในระดับค่อนข้างสูง โดยมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 
.611 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเหมาะสม ได้ร้อยละ 37.4 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ .398 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า มีปัจจัยด้านอายุ การศึกษา
และอาชีพหลัก ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การเลือกผู้ใหญ่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านครอบครัวของผู้สมัคร ด้านนโยบายการ
หาเสียงของผู้สมัครและด้านผลงานที่ผ่านมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่เพศ และสถานภาพ
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไม่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ใหญ่บ้าน 
อธิบายได้ดังนี้  

ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของผู้ใหญ่บ้านว่ามีความเหมาะสม ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ 
ปวส.ถึงระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพหลักเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของผู้ใหญ่บ้านว่ามีความเหมาะสมน้อยเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน 
พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านให้ความส าคัญด้านคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ิมมากขึ้น โดยจะมีความคิด
เห็นว่าผู้ใหญ่บ้านมีความเหมาะสมมากขึ้น เช่น มีบุคลิกภาพดีและวางตัวดี มีคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ดีเป็นมิตร เข้าพบได้ง่าย ไม่เคยต้องโทษหรือจ าคุกมาก่อน มีภูมิล าเนาและยัง
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นระยะเวลานาน และให้ความส าคัญด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านเพ่ิมมากขึ้นจะมีความคิดเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านมีความเหมาะสมมากขึ้น เช่น ท าคุณงามความดี
ให้แก่ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือไปร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน ต าบลหรืออ า เภออยู่เสมอ ตลอดจน
ร่วมงานกับทางราชการหรือหน่วยงานได้อย่างสม่ าเสมอ และให้ความส าคัญด้านครอบครัวของผู้สมัคร
เพ่ิมมากขึ้นจะมีความคิดเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านมีความเหมาะสมมากขึ้น เช่น เป็นครอบครัวที่มีฐานะทาง
การเงินดี คนในครอบครัวเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีชื่อเสียงในหมู่บ้าน และมีสมาชิกในครอบครัวเคยเป็น
นักการเมืองท้องถิ่น และให้ความส าคัญด้านนโยบายในการหาเสียง เช่น มีนโยบายที่จะท าประโยชน์
ให้พ้ืนที่ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ตรงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนโยบายนั้น มีการท างานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว  
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 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 

จากการแสดงความคิดเห็นของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท ในปี 
พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 ของการศึกษานี้ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่เด่นที่สุด 
และข้อเสนอแนะในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงความชื่นชอบเกี่ยวกับวาระการด ารง
ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยสรุปและรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นต่าง ๆ แสดงรายละเอียดตารางที่ 4.12  

 
ตารางที่ 4.12 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่เด่นที่สุด   

1. ดูแลลูกบ้านอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือลูกบ้านที่เดือดร้อน 67 17.01 
2. ช่วยงานจิตอาสา และพัฒนาหมู่บ้าน 35 8.88 
3. ให้ความเสมอภาค ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 20 5.08 
4. น าโครงการต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนคนในหมู่บ้าน 9 2.28 
5. มีการประชุมแจ้งข่าวสารประจ าทุกเดือน 7 1.78 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน   
1. ให้เอาใจใส่ดูแลลูกบ้าน ไม่ท างานหรือประโยชน์ส่วนตัว 49 12.44 
2. วางตัวเป็นกลาง ไม่เห็นแก่พรรคพวกของตัวเอง 38 9.64 
3. แก้ปัญหายาเสพติด การพนัน ในหมู่บ้าน 32 8.12 
4. รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 20 5.08 
5. ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 17 4.31 
6. น าความรู้พัฒนาหมู่บ้าน 16 4.06 
7. ไม่เป็นฐานเสียงของนักการเมืองหรือเป็นพรรคพวกนักการเมือง 8 2.03 
วาระการด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่ช่ืนชอบ   
1. วาระ 5 ปี  351 89.09 
2. วาระ 60 ปี 43 10.91 
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จากตารางที่ 4.12 แสดงรายละเอียดข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท เมื่อปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 ของการศึกษานี้ ในประเด็นต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ใหญ่บ้านคนปัจจุบันของหมู่บ้านที่เด่นที่สุด พบว่า ผู้มีสิทธิเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 138 คน มีความคิดเห็นใน 5 ประเด็นตามล าดับ คือ ผู้ใหญ่บ้านดูแลลูกบ้านอย่าง
ทั่วถึง ช่วยเหลือลูกบ้านที่เดือดร้อน คิดเป็นร้อยละ 48.60 รองลงไป คือ ผู้ใหญ่บ้านช่วยงานจิตอาสา 
และพัฒนาหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 25.40 ให้ความเสมอภาค ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก คิดเป็นร้อยละ 
14.50 และมี 2 ประเด็นที่มีสัดส่วนของความความคิดเห็นใกล้เคียงกัน คือ น าโครงการต่าง ๆ เข้ามา
ช่วยเหลือ สนับสนุนคนในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และมีประชุมแจ้งข่าวสารประจ าทุกเดือน   
คิดเป็นร้อยละ 5.10  

ข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 180 คน มีความคิดเห็นประเด็น
รวม 7 ประเด็นตามล าดับ คือ ผู้ใหญ่บ้านให้เอาใจใส่ดูแลลูกบ้าน ไม่ท างานหรือประโยชน์ส่วนตัว    
คิดเป็นร้อยละ 27.20 รองลงไป คือ วางตัวเป็นกลาง ไม่เห็นแก่พรรคพวกของตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 
21.10 แก้ปัญหายาเสพติด การพนัน ในหมู่บ้าน 17.80 รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 11.10 
ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได ้คิดเป็นร้อยละ 9.40 น าความรู้พัฒนาหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 8.90 และ
ไม่เป็นเครื่องมือนักการเมือง ฐานเสียงของนักการเมือง เป็นพรรคพวกนักการเมือง คิดเป็นร้อยละ 
4.40 

ส าหรับความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  
ที่ตนชื่นชอบ พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 394 คน มีความคิดเห็นประเด็นว่าวาระของการ
ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ควรเป็นวาระ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 89.10 ให้เหตุผลว่าสรุปได้ 2 ประเด็น คือ 
หากผู้ใหญ่บ้านมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี ท าให้ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน มีความ
กระตือรือร้นมากก่อเกิดการพัฒนาในหมู่บ้าน หรือหากหมู่บ้านใดผู้ใหญ่บ้านละเลยปฏิบัติหน้าที่ ด้วย
วาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปีนั้น จะท าให้สามารถเปลี่ยนไปเลือกผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ได้ ชาวบ้านไม่ต้อง
อดทนอดกลั้นกับวาระการด ารงต าแหน่งที่ยาวนานนั่นเอง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่ชื่นชอบ
วาระการด ารงต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.90 ให้เหตุผลสรุปได้ 2 ประเด็น คือ 
ประชาชนชื่นชอบผู้ใหญ่คนปัจจุบันจึงต้องการให้อยู่ด ารงต าแหน่งกันยาวนาน หมู่บ้านสงบ เพราะ    
เมื่อในหมู่บ้านมีการเลือกตั้งครั้งใด ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและการเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านมักจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มหรือที่เรียกว่าแบ่งพรรคแบ่งพวก ส่งผลให้คน
ในหมู่บ้านเกิดความแตกแยก ชาวบ้านไม่สามัคคีกัน เกิดความบาดหมางใจกัน และต้องใช้ระยะเวลา 
นานหลังการเลือกตั้งเพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน 

 



 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่องการเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัด
ชัยนาท เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท และเพ่ือศึกษาไปถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความ  
พึงพอใจ ด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตามนโยบาย ด้านคุณสมบัติความเป็นผู้น า ตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้ใหญ่บ้าน ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 ของจังหวัด
ชัยนาท จ านวน 394 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 2 ขั้น (Two stage stratified Random 
Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแล้ว สามารถสรุป อภิปรายผลและแสดงข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.90 อายุ 60 ปี ขึ้นไป สถานภาพสมรส การศึกษา
ระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 42.60 รองลงไประดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 32.00 และมีอาชีพ
หลักเป็นเกษตรกร ร้อยละ 55.10 ทุกคนไปใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา และส่วนใหญ่เลือก
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน มีการตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่บ้านด้วยตนเอง โดยศึกษาคุณสมบัติและข้อมูลต่าง ๆ
ของผู้สมัคร และในการเลือกใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พบรูปแบบการทุจริตในการเลือกตั้ง  
โดยการแจกเงินเพ่ือขอให้ลงคะแนนเสียงให้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.4 และมีรูปแบบอ่ืนที่เห็นได้
ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ แจกสิ่งของ เติมน้ ามันฟรี กินอาหารฟรี น าเงินไปช่วยงาน หาเสียงเกินจริง 
มีผู้สมัครจ านวนมากตัดคะแนนเสียงกันเอง รวมทั้งยกหนี้สินให้ทั้งหมด และเมื่อให้ตัวอย่างประเมิน
ระดับความเหมาะสมกับต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน โดยก าหนด 10 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 คือ 
มีความเหมาะสมกับต าแหน่งน้อยที่สุดเพ่ิมขึ้นไปตามล าดับจนถึงระดับ 10 คือ มีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 21.10 อยู่ในระดับ 10 มีความเหมาะสมกับต าแหน่งมากที่สุดและ
รองลงมา คือ ร้อยละ 15.20 อยู่ในระดับ 1 มีความเหมาะสมกับต าแหน่งน้อยที่สุด มีสัดส่วนใกล้เคียง
กับระดับ 8 ร้อยละ 14.50   
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 ส าหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา จะมีกิจกรรม
ที่เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 3 ช่วง คือ กิจกรรมก่อนการเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่จะไป
ตรวจสอบรายชื่อตนเองมากที่สุด และรองลงไปคือตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ส่วนกิจกรรม
วันเลือกตั้ง พบว่า ทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และกิจกรรมหลังการเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ติดตามผล
การเลือกตั้ง และจากคุณลักษณะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีการตัดสินใจเลือก  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา ประกอบด้วย 5 ด้าน มี 5 ระดับ คือ 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 
3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) และ 1 (น้อยที่สุด) พบว่า โดยภาพรวมคุณลักษณะผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน อยู่ ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.63) ค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านนโยบายในการหาเสียง 
อยู่ระดับมาก ( X = 3.78) ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร อยู่ระดับมาก ( X = 3.66) ด้านผลงานที่ผ่านมา
ของผู้สมัคร อยู่ระดับมาก ( X = 3.63) ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียง อยู่ระดับปานกลาง ( X = 3.21) 
และด้านครอบครัว อยู่ระดับน้อย ( X = 2.43) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านใน
จังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple 
Liner Regression Analysis) โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพหลักและคุณลักษณะผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน (มี 5 ด้าน คือ ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านครอบครัว
ของผู้สมัคร ด้านนโยบายในการหาเสียงของผู้สมัคร ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร และด้าน
ผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร) เป็นตัวควบคุม ซึ่งปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการเลือกผู้ใหญ่บ้านค่อนข้างสูง โดยมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .611 และสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมได้ ร้อยละ 37.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมาะสมของการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่  ปัจจัยอายุช่วง
ระหว่าง 30-39 ปี การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปวส. ถึงระดับปริญญาตรี การประกอบอาชีพหลัก
ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายและคุณลักษณะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านมี 4 ด้าน ตามล าดับ ได้แก่ 
ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร ด้านครอบครัวของผู้สมัครและด้าน
นโยบายในการหาเสียงของผู้สมัคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

จากความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่ได้
ด ารงต าแหน่งผ่านมาระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ปี ประกอบด้วย 3 ด้าน โดยความพึงพอใจมี 5 ระดับ 
คือ 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) และ 1 (น้อยที่สุด) พบว่า โดยภาพรวมการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน อยู่ระดับมาก ( X = 3.42) มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายด้านจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านความพึงพอใจ อยู่ระดับมาก ( X = 3.49) ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า อยู่ระดับมาก 
( X = 3.42) ด้านการปฏิบัติหน้าและงานตามนโยบาย อยู่ระดับปานกลาง ( X = 3.34)  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง “การเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านใน
จังหวัดชัยาท” ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาและได้ข้อมูลมาจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ในปี พ.ศ.2559 
และปี พ.ศ.2560 กรณีมีผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านว่างลง 49 ต าบล ของทั้ง 8 อ าเภอ ในจังหวัดชัยนาท 
เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านเดิมครบวาระอายุ 60 ปี หรือหมู่บ้านใดมีผู้ใหญ่บ้านไม่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ซึ่งประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ ทุก 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ให้มีการ
ประเมินผลผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งและด ารงต าแหน่งครบ 4 ปี  ดังนั้น ในปี พ.ศ.2563 จึงเป็น
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านกลุ่มนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งการประเมินผลมีคณะกรรมการ 
จ านวน 3 คน (นายอ าเภอแต่งตั้ง) ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านนั้นไม่น้อยกว่า 20 คน โดยจะประเมิน
ใน 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านคุณลักษณะ และด้านความพึงพอใจ โดยที่หากความคิดเห็น
ของประชาชนขัดแย้งกับคณะกรรมการ ให้นายอ าเภอแต่งตั้ง ชุดท างานค้นหาข้อเท็จจริงเพ่ือหาข้อยุติ 
ท าให้เห็นว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความส าคัญกับผู้ใหญ่บ้าน มิใช่เพียงมอบหมายภารกิจ “บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข” แก่ราษฏรเท่านั้น แต่ยังได้ตระหนักถึงภาพลักษณ์และการเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้
เหมาะสมกับต าแหน่งผู้ปกครองท้องที่และผู้ช่วยนายอ าเภอระดับหมู่บ้าน ดังนั้น การเลือกผู้ใหญ่บ้าน
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่งนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญและข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์  
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและก าหนดแผนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านให้
เหมาะสม และตรงกับความต้องการของประชาชน มากที่สุด สามารถอภิปรายผลจากการศึกษาได้
ดังนี้ 

1)  จากปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความ
เหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท ได้แก่ อายุ ช่วงระหว่าง 30 -39 ปี 
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. ถึงระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพหลักธุรกิจส่วนตัวหรือ
ค้าขาย โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธิติมา อ่ิมรัตน์, 2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และของ (พันธุ์ทิพา 
อัครธีรนัย, 2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครนายก พ.ศ. 2559 และของ (ดาวเรือง นาคสวัสดิ์, 2559) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย ปี พ .ศ.2559 สรุปว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกตั้งดังกล่าวนั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุ การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว โดยปัจจัยอายุ 30-39 ปี สอดคล้องในงานวิจัยของ (สมชาย วุฒิพิมลวิทยา, 2559) 
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ศึกษาการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการ พัฒนาประชาธิปไตยชุมชน กรณีศึกษา ต าบล
นาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สรุปว่า กลุ่มอายุช่วงระหว่าง 30-39 ปี มีกระบวนการ 
พัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนระดับสูง มากที่สุด 

จากผลการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
เป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีประสบการณ์การท างานและมีประสบการณ์การเลือกตั้งในระดับต่าง  ๆ มาแล้ว 
ประกอบกับมีการศึกษา มีเศรษฐกิจและสังคม อาจเห็นได้จากการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมานั้น 
ทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และส่วนใหญ่เลือกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน โดยมีการตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่บ้าน
ด้วยตนเอง มีการศึกษาคุณสมบัติและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัคร เห็นได้จากการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ก่อนการเลือกตั้งนั้น นอกจากจะไปตรวจสอบรายชื่อตนเองแล้ว ยังตรวจดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และดูประวัติผู้สมัครด้วย ประกอบกับกิจกรรมหลังการเลือกตั้ง ยังติดตามผลของการเลือกตั้งและยัง 
ติดตามยอดคนไปใช้สิทธิ ซึ่งสอดคล้องกับ (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2559) ที่กล่าวว่า 
กิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว จะน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่งที่ผู้มีสิทธิเลือก 
ใช้ประกอบการพิจารณา จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ดุลยพินิจในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและ
เมื่อท าการพิจารณาในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมกับต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน
คนปัจจุบัน จากระดับ 1 มีความเหมาะสมน้อยที่สุด เพ่ิมไปถึงระดับ 10 มีความเหมาะสมมากที่สุดนั้น 
พบว่า ระดับความเหมาะสมตั้งแต่ระดับ 8 ถึงระดับ 10 คิดเป็นร้อยละ 43.20  

2)  จากปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับในจังหวัดชัยนาท 
ได้แก่ คุณลักษะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 4 ด้าน ตามล าดับ คือ ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านผลงานที่
ผ่านมาของผู้สมัคร ด้านครอบครัวของผู้สมัคร ด้านนโยบายในการหาเสียง โดยผลการวิจัยดังกล่าวนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง , 2559) ที่เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความสนใจที่จะเลือกตัวบุคคลมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ (ลาวรรณ ท้ายเซ่ง, 2554) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่บ้านของผู้มี
สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่บ้านของผู้มี
สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในด้านคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร และด้านนโยบายและภาพลักษณ์ของผู้สมัคร
มีการตัดสินใจเลือกอยู่ในระดับมาก ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครมีการตัดสินใจเลือกอยู่ใน
ล าดับสุดท้าย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อ านาจ ศรีพระจันทร์, 2555) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการเลือกนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ศึกษาเฉพาะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านคุณสมบัติ
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ส่วนตัวของผู้สมัคร มีประสบการณ์ท างานสูง มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และในด้านนโยบาย
ของผู้สมัคร ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก  

จากผลการศึกษา คุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า อยู่ระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มี 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ตามล าดับสูงที่สุด คือ ด้านนโยบาย  
ในการหาเสียงของผู้สมัคร ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร ด้านกลยุทธ์  
ในการหาเสียงของผู้สมัคร อยู่ระดับปานกลาง ในขณะที่ด้านครอบครัวของผู้สมัคร อยู่ระดับน้อย   
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
ตามล าดับ พบว่า ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร และด้านผลงานที่ผ่านมา มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านครอบครัวของผู้สมัคร และด้านนโยบายในการหาเสียง ขณะที่ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงไม่มี 
อิทธิพล จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านให้ความส าคัญด้านคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ิมขึ้น  
จะมีความคิดเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านมีระดับความเหมาะสมมากขึ้น อาทิเช่น การมีบุคลิกภาพดีและวางตัวดี 
มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นมิตร สามารถเข้าพบได้ง่าย ไม่เคยต้องโทษ หรือ 
จ าคุกมาก่อน มีภูมิล าเนาและยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นระยะเวลานาน และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้ท า
คุณงามความดีให้แก่ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่นหรือไปร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน ต าบลหรืออ าเภออยู่เสมอ 
ตลอดจนร่วมงานกับทางราชการหรือหน่วยงานได้อย่างสม่ าเสมอ และให้ความส าคัญด้านครอบครัว
ของผู้สมัครเพิ่มมากขึ้นจะมีความคิดเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านมีความเหมาะสมมากขึ้น เช่น เป็นครอบครัวที่มี
ฐานะทางการเงินดี เป็นครอบท่ีมีชื่อเสียงในหมู่บ้าน คนในครอบครัวเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือมีสมาชิก
ในครอบครัวเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น และให้ความส าคัญด้านนโยบายในการหาเสียง เช่น นโยบาย
ท าประโยชน์ให้พ้ืนที่ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ตรงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนโยบายนั้น มีการท างาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

1)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายคือ 

(1)  จากผลการศึกษา พบว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ควรพิจารณาปัจจัยด้านต่าง ๆ 
เช่น คุณสมบัติของผู้สมัคร ครอบครัวของผู้สมัคร นโยบายของผู้สมัครที่ต้องการท าเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน ผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร ที่มีผลท าให้ได้รับคะแนนเสียงเพ่ิมข้ึนและได้รับการเลือกตั้ง 

(2)  จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในจังหวัดชัยนาทรับรู้รูปแบบและกระบวนการ
ทุจริตจากการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยควรจัดหาเจ้าหน้าที่ไปพบ
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ประชาชนในหมู่บ้านที่มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก่อนวันเลือกตั้ง เพ่ือให้ความรู้และให้ประชาชนทราบ
ถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับหมู่บ้านและชุมชนหากเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งจากการซื้อเสียง 

(3)  ควรหาวิธีป้องกันการซื้อเสียง เช่น ตัดสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งส าหรับผู้สมัครที่ซื้อ
เสียงหรือเลือกตั้งใหม่หากพบหลักฐานการซื้อเสียง  

(4)  จากผลการศึกษา พบว่า พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2551 ได้ก าหนด
วาระการด ารงแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 60 ปี เพ่ือให้ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับราษฎร
เป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง และสานต่อโครงการพัฒนาหมู่บ้าน แต่ประชาชนชื่นชอบวาระ
การด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านคราวละ 5 ปี มากกว่าวาระ 60 ปี เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านจะไม่ละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหวังจะได้รับการเลือกตั้งในครั้งหน้า 

2)  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการคือ 

(1)  การเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมา พบว่า คุณลักษณะของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ในด้าน
คุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านครอบครัวของผู้สมัคร ด้านนโยบายของผู้สมัครและด้านผลงานที่ผ่านมา
ของผู้สมัคร มีผลกับการตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่บ้านของประชาชน ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านควรพิจารณา
คุณสมบัติของตนเองก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง  

(2)  จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน     
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้านภาวะผู้น า และด้านความ  
พึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากประชาชนมีความคิดเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านเมื่อได้รับต าแหน่งแล้วยังปฏิบัติหน้ าที่และ
ดูแลเอาใจใส่ประชาชนในหมู่บ้านไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ใหญ่บ้านควรปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติหน้าที่
มากขึ้น 

(3)  จากการศึกษาพบว่าในการเลือกผู้ใหญ่ที่ผ่านมา ในปี พ.ศ.2559 และปี พ.ศ. 2560 
ของจังหวัดชัยนาทมีการซื้อสิทธิขายเสียงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแจกเงินและสิ่งของ การจ้าง
แรงงาน การน าเงินไปสนับสนุนวัด โรงเรียน การน ารถไปรับ-ส่ง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น 
กรมการปกครองควรจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือไปให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้านที่จะเลือกตั้งเพ่ือให้ความรู้
เรื่องวิธีการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ก านัน ต ารวจ อปพร.
คณะกรรมการการเลือกตั้ง อาสาสมัครการเลือกตั้ง เพ่ือช่วยกันสอดส่องการทุจริตการเลือกตั้ง ท าให้
การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเท่ียงธรรม 
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3)  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปคือ 

(1)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนในเรื่องคุณสมบัติของ
ผู้ใหญ่บ้านที่ต้องการในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีความแตกต่างกัน  

(2)  ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การมีส่วนร่วมทางการเมืองเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อระดับของความเหมาะสมของการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  

(3)  ควรมีการศึกษารูปแบบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่ผู้สมัครน ามาใช้ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
ในแต่ละพ้ืนที่ 

(4)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมกับต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านในวาระการด ารง
ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างวาระการด ารงต าแหน่ง 60 ปีและวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี โดย
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน 

(5)  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน   
ในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ในเรื่องหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
ให้มากยิ่งขึ้น  
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แบบสอบถามการเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชยันาท 
 
ค าชี้แจง  1. แบบสอบถาม มีทั้งหมด 6 ตอน แบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

เหตุผลและแรงจูงใจ ในการไปใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน คุณลักษณะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในการตัดสินใจ
เลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และ
ข้อเสนอแนะ ของผู้ตอบ    

2. ค าตอบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมีความส าคัญยิ่งในการน าไปสรุปวิเคราะห์ 
รวบรวมเป็นข้อเสนอและปรับปรุงการเลือกผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือก
ผู้ใหญ่บ้านต่อไป   

3. กรุณาตอบค าถามให้ครบทุกข้อ และท าเครื่องหมาย ลงใน  ตามความเป็นจริง  
4. เติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงลงในช่องว่าง 

*************************************************************************** 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  ให้ท่านเขียนเครื่องหมาย  เลือกค าตอบใน   ที่เป็นข้อมูลของท่าน ตามข้อต่อไปนี้ 
 

1. เพศ 
 ชาย  หญิง 

2. สถานภาพ 
 1. โสด  2. สมรส  3. หย่าร้าง/หม้าย  

3. อายุ 
 1.  21-29 ปี  2.  30-39 ปี  3. 40-49 ปี 
 4.  50-59 ปี  5.  60 ปีขึ้นไป 

4. ระดับการศึกษา 
 1. ประถมศึกษา  2. มัธยมศึกษา  3. อนุปริญญา /ปวส.  
 4. ปริญญาตรี  5. สูงกว่าปริญญาตรี 

5. อาชีพหลัก 
 1. เกษตรกร  2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ 
 3. พนักงานบริษัทเอกชน  4. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 5. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  6. นักเรียน/นักศึกษา  
 7. รับจ้าง  8. แม่บ้าน 
 9. อ่ืนๆ ระบ ุ..................................................... 

รหัสแบบสอบถาม     
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ตอนที่ 2 เหตุผลและแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 

ค าชี้แจง เขียนลงใน  เลือกข้อที่ตรงกับความคิดและการตัดสินใจไปเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
ครั้งที่ผ่านมา 

 
1. การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา ท่านไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนหรือไม่ 
 1. ไป     
 2. ไม่ไป 
 

ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือคนที่ท่านต้องการเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
 1.  ใช่ 
 2.  ไม่ใช่  

 
2. เหตุผลที่ท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา  
 1. เป็นหน้าที่ที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
 2. ต้องการให้ผู้ที่ท่านต้องการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 3. รู้จักกับผู้สมัคร เช่น เป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง หรือผู้มีพระคุณ 
 

3. การตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งที่ผ่านมาของท่านเป็นแบบใด  
 1. เลือกด้วยตัวท่านเองโดยศึกษาคุณสมบัติและข้อมูลผู้สมัคร 
 2. เลือกตามความคิดเห็นของคนในครอบครัว 
 3. เลือกเพราะมีบุญคุณ ช่วยเหลือท่านและครอบครัว 
 4. เลือกเพราะผู้สมัครให้สิ่งของ รางวัล หรือเงิน 
 

4. ผู้สมัครที่เลือกมีความสัมพันธ์กับท่านอย่างไร  
  1. เป็นคนในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องของท่าน 
  2. เป็นเพื่อนสนิทของท่าน (เพ่ือนเล่น เพ่ือนร่วมรุ่น เพ่ือนตาย) 
  3. เป็นเพื่อนร่วมงานกัน (เพ่ือนที่ท างานด้วยกัน เพ่ือร่วมสายอาชีพเดียวกัน) 
  4. เคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านมาก่อน 
  5. ไม่สนิทกันแต่เป็นคนในหมู่บ้านที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 

5. การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งท่ีผ่านมา ท่านเห็นว่ามีการน ารูปแบบใดต่อไปนี้มาใช้ในหมู่บ้าน 

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 



 102 

   1. การแจกเงิน เพ่ือให้ชาวบ้านไปเลือกผู้สมัคร 

  2. มีการย้ายคนเข้ามาในหมู่บ้าน เพ่ือให้เลือกผู้ที่ลงสมัคร 

  3. มีผู้สมัครเป็นจ านวนมาก เพื่อตัดคะแนนกันเอง 

  4. มีการแจกสิ่งของ ก่อนถึงวันลงคะแนนเสียง 

  5. มีการจ้างงาน โดยรับชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นจ านวนมากไปท างานในบ้านของผู้สมัคร 

ก่อนวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน 

  6. มีการน าเงินหรือสิ่งของไปช่วยงานต่างๆ ในหมู่บ้าน ก่อนวันเลือกตั้ง 

  7. มีการท าลายป้ายหาเสียง ใบปลิว ของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน 

  8. มีการน าเงินไปบริจาคให้วัด โรงเรียน หรือกลุ่มอาชีพ ก่อนวันเลือกตั้ง 

  9. มีการขมขู่ชาวบ้าน ขมขู่ผู้สมัครรายอื่นๆ 

  10. มกีารพาไปเที่ยว ไปดูงาน ยังสถานที่ต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  11. หาเสียงโดยการสร้างนโยบายขายฝันเกินจริง ที่ไม่น่าจะท าได้ 

  12. จัดยานพาหนะไปรับส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

  13. ยกหนี้สินให้ทั้งหมด 

 

6. ท่านคิดว่าผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันเหมาะสมกับต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านมากน้อยเพียงใด            
(ให้คะแนนระดับความเหมาะสมกับต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ถ้าท่านคิดว่าเหมาะสมน้อยสุด      
ให้ 1 คะแนน  เพิ่มข้ึนไปจนท่านคิดว่าเหมาะสมมากที่สุดให้ 10 คะแนน               
(วงกลมตัวเลขด้านล่างนี้ แทนคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่ท่านเลือก) 
 

 

 

 

 

 
 

 

0        1         2         3        4          5          6          7          8          9         10 

น้อยท่ีสุด มากที่สุด 
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ตอนที่ 3  รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา    
            ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  เขียน ลงใน  เลือกข้อที่ตรงกับรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน        

ครั้งที่ผ่านมา 
 

การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมาท่านมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งข้อใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

1.  กิจกรรมก่อนการเลือกตั้ง 

 1. ตรวจบัญชีรายชื่อว่าตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 

    2. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

    3. ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง 

    4. ฟังการปราศรัยนโยบายของผู้สมัคร 

    5. สอดส่องดูแลพฤติกรรมที่มิชอบ เช่น การจัดกิจกรรมของผู้สมัคร  

    6. ศึกษาประวัติผู้สมัครทุกคน 

    7. ให้ความรู้แก่ผู้อื่น ในเรื่องบัตรลงคะแนน จ านวนผู้สมัคร ประวัติผู้สมัคร  

 2.  กิจกรรมวันเลือกตั้ง 

    1. สังเกตการณ์การกระท าท่ีผิดปกต ิ

 2. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

   3. ร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

    4. แจ้งเหตุหากพบเหตุการณ์ผิดปกติ 

    5. ชักชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 6. ตรวจสอบดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกติกา 

 3.  กิจกรรมหลังการเลือกตั้ง 

    1. ติดตามผลการเลือกตั้ง 

    2. ติดตามผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

    3. ติดตามตรวจสอบการท างานของผู้แทนที่เราเลือก 

    4. แสดงพลังกลุ่มถอดถอน ถ้าพบว่าผู้สมัครมีการกระท าโดยมิชอบ 
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ตอนที่ 4  คุณลักษณะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในการตัดสินใจเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ผ่านมาของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าชี้แจง เขียน  ลงใน  ทีต่รงกับระดับการตัดสินใจเลือกผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา  
 ประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 4 ด้าน คือ  

1. ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร   2. ด้านนโยบายในการหาเสียงของผู้สมัคร  
3. ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร 4. ด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร 

 

คุณลักษณะผู้สมัครับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
ระดับความส าคัญ 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

 

ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. มีบุคลิก ลักษณะ และการวางตัวดี      
2. มีร่างกายปกติสมบูรณ์ ไม่พิการหรือผิดปกติ      
3. ผู้สมัครเป็นเพศเดียวกับท่าน      
4. มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป      
5. มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม      
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นมิตร      
7. อายุของผู้สมัคร      
8. ไม่เคยต้องโทษ มีคดีความ หรือจ าคุกมาก่อน      
9. มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาเป็นระยะ       

เวลานาน 
10. สามารถเข้าพบหรือติดต่อได้ง่าย      
11. ไม่มีประวัติพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติด      

และสิ่งผิดกฎหมาย 
 

ด้านครอบครัวของผู้สมัคร 
12. คนในครอบครัวเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน      
13. มีอิทธิพล มีชื่อเสียง ในหมู่บ้าน      
14. มีสมาชิกในครอบครัวเป็นนักการเมืองท้องถิ่น      
15. ฐานะทางการเงินดี      
16. มีนโยบายที่จะท าประโยชน์ให้พ้ืนที่      
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(ต่อ) 

คุณลักษณะผู้สมัครับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
ระดับความส าคัญ 

5 

มากที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยที่สุด 
 

ด้านนโยบายในการหาเสียงของผู้สมัคร 

17. มีนโยบายที่ตรงใจท่าน      
18. นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง      
19. มีนโยบายการท างานทั้งระยะสั้นและระยะยาว      
 

ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร 

20. เข้าไปหาเสียงกับท่านถึงท่ีบ้านด้วยตนเอง      
21. น าบุคคลที่ประชาชนในพื้นท่ีเคารพมาช่วยหาเสียง      
22. มีการใช้รถโฆษณาแห่รอบหมู่บ้าน       
23. ไม่หาเสียงโดยพูดโจมตีผู้สมัครคนอ่ืน ๆ       
24. ชี้แจงนโยบายให้ประชาชนรับทราบ      
 

ด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร 

25. มีการกระท าคุณงามความดีให้แก่ส่วนรวม      
26. ไปร่วมงานของคนในหมู่บ้านอยู่เสมอ เช่น งานบวช      

งานแต่งงาน งานศพ งานกฐิน เป็นต้น 
27. ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น      

ประชาชนในหมู่บ้าน ต าบล หรืออ าเภอ 
28. รับอาสาเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เพ่ือไปร่วมกิจกรรม      

ของต าบล อ าเภอ จังหวัดเป็นประจ า  
29. ร่วมท างานกับทางราชการหรือหน่วยงานอย่าง      

สม่ าเสมอ 
30. เคยเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองในท้องถิ่น       
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ตอนที่ 5  ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าทีข่องผู้ใหญ่บ้าน  

ค าชี้แจง  เขียน  ลงใน  ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าที่มีต่อการท างานของผู้ใหญ่บ้าน

ประกอบด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 3 ด้าน คือ  

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน     2. ด้านภาวะผู้น า       3. ด้านความพึงพอใจ  
 

 

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 

มากที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยที่สุด 
 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ และงานตามนโยบายของรัฐบาล 

1. ด าเนินการให้มีเสียงตามสายเพ่ือแจ้งเตือนภัย      

 เหตุร้ายที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน 

2. ให้การช่วยเหลือลูกบ้านที่เดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ      

 โดยขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดเวรยามหรือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งจุดตรวจ      

บริเวณหมู่บ้าน 

4. ประชุมลูกบ้าน เพ่ือพูดคุย รับเรื่องร้องทุกข์       
 ความเดือดร้อน ทุกข์ร้อนต่าง ๆ อย่างน้อยเดือนละครั้ง 

5. ประชุมประชาคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปี      

6. เป็นหัวหน้าด าเนินงานโครงการป้องกันยาเสพติด      
7. ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับ      

สถานการณ์ยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในหมู่บ้าน 
8. ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด      
9. จัดกิจกรรมเชิงป้องกันยาเสพติด เช่น กีฬา ดนตรี       
10. ด าเนินการก าจัดขยะในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ       
11. ดูแลหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุง      

ภูมิทัศน์ให้สวยงาม เช่น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้  

จัดท าลานกีฬา เป็นต้น 
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(ต่อ) 

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 

มากที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยที่สุด 
 

12. ด าเนินการขอรับการสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้าน       
 จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

13. มีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ      
 ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

14. ด าเนินงานกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน       
กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนกลางพัฒนา 

หมู่บ้าน ฯลฯ 

15. ส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น      

 ขอรับงบสนับสนุน จัดหาวิทยากรมาอบรม   

16. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการด าเนินงานตามหลัก      
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

17. รณรงค์ไม่ให้เล่นการพนันในหมู่บ้านหรือบ่อน      
การพนัน 

18. ร่วมออกตรวจตราสิ่งผิดกฏหมายในสถานบริการ      
 ต่าง ๆ และมิให้มีการค้าประเวณี 

19. ร่วมออกตรวจตราสถานประกอบการไม่ให้ใช้      
 แรงงานผิดกฏหมายหรือใช้แรงงานเด็ก 

20. ร่วมด าเนินการรณรงค์ในเรื่องระเบียบวินัย        
 การจราจรการสวมหมวกนิรภัย การใช้รถใช้ถนน 

ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า 

21. น าลูกบ้านช่วยกันพัฒนาแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน        
อยู่เสมอ 

22. ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที      
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(ต่อ) 

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 

มากที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยที่สุด 
 

23. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการพัฒนา      
หมู่บ้าน 

24. ท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส      
ตรวจสอบได้ 

25. มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ลูกบ้าน       
26. เป็นที่ปรึกษาที่ดี และคอยให้ค าแนะน าลูกบ้าน      

 ที่มีปัญหามาขอความช่วยเหลืออยู่เสมอ 

27. มีมนุษยสัมพันธ์ดี       
28. แต่งกายสุภาพ และเหมาะสมกับกาลเทศะ      
29. มีกิริยามารยาทเรียบร้อย วางตนได้อย่าง      

เหมาะสม 
30. มีวิธีการพูดให้ลูกบ้านคล้อยตาม        
31. ให้ความเสมอภาคกับทุกคน โดยไม่เห็นแก่       

พวกพ้อง 
32. วางตนเป็นกลางทางการเมืองไม่เข้าข้างการเมือง         

 

ด้านความพึงพอใจ 

33. ดูแลทุกข์และช่วยเหลือลูกบ้านอย่างท่ัวถึง       
34. มีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และให้ความ      

ร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ  

35. รับฟังความคิดเห็นของลูกบ้าน และมีส่วนร่วม       
 ในการท างานหรือตัดสินใจ 

36. ให้ค าแนะน าและเอาใจใส่ แก้ปัญหาให้ลูกบ้าน      
 เมื่อได้รับความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ  

 
(ต่อ) 
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การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 

มากที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยที่สุด 
 

37. ประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงาน        
 อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาให้ลูกบ้าน กรณีไม่สามารถ 

แก้ได้ด้วยตนเอง 

38. ด าเนินงานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน      
(อปพร.)เพ่ือตรวจตราบุคคลแปลกหน้า อาวุธ  

ยานพาหนะยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ในหมู่บ้าน 

39. ให้บริการด้านทะเบียนราษฎร บัตรประจ าตัว      
ประชาชนให้ลูกบ้านได้อย่างรวดเร็ว 

40. ด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน เพ่ือรับเรื่อง      
ร้องเรียนร้องทุกข์ รับเรื่องปัญหาความเดือดร้อน  

ของลูกบ้าน จัดให้มีการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม  

ข้อพิพาทโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 
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ตอนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

ในจังหวัดชัยนาท 

 

1. การปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านที่เด่นที่สุดของหมู่บ้านท่านคืออะไร 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................  

2.  หมู่บ้านของท่านมีปัญหาอะไรและท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน
อย่างไร  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................  
3. ท่านชื่นชอบวาระการด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านแบบใด เพราะเหตุใด  
 วาระ 60 ปี เพราะ ..........................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ............. 
 วาระ 5 ป ีเพราะ ................................................................................................... .......... 
 ............................................................................................................................. ............. 

 



ประวัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล อมรภัค  ทับทิมทวีโชค 
ประวัติการศึกษา จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป(บัญชี) 

สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 
ประสบการณ์การท างาน เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนต าบลเที่ยงแท้ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด

ชัยนาท 
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