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'l'he objective of this research lvas to study the attitude of peopie rowards the chcating

on elections ol'local administrative organizations in Satun Province. The methocl used rvas mixed method

research, the qualitative ressatch rvas in- deplh intenierv and it was analyzed by content analysis.

The quantitativo rcsearch collected questionnaires fi'onr 400 random samples by acciciental sarnpling.

The statistics used were percentage, rnean, Standard lleviation. Multiple Classification Analysis: MCA.

by gencralization.

The tesearch found that: 1) the attitudc of peoplc towards the cheating on elections of local

adminrstrative organizations in Satun Province ivas a high leic1. 2) denrographic factors, such as age and

occupation. had effects r:n tirc attitude of peoplc torvards the cheating on elections of local adrninistratir.e

organizations in Satun Province at Sig. 0.05.
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การเลือกตั้งถือเป็นกลไกท่ีส าคญัในการคดัสรรบุคคลเขา้สู่ระบบการเมือง โดยระบอบ
การเมืองแบบประชาธิปไตยให้ความส าคญักบัการเลือกตั้งอย่างมาก เพราะถือเป็นสัญลักษณ์ท่ี
ส าคญัของการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะในมิติการตดัสินใจในการเลือก
ตวัแทน (representative) ซ่ึงอยู่ในสถานะผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจแทนของผูใ้ช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง กระบวนการและขั้นตอนของการเลือกตั้งจึงเป็นส่ิงส าคญัในโครงสร้างทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย เพราะนอกจากประชาชนจะมีบทบาทในการตดัสินใจดงักล่าวแลว้ การแสดง
บทบาทภายใตก้ารเลือกตั้งของประชาชนยงัจ าเป็นตอ้งมีบทบาทในการเป็นผูต้รวจตรา (police) 
และตรวจสอบ (monitor) ให้กลไกการเลือกตั้งท่ีเกิดข้ึนนั้นตอ้งขบัเคล่ือนไปอย่างสอดคล้องกบั
มาตรของความยุติธรรมและนิติธรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กบัผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งสามารถ
อา้งอิงฐานท่ีมาความเป็นตวัแทนใหเ้ป็นท่ียอมรับไดจ้ริง 

การเลือกตั้งจึงยอ่มเป็นกลไกท่ีมีความส าคญัในทุกระดบั ซ่ึงรวมทั้งในระดบัชาติและระดบั
ทอ้งถ่ิน ดงัพบวา่ นบัตั้งแต่มีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 นั้น ก็เร่ิม
มีการจดัการเลือกตั้งในระดบัชาติ คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรข้ึน รวมทั้งมีการจดัการ
เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั และองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเทศบาลกนัตามล าดบั
กระบวนการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินถือเป็นการใช้อ านาจทางการเมืองท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชน
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วน
ต าบลซ่ึงประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลนั้นถูกตั้ งข้อสังเกตถึง
สถานภาพของความเป็นชุมชนเมืองท่ีมีความพร้อมทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมสูงกวา่ชนบท การ
เลือกตั้งในเขตเทศบาลซ่ึงมีขอ้จ ากดัด้านจ านวนของสมาชิกท่ีรัดกุมมากกว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพราะจ านวนสมาชิกข้ึนอยูก่บัจ  านวนหมุ่บา้น การแข่งขนัในการเลือกตั้งของเขตเทศบาลจึงมี
ลกัษณะท่ีชวนให้ตั้งขอ้สังเกตถึงรูปแบบและวิธีการแข่งขนัในการช่วงชิงคะแนนเสียงการเลือกตั้ง
ของผูส้มคัรสมาชิกสภาเทศบาล  
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กระบวนการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นเร่ืองท่ีสะทอ้นถึงความเป็นรูปแบบปกติโดยทัว่ไปท่ี
เนน้การหาเสียงในลกัษณะต่างๆ เช่น ติดป้ายหาเสียง การเดินรณรงคห์าเสียง และการเดินแจกบตัร
แนะน าตวั เป็นตน้ อยา่งไรก็ดีในอีกดา้นหน่ึงก็พบรูปแบบการแข่งขนัท่ีใชว้ิธีการท่ีขดักบักฎหมาย
การเลือกตั้ง จนนบัไดว้า่เป็นการทุจริตการเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ  

นอกจากน้ี ในงานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาถึงการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จ.สตูล เน่ืองจากเป็นเขตพื้นท่ีท่ีเป็นตวัอย่างท่ีมีความน่าสนใจทั้งดา้นการเป็นตวัแทนท่ีดี
ของจงัหวดัในภาคใต ้และมีจ านวนประชาชนท่ีมีความหลากหลายทั้งท่ีนับถือศาสนาพุทธและ
อิสลาม โดยการวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาถึงทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ.สตูล โดยเฉพาะปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของประชาชนต่อการ
ทุจริตการเลือกตั้งอนัยอ่มทราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งในระดบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงนบัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาทางการเมืองของไทยในอนาคต 
 
1.2 วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดับทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

1. ทราบถึงระดับทัศนคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ.สตูล 

2. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ.สตูล 

3. ทราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งในระดบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
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1.4 ขอบเขตกำรวจัิย 
1. การวิจยัเร่ือง “ทัศนคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล” น้ีเป็นการวจิยัเชิงผสานวิธี โดยการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่มีการเปิดเผยรายช่ือผูใ้ห้
สัมภาษณ์ และการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) เน้นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) กับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชัด จ านวน 400 คน ซ่ึงเป็น
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล จ.สตูล 

2. การวิจยัน้ีจดัเก็บขอ้มูล โดยเน้นประสบการณ์การเลือกตั้งในอดีตของประชาชนผูใ้ห้
สัมภาษณ์และผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไม่เนน้การเลือกตั้งคร้ังใดคร้ังหน่ึง โดยเร่ิมจดัเก็บขอ้มูลตั้งแต่
วนัท่ี 1 มีนาคม – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
1.5 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. รายได ้

 
ควำมสนใจข้อมูลข่ำวสำรทำง

กำรเมือง 

 

ทัศนคติของประชำชนต่อกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สตูล 
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1.5.1 ตัวแปรในกำรวจัิย 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 1. เพศ 2. อายุ 3. อาชีพ และ 4. รายได ้
และความสนใจขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ.สตูล 

1.5.2 สมมติฐำนกำรวจัิย 
ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อายุ 3. อาชีพ และ 4. รายได้ และความสนใจ

ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองมีอิทธิพลต่อทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ.สตูล 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ความสนใจขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง หมายถึง การติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง
ของประชาชนผา่นส่ือต่างๆ 

ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ.สตูล 
 การทุจริตการเลือกตั้ง หมายถึง กลยทุธ์ทุจริตการเลือกตั้ง จ  าแนกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ 
ไดแ้ก่ การทุจริตในส่วนภาครัฐหรือเจา้หน้าท่ีรัฐ การทุจริตในส่วนผูส้มคัรท่ีมีจ  านวนนอ้ย และการ
ทุจริตในส่วนท่ีมีผูส้มคัรหรือคู่แข่งจ านวนมาก  

การทุจริตในส่วนภาครัฐหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ หมายถึง การอาศัยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจใน
กระบวนการเลือกตั้งใหช่้วยผูส้มคัรทุจริตการเลิกตั้งได ้

การทุจริตในส่วนผูส้มคัรท่ีมีจ  านวนนอ้ย หมายถึง การสร้างความพยายามให้คู่แข่งถอนตวั
จากการลงสมคัรรับเลือกตั้ง เช่น การวา่จา้งใหถ้อนการสมคัร การข่มขู่ใหเ้กรงกลวั เป็นตน้ 

การทุจริตในส่วนท่ีมีผูส้มคัรหรือคู่แข่งจ านวนมาก หมายถึง การจดัตั้งหัวคะแนนจ านวน
มากเพื่อการซ้ือเสียง การเขา้หาผูมี้อิทธิพลในกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ช่วยเหลือในการระดม
คะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นตน้  

  
 

 



บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 

 การวิจยัเร่ือง “ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล” มีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 2.2 แนวคดิเร่ืองการทุจริตการเลือกตั้ง 

2.3 แนวคดิการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  

 2.4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวดัสตูล 

 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

2.1 แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 คาํว่า “การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (local government)” มีนักวิชาการให้ความหมายโดยรวม

ไวอ้ยา่งคลา้ยคลึงกนั อาทิ 

Wit (1967) ให้ความหมายวา่ การปกครองทอ้งถ่ิน คือ การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอ้าํนาจ 

หรือหกระจายอาํนาจไปให้รัฐบาลทอ้งถ่ิน โดยให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้อาํนาจในการปกครอง

ร่วมกนัทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหารทอ้งถ่ินตามหลกัการท่ีว่าถา้อาํนาจการปกครองมา

จากประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้ รัฐบาลของทอ้งถ่ินก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน

และเพื่อประชาชน 

 

 Clarke (1957) สรุปคาํว่า การปกครองทอ้งถ่ิน เป็น หน่วยการปกครองในระดบัทอ้งถ่ินท่ี

ทาํหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบเก่ียวขอ้งกับการให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ีหน่ึงพื้นท่ีใด

โดยเฉพาะ และหน่วยการปกครองดงักล่าวน้ียงัคงจดัตั้งและอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลกลาง 

 

 Robson (1953:574) อธิบายว่า การปกครองทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยการปกครองซ่ึงรัฐไดจ้ดัตั้ง

ขึ้น และให้มีอาํนาจปกครองตนเอง ซ่ึงมีสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งมีองค์กรท่ีทาํหน้าท่ีในการ

ปกครอง เพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินนั้นๆ 
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 ดังนั้ นการปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงเป็นหน่วยการปกครองในท้องถ่ินท่ีได้รับอาํนาจ

บางส่วนจากการกระจายอาํนาของรัฐท่ีมีบทบาทและอาํนาจในการปกครองภายในขอบเขตท่ี

ส่วนกลางกาํหนด 

 

ทั้งน้ีจงัหวดัสตูลเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ใตสุ้ดของประเทศไทยทางชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ซ่ึงเป็น

ชายฝ่ังทะเลทางดา้นตะวนัตกของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 6 องศา 4 ลิปดา ถึง 7 องศา 2 

ลิปดาเหนือ กับเส้นแวงท่ี  99 องศา 5 ลิปดา ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่ างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ 973 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 2,478.997 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

1,549,361 ไร่ เป็นลาํดบัท่ี 63 ของประเทศ และลาํดบัท่ี 12 ของภาคใต ้รองลงมาคือ จงัหวดัปัตตานี

และจงัหวดัภูเก็ต มีพื้นท่ีติดต่อกบัจงัหวดัตรังทางทิศเหนือ จงัหวดัสงขลาทางทิศตะวนัออก และรัฐ

ปะลิส ประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดน (ทางทิศใต)้ ยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดต่อฝ่ังอนัดา

มนัยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร เป็นพื้นท่ีเกาะประมาณ 88 เกาะ 

 

 อีกทั้ งพื้ น ท่ีจังหวัดสตูลทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขา

สลบัซับซ้อน โดยมีทิวเขาท่ีสําคญัแบ่งเขตประเทศไทยกบัประเทศมาเลเซีย คือ ทิวเขาบรรทดัและ

ทิวเขาสันกาลาคีรี พื้นท่ีของจงัหวดัค่อย ๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลดา้นทิศตะวนัตกและทิศใต ้โดยยงัมี

ภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่าง ภูเขาท่ีสําคัญ ได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาใหญ่ เขา

ทะนาน และเขาพญาวงั และมีท่ีราบแคบ ๆ ขนานไปกบัชายฝ่ังทะเล ถดัจากท่ีราบลงไปเป็นพื้นท่ีป่า

ชายเลนนํ้าเค็มขึ้นถึง อุดมไปดว้ยป่าแสมและป่าโกงกาง สตูลเป็นจงัหวดัท่ีไม่มีแม่นํ้ าไหลผ่าน คงมี

แต่ลาํนํ้าสั้น ๆ ตน้นํ้าเกิดจากภูเขาทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกของจงัหวดั 

 

 นอกจากน้ี จงัหวดัสตูลมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจาํนวน 42 แห่ง ได้แก่ อบจ.สตูล 

เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตาํบลกาํแพง เทศบาลตาํบลคลองขุด เทศบาลตาํบลควนโดน เทศบาล

ตาํบลเจ๊ะบิลงั เทศบาลตาํบลฉลุง เทศบาลตาํบลทุ่งหวา้ อบต.กาํแพง อบต.เกตรี อบต.เกาะสาหร่าย 

อบต.ขอนคลาน อบต.เขาขาว อบต.ควนกาหลง อบต.ควนขนั อบต.ควนโดน อบต.ควนโพธ์ิ อบต.ค

วนสตอ อบต.ตาํมะลงั อบต.ท่าแพ อบต.ท่าเรือ อบต.ทุ่งนุ้ย อบต.ทุ่งบุหลงั อบต.ทุ่งหวา้ อบต.นา

ทอน อบต.นํ้ าผุด อบต.นิคมพฒันา อบต.บ้านควน อบต.ปากนํ้ า อบต.ป่าแก่บ่อหิน อบต.ปาล์ม

พฒันา อบต.ปูยู อบต.แป-ระ อบต.ย่านซ่ือ อบต.ละงู อบต.วงัประจนั อบต.สาคร อบต.แหลมสน 

และอบต.อุใดเจริญ 
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 ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ีต่างมีบทบาทสาํคญัในการบริหารจดัการและพฒันาใหทุ้ก

พื้นท่ีใน จ.สตูลนั้นมีพฒันาและปรับตวัไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาของประเทศ อนั

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ ของ จสตูล 

 

 อย่างไรก็ดีโครงสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ จ.สตูลนั้นเป็นรูปแบบผูบ้ริหาร

และสภา (executive – council) โดยหลกัการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบน้ีอยู่บนแนวคิดการแบ่งแยก

อาํนาจ (separation of Power) โดยมุ่งป้องกนันการฉ้อฉลอาํนาจโดยฝ่ายนิติบญัญติัหรือฝ่ายบริหาร 

หรือแมแ้ต่ฝ่ายตุลาการ จึงทาํให้เกิดการเลือกตั้งทั้งสองฝ่ายเขา้มาสู่ฐานอาํนาจทางการเมืองทอ้งถ่ิน

โดยตรงจากการเลือกตั้ งของประชาชนเช่นเดียวกัน ในระดับท้องถ่ินนั้ นทั้ งผู ้บริหาร หรือ

นายกเทศมนตรี (mayor) ก็ดี ไม่ว่าในลกัษณะเขม้แข็งหรืออ่อนแอก็ตาม และสมาชิกสภานั้น ต่าง

จะตอ้งเป็นผูท่ี้ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน กล่าวคือนายกเทศมนตรีจะเป็นบุคคลท่ี

ไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เช่นเดียวกบัสมาชิกสภา ซ่ึงอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 4 ปี 

ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าระบบดงักล่าวก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัระบบการปกครองของรัฐ หรือการปกครอง

ระดบัชาติ คือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เป็นบุคคลท่ีได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน เพราะ

สมาชิกสภาหลงัฝ่ายนิติบญัญติัก็ไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเช่นเดียวกนั นอกจากน้ี

รูปแบบดังกล่าวยงัสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อยๆ ได้แก่ ผูบ้ริหารมีอาํนาจมาก (strong 

executive) ผู ้บ ริห ารมี อําน าจน้อย (weak - executive) และผู ้บ ริห ารมีสั มพัน ธภาพ กับ ส ภา 

(compromise types of government)  

 

2.2 แนวคิดเร่ืองการทุจริตการเลือกตั้ง 

 งานวิจยัน้ีไดใ้ช้กรอบแนวคิดจากงานเร่ือง “กลโกงการเลือกตั้ง” (ชาญชยั จิตรเหล่าอาพร. 

2558) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ถึงการทุจริตการเลือกตั้ง โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 

 การพิจารณาว่าโครงสร้างการเมืองการปกครองลกัษณะใดท่ีเอ้ือต่อการทุจริตนั้นจะพบว่า 

ภายใตโ้ครงสร้างทางการเมืองในแบบท่ีเคยเกิดในสังคมไทยนั้นมีหลายสาเหตุท่ีช้ีให้เห็นว่าเป็น

ช่องทางท่ีเอ้ือให้กระบวนการทุจริตสามารถกระทาํไดโ้ดยง่าย ซ่ึงการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในระบบการ

เลือกตั้งนั้น อาจเรียกได้ว่า “การประมูลตั้ง” เพราะตรงกับความหมายในเชิงพฤติกรรมมากกว่า 

“การเลือกตั้ง”  

 



8 
 

เม่ือพิจารณาปัญหาสําคัญในกระบวนการเลือกตั้งของไทยพบว่ามีตัวแปรสําคัญหลาย

ประการท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางการเมืองในระบบรัฐสภา โดยมีมูลเหตุท่ีเป็นปัญหาใน

เชิงโครงสร้างก็คือการคัดกรองปัจเจกบุคคลเข้าสู่ระบบการเมืองตั้ งแต่ระดับท้องถ่ินไปจนถึง

ระดบัชาติ ดงัตวัช้ีวดัหน่ึงท่ีสะทอ้นถึงปัญหาดงักล่าวไดก้็คือ จาํนวนใบแดงและใบเหลืองจาํนวน

มากท่ีเกิดจากการตรวจพบการทุจริตการเลือกตั้งในแต่ละคร้ังตามขอ้ร้องเรียนหลงัการเลือกตั้ง โดย

ตน้ตอของปัญหาส่วนหน่ึงมีความสัมพนัธ์กับประเด็นเร่ือง “ความยุติธรรมท่ีเกิดขึ้นในกระบวน

เลือกตั้ง” เน่ืองจากผลการคดักรองนกัการเมืองหลงัไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ในระดบัต่างๆ แลว้ สถานภาพความเป็นตวัแทนของผูช้นะการเลือกตั้งไดเ้กิดขึ้นทนัที อยา่งไรก็ตาม

แมบุ้คคลเหล่านั้นจะไดรั้บใบเหลืองให้มีสิทธิกลบัไปลงสมคัรรับเลือกตั้งใหม่เพราะมีเหตุให้เช่ือว่า

ยงัขาดความโปร่งใส หรือใบแดงอนัเป็นผลให้พน้สถานภาพสมาชิกสภาพความเป็นตวัแทนไปเลย

ก็ตาม ยอ่มแสดงวา่กระบวนการเลือกตั้งท่ีเคยเกิดขึ้นนั้นขาดความยติุธรรม 

  

การเลือกตั้ งท่ีบริสุทธ์ิจึงถือเป็นพื้นฐานสําคัญของการสร้างระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยท่ีประชาชนได้ใช้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองบนสิทธิของ

พลเมืองอย่างเท่าเทียม การแสดงออกดงักล่าวสามารถทาํไดท้ั้งในฐานะของผูอ้อกสิทธิเลือกตั้งและ

ผูล้งสมัครรับเลือกตั้ง ความลม้เหลวจากการเลือกตั้งท่ีมีการทุจริตย่อมเป็นภาพสะท้อนถึงความ

ลม้เหลวของการสร้างตวัแทนทางการเมืองในสภาระดับต่างๆ ตามไปดว้ย อีกทั้งยงัทาํให้เกิดขอ้

กงัขาตามมาถึงคุณสมบติัของตวัแทนท่ียงัทาํหนา้ท่ีในสภาระดบัต่างๆ นั้นวา่มีความโปร่งใสมากพอ

จริงหรือไม่  

 

การใช้เงินเพื่อซ้ือเสียงเลือกตั้ งกลายเป็นข้อกล่าวหาหลักสําหรับการล้มกระบวนการ

เลือกตั้งคร้ังท่ีผ่านมา หรือเพื่อกาํจดัคู่แข่งทางการเมือง และถือเป็นเหตุผลท่ียงัคงเป็นปัญหามาโดย

ตลอด ดงัพบว่าสถิติการเคล่ือนไหวทางการเงินสูงขึ้นเกินกว่าระดับการอนุญาตให้ใช้เงินหาเสียง

เลือกตั้งตามกฎหมายในเขตหรือพื้นท่ีในช่วงท่ีมีการเลือกตั้ง ดงันั้นจาํนวนเงินทุนของผูส้มคัรจึง

กลายเป็นยุทธปัจจยัท่ีสําคญัต่อการลงแข่งขนัในทางการเมือง ถึงแมห้ลกัสําคญัประการหน่ึงของ

อุดมการณ์การเมืองแบบเสรีนิยมจะมุ่งเน้นความเสมอภาคท่ีจุดเร่ิมตน้ แต่จุดเร่ิมตน้ดงักล่าวกลบั

กลายเป็นปัญหาของความไม่เท่าเทียมของทุนในการแข่งขนั เพราะส่งผลให้จุดเร่ิมตน้ในการลง

สมคัรรับเลือกตั้งนั้นเวน้ช่วงระยะทางในการออกตวัไดแ้ตกต่างกนั  
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มูลเหตุท่ีนําไปสู่ระบบการประมูลในกระบวนการเลือกตั้ง 

 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองของไทยตลอดระยะเวลากว่า 8 ทศวรรษได้ช้ีให้เห็นว่า 

ภายใตโ้ครงสร้างทางการเมืองท่ีสลบัซับซ้อนไปด้วยสถาบันทางการเมืองต่างๆ มากมายนั้น ได้

ก่อใหเ้กิดการปรับบทบาทของกลุม่ผลประโยชน์ต่างๆ อนัเกิดจากผลกระทบของปัจจยัแวดลอ้มทาง

การเมืองในหลายมิติ กล่าวคือ การคงอยู่ของวฒันธรรมทางการเมืองแบบอาํนาจนิยมภายใตร้ะบบ

อุปถมัภ์ การเปล่ียนท่าทีในการแสดงบทบาททางการเมืองของกลุ่มทุนหรือนักธุรกิจเอกชน และ

ความอ่อนแอของกลไกในกระบวนการตรวจสอบการทาํงานทั้งในและนอกสภา โดยมีประเด็นใน

การพิจารณาพอสังเขปดงัน้ี 

 

1.วฒันธรรมทางการเมืองแบบอาํนาจนิยมภายใตร้ะบบอุปถมัภท่ี์อิงอาศยันโยบายประชา

นิยม  

เม่ือพิจารณาบริบทการเมืองไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 จะพบว่า

โครงสร้างทางสังคมไทยยงัปรากฏให้เห็นในเชิงประจกัษ์ถึงการยอมรับหรือความกลวัต่อการทา้

ทายการมีอาํนาจของผูมี้อิทธิพลทางการเมือง จนกระทัง่ทาํให้เกิดปัญหาท่ีเรียกว่า “การสกัดกั้น

ตนเอง (self-censorship)” เหมือนท่ีเกิดขึ้นในบางประเทศท่ีผูป้กครองใช้อาํนาจข่มขู่ คุกคาม หรือ

ทาํใหห้วาดกลวัจนประชาชนไม่กลา้แสดงออกทางการเมืองดงัในกรณีของสิงคโปร์ ซ่ึงการสกดักั้น

ตนเองดงักล่าวส่งผลให้ประชาชนท่ีผ่านการกล่อมเกลาทางสังคม (socialization) ถึงการยอมจาํนน

ต่อผูมี้อิทธิพลหรือมีอาํนาจยอ่มเป็นส่ิงท่ีควรกระทาํ ประกอบกบัการดาํรงอยูข่องระบบอุปถมัภ ์ท่ีมี

อยู่มาอย่างยาวนานในสังคมไทย ย่อมทาํให้การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นมองเห็นการเป็นผูรั้บท่ีเงียบเฉยย่อม

เป็นการเหมาะสม 

 

 อยา่งไรก็ตาม ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนกัการเมืองในฐานะผูใ้ห้กบัประชาชนท่ีอยูใ่นฐานะของ

ผูรั้บ จึงเป็นการแสดงออกในเชิงพฤติกรรมของความพร้อมในการยอมรับหลกัการแลกเปล่ียนใน

เชิงอุปถัมภ์ด้วยการหยิบยื่นนโยบายประชานิยมเพื่อมุ่งหวงัครอบงาํประชาชนให้เกิดการพึ่งพิง

นกัการเมืองมากกว่าการแลกเปล่ียนในเชิงผลประโยชน์ต่างตอบแทนท่ีคาํนึงถึงความตอ้งการของ

คนส่วนใหญ่ การแลกเปล่ียนในเชิงอุปถมัภย์อ่มเป็นส่ิงท่ีกลายเป็นปัญหาในมิติของการพิทกัษรั์กษา

สิทธิทางการเมืองของพลเมือง เพราะเป็นการแสดงถึงการยอมจาํนนของประชาชนต่อผูมี้บุญคุณ

โดยไม่อาจโต้แยง้ได้ ซ่ึงต่างจากการแลกเปล่ียนเพื่อผลประโยชน์ต่างตอบแทน กล่าวคือ การ

แลกเปล่ียนในลกัษณะน้ีเป็นการคาดหวงัและการมอบถึงผลประโยชน์ซ่ึงต่างฝ่ายต่างปรารถนาต่อ

กนัและกนั จึงมีมิติของการแสดงออกอยา่งเท่าเทียมของทั้งสองฝ่ายในการเป็นทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ ดงัท่ี
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ประชาชนจะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์จากส่ิงท่ีเรียกร้องต่อนักการเมืองและเม่ือนกัการเมืองมอบให้

แลว้ก็จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนกลบัดว้ยคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือเสียงสนับสนุน ซ่ึงถือว่า

เป็นไปตามหลกัการตลาดทางการเมือง   

 

 2.การปรับเปล่ียนบทบาททางการเมืองของกลุม่ทุน  

กลุ่มธุรกิจการเมืองเกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยเหตุผลทางโครงสร้าง และความสัมพนัธ์

ทางอาํนาจระหว่างอาํนาจทางการเมืองและอาํนาจทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยชนชั้นนําทาง

การเมือง และชนชั้นนําทางเศรษฐกิจ ซ่ึงทั้งสองกลุ่มมีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกันและกัน อย่างไรก็ดี 

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นปัจจยัหรือช่องทางท่ีสําคญัท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจ 

เขา้มาเป็นมีบทบาททางการเมืองด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ผ่านระบบพรรคการเมือง กลุ่มนักธุรกิจท่ี

กลายมาเป็นนักการเมือง สามารถใช้อาํนาจทางการเมืองในการผลกัดนันโยบายสาธารณะต่างๆ 

โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจจนส่งผลทาํให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อีก

ดา้นหน่ึงกลบัทาํให้มีการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจการเมืองมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ทาํให้

หลายนโยบายตอบสนองหรือใหป้ระโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจมากกวา่ประชาชน 

 

 สภาพปัญหาดังกล่าวถือเป็นตวัช้ีวดัท่ีบ่งบอกถึงความลม้เหลวในแง่การสร้างโอกาสให้

ประชาชนโดยทัว่ไปให้เขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะของการเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีมี

โอกาสชนะ บทบาทการนาํของภาคประชาชนในการต่อสู้กบับทบาทของนักธุรกิจการเมืองยงัไม่

สามารถตา้นทานอิทธิพลของการแสดงบทบาทใหม่ของกลุ่มทุนในคราบนกัการเมืองได ้เน่ืองจาก

กลุ่มทุนมีศกัยภาพในการระดมทรัพยากรสูงกวา่  

 

3.ความอ่อนแอของกลไกในกระบวนการตรวจสอบ  

ความอ่อนแอของกลไกในกระบวนการตรวจสอบสามารถพิจารณาไดจ้ากปรากฏการณ์

ในช่วงระยะหน่ึงทศวรรษเศษท่ีผ่านมา จะพบว่า หลงัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ พ.ศ.

2550 ได้ส่งผลให้เกิดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีในการพิจารณา

ตดัสินลงโทษเพื่อทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐเพื่อให้เกิดความชอบธรรมและเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณชนก็ตาม แต่องคก์รอิสระเหล่าน้ีกลบัถูกแทรกแซง หรือทา้ทายอาํนาจรัฐมา

โดยตลอด ดว้ยวิธีการต่างๆ มากมายนอกเหนือจากการให้สินบน เช่น การส่งคนของกลุ่มทุนเขา้ไป

ทาํหน้าท่ี การขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ี การใช้วิธีการให้ยอมสยบ การใช้วิธีการทาํให้กลวั หรือ

แมแ้ต่การใชก้ลุ่มการเมืองเขา้กดดนั เป็นตน้  
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ดว้ยเหตุขา้งตน้ เม่ือระบบการตรวจสอบอ่อนแอหรือขาดศกัยภาพในการทาํงาน องค์กร

เหล่าน้ียอ่มมิอาจเป็นสถาบนัทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลมากพอในการถ่วงดุลยแ์ละเป็นท่ียาํเกรงของผู ้

ท่ีอิงแอบการใช้อาํนาจรัฐในทางมิชอบได ้จึงนับว่าเป็นอนัตรายอย่างยิ่งต่อการพฒันาองค์กรหรือ

หน่วยงานรัฐให้กา้วพน้ไปสู่ความเป็นสถาบนัทางการเมืองท่ีแทจ้ริงได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐสภาท่ี

ถือเป็นองคก์รอนัดบัตน้ๆ ในการแสดงบทบาทดงักล่าว 

 

จากปัจจยัแวดลอ้มทางการเมืองทั้งหมดข้างตน้ต่างสะท้อนให้เห็นว่า ลว้นเป็นช่องทาง

สําคัญท่ีเอ้ือให้เกิดการใช้เงินในการเลือกตั้ ง จนเกิดเป็นระบบการแข่งขันด้วยการประมูลใน

กระบวนการเลือกตั้งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนไดต้วัแทนหรือสมาชิกรัฐสภาท่ีมาจากการประมูล ซ่ึง

แตกต่างจากแนวคิดและหลกัการเลือกตั้งตามกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

 

 จากขา้งตน้ไดส้ะทอ้นให้เห็นว่า เงินถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัสําหรับการดาํเนินกิจกรรม

การทุจริต แมใ้นระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีการเลือกตั้งขนาดเล็กก็ตามก็ยงัพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไปไดว้่า การซ้ือ

สิทธิขายเสียงเป็นเร่ืองของการต่อรองทางการเมืองท่ีทุกคนยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีสร้างความยุติธรรม

ในการไดป้ระโยชน์ทางการเมืองโดยตรงท่ีสุดหรือมีความเป็นรูปธรรมท่ีสุดแก่ประชาชน ทั้งน้ีกล

ยุทธ์โกงการเลือกตั้งท่ีจะนาํเสนอนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ การโกงในส่วนภาครัฐ

หรือเจา้หนา้ท่ีรัฐ การโกงในส่วนผูส้มคัรท่ีมีจาํนวนน้อย และการโกงในส่วนท่ีมีผูส้มคัรหรือคู่แข่ง

จาํนวนมาก โดยพบวา่มีการใชเ้งินในแต่ละประเภทใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง  

 

ดงันั้นการทุจริตการเลือกตั้ง หมายถึง กลยทุธ์ทุจริตการเลือกตั้ง จาํแนกออกเป็น 3 ประเภท

ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ การทุจริตในส่วนภาครัฐหรือเจา้หน้าท่ีรัฐ การทุจริตในส่วนผูส้มคัรท่ีมีจาํนวนน้อย 

และการทุจริตในส่วนท่ีมีผูส้มคัรหรือคู่แข่งจาํนวนมาก  

ประเภทแรก การทุจริตในส่วนภาครัฐหรือเจา้หน้าท่ีรัฐ ก็คือการอาศยัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอาํนาจ

ในกระบวนการเลือกตั้งใหช่้วยผูส้มคัรทุจริตการเลิกตั้งได ้

ประเภทท่ีสอง การทุจริตในส่วนผูส้มคัรท่ีมีจาํนวนน้อย หมายถึง การสร้างความพยายาม

ให้คู่แข่งถอนตวัจากการลงสมคัรรับเลือกตั้ง เช่น การว่าจา้งให้ถอนการสมคัร การข่มขู่ให้เกรงกลวั 

เป็นตน้ 

และประเภทท่ีสาม การทุจริตในส่วนท่ีมีผูส้มคัรหรือคู่แข่งจาํนวนมาก หมายถึง การจดัตั้ง

หัวคะแนนจาํนวนมากเพื่อการซ้ือเสียง การเข้าหาผู ้มีอิทธิพลในกระบวนการเลือกตั้ งเพื่อให้

ช่วยเหลือในการระดมคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นตน้  
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2.3 แนวคิดการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  

ในการศึกษาทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล ผูวิ้จยัไดส้รุปสารสําคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.25601 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งมีรายละเอียดสาํคญัดงัน้ี 

 

มิติวา่ดว้ยเร่ือง สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ระบุไวว้า่ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการ

รวมกนัจดัตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข ตามท่ีกฎหมายบญัญติักฎหมายตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการ

บริหารพรรคการเมือง ซ่ึงตอ้งกาํหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได ้เปิดโอกาสให้สมาชิก

มีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวางในการกําหนดนโยบายและการส่งผูส้มัครรับเลือกตั้ง และกําหนด

มาตรการให้สามารถดาํเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงาํหรือช้ีนาํโดยบุคคลซ่ึงมิไดเ้ป็นสมาชิกของ

พรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการกาํกบัดูแลมิใหส้มาชิกของพรรคการเมืองกระทาํการอนัเป็นการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 

 

มิติของสภาผูแ้ทนราษฎร ไดก้าํหนดไวช้ดัเจนว่าประเทศไทยมีการเลือกตั้งทัว่ โดยมีสภา

ผูแ้ทนราษฎรซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากประชาชน จาํนวนสามร้อยห้าสิบคน 

ซ่ึงวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได้

เขตละหน่ึงคนและผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งไดค้นละหน่ึงคะแนน โดยจะ

ลงคะแนนเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูใ้ด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผูใ้ดเลยก็ไดใ้หผู้ส้มคัรรับเลือกตั้ง

ซ่ึงไดรั้บคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกวา่คะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผูใ้ดเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง  

 

โดบแบ่งเขตจงัหวดัออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจาํนวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีพึงมี โดย

ตอ้งแบ่งพื้นท่ีของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและตอ้งจดัให้มีจาํนวนราษฎรในแต่ละเขต

ใกล้เคี ยงกัน  สํ าห รับ บุ คคลผู ้มีคุณ ส มบัติดังต่อไป น้ี  เป็ นผู ้มี สิ ท ธิส มัครรับ เลือกตั้ งเป็ น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายไุม่ตํ่ากวา่ยีสิ่บหา้ปีนบัถึงวนัเลือกตั้ง 

                                                           
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เล่ม 134 ตอนท่ี 40 ก ราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2560 หนา้ท่ี 1-90 
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(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลา

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าเกา้สิบวนันับถึงวนัเลือกตั้ง เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งทัว่ไปเพราะเหตุยุบ

สภาระยะเวลาเกา้สิบวนัดงักล่าวใหล้ดลงเหลือสามสิบวนั 

(4) ผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตอ้งมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นในจงัหวดัท่ีสมคัรรับเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ย

กวา่หา้ปีนบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง 

(ข) เป็นบุคคลซ่ึงเกิดในจงัหวดัท่ีสมคัรรับเลือกตั้ง 

(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัท่ีสมคัรรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ย

กวา่หา้ปีการศึกษา 

(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบติัหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น

ในจงัหวดัท่ีสมคัรรับเลือกตั้ง แลว้แต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

มาตรา 98 บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

(1) ติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

(2) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบคุคลลม้ละลายทุจริต 

(3) เป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุน้ในกิจการหนงัสือพมิพห์รือส่ือมวลชนใด ๆ 

 (4) เป็นบุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งตามมาตรา 96 (1) (2) หรือ (4) 

(5) อยู่ระหว่างถูกระงบัการใชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นการชัว่คราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมคัรรับเลือกตั้ง 

(6) ตอ้งคาํพิพากษาใหจ้าํคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 

(7) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยไดพ้น้โทษมายงัไม่ถึงสิบปีนบัถึงวนัเลือกตั้ง เวน้แต่ในความผิด

อนัไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(8) เคยถูกสั่งให้พน้จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี

หรือถือวา่กระทาํการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(9) เคยตอ้งคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลอนัถึงท่ีสุดใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคาํพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจาํคุกเพราะกระทําความผิดตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

(10) เคยตอ้งคาํ พิพากษาอนัถึงท่ีสุดว่ากระทาํ ความผิดต่อตาํ แหน่งหน้าท่ีราชการหรือต่อ

ตาํแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม หรือกระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยความผิดของพนักงานใน

องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์กระทาํโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
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อาญาความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการกูย้มืเงินท่ีเป็นการฉอ้โกงประชาชน กฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติด

ในความผิดฐานเป็นผูผ้ลิต นําเขา้ ส่งออก หรือผูค้า้ กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น

เจา้มือหรือเจา้สํานกักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์หรือกฎหมายวา่ดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(11) เคยตอ้งคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดวา่กระทาํการอนัเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(12) เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํนอกจากขา้ราชการการเมือง 

(13) เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

(14) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลงยงัไม่เกิน

สองปี 

(15) เป็นพนักงานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

เป็นเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐ 

(16) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งในองคก์รอิสระ 

(17) อยูใ่นระหวา่งตอ้งหา้มมิใหด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

(18) เคยพน้จากตาํแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสามมาตรา 

๙๙ อายุของสภาผูแ้ทนราษฎรมีกาํหนดคราวละส่ีปีนับแต่วนัเลือกตั้ งในระหว่างอายุของสภา

ผูแ้ทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิก 

 

มิติของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า ในการจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัแห่ง

การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยสมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการ

เลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ินหรือตอ้ง

คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิเขา้ช่ือ

กนัเพื่อเสนอขอ้บญัญติัหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้เป็นตน้ 
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2.4 ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัจังหวัดสตูล 

ในการศึกษา ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัสตูล1

2  เพื่ออธิบายสภาพทัว่ไปของ

จังหวดัสตูลพบว่า เป็นจังหวดัใต้สุดของประเทศไทย ท่ีติดกับด้านฝ่ังอันดามัน โดยห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ 973 กิโลเมตร มีพื้นท่ีหรือเน้ือท่ีประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร 

(1,754,701 ไร่) มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัตรัง สงขลา รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  

จาํนวนประชาการ จาํนวน  319,700 คน ชาย 158,832 คน หญิง 160,868 คน จาํนวนครัวเรือน 

101,646 ครัวเรือน  

 

ทั้งน้ีประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลามร้อยละ 76.77 ศาสนาพุทธร้อยละ 23.02 และ

ศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.21 มีมสัยิด 232 แห่ง วดั 41 แห่ง โบสถ ์3 แห่ง ศาลเจา้ 3 แห่ง และศูนยอ์บรม

ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจาํมสัยิด 208 ศูนยมี์พระภิกษุ 392 รูป สามเณร 53 รูป มีอิหม่าม 

230 คน 

 

สําหรับพื้นท่ีในการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อาํเภอ 36 ตาํบล 279 หมู่บา้น มี

หน่วยงานส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน ส่วนกลาง 51 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วยงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง และองค์การ

บริหารส่วนตาํบล 34 แห่ง 51 ชุมชน โดยสภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ มีโครงสร้างเศรษฐกิจของ

จงัหวดัสตูล ขึ้นอยู่กบัผลผลิตทางการเกษตรและการคา้ อาชีพหลกั คือ การทาํสวนยางพารา ปาล์ม

นํ้ ามนั การทาํนา และการทาํสวนไมผ้ล ฯลฯ จากตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวม จงัหวดัของสํานกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2558 ประชากรมีรายได ้เฉล่ียต่อคน/ปี 

เท่ากบั 112,051 บาท โดยมีมูลค่าสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 639 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัใน ภาคใต ้

จงัหวดัสตูลมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคน/ปี เป็นลาํดบัท่ี 7 ของภาคใต ้และลาํดบัท่ี 28 ของประเทศ 

 

สาํหรับสภาผูแ้ทนราษฎรแบ่งออกเป็น 2 เขต หรือมีจาํนวน 2 คน มีเขตเลือกตั้งท่ี 1 : อาํเภอ

เมืองสตูล, อาํเภอควนโดน และอาํเภอควนกาหลง (เฉพาะตาํบลทุ่งนุ้ย) และ· เขตเลือกตั้งท่ี 2 : 

อาํเภอท่าแพ, อาํเภอละงู, อาํเภอทุ่งหวา้, อาํเภอมะนงั และอาํเภอควนกาหลง (ยกเวน้ตาํบลทุ่งนุย้) 

                                                           
2 จงัหวดัสตูล.(2564).http://www.satun.go.th/content/general ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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ตารางท่ี 2.1 รายช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล 

1 อบจ.สตูล 22 อบต.ตาํมะลงั 

2 เทศบาลเมืองสตูล 23 อบต.ท่าแพ 

3 เทศบาลตาํบลกาํแพง 24 อบต.ท่าเรือ 

4 เทศบาลตาํบลคลองขดุ 25 อบต.ทุ่งนุย้ 

5 เทศบาลตาํบลควนโดน 26 อบต.ทุ่งบุหลงั 

6 เทศบาลตาํบลเจ๊ะบิลงั 27 อบต.ทุ่งหวา้ 

7 เทศบาลตาํบลฉลุง 28 อบต.นาทอน 

8 เทศบาลตาํบลทุ่งหวา้ 29 อบต.น้าํผุด 

9 อบต.กาํแพง 30 อบต.นิคมพฒันา 

10 อบต.เกตรี 31 อบต.บา้นควน 

11 อบต.เกาะสาหร่าย 32 อบต.ปากน้าํ 

12 อบต.ขอนคลาน 33 อบต.ป่าแก่บ่อหิน 

13 อบต.เขาขาว 34 อบต.ปาลม์พฒันา 

14 อบต.ควนกาหลง 35 อบต.ปูยู 

15 อบต.ควนขนั 36 อบต.แป-ระ 

16 อบต.ควนโดน 37 อบต.ยา่นซ่ือ 

17 อบต.ควนโพธ์ิ 38 อบต.ละง ู

18 อบต.ควนสตอ 39 อบต.วงัประจนั 

19 อบต.เจีะบิลงั 40 อบต.สาคร 

20 อบต.ฉลุง 41 อบต.แหลมสน 

21 อบต.ตนัหยงโป 42 อบต.อุใดเจริญ 

 

ท่ีมา จงัหวดัสตูล.(2564).http://www.satun.go.th/content/general  
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2.5 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

นรินทร์ชยั พฒันพงศา 1 และสิริวนัทน์ ชยัญาณะ.(2560, บทคดัย่อ).ประสิทธิภาพการซ้ือ

เสียงในการสมคัรรับเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การวิจยัน้ีกระทาํในช่วงการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (สส.) เดือนพฤศจิกายน 2539 ในทุกเขตเลือกตั้งของเชียงใหม่ 

เก็บขอ้มูลจากผูรู้้จกัคุน้เคย จาก 2,559 คน อายุเฉล่ีย 31.59 ปี จบชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 30% 

มธัยมศึกษา 60% มีอาชีพรับจา้ง เป็นเกษตรกร และนักเรียนอย่างละ 20-25% และรับราชการ 12% 

ไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการเลือกตั้งทางโทรทศัน์ ป้าย/รถหาเสียง หนงัสือพิมพวิ์ทยฯุ ผูรู้้จกั ญาติ และ

ฟังอภิปรายจากมากลงมาหานอ้ย ในจาํนวนน้ีเป็นข่าวสารจากองคก์รกลางเชียงใหม่ 40 นาที องคก์ร

กลางทั่วไป 30นาที ชาวเชียงใหม่ขาดความรู้และทัศนคติท่ีเหมาะสมท่ีสําคัญ 4 ประเด็นคือ 1) 

65.7% ยงัคิดว่า สส. มีหน้าท่ีบรรเทาทุกขใ์นทุกเร่ือง 2) 51.5% คิดว่า สส. ไม่มีหนา้ท่ีออกกฎหมาย 

3) มี 20.8% ไม่เช่ือว่าการซ้ือสิทธิขายเสียงมีผลเสียต่อประชาชน และ 4) 17.2% เช่ือว่าถา้ไม่ปฏิบติั

ตามขอ้ตกลงท่ีตนขายเสียงไปแลว้จะเป็นบาป ผูต้อบคาดว่าบา้นท่ีขายเสียงในชุมชนของตนมีสรุป

รวมทั้งเชียงใหม่ 83.83% นอกจากน้ีผูต้อบ47.2% ระบุว่า ตนได้รับเงินซ้ือเสียง (เฉล่ียแลว้คนละ 

287.46 บาท) ประเมินจากผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมี 1 ลา้นคนเศษจะมีผูไ้ด้รับเงิน ประมาณ 5 แสนคน 

และเป็นผูท่ี้มีผูไ้ด้รับ 140 ลา้นบาท (ไม่รวมถึงการได้รับส่ิงของส่ิงสาธารณะประโยชน์ท่ีผูต้อบ

ประมาณ 50% ระบุวา่มีการแจกจ่าย) สาํหรับ ประสิทธิภาพการซ้ือเสียงทั้งเชียงใหม่เฉล่ีย 41.98% 

 

ณชัชานุช พิชิตธนารัตน์.(2561, บทคดัย่อ). ไดา้รศึกษาการทุจริตเลือกตั้งทอ้งถ่ินในจงัหวดั

เพชรบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการ และเครือข่ายของการทุจริตเลือกตั้งทอ้งถ่ินใน

จังหวดัเพชรบุรีรวมถึงปัญหาและแนวทางในการป้องกันการทุจริตเลือกตั้ งของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งตั้งแต่ พ.ศ.2540-2557 โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่มย่อย และ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า 1. รูปแบบและวิธีการในการทุจริตเลือกตั้ง จาํแนกได ้2 รูปแบบ คือ 1) 

การทุจริตเลือกตั้งทางตรง ไดแ้ก่ การซ้ือเสียงโดยตรงและโดยออ้ม ดว้ยกลวิธีท่ีหลากหลายในการ

ใชเ้งินซ้ือเสียง 2) การทุจริตเลือกตั้งทางออ้มมีกลวิธีต่างๆ เช่น การยา้ยคนเขา้มาในเขตเลือกตั้ง การ

ส่งผูส้มคัรลงแข่งขนัเพื่อตดัคะแนน การแจกส่ิงของ การใชอิ้ทธิพลข่มขู่ และการโจมตีคู่แข่งขนั 2. 

เครือข่ายในการทุจริตเลือกตั้งมี 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) ความเป็นนกัการเมืองทอ้งถน่ิ 2) ความสัมพนัธ์

กบันักการเมืองระดบัชาติภายในและนอกจงัหวดั 3) ความเป็นญาติพี่น้อง 4) ความเป็นพรรคพวก

กนั และ 5) เครือข่ายหวัคะแนน 3. ปัญหาในการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ วฒันธรรม

การทุจริตเลือกตั้งในสังคมทาํห้การรณรงค์ไม่ได้รับความร่วมมือจากผูมี้สิทธิเลือกตั้ง หน่วยงาน

เก่ียวข้องปฏิบัติงานล่าช้า ล้มเหลว ไม่มีอานาจเพียงพอ ไม่โปร่งใสยุติธรรม และบุคลากรไม่
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เพียงพอ 4. แนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการทุจริตเลือกตั้งทอ้งถ่ินของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรปฏิบัติงานอย่างจริงจงัในการควบคุมและจดัการเลือกตั้ง รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ สุจริตและเท่ียงธรรม และควรปรับปรุงแกไ้ขขอ้กฎหมาย โดยเพิ่มอาํนาจให้องค์กร

จดัการเลือกตั้ง เช่นเดียวกบัองคอิ์สระอ่ืน2

3 

 

ปิยะรัตน์ สนแจ้ง.(2562, บทคัดย่อ)3

4. ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร: ศึกษากรณีประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 ผลการศึกษาพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาทมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังน้ีด้านนโยบาย ด้านคุณสมบติัของ

ผูส้มคัร ด้านพรรคการเมือง และด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ 

อาชีพ  แล ะรายได้ต่อ เดือน ไม่ มี ความ สั ม พัน ธ์กับ ปั จจัย ท่ี มี ผลต่อการตัดสิ น ใจเลือกตั้ ง 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง ไว ้

ส่ วน อายุ  และระดับ การศึกษ ามีความ สั มพันธ์กับ ปั จจัย ท่ี มี ผลต่อการตัดสิ น ใจเลือกตั้ ง 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์.(2561).การทุจริตเลือกตั้งทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบุรี.วารสารสหวิทยาการวิจยั: ฉบับ

บณัฑิตศึกษา ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 (ม.ค-มิ.ย. 2561) หนา้ท่ี72-81 
4 ปิยะรัตน์ สนแจง้.(2562, บทคดัย่อ). ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร: 

ศึกษากรณีประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562. การคน้ควา้อิสระน้ีเป็ นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร

รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารการเมือง วิทยาลยัส่ือสารการเมือง มหาวิทยาลยัเกริก, กรุงเทพฯ 
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. รายได ้

 

ความสนใจข้อมูลข่าวสารทาง

การเมือง 

 

ทัศนคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สตูล 

 



บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวจิยัเร่ือง “ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล” เป็นการวจิยัเชิงผสานวธีิ โดยการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เนน้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการวิจยัเชิงปริมาณ  
(Quantitative Research) เนน้เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสัมภาษณ์ 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัน้ี เป็นประชาชนท่ีมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดส ตูล  โดยการวิจัย เชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ได้แ ก่ 
นกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน และตวัแทนองค์กรเครือข่ายภาคพลเมือง โดยการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sampling ) จ านวน 10 คน  

 
โดยกลุ่มประชากรตวัอย่างเชิงปริมาณท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปท่ีมี

อายุ 18 ปี เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่ชัด จ านวน 400 คน ซ่ึงเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัสตูล 
 
3.2 วธีิกำรวจัิย 
 การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงผสานวิธี โดยการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนน้การ
สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย และการวิจัยเชิงปริมาณ  
(Quantitative Research) เนน้เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ได้แก่  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(Formal Interview) ลกัษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถามและขอ้ก าหนดแน่นอน
ตายตวั ปลายเปิด ดงัน้ี 
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 1. ท่านติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินหรือไม่ 
 2. ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ.สตูล ประกอบดว้ย 
 2.1 ท่านมีทศันะอยา่งไรต่อกระบวนการเลือกตั้งระดบัชาติของ จ.สตูล 

2.2 ท่านคิดว่าตนเองมีบทบาทอย่างไรต่อกระบวนการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จ.สตูล 

2.3 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ อยา่งไร วา่กระบวนการเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ.สตูลมีความสุจริต 

2.4 ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไร หากกระบวนการเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ.สตูลมีความสุจริต 

 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) สร้างข้ึนโดย
การศึกษาจากเอกสารทฤษฎี และการทบทวนรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถามท่ีใชใ้นการ
วิจยัแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อายุ 3. อาชีพ 
และ 4. รายได ้ ตอนท่ี 2 ความสนใจขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง ตอนท่ี 3 ทศันคติของประชาชนต่อ
การทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ.สตูล โดยแต่ละค าถามก าหนด
มาตราวดัแบบแบ่งช่วง (Interval Scale) มี 5 ระดบั โดยวดัเป็นระดบัการปฏิบติัตามคะแนน ก าหนด
คะแนนไวใ้นแต่ละระดบั ดงัน้ี  (Likert, 1967) 
 
  ระดบั     คะแนนเชิงบวก  
  เห็นดว้ยมากท่ีสุด    5 
  เห็นดว้ยมาก     4 
  เห็นดว้ยปานกลาง    3 
  เห็นดว้ยนอ้ย     2 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   1 
 

ทั้งน้ีเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี 
4.21 – 5.00 หมายถึง มีทศันคติในระดบัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีทศันคติในระดบัมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีทศันคติในระดบัปานกลาง 
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1.81 – 2.60 หมายถึง มีทศันคติในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีทศันคติในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
3.4  กำรพฒันำเคร่ืองมือ 

การด าเนินการวจิยัเร่ือง“ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล” มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

 
ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแนวคิดทศันคติของประชาชนต่อการ

ทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล 
 
ขั้นตอนท่ี  2  ร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดวตัถุประสงคข์อง แบบสอบถาม 
 
ขั้นตอนท่ี  3  น าแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือมัน่ (Cronbach's Alpha) กบักลุ่มตวัอย่างท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน โดยมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .bach's Alpha เท่ากบั .957 
 
ขั้นตอนท่ี 4  น าแบบสอบถามไปสัมภาษณ์ และแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างเชิง

ปริมาณ 
 
ขั้นตอนท่ี  5  ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
 
ขั้นตอนท่ี  6  อภิปรายผลและสรุปผลทัศนคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล 
 
ขั้นตอนท่ี 7  น าเสนอทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัสตูลทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล 
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3.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี สามารถแบ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้2 กรณี ดงัน้ี 

1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนน้การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

 
2) การวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) เน้นเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ  านวน  400 ตัวอย่าง แลว้น า
แบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัมาตรวจสอบความสมบูรณ์และน าไปด าเนินการวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
3.6  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ทั้งหมด
มาด าเนินการสู่กระบวนการของการวิ เคราะห์ข้อมูล วิ เคราะห์ เน้ือหา (Content Analysis)                         
ตีความขอ้มูล (Interpretation) พร้อมทั้งการสร้างขอ้สรุป (Generalization)  

2)   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ใช้ในการวิเคราะห์
และอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์จ าแนก
พหุ (Multiple Classification Analysis : MCA)  
 

 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวจิยั 

 
 งานวิจยัเร่ือง “ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล” ผูศึ้กษาวิจยัแบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ สามารถอธิบายผลการศึกษาได้
ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ในการสังเคราะห์ ทัศนคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมผูศึ้กษาวิจยัได้ก าหนดต าแหน่งผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนท่ี 1-10 แทนช่ือผูส้ัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการสิทธิ ค ายนิยอมในการศึกษาวจิยัใน
มนุษย ์ มีผลการศึกษารายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
 ประเด็นแรก ความสนใจข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  
 ผลการสัมภาษณ์ดา้นขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินจากกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ พบว่า มีความสนใจข้อมูลข่าวสารทางการเมืองในระดับชาติมากกว่าระดับ
ทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีผลต่อภาครวมต่อประเทศทั้งเชิงรัฐบาลนโยบายและการบริหารราชการ ส่วน
การเมือในระดบัทอ้งถ่ินนั้นมีการติดตามข่าวผ่านเคร่ืองกระจายเสียงของชุมชน หมู่บา้นเป็นปกติ
ประจ า เน่ืองจากข้อมูลท่ีมีผู ้น าชุมชนผู ้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการต่างๆ นโยบายท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี และการน านโยบายของ
มาปฏิบติัในระดบัพื้นท่ี เช่น โครงการดา้น เศรษฐกิจพอเพียง การเยีย่วยาต่างๆ มาตรการป้องกนัการ
แพร่ระบาดโดวดิ 19  รองลงมาคือ มีการรับรู้ส่ือสารขอ้มูลทางการเมืองระดบัชาติ หรือทอ้งถ่ิน ผา่น
ช่องทางสังคมออนไลน์เช่น Facebook Line เน่ืองจากสามารถรับ ส่งขอ้มูล พูดคุย โตต้อบขอ้ความ 
แสดงความคิดเห็นไดต้ลอดเวลา และมีความรวดเร็วมากกวา่การส่ือสารช่องทางอ่ืนๆ และสุดทา้ยมี
การพุดคุยสนทนากบักลุ่มเพื่อนในท่ีท างานและระหวา่งพบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะในเร่ืองทัว่ๆไป
ทางการเมือง สอดคลอ้งกบัทศันคติของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2, 4, 5, 7 และ 10 ไดก้ล่าววา่ ในปัจจุบนั
น้ีการเมืองระดบัประเทศ นโยบายของรัฐบาลมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บริหารงาน
ของรัฐบาลส่งผลถึงชาวบา้น ประชาชน เช่น บตัรสวสัดิการ โครงการเยีย่วยา ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 
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5, 10, 1 และ 3  ได้ให้ความเห็นว่า ในชุมชนเทศบาลมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทางการ
ตลอด และประชาชน ตนเองใช้มือถือเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของรัฐบาล และพูดคุยกบักลุ่มเพื่อนใน
ประเด็นทางทางการเมือง ทั้งน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 6, 9 ไดใ้ห้ความท่ีน่าสนใจเห็นวา่ แมว้า่ตนเองจะ
ใช้สังคมออนไลน์ติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองของรัฐบาล และเสนอความเดือนต่างๆ ผ่าน
ทางไลน์ แต่ตนเองชอบพูดคุยทางการเมืองผ่านสภากาแฟ สนทนาระดบับุคคลเป็นวฒันธรรมทาง
การเมืองท่ีดีมีความใกลชิดคุน้เคยกนั และเป็นความสร้างปฏิสัมพนัธ์ระดบับุคคลชุมชนไดดี้ เป็นตน้ 
  
 ประเด็นทีส่อง ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวดัสตูล  
 2.1) ทศันะท่ีมีต่อกระบวนการเลือกตั้งระดบัชาติของจงัหวดัสตูล 

ผลการสัมภาษณ์ทศันะท่ีมีต่อกระบวนการเลือกตั้งระดบัชาติของจงัหวดัสตูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ ในการจดัการเลือกตั้ง หรือกระบวนการจดัการเลือกตั้งในระดบัชาติของ
จงัหวดัสตูลในช่วงปีท่ีผา่นมาเป็นไปปกติไม่ไดมี้ความเหมือนหรือแตกต่างกบัคร้ังก่อนๆ ท่ีผา่นมา
แมว้่าบตัรเลือกตั้งมีความแตกต่าง ก็ไม่มีผลต่อการตดัสินใจการเลือกผูแ้ทนราษฎร กระบวนการ
เลือกตั้งระดบัชาติ โดยประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิปกติเช่นเคย เน่ืองจากไม่ได้มีการเลือกตั้ง
ผูแ้ทนเป็นเวลานาน และเห็นวา่การจดัให้มีการเลือกตั้งระดบัชาติ และจดัให้มีการเลือกตั้งในระดบั
ทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม เพราะการเมืองระดบัชาติระดบัทอ้งถ่ินตอ้งพฒันาไปพร้อมเพียงคู่ขนาน
กนั แม้ว่าระบบการเลือกตั้งระดับชาติตามรัฐธรรมนูญจะมีปัญหาด้านวิธีการ หรือการค านวณ
ผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือแต่ก็ถือวา่ประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัสามารถเลือกผูแ้ทนราษฎรของ
ตนคาดหวงัเขา้สู่สภาได ้สอดคลอ้งกบัทศันคติของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี  10, 1, 7, 8, 3  และ 2 ไดใ้ห้
ทศัคติต่อกระบวนการเลือกตั้งในระดบัจงัหวดัไวว้า่ บรรยากาศและการเลือกตั้งเป็นไปเหมือนกบั
การเลือกตั้งทุกคร้ังท่ีผา่นมา วิธีการบตัรเลือกตั้ง และไม่ไดเ้ลือกสมาชิกวุฒิสภา แต่ประชาชนก็ไป
ใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามหนา้ท่ีปกติ แมว้า่จะมีปัญหาเร่ืองโควิด ความครึกครักในการหาเสียงจะลดนอ้ย
ลดก็ตาม ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4, 5, ไดใ้ห้กล่าวเพิ่มเติมประเด็นน้ีไวปั้จจุบนัประชาชนสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลของรัฐบาล ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง นโยบายของผูส้มคัรรับเลือกตั้งผา่นเฟสบุค ไลน์ในการ
ประชาสัมพนัธ์เป็นตน้ ทั้งน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 6,9 เห็นวา่ปัญหาของรัฐธรรมนูญท าให้การเลือกตั้ง
ต่างไปจากอดีต แต่การเลือกตั้งคร้ังน้ีในระดบัชาติและเทศบาลท าให้ไดศึ้กษาการเมืองในอนาคต
ของคนยคุใหม่ไดดี้ และเป็นแนวทางของผูส้มคัรรับเลือกตั้งประชาสัมพนัธ์ผา่นเฟสบุคเป็นตน้  
 

2.2) ประชาชนมีบทบาทต่อกระบวนการเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล 
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ผลการสัมภาษณ์ประชาชนมีบทบาทต่อกระบวนการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ พบว่า บทบาทท่ีส าคญัของประชาชนเป็นผูมี้สิทธิ 
หนา้ท่ีตอ้งไปเลือกผูแ้ทนเพื่อเขา้ไปบริหารพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง ร่วมรณรงค์ส่งขอ้มูลนโยบายของผูส้มคัร พูดคุยกบักลุ่มเพื่อนต่อคุณสมบติัของผูส้มคัร 
แนวทางการบริหารทอ้งถ่ิน  และเป็นตวัแทนผูส้มคัรรับเลือกตั้งในการช้ีแจงประชาสัมพนัธ์เชิง
นโยบาย การพฒันาระดับท้องถ่ินให้ประชาชนเข้าใจในพื้นอย่างชัดเจนถูกต้องและเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัทศันคติของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี  1,3 5, 7 และ10 ไดก้ล่าววา่ การเลือกตั้งเป็นบทบาท
หนา้ท่ีของประชาชน เป็นสิทธิ หนา้ท่ีของประชาชนในการเมืองไทย ตอ้งมีการเลือกตั้ง ประชาชน
เป็นผูเ้ลือกคนท่ีดีเขา้ไปท าหน้าท่ีในสภา บริหารประเทศ ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมเลือกตั้ง ไป
รณรงค์หาเสียงช่วย พูดคุยสนทนา วิจารณ์ผูส้มัครนโยบายกับกลุ่มเพื่อนๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ
บทความของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4,6 ไดใ้ห้ความเห็นว่า ตนสนบัสนุนผูส้มคัรรับเลือกตั้งไปใชห้า
เสียง ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ไดใ้ห้ความท่ีน่าสนใจเห็นว่า กลุ่มคนท่ีตนรู้จกัใชช่้องทางออนไลน์ใน
การประชาสัมพนัธ์นโยบาย คุณสมบติัของผูส้มคัร เพราะการเสริมผูส้มคัรท่ีตนชอบท าให้สามารถ
พฒันาพื้นท่ีในชุมชนได ้
 

2.3) กระบวนการเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลมีความสุจริต 
ผลการสัมภาษณ์กระบวนการเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลมีความ

สุจริตจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ พบว่า กระบวนการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัสตูลมีความสุจริตไม่มีการร้องเรียน หรือขดัต่อกฎหมายการเลือกตั้ง แมว้า่ในบางหน่วยเขต
เลือกตั้งจะมีปัญหาแต่ก็เป็นปัญหาเร่ืองการนบัคะแนน ลกัษณะการกาบตัร แต่จ านวนบตัรก็ไม่ไดมี้
ผลนยัเปล่ียนแปลงผลการเลือกตั้งแต่อยา่งใด ทั้งน้ีการเลือกตั้งระดบัพื้นท่ีภาพรวมเป็นไปในทิศทาง
ท่ีเหมาะสมตามวถีิทางประชาธิปไตย เน่ืองจากประชาชนตอ้งการใชสิ้ทธิของตนเองตามวถีิพลเมือง
ประชาธิปไตย จึงมีการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งและปฏิบติัการคณะกรรมการเลือกตั้งอยา่งถูกตอ้ง ในช่วง
การเลือกตั้งระดับท้องถ่ินบรรยากาศการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจะแตกต่างกบัทุกคร้ังท่ีผ่านมา
เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 แต่ก็มีการหาเสียงผ่านเฟสบุค ไลน์ เป็น
ตน้ สอดคลอ้งกบัทศันคติของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี   1,2,3,5 และ 7 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ ในการเลือกตั้ง
ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติเป็นไปปกติ ไม่มีปัญหา หรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ ท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
กระท าผิดกฎหมาเลือกตั้ง มีเพียงการทกัทว้งการนับคะแนนบางหน่วยเหลือกตั้ง หรือบตัรกาไม่
ชดัเจน แต่คะแนนขาดไปแล้ว ไม่มีผลใดๆ และประชาชนในพื้นท่ีไปใช่สิทธิการเลือกตั้งตามวิถี
ประชาธิปไตย เช่นเดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4,8 และ 10 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ ประชาชนปฏิบติัตาม
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ขั้นตอนกฎหมายการเลือกตั้งปกติตามรัฐธรรมนูญ และผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 9 ไดใ้หค้วามท่ีน่าสนใจ
เห็นวา่หากไม่มีการแพร่ระบาดโควดิท าใหก้ารเลือกตั้งมีความสนุกและน่าสนใจกวา่น้ีมาก เป็นตน้ 

 
2.4) ขอ้เสนอแนะหากกระบวนการเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลมีความสุจริต 
ผลการสัมภาษณ์ประเด็นขอ้เสนอแนะหากกระบวนการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลมีความสุจริตจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ ส าหรับกระบวนการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดัสตูลมีความสุจริตตามวิถีทางของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีอ านาจสิทธิ เสรีภาพในการเลือกผูแ้ทนของตนเองท าหน้าท่ีในการ
บริหารจดัการท้องถ่ินเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ส าหรับกระบวนการเลือกตั้ งมี
ระเบียบกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งก ากบัดูแล แต่ปัญหาไม่ไดอ้ยูท่ี่ระหวา่งการเลือกตั้ง
หรือขั้นตอนการเลือกตั้ง แต่ความไม่สุจริตของผูแ้ทนนั้นอยู่ในขั้นตอนของการบริหารจดัการ
ทอ้งถ่ินท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และประชาชนไม่สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งท่ีควร
จะเป็น ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทศันคติของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4, 5, 7 และ 10 ไดใ้ห้ความเห็นว่า 
การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัสตูลไม่มีการทุจริต เห็นว่ามีความสุจริต โดย
เป็นไปตามวถีิของประชาธิปไตย เพราะในหน่วยเลือกตั้งมีเจา้หนา้ท่ี กระบวนการเลือกตั้งมีระเบียบ
กฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งก ากบัดูแล เช่นเดียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1, 6 ไดใ้ห้ความ
ท่ีน่าสนใจเห็นว่า ประชาชนมีอ านาจสิทธิ เสรีภาพในการเลือกผูแ้ทนของตนเองท าหน้าท่ีในการ
บริหารจดัการทอ้งถ่ินเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง นอกจากน้ีแลว้ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 
และ2 ไดใ้ห้ทศันคติท่ีน่าสนใจวา่ ปัญหาการเมืองอยูท่ี่การบริหารท่ีทุจริต การเลือกตั้งมีความสุจริต
ตามระเบียบกฎหมาย แต่ทว่ากฎหมายไม่สามารถเอาผิดปฎิสัมพนัธ์ส่วนบุคคลของผูส้มคัรกับ
ประชาชนได ้เพราะมีการดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัก่อนจะมีการเลือกตั้งมีการอุปถมัภก์นัมาก่อน 
กฎหมายไม่สามารถตีความว่าทุจริตหรือสุจริตได ้น่ีคือการเมืองไทยวฒันธรรมทางการเมือง ตอ้ง
เนน้การตรวจสอบระหวา่งการบริหาร การใชอ้  านาจมากกวา่จบัผดิเลือกตั้ง  

 
 
 
 
 
สรุปไดว้า่ ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล  พบวา่ ส่วนใหญ่มีความสนใจขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองในระดบัชาติมากกวา่
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ระดบัทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีผลต่อภาครวมต่อประเทศทั้งเชิงนโยบายและการบริหารราชการ ส่วนการ
เมือในระดบัทอ้งถ่ินนั้นมีการติดตามข่าวผา่นเคร่ืองกระจายเสียงของชุมชน และผา่นช่องทางสังคม
ออนไลน์เช่น Facebook Line พร้อมทั้งน้ียงัเห็นว่า กระบวนการจดัการเลือกตั้งในระดบัชาติของ
จงัหวดัสตูลในช่วงปีท่ีผ่านมาเป็นไปปกติไม่ได้มีความเหมือนหรือแตกต่างกับคร้ังก่อนๆ โดย
ประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิปกติ โดยเห็นว่า บทบาทไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิ หน้าท่ีของ
พลเมืองตามวิถีทางของประชาธิปไตย และเห็นว่ากระบวนการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลมีความสุจริตเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมตามวิถีทางประชาธิปไตย ในการ
เลือกผูแ้ทนของตนเองท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการท้องถ่ินเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง ซ่ึงผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth 
Interview) กบักลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกบัผลการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Research) ท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ความสนใจข้อมูลข่าวสารทางการเมืองในช่องทางการรับรู้
ข่าวสารทางการเมือง ด้วยการพูดคุยการเมืองกับบุคคลอ่ืน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 
รองลงมาได้แก่ การเลือกชมข่าวการเมืองผ่านโทรทศัน์ จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 การ
ติดตามการอิน เตอร์เน็ต Facebook  Line จ านวน 116 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.1 และสุดท้าย
หนงัสือพิมพ ์จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ7.5 โดย ดา้นความถ่ีในการติดตามส่ือสารทางการเมือง 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างตวัอย่างส่วนใหญ่มีการติดตาม ส่ือสารทางการเมืองมากกว่า 7 คร้ังต่อสัปดาห์ 
จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมาไดแ้ก่ สัปดาห์ละ 4-6 คร้ัง จ านวน 146 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.7  

 
เม่ือพิจารณาทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.67,S.D.=.540) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า การจดัตั้งหัวคะแนนจ านวนมากเพื่อการซ้ือเสียง 
การเขา้หาผูมี้อิทธิพลในกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ช่วยเหลือในการระดมคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
(�̅�=4.62,S.D.=.771)รองลงมาคือ การทุจริตการเลือกตั้งมีลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์ระดบั
บุคคลมากกว่าการซ้ือเสียงด้วยอมิสินจา้ง(�̅�=3.76,S.D.=.689) ความพยายามให้คู่แข่งถอนตวัจาก
การลงสมัครรับเลือกตั้ ง เช่น  การว่าจ้างให้ถอนการสมัคร การข่มขู่ ให้ เกรงกลัว เป็นต้น
(�̅�=3.66,S.D.=.928) การอาศยัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจในกระบวนการเลือกตั้งให้ช่วยผูส้มคัรทุจริตการ
เลือกตั้ งได้(�̅�=3.45 ,S.D.= .958) ผู ้สมัครประพฤติป ฏิบัติตามระเบี ยบกฎหมายเลือกตั้ ง
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(�̅�= 3.41,S.D.= .830)  แ ล ะ สุ ดท้ ายก าร ทุ จ ริตก าร เลื อกตั้ ง เป็ น วิ ถี ป ฎิ บั ติ ท างก าร เมื อ ง
(�̅�=3.15,S.D.=.610) 

 
ซ่ึ งผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  (Accidental Sampling) จ  านวน  400 
ตัวอย่าง แลว้น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์และน าไปด าเนินการ
วเิคราะห์ทางสถิติ และ  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ใชใ้นการ
วเิคราะห์และอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
จ าแนกพ หุ  (Multiple Classification Analysis : MCA) ส ามารถอธิบายดังตารางท่ี  4.1-4.3 มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ส่วนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางที ่4.1 แสดงค่าความถ่ีจ านวน ค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทศันคติต่อการทุจริตการเลือกตั้ง

สมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล จ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล 
(กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย   218 54.8 
หญิง 182 45.2 
อายุ   
31-40 ปี 49 12.3 
41-50 ปี   178 44.2 
50 ปีข้ึนไป 173 43.5 

อาชีพ   
รับจา้งทัว่ไป 115 28.9 
เกษตรกร/ประมง 146 36.2 
พนกังานบริษทั 49 12.3 
ขา้ราชการ/บุคลากรของรัฐ 10 2.5 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 30 7.5 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
นกัศึกษา  30 7.5 
อ่ืนๆ (แม่บา้น และวา่งงาน) 20 5.0 
รายได้   
ต ่ากวา่ 15,000 บาท  194 48.7 
15,001 – 25,000  บาท 206 51.3 

ความสนใจข้อมูลข่าวสารทางการเมือง   

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง   
การพูดคุยการเมืองกบับุคคลอ่ืน  135 33.9 
การติดตามการอินเตอร์เน็ต Facebook  Line 116 29.1 
การเลือกชมข่าวการเมืองผา่นโทรทศัน์  117 29.4 
หนงัสือพิมพ ์ 32 7.5 
ความถี่ในการติดตามส่ือสารทางการเมือง   
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง  22 5.0 
สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง 58 14.6 
สัปดาห์ละ 4-6 คร้ัง 146 36.7 
มากกวา่ 7 คร้ังต่อสัปดาห์ 174 43.7 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างตวัอย่างส่วนใหญ่จ านวน 400 ตวัอย่างเป็นเพศชาย  
จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 และเป็นเพศหญิง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 

ดา้นอาย ุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 178 คน คิด
เป็นร้อยละ44.2 50 ปีข้ึนไป จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ 31-40 ปี จ  านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 

 ดา้นอาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร/ประมง จ านวน 146 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ รับจา้งทัว่ไป จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 พนกังาน
บริษทั จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  
นกัศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 อ่ืนๆ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และสุดทา้ยคือ 
ขา้ราชการ/บุคลากรของรัฐ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
 ดา้นรายได้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 15,001 – 25,000  บาท 
จ านวน 206คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 และต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ48.7 
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 ดา้นความสนใจขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง   
 ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งส่วนใหญ่การ
พูดคุยการเมืองกบับุคคลอ่ืน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 รองลงมาไดแ้ก่ การเลือกชมข่าว
การเมืองผา่นโทรทศัน์ จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 การติดตามการอินเตอร์เน็ต Facebook  
Line จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 และสุดทา้ยหนงัสือพิมพ์ จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
7.5 
 
 ดา้นความถ่ีในการติดตามส่ือสารทางการเมือง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งส่วนใหญ่
มีการติดตาม ส่ือสารทางการเมืองมากกวา่ 7 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 
รองลงมาได้แก่ สัปดาห์ละ 4-6 คร้ัง จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และสัปดาห์ละ 1 คร้ัง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 

 
ส่วนที ่2 ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวดัสตูล 
ตารางที ่4.2 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทศันคติต่อการทุจริตการ

เลือกตั้งสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล  
ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัสตูล 
ระดับความคิดเห็น 

 �̅� S.D. แปลผล 
การอาศัยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจในกระบวนการเลือกตั้ งให้ช่วย
ผูส้มคัรทุจริตการเลือกตั้งได ้

3.45 .958 มาก 

ความพยายามให้คู่แข่งถอนตวัจากการลงสมคัรรับเลือกตั้ง เช่น 
การวา่จา้งใหถ้อนการสมคัร การข่มขู่ใหเ้กรงกลวั เป็นตน้ 

3.66 .928 มาก 

การจดัตั้ งหัวคะแนนจ านวนมากเพื่อการซ้ือเสียง การเขา้หาผูมี้
อิทธิพลในกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ช่วยเหลือในการระดม
คะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นตน้  

4.62 .771 มากท่ีสุด 

ผูส้มคัรประพฤติปฏิบติัตามระเบียบกฎหมายเลือกตั้ง 3.41 .830 มาก 
การทุจริตการเลือกตั้งมีลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภร์ะดบั
บุคคลมากกวา่การซ้ือเสียงดว้ยอมิสินจา้ง 

3.76 .689 มาก 

การทุจริตการเลือกตั้งเป็นวถีิปฎิบติัทางการเมือง 3.15 .610 ปานกลาง 
โดยภาพรวม 3.67 .540 มาก 
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จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีมีทัศนคติต่อการทุจริตการเลือกตั้ งสมาชิก

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัสตูล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.67,S.D.=.540) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า การจดัตั้งหัวคะแนนจ านวนมากเพื่อการ
ซ้ือเสียง การเขา้หาผูมี้อิทธิพลในกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ช่วยเหลือในการระดมคะแนนเสียง
เลือกตั้ ง  (�̅�=4.62,S.D.=.771)รองลงมาคือ การทุจริตการเลือกตั้ งมีลักษณะความสัมพันธ์เชิง
อุปถมัภร์ะดบับุคคลมากกวา่การซ้ือเสียงดว้ยอมิสินจา้ง(�̅�=3.76,S.D.=.689) ความพยายามให้คู่แข่ง
ถอนตวัจากการลงสมคัรรับเลือกตั้ง เช่น การวา่จา้งให้ถอนการสมคัร การข่มขู่ให้เกรงกลวั เป็นตน้
(�̅�=3.66,S.D.=.928) การอาศยัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจในกระบวนการเลือกตั้งให้ช่วยผูส้มคัรทุจริตการ
เลือกตั้ งได้(�̅�=3.45 ,S.D.= .958) ผู ้สมัครประพฤติป ฏิบัติตามระเบี ยบกฎหมายเลือกตั้ ง
(�̅�= 3.41,S.D.= .830)  แ ล ะ สุ ดท้ ายก าร ทุ จ ริตก าร เลื อกตั้ ง เป็ น วิ ถี ป ฎิ บั ติ ท างก าร เมื อ ง
(�̅�=3.15,S.D.=.610) 

 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของประชาชนต่อการทุจริต
การเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
ตารางที ่4.3 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการ

เลือกตั้งสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล 

ทีม่าข้องการผนัแปร 
ผลรวมก าลงั

สอง 
DF 

ค่าเฉลีย่
ผลรวมก าลงั

สอง 
F 

ระดับ
นัยส าคัญ 

ตวัแปรอิสระ 6.917 15 .461 1.604 .070 
เพศ .032 1 .032 .112 .738 
อาย ุ 2.184 2 1.092 3.797 .023 

อาชีพ 3.342 5 .668 2.325 .043 
รายได ้ .006 1 .006 .021 .884 

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมือง 

.936 3 .312 1.085 .355 

ความถ่ีในการติดตามส่ือสาร
ทางการเมือง 

.418 3 .139 .485 .693 

การผนัแปรท่ีอธิบายได ้ 6.917 15 .461 1.604 .070 
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ทีม่าข้องการผนัแปร 
ผลรวมก าลงั

สอง 
DF 

ค่าเฉลีย่
ผลรวมก าลงั

สอง 
F 

ระดับ
นัยส าคัญ 

การผนัแปรท่ีเหลือ 104.081 362 .288   
การผนัแปรทั้งหมด 110.998 379 .294   
Multiple R .450     
Multiple R Square .362     

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อายุ อาชีพมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อ

การทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (F=3.797,Sig.=.023, F=2.325,Sig.=.043)  ยกเวน้เพศ รายได้ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
ทางการเมือง ความถ่ีในการติดตามส่ือสารทางการเมืองอิทธิพลต่อทศันคติต่อการทุจริตการเลือกตั้ง
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดส ตูลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  .05                                    
(t=.112,Sig.=.738, F=.021,Sig.=.884, F=1.085, Sig.=.355, F=.485,Sig.=.693) 

 
กล่าวโดยสรุป ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบ อายุ อาชีพมีอิทธิพลกบัทศันคติต่อการทุจริต

การเลือกตั้งสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล คิดเป็นร้อยละ 45.0 (Multiple R=.450)  
และยงัสามารถร่วมกนัอธิบายตวัแปรทศันคติต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลได ้คิดเป็นร้อยละ 36.3 (Multiple R Square=.362) 



บทที่ 5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล เพื่อศึกษาระดบัทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของ
ประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล เป็นการ
วจิยัเชิงผสานวธีิ โดยการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนน้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) กับกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling) จ านวน  400 ตวัอยา่ง 
การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิ เคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ตีความข้อมูล 
(Interpretation) พร้อมทั้งการสร้างขอ้สรุป (Generalization) โดยใชส้ถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ใชใ้นการวิเคราะห์และอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์จ าแนกพหุ (Multiple Classification Analysis : MCA) 
เพื่อสนบัสนุนผลการศึกษาเชิงปริมาณสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
สรุปผลการสังเคราะห์ ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 ประเด็นแรก ความสนใจขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง พบวา่ มีความสนใจขอ้มูลข่าวสารทาง
การเมืองในระดบัชาติมากกว่าระดบัทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีผลต่อภาครวมต่อประเทศทั้งเชิงนโยบาย
และการบริหารราชการ ส่วนการเมือในระดบัทอ้งถ่ินนั้นมีการติดตามข่าวผ่านเคร่ืองกระจายเสียง
ของชุมชน หมู่บ้านเป็นปกติประจ า เน่ืองจากข้อมูลท่ีมีผูน้ าชุมชนผูใ้หญ่บ้าน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการต่างๆ นโยบายท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
และการน านโยบายของรัฐบาลมาปฏิบติัในระดบัพื้นท่ี เช่น โครงการดา้นเศรษฐกิจพอเพียง การ
เยี่ยวยาต่างๆ มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโดวิด 19  รองลงมาคือ มีการรับรู้ส่ือสารขอ้มูลทาง
การเมืองระดบัชาติ หรือทอ้งถ่ิน ผา่นช่องทางสังคมออนไลน์เช่น Facebook Line เน่ืองจากสามารถ
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รับ ส่งขอ้มูล พูดคุย โตต้อบขอ้ความ แสดงความคิดเห็นไดต้ลอดเวลา และมีความรวดเร็วมากกว่า
การส่ือสารช่องทางอ่ืนๆ และสุดทา้ยมีการพุดคุยสนทนากับกลุ่มเพื่อนในท่ีท างานและระหว่าง
พบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะในเร่ืองทัว่ๆไปทางการเมือง 
 
 ประเด็นทีส่อง ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวดัสตูล  
 2.1) ทศันะท่ีมีต่อกระบวนการเลือกตั้งระดบัชาติของจงัหวดัสตูล  พบว่า ในการจดัการ
เลือกตั้ง หรือกระบวนการจดัการเลือกตั้งในระดบัชาติของจงัหวดัสตูลในช่วงปีท่ีผ่านมาเป็นไป
ปกติไม่ไดมี้ความเหมือนหรือแตกต่างกบัคร้ังก่อนๆ ท่ีผา่นมาแมว้า่บตัรเลือกตั้งมีความแตกต่างแต่ 
ก็ไม่มีผลต่อการตดัสินใจการเลือกผูแ้ทนราษฎร กระบวนการเลือกตั้งระดบัชาติ โดยประชาชนส่วน
ใหญ่ไปใชสิ้ทธิปกติเช่นเคย เน่ืองจากไม่ไดมี้การเลือกตั้งผูแ้ทนเป็นเวลานาน และเห็นวา่การจดัให้
มีการเลือกตั้งระดบัชาติ และจดัใหมี้การเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม เพราะการเมือง
ระดบัชาติระดบัทอ้งถ่ินตอ้งพฒันาไปพร้อมเพียงคู่ขนานกนั แมว้า่ระบบการเลือกตั้งระดบัชาติตาม
รัฐธรรมนูญจะมีปัญหาด้านวิธีการ หรือการค านวณผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือแต่ก็ถือว่า
ประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัสามารถเลือกผูแ้ทนราษฎรของตนคาดหวงัเขา้สู่สภาได ้
 
 2.2) ประชาชนมีบทบาทต่อกระบวนการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั
สตูล พบวา่ บทบาทท่ีส าคญัของประชาชนเป็นผูมี้สิทธิ หนา้ท่ีตอ้งไปเลือกผูแ้ทนเพื่อเขา้ไปบริหาร
พฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ร่วมรณรงคส่์งขอ้มูลนโยบายของ
ผูส้มคัร พูดคุยกบักลุ่มเพื่อนต่อคุณสมบติัของผูส้มคัร แนวทางการบริหารทอ้งถ่ิน และเป็นตวัแทน
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งในการช้ีแจงประชาสัมพนัธ์เชิงนโยบาย การพฒันาระดบัทอ้งถ่ินให้ประชาชน
เขา้ใจในพื้นอยา่งชดัเจนถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
 2.3) กระบวนการเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลมีความสุจริต พบวา่ 
กระบวนการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนทอง้ถ่ินจงัหวดัสตูลมีความสุจริตไม่มีการร้องเรียน 
หรือขดัต่อกฎหมายการเลือกตั้ง แมว้า่ในบางหน่วยเขตเลือกตั้งจะมีปัญหาแต่ก็เป็นปัญหาเร่ืองการ
นบัคะแนน ลกัษณะการกาบตัร แต่จ านวนบตัรก็ไม่ไดมี้ผลนยัเปล่ียนแปลงผลการเลือกตั้งแต่อยา่ง
ใด ทั้งน้ีการเลือกตั้งระดบัพื้นท่ีภาพรวมเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมตามวิถีทางประชาธิปไตย 
เน่ืองจากประชาชนตอ้งการใช้สิทธิของตนเองตามวิถีพลเมืองประชาธิปไตย จึงมีการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ งและปฏิบัติการคณะกรรมการเลือกตั้ งอย่างถูกต้อง ในช่วงการเลือกตั้ งระดับท้องถ่ิน
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บรรยากาศการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจะแตกต่างกบัทุกคร้ังท่ีผ่านมาเน่ืองจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ 19 แต่ก็มีการหาเสียงผา่นเฟสบุค ไลน์ เป็นตน้ 
 

2.4) ขอ้เสนอแนะหากกระบวนการเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลมี
ความสุจริต พบวา่ ส าหรับกระบวนการเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลมีความ
สุจริตตามวิถีทางของการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีอ านาจสิทธิ เสรีภาพในการ
เลือกผูแ้ทนของตนเองท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการท้องถ่ินเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง ส าหรับกระบวนการเลือกตั้งมีระเบียบกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งก ากบัดูแล แต่
ปัญหาไม่ไดอ้ยูท่ี่ระหวา่งการเลือกตั้งหรือขั้นตอนการเลือกตั้ง แต่ความไม่สุจริตของผูแ้ทนนั้นอยูใ่น
ขั้นตอนของการบริหารจดัการทอ้งถ่ินท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้
อยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งท่ีควรจะเป็น 

 
 สรุปไดว้า่ ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล  พบวา่ ส่วนใหญ่มีความสนใจขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองในระดบัชาติมากกวา่
ระดบัทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีผลต่อภาครวมต่อประเทศทั้งเชิงนโยบายและการบริหารราชการ ส่วนการ
เมือในระดบัทอ้งถ่ินนั้นมีการติดตามข่าวผา่นเคร่ืองกระจายเสียงของชุมชน และผา่นช่องทางสังคม
ออนไลน์เช่น Facebook Line พร้อมทั้งน้ียงัเห็นว่า กระบวนการจดัการเลือกตั้งในระดบัชาติของ
จงัหวดัสตูลในช่วงปีท่ีผ่านมาเป็นไปปกติไม่ได้มีความเหมือนหรือแตกต่างกับคร้ังก่อนๆ โดย
ประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิปกติ โดยเห็นว่า บทบาทไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิ หน้าท่ีของ
พลเมืองตามวิถีทางของประชาธิปไตย และเห็นว่ากระบวนการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลมีความสุจริตเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมตามวิถีทางประชาธิปไตย ในการ
เลือกผูแ้ทนของตนเองท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการท้องถ่ินเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง  
 

5.2.2 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างตวัอย่างส่วนใหญ่จ านวน 400 ตวัอย่างเป็น

เพศชาย  จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 และเป็นเพศหญิง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 
ดา้นอาย ุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 178 คน คิด

เป็นร้อยละ44.2 50 ปีข้ึนไป จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ 31-40 ปี จ  านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 
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 ดา้นอาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร/ประมง จ านวน 146 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ รับจา้งทัว่ไป จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 พนกังาน
บริษทั จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  
นกัศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 อ่ืนๆ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และสุดทา้ยคือ 
ขา้ราชการ/บุคลากรของรัฐ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
 ดา้นรายได้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 15,001 – 25,000  บาท 
จ านวน 206คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 และต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ48.7 
 
 ดา้นความสนใจขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง   
 ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งส่วนใหญ่การ
พูดคุยการเมืองกบับุคคลอ่ืน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 รองลงมาไดแ้ก่ การเลือกชมข่าว
การเมืองผา่นโทรทศัน์ จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 การติดตามการอินเตอร์เน็ต Facebook  
Line จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 และสุดทา้ยหนงัสือพิมพ ์จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ7.5 
 
 ดา้นความถ่ีในการติดตามส่ือสารทางการเมือง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งส่วนใหญ่
มีการติดตาม ส่ือสารทางการเมืองมากกวา่ 7 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 
รองลงมาได้แก่ สัปดาห์ละ 4-6 คร้ัง จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และสัปดาห์ละ 1 คร้ัง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
 

ส่วนท่ี 2 ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจงัหวดัสตูล พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีมีทศันคติต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัสตูล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.67,S.D.=.540) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า การจดัตั้งหัวคะแนนจ านวนมากเพื่อการ
ซ้ือเสียง การเขา้หาผูมี้อิทธิพลในกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ช่วยเหลือในการระดมคะแนนเสียง
เลือกตั้ ง  (�̅�=4.62,S.D.=.771)รองลงมาคือ การทุจริตการเลือกตั้ งมีลักษณะความสัมพันธ์เชิง
อุปถมัภร์ะดบับุคคลมากกวา่การซ้ือเสียงดว้ยอมิสินจา้ง(�̅�=3.76,S.D.=.689) ความพยายามให้คู่แข่ง
ถอนตวัจากการลงสมคัรรับเลือกตั้ง เช่น การวา่จา้งให้ถอนการสมคัร การข่มขู่ให้เกรงกลวั เป็นตน้
(�̅�=3.66,S.D.=.928) การอาศยัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจในกระบวนการเลือกตั้งให้ช่วยผูส้มคัรทุจริตการ
เลือกตั้ งได้(�̅�=3.45 ,S.D.= .958) ผู ้สมัครประพฤติป ฏิบัติตามระเบี ยบกฎหมายเลือกตั้ ง
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(�̅�= 3.41,S.D.= .830)  แ ล ะ สุ ดท้ ายก าร ทุ จ ริตก าร เลื อกตั้ ง เป็ น วิ ถี ป ฎิ บั ติ ท างก าร เมื อ ง
(�̅�=3.15,S.D.=.610) 

 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อทศันคติของประชาชน

ต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย อาย ุอาชีพมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=3.797,Sig.=.023, F=2.325,Sig.=.043)  
ยกเวน้เพศ รายได ้ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ความถ่ีในการติดตามส่ือสารทางการเมือง
อิทธิพลต่อทศันคติต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลอยา่งมี
นัยส าคัญท างส ถิ ติ ท่ี ระดับ  .05  ( t= .112,Sig.= .738, F= .021,Sig.= .884, F=1.085, Sig.= .355, 
F=.485,Sig.=.693) 

 
กล่าวโดยสรุป ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบ อายุ อาชีพมีอิทธิพลกบัทศันคติต่อการทุจริต

การเลือกตั้งสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล คิดเป็นร้อยละ 45.0 (Multiple R=.450)  
และยงัสามารถร่วมกนัอธิบายตวัแปรทศันคติต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูลได ้คิดเป็นร้อยละ 36.3 (Multiple R Square=.362) 

 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาศึกษาวจิยั ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล ดว้ยการวิจยัเชิงผสานวิธี โดยการวิจยัเชิงคุณภาพเสริมดว้ยการ
วจิยัเชิงปริมาณ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 

5.2.1 จากการศึกษาระดับทัศนคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีมีทศันคติต่อการทุจริตการ
เลือกตั้งสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เห็นว่า การจัดตั้ งหัวคะแนนจ านวนมากเพื่อการซ้ือเสียง การเข้าหาผู ้มีอิทธิพลใน
กระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ช่วยเหลือในการระดมคะแนนเสียงเลือกตั้ง รองลงมาคือ การทุจริตการ
เลือกตั้งมีลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์ระดบับุคคลมากกว่าการซ้ือเสียงดว้ยอมิสินจา้ง ความ
พยายามให้คู่แข่งถอนตวัจากการลงสมคัรรับเลือกตั้ง เช่น การวา่จา้งให้ถอนการสมคัร การข่มขู่ให้
เกรงกลวั สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การท่ีมีกลุ่มเครือข่ายหวัคะแนนเสียง ระบบอุปถมัภพ์วกพอ้ง ความเป็น
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ญาติพี่นอ้ง เครือข่ายอ านาจในหน่วยงานช่วยหาเสียงยงัคงเป็นประเด็นท่ีอาจมีผลต่อการน าไปสู่การ
ทุจริตการเลือกตั้งได ้เน่ืองจากเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งผลประโยชน์หรืออมิสินต่างๆจากผูส้มคัร
กบัประชาชนไดใ้นลกัษณะทางตรงและออ้ม เช่นการต่างตอบแทนการบงัคบั ข่มขู่ประชาชน หรือ
กดกดัผูส้มคัรคนอ่ืน เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัการวจิยัของ ณัชชานุช พิชิตธนา
รัตน์ (2561) ได้ท าการศึกษาการทุจริตเลือกตั้งท้องถ่ินในจงัหวดัเพชรบุรี คน้พบว่า รูปแบบและ
วิธีการในการทุจริตเลือกตั้ง จ  าแนกได ้2 รูปแบบ คือ 1) การทุจริตเลือกตั้งทางตรง ไดแ้ก่ การซ้ือ
เสียงโดยตรงและโดยอ้อม ด้วยกลวิธีท่ีหลากหลายในการใช้เงินซ้ือเสียง  2) การทุจริตเลือกตั้ง
ทางออ้มมีกลวธีิต่างๆ เช่น การยา้ยคนเขา้มาในเขตเลือกตั้ง การส่งผูส้มคัรลงแข่งขนัเพื่อตดัคะแนน 
การแจกส่ิงของ การใช้อิทธิพลข่มขู่ และการโจมตีคู่แข่งขนั 2. เครือข่ายในการทุจริตเลือกตั้งมี 5 
รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) ความเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 2) ความสัมพนัธ์กบันกัการเมืองระดบัชาติภายใน
และนอกจงัหวดั 3) ความเป็นญาติพี่นอ้ง 4) ความเป็นพรรคพวกกนั และ 5) เครือข่ายหวัคะแนน 3. 
ปัญหาในการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ วฒันธรรมการทุจริตเลือกตั้งในสังคมทาให้
การรณรงคไ์ม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้สิทธิเลือกตั้ง หน่วยงานเก่ียวขอ้งปฏิบติังานล่าชา้ ลม้เหลว 
ไม่มีอ านาจเพียงพอ ไม่โปร่งใสยุติธรรม และบุคลากรไม่เพียงพอ 4. แนวทางในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาการทุจริตเลือกตั้งทอ้งถ่ินของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรปฏิบติังาน
อย่างจริงจงัในการควบคุมและจดัการเลือกตั้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สุจริตและเท่ียงธรรม และ
ควรปรับปรุงแกไ้ขขอ้กฎหมาย โดยเพิ่มอ านาจใหอ้งคก์รจดัการเลือกตงั ้เช่นเดียวกบัองคอิ์สระอ่ืน 

 

5.2.2 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย อาย ุ
อาชีพมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สะทอ้นให้เห็นวา่ ประชาชนท่ีมีอายุมากกบัอายุน้อยท่ีต่างกนั
ย่อมมีประสบการณ์การรับรู้ความเข้าวฒันธรรมการเลือกตั้งพฤติกรรมของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
มากกว่ากลุ่มคนท่ีอายุน้อย เช่นเดียวกบักลุ่มอาชีพย่อมมีความใกล้ชิดกับกลุ่มนักการเมืองหรือ
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งต่างกนัตามหนา้ท่ี หรือการรับผลประโยชน์ในแต่ละอาชีพท่ีมีล าดบัความส าคญั
ทางการเมืองต่างกนัออกไป ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัผลงานวจิยัของปิยะ
รัตน์ สนแจ้ง (2562) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร: 
ศึกษากรณีประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ ดงัน้ีด้านนโยบาย  ด้านคุณสมบติัของผูส้มคัร ด้านพรรค
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การเมือง และด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ อาชีพและระดับ
การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั ประจ าอ าเภอควร
เฝ้าระวงัติดต่อความพยายามให้คู่แข่งถอนตวัจากการลงสมคัรรับเลือกตั้ง เช่น การวา่จา้งให้ถอนการ
สมคัร การข่มขู่ใหเ้กรงกลวั เป็นตน้ 
 

5.3.2 ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานภาครัฐในระดบัพื้นท่ีควรติดตามพฤติกรรมป้องกนัไม่ให้
บุคลากรเจา้หน้าท่ีใช้อาศยัหน้าท่ีช่วยเหลือหรือเอ้ือประโยชน์ให้กบัผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือสร้าง
ความไดเ้ปรียบคะแนนนิยมกบัประชาชนในพื้นท่ี  

 
5.3.3  ผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งมีจิตส านกัความเป็นนกัการเมืองท่ีมีคุณธรรม ความโปร่งใส

และนิติธรรมในการระเบียบกฎหมายเลือกตั้งอยา่งเคร่งครัด 
 
5.3.4 ผูส้มคัรรับเลือกตั้งควรก าหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการบริการ

สาธารณะท่ีเกิดประโยชน์กับคนในชุมชนทุกกลุ่มเช้ือชาติศาสนาท่ีตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  

 
5.3.5 การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรมุ่งศึกษาเปรียบเทียบกบักลุ่มจงัหวดัอ่ืนๆ ในเขตพื้นท่ี

จงัหวดัภาคใตห้รือภูมิภาคอ่ืนเพื่อเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการพฒันาป้องกนัการทุจริตการ
เลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติต่อไป  
 
 



บรรณานุกรม 
 
จังหวดัสตูล. (2564). เขา้ถึงไดจ้าก http://www.satun.go.th/content/general  
ชาญชยั จิตรเหล่าอาพร. (2558). กลโกงการเลือกตั้ง. ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัรังสิต. 
ณชัชานุช พิชิตธนารัตน์. (2561). การทุจริตเลือกตั้งทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบุรี.  วารสารสหวิทยาการวิจัย: 

ฉบับบัณฑิตศึกษา, 7(1), 72-81. 
  ปิยะรัตน์ สนแจง้.  (2562).  ปัจจัยท่ีมผีลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: ศึกษา

กรณีประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562. (การคน้ควา้อิสระหลกัสูตรรัฐศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการเมือง). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกริก. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย. (2560, 6 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. หนา้ท่ี 1-90. 
Clarke, J. (1957). Outline of local government of the United Kingdom.  London: Sir Isaac Pitman & 

Sons, Ltd. 
Robson, W. (1953). Local government. Encyclopedia of Social Sciences,vol. London:                                    

The Macmillan Co. 
Wit, D. (1967). A comparative survey of  local govt. and administration. Bangkok: Kurusapha 

Press. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์เร่ือง 
 ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัสตูล 

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 
 มหาวทิยาลัยสยาม 

 
 
ค ำ ช้ีแจงและแนะน ำตัว ขอควำมอนุ เครำะห์จำกท่ ำนในกำรตอบแบบสัมภำษณ์ ในคร้ังน้ี                                                                  
ขออนุญำตเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นกำรศึกษำดำ้นวิชำกำร  ซ่ึงขอ้มูลในกำรส ำรวจในคร้ังน้ีถือเป็นควำมลบั
และจะใชเ้พื่อประโยชน์เพื่อกำรวจิยัทำงวชิำกำรเท่ำนั้น 
 

กรอบช่ือทีอ่ยู่ให้ครบถ้วน 
 
ช่ือผูใ้หส้ัมภำษณ์.............................................................................................................................. 
ต ำแหน่ง........................................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่..................................................................................................................... ............................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัทผ์ูใ้หส้ัมภำษณ์.................................................โทรสำร............................................... 
E-mail address......................................................................................................................... 

 
1. ท่ำนติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรทำงกำรเมืองทั้งในระดบัชำติและระดบัทอ้งถ่ินหรือไม่ 
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2. ทศันคติของประชำชนต่อกำรทุจริตกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ.สตูล 
ประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 ท่ำนมีทศันะอยำ่งไรต่อกระบวนกำรเลือกตั้งระดบัชำติของ จ.สตูล 
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2.2 ท่ำนคิดวำ่ตนเองมีบทบำทอย่ำงไรต่อกระบวนกำรเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ.สตูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ท่ำนเห็นดว้ยหรือไม่ อยำ่งไร วำ่กระบวนกำรเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ.สตูล
มีควำมสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ท่ำนมีขอ้เสนอแนะอย่ำงไร หำกกระบวนกำรเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ.
สตูลมีควำมสุจริต 
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 ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเร่ือง 
 ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัสตูล 

 
หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 

 มหาวทิยาลัยสยาม 
 

ค าช้ีแจง  
1.  แบบสอบถำม มีจ ำนวน  3  ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 ทศันคติของประชำชนต่อกำรทุจริตกำรเลือกตั้งสมำชิกองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

2.  โปรดเติมเคร่ืองหมำย    ลงใน    ใหต้รงกบัทศันคติของท่ำนมำกท่ีสุด 
 
ส่วนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
เพศ   
 ชำย     
 หญิง   
อายุ   
 31-40 ปี   
 41-50 ปี     
 50 ปีข้ึนไป   
อาชีพ   
 รับจำ้งทัว่ไป   
 เกษตรกร/ประมง   
 พนกังำนบริษทั   

 ขำ้รำชกำร/บุคลำกรของรัฐ   
 พนกังำนรัฐวสิำหกิจ   
 นกัศึกษำ    
 อ่ืนๆ.......................   
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รายได้   
 ต ่ำกวำ่ 15,000 บำท    
 15,001 – 25,000  บำท  
ความสนใจข้อมูลข่าวสารทางการเมือง   
 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง   
 กำรพูดคุยกำรเมืองกบับุคคลอ่ืน    
 กำรติดตำมกำรอินเตอร์เน็ต Facebook  Line   
 กำรเลือกชมข่ำวกำรเมืองผำ่นโทรทศัน์    
 หนงัสือพิมพ ์   
 ความถี่ในการติดตามส่ือสารทางการเมือง   
 สัปดำห์ละ 1 คร้ัง    
 สัปดำห์ละ 2-3 คร้ัง   
 สัปดำห์ละ 4-6 คร้ัง   
 มำกกวำ่ 7 คร้ังต่อสัปดำห์   
 
ส่วนที ่2 ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวดัสตูล 
ค าช้ีแจง: กรุณำใส่เคร่ืองหมำย  ลงในช่องทำงขวำมือของท่ำนตำมควำมคิดเห็นของท่ำน 

ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัสตูล 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

ท่ำนคิดว่ำมีกำรอำศยัเจำ้หน้ำท่ีท่ีมีอ ำนำจในกระบวนกำร
เลือกตั้งใหช่้วยผูส้มคัรทุจริตกำรเลือกตั้งได ้

     

ท่ำนคิดวำ่มีควำมพยำยำมให้คู่แข่งถอนตวัจำกกำรลงสมคัร
รับเลือกตั้ง เช่น กำรว่ำจ้ำงให้ถอนกำรสมคัร กำรข่มขู่ให้
เกรงกลวั เป็นตน้ 

     

ท่ำนคิดว่ำมีกำรจัดตั้ งหัวคะแนนจ ำนวนมำกเพื่อกำรซ้ือ
เสียง กำรเขำ้หำผูมี้อิทธิพลในกระบวนกำรเลือกตั้งเพื่อให้
ช่วยเหลือในกำรระดมคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นตน้  
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ทศันคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัสตูล 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

ท่ำนคิดวำ่ผูส้มคัรประพฤติปฏิบติัตำมระเบียบกฎหมำย
เลือกตั้ง 

     

ท่ำนคิดวำ่กำรทุจริตกำรเลือกตั้งมีลกัษณะควำมสัมพนัธ์เชิง
อุปถมัภร์ะดบับุคคลมำกกวำ่กำรซ้ือเสียงดว้ยอมิสินจำ้ง 

     

ท่ำนคิดวำ่กำรทุจริตกำรเลือกตั้งเป็นวถีิปฎิบติัทำงกำรเมือง      
 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ค 
ค่าความเช่ือมั่น 
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ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม Reliability 
 
ผลทดสอบควำมเช่ือมัน่ (Cronbach's Alpha) 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.957 6 
 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
a1 3.90 1.029 30 
a2 3.90 .995 30 
a3 3.93 .828 30 
a4 3.83 1.117 30 
a5 3.93 .868 30 
a6 4.07 .944 30 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
a1 19.67 20.092 .725 .966 
a2 19.67 18.713 .946 .940 
a3 19.63 20.309 .918 .946 
a4 19.73 18.478 .845 .954 
a5 19.63 19.964 .918 .945 
a6 19.50 19.431 .903 .945 

 



 
 

ประวตัผู้ิวจิยั 
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วนั/เดือน/ปีเกดิ 8 สิงหาคม 2539 
สถานทีเ่กดิ สตูล 
ทีอ่ยู่  215 ซอย 13  ถนนปานชูร าลึก ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล  จงัหวดัสตูล 91000 
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