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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจาก  
กลุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 100 คน ผลการวิจัย พบว่า ในประเด็นการใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการ
ลงคะแนนเสียง และระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้ง ความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยรวม  
อยู่ในระดับเห็นด้วย ( X  =3.73) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต าบล
เขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีความคิดเห็นด้านการลงคะแนนเลือกตั้งมีระดับมากที่สุด 
( X  = 4.00) รองลงมา ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ( X  =3.68) และด้านระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้ง 
( X  =3.50) ข้อเสนอแนะหน่วยงานภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น ส่วนช่องทางการสื่อสารต่างๆ                 
ให้ประชาชนได้รับทราบ แนวปฏิบัติ กฎระเบียบในการเลือกตั้ง และประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประชาธิปไตย 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the behavior of voters effecting of the 

democratic elections in Khao Phra Rattaphom Songkhla. The quantitative data collected 
from 100 voters. The result found that the issue of voting rights, vote, and election 
decision period. The voters' overall opinion was at an agree level ( X  =3.73). When 
classified in each side indicated that the behavior of voters in Khao Phra, Rattaphum, 
Songkhla have an opinion in vote election at a high level ( X  = 4.00). Secondly, the 
voting rights ( X  =3.68) and the election decision period ( X  =3.50) respectively. This 
research suggested that the government agencies should have more publicity. The 
communication channels allowed the people to know the rules of the election and 
democratic elections. 
Keywords: Behavior, Voters, Democracy  
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ถือเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ให้
การศึกษาฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยกับประชาชนโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในภารกิจของท้องถิ่นและเกิดความส านึกในสิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน หน้าที่ พลเมือง  
อันจะน าไปสู่การปกครองตนเองในที่สุด จึงกล่าวได้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองของ
ประชาชนโดยประชาชนและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยมีตัวแทนของประชาชนเข้า
ไปท าหน้าที่ในองค์กร ที่เรียกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะท าภารกิจเพ่ือตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด การเลือกตั้งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการแสดงออกทางด้านสิทธิเสรีภาพทางความคิดของประชาชนที่ต้องการ
ตัวแทนของตนเองให้มีนโยบายในการบริหารในรูปแบบใดต้องให้มีการพัฒนาไปในทิศทางใดและต้องการ
ผู้แทนของตนเองที่มีลักษณะเช่นใด การเลือกตั้งเป็นกลไกการใช้อ านาจอธิปไตยโดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้แทนที่มีนโยบายตรงกับความต้องการของตนเอง ให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนด้วยความชอบธรรมเพ่ือ
ลดภาวะความตึงเครียด ขจัดความขัดแย้ง หรือการสืบต่ออ านาจ และเป็นกลไกที่จะควบคุมให้ผู้แทนที่
ด ารงต าแหน่งจากการเลือกตั้งตระหนักอยู่เสมอว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เพราะประชาชน
เป็นผู้ก าหนดอนาคตทางการเมืองของตนด้วยการเลือกหรือไม่เลือกตนกลับมาท าหน้าที่ผู้แทนอีก ดังนั้น
การเลือกตั้งจึงมีผลกระทบต่อการพัฒนาทางการเมืองโดยประชาชนจะส านึกถึงความจ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่พลเมืองซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนเลือกรัฐบาลการเลือกตั้งมีความส าคัญมากในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย การซื้อเสียงยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญและเป็นไปไม่ได้ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะจัดการกับปัญหาการซื้อขายเสียงเพียงล าพัง เนื่องจากปัญหาการซื้อเสียงเกี่ยวข้องกับคน
จ านวนมากทั้งนักการเมืองและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต าบล  
เขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้ง มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้ ซึ่งพอจะประมวลกล่าวในที่นี้ ได้ดังนี้ 
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (2548) กล่าวว่าการเลือกตั้ง คือ กิจกรรมที่ประชาชนแสวงหาทางเลือกใน

การปกครองและบ าบัดความต้องการของตนเองเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตยได้มีส่วนร่วมทางการเมืองอันเป็นกลไกที่แสดงออกซึ่งเจตจ านงของประชาชนที่เรียกร้องหรือ
สนับสนุนให้มีการกระท าหรือละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมืองหรือการตัดสินใจใน
นโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่มี
อุดมการณ์นโยบายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับตนด้วยความคาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่ตน
เลือกให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะน าอุดมการณ์และนโยบายไปเป็นแนวนโยบายในการบริหาร
ประเทศ และท าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเองการเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกใน
การเมืองการปกครองของประชาชนนั่นเอง 

เชาวณะ ไตรมาส (2545) กล่าวว่าการเลือกตั้ง คือ การแข่งขันทางอ านาจเพ่ือเข้าไปสู่อ านาจและ
การใช้อ านาจทางการเมือง โดยอาศัยกลไกกระบวนการของการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการใช้
หลักประกันเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นการแข่งขันเข้าสู่อ านาจอย่างสุจริตเที่ยงธรรม โดยคาดหวังหรือผลลัพธ์
จากการเลือกตั้งว่าสามารถสะท้อนถึงเจตนารมณ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

อัษฎางค์ ปาณิกบุตร (2548) กล่าวว่าการเลือกตั้ง คือ จุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตย
ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยอ่ืนๆ ไม่ว่าการเลือกรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร การออกกฎหมาย โดย
ฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ การเลือกตั้งเป็นวิธีการหนึ่งที่ ท าให้คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศเป็นการมอบอ านาจอธิปไตยของราษฎร แต่ละคนให้ให้ผู้แทน
ของตนน าไปใช้ในการปกครองประเทศ เนื่องจากเราไม่สามารถให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองประเทศได้จึงคิดค้นวิธีการข้ึนมาเรียกว่า การเลือกตั้ง วัชรา ไชยสาร (2541) กล่าวว่า การเลือกตั้ง 
คือ กิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้ เป็น เจ้าของอ านาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วมทางการเมือง 
(Participation) อันเป็นกลไกที่แสดงออกซึ่ง เจตจ านงของประชาชนที่เรียกร้อง หรือสนับสนุนให้มีการ
กระท าหรือการละเว้นการกระท าอย่างใด อย่างหนึ่งในทางการเมือง หรือตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่
จะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์นโยบาย
และวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับตนด้วยความคาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่ตนเลือกให้ไปใช้อ านาจ
อธิปไตยแทนตนนั้นจะน าอุดมการณ์และนโยบายในการบริหารประเทศและท าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์
ของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองปกครองของประชาชน นั่นเอง 
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กระมล ทองธรรมชาติและคณะ (2541) กล่าวว่า การเลือกตั้ง คือ การที่บุคคลได้เลือกบุคคลหนึ่ง
หรือบุคคลจ านวนหนึ่งจากหลายๆ คน หรือเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้ง บัญชีหนึ่ง หรือ
บัญชีจ านวนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อหลายๆ บัญชี เพื่อให้ไปกระท าการอันใดอันหนึ่งแทนตน 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า การเลือกตั้ง คือ กิจกรรมทางการเมืองที่ท าให้คน
ส่วนใหญ่ของประเทศได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศโดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้แทนหรือพรรค
การเมืองที่มีอุดมการณ์นโยบายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับตนด้วยความคาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรค
การเมืองที่ตนเลือกให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะน าอุดมการณ์และนโยบายในการบริหารประเทศ
และท าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
เจษฎา บุญมาโฮม (2546) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ที่เข้ามา

กระทบกับบุคคลโดยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือไม่ก็ได้ การแสดงออกนั้นอาจ
เกิดข้ึนในช่วงที่เรามีสติรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้ จัดเป็นพฤติกรรมทั้งสิ้น 

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (2548) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท า การแสดงอาการหรือ
อากัปกิริยาของอินทรีย์ (Organism) ทั้งในส่วนที่เจ้าของพฤติกรรมเอง เท่านั้นที่รู้ได้ และในส่วนที่บุคคล
อ่ืนอยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้ 

เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ (2549) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมของบุคคลที่เป็นรูปธรรม 
เช่นการกระท า การตอบโต้กับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมภายในจิตใจที่เป็นนามธรรม เช่น  ความคิด 
ความรู้สึก 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541) ได้อธิบายความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า
พฤติกรรม (behavior) นั้นอาจกลา่วได้ว่า คือการกระท าหรืออาการที่แสดงออกของบุคคล (Action) ทั้งนี้
รวมถึงการงดเว้นการกระท าด้วย (Inaction) นอกจากนั้นการตัดสินใจที่รู้สึกได้ของบุคคล กลุ่มหรือองค์กร 
หรือการกระท าที่ซ่อนเร้นแต่พร้อมที่จะแสดงออก อาทิ การมีความคิดริเริ่ม ก็นับเป็นการกระท าเช่นกัน 
ดังนั้น ค าว่า “พฤติกรรม” จึงรวมถึงสิ่งที่บุคคล กลุ่มหรือองค์กร ประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นพฤติกรรมที่
เปิดเผย (Overt behavior) และยังรวมถึงพฤติกรรมที่ยังไม่แสดงออกหรือพฤติกรรมซ่อนเร้น (Covert 
behavior) ทั้งนี้รวมถึงกระบวนการภายในอ่ืน ๆ ได้แก่ ความคิดความรู้สึก ทัศนคติ เป็นต้น นอกจากนั้น 
ยังรวมถึงการงดเว้นการกระท า หรือการไม่แสดงออกทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจอีกด้วยจากที่กล่าวมาข้างต้น 
สรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระท าเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ แล้วแสดง
ออกมาในรูปแบบของการกระท าลักษณะต่างๆ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้หมายถึงพฤติกรรมในการเลือกนายก
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทของพฤติกรรม 

Freud (1964) แบ่ง “Structure” ของจิตใจอันเป็นบ่อเกิดแห่งพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ 3 
ประเภท ดังนี้ 

1. Id หมายถึงแรงผลักดันของจิตใจคือ Drive หรือ Instinctual Drive คือ โครงสร้างของจิตส่วน
ดั้งเดิมที่ปราศจากการขัดเกลาใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อมีผล ก็จะแสดงออกมาอย่างหยาบ ๆ ซึ่งประกอบด้วย
สัญชาตญาณ หรือแรงขับโดยก าเนิด ในช่วงที่เป็นทารกแรงขับเหล่านี้ยังกระจัดกระจายและปราศจาก
จุดหมายปลายทาง บทบาทของโครงสร้างส่วนนี้ต่อบุคลิกภาพในช่วงวัยทารกจึงมีน้อยมาก ต่อเมื่อทารก
เติบโตขึ้น พลังที่กระจัดกระจายอยู่ก็เริ่มปรากฏออกมา ซึ่งเป็นการเริ่มตัวของโครงสร้างของบุคลิกภาพ 
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2. Ego หมายถึง ส่วนที่ท าหน้าที่ปรับตัวหรือผสมผสานความต้องการของ Id กับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก (Environment) เมื่อส่งผลต่อพฤติกรรมก็จะแสดงออกมาในรูปที่เหมาะสมตามสถานการณ์มาก
ขึ้น เพราะโครงสร้างประเภทนี้ ได้ถูกกลั่นกรองแล้ว 

3. Superego หมายถึงส่วนที่เป็นศีลธรรม มโนธรรม ค าสั่งสอน และกฏเกณฑ์ หรือกฏหมายต่าง 
ๆ เมื่อส่งผลต่อพฤติกรรมจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมของปัญญาชนทั้งหลายเป็นไปโดยรอบคอบ
ตามความคิดของฟรอยด์ Id หรือ Drive นั้น มีติดตัวเราทุกคนมาตั้งแต่เกิด ส่วน Egoและ Superego มี
การพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้นมาในภายหลัง Ego เป็นพัฒนาการของ Id ที่เกิดจากการปรับตัวให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงภายนอก 

Freud ให้ความเห็นว่า ในทารกแรกเกิดนั้น ภายในโครงสร้างของจิตเต็มไปด้วย Id ส่วนEgo และ 
Superego นั้นได้ค่อย ๆ แยกตัวออกมาจาก Id และพัฒนาตัวเองขึ้นมาภายหลังตามวัยยิ่งโตขึ้นเท่าไหร่ 
พฤติกรรมที่แสดงไปในทางที่มี Ego และ Superego มากขึ้นตามล าดับ ฉะนั้นหน้าที่ส าคัญยิ่งของ Ego 
และ Superego ก็คือ การเรียนรู้และรับรู้ด้วยความคิดและเหตุผล ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมแรง
กระตุ้นของสัญชาตญาณ เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น และช่วยก าหนดว่าแรงขับใดควรได้รับการ
ตอบสนองเพียงใดและด้วยวิธีใดโดยเฉพาะในส่วนของ Ego จึงท าหน้าที่ท าความเข้าใจกับสภาพความจริง
แห่งชีวิต เพ่ือจะได้ควบคุมการแสดงออกของ Id ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมถูกต้อง นอกจากนี้ Ego ยัง
มีหน้าที่สะกดกลั้นและยับยั้งการระบายออกของ Id ที่อาจท าอันตรายต่อตนเองด้วยทั้งนี้โดยเปลี่ยน
รูปแบบการแสดงของพฤติกรรมให้เป็นไปในลักษณะที่ปลอดภัย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา ที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น
(Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต าบลเขาพระ 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิด
ของธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการลงคะแนน
เลือกตั้ง ด้านระยะเวลา การตัดสินใจเลือกตั้ง ดังแสดงในกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

-เพศ 

-อายุ 
-สถานภาพ 

-ระดับการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได้ต่อเดือน 

พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 
ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ 

 จังหวัดสงขลา 
 

-ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
-ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง 
-ด้านระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้ง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต าบลเขาพระ  อ าเภอรัตภูมิ 

จังหวัดสงขลา ที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  
โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดของธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง ด้านการ

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง ด้านระยะเวลา การตัดสินใจเลือกตั้ง  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) (กัลยา วาณิชย์
บัญชา, 2550). จ านวน 100 คน  
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชาชนจ าแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 38 38.0 
 หญิง 62 62.0 
อายุ  

18-24 ปี 
25-35 ปี 

 
16 
32 

 
16.0 
32.0 

 36-45 ปี 38 38.0 
 มากกว่า 45 ปี 14 14.0 
สถานภาพ    
 โสด 27 27.0 
 สมรส 48 48.0 
 หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ 25 25.0 
ระดับการศึกษา    
 ประถมศึกษา 15 15.0 
 มัธยมศึกษา 23 23.0 
 ปวช./ปวส. 16 16.0 
 ปริญญาตรี 30 30.0 
 สูงกว่าปริญญาตรี 16 16.0 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ    
 เกษตรกร 24 24.0 
 รับราชการ 13 13.0 
 ธุรกิจส่วนตัว 

ค้าขาย 
รับจ้าง 

16 
17 
16 

16.0 
17.0 
16.0 

 นักเรียน/นักศึกษา 14 14.0 
รายได ้    
 10,001-15,000 บาท 44 44.0 
 15,001-20,000 บาท 16 16.0 
 มากกว่า 20,001 บาทข้ึนไป 40 40.0 
 รวม 100 100.0 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”จ าแนกได้ดังนี้ 
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 และเป็น

ชายจ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 38.0 
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36-45 ปี มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 

รองลงมาคือ มีอายุอยู่ระหว่าง 25-35 ปี มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 อายุ18-24 ปี จ านวน 16 
คิดเป็นร้อยละ 16.0 และน้อยที่สุด คือ ผู้มีอายุ มากกว่า 45 ปีมีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 

สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส มีจ านวน 48 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 48.0 รองลงมา คือ โสด มีจ านวน 27  คน คิดเป็นร้อยละ 27.0  และน้อยที่สุด คือ หย่า/หม้าย/
แยกกันอยู ่ มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 
และน้อยที่สุดคือมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 15.0 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีจ านวน 24 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 24.0 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพค้าขาย มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และน้อยที่สุดคือ 
ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 

รายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 44  
คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ มีรายได้ มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป  มีจ านวน 40 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 40.0  และน้อยที่สุดคือ มีรายได้15,001-20,000 บาท มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 
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ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลเขาพระ อ าเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการ
ลงคะแนนเลือกตั้งและด้านระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้ง แสดงด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาที่มีต่อการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดยภาพรวม 

 

พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลเขาพระ 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

X  S.D. ระดับ 

1. ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 3.68 .150 เห็นด้วย 
2. ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง 4.00 .272 เห็นด้วย 
3. ด้านระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้ง 3.50 .087 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.73 .094 เห็นด้วย 
 

จากตารางที่ 2  พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ( X  =3.73, S.D. = .094) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสามารถเรียงล าดับความคิดเห็นของประชาชนได้ดังนี้         
ความคิดเห็นด้านด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง มีระดับสูงสุด ( X  = 3.68 , S.D. = .272) รองลงมาคือ ด้าน
การใช้สิทธิเลือกตั้ง ( X  = 4.00, S.D. = .272) และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ ด้านระยะเวลาการตัดสินใจ
เลือกตั้ง ( X  = 3.50 , S.D. = .087) 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ที่มีต่อการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย ในด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง X  S.D. ระดับ 

1. การใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเป็นหน้าที่ของประชาชน 4.73 .584 เห็นด้วย 
2. การใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะถูกชักชวนจากญาติ เพ่ือนฝูง   4.00 .376 เห็นด้วย 
3. การใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะกลัวจะเสียสิทธิทางการเมือง  3.88 .456 ไม่แน่ใจ 
4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะได้รับเงินซื้อเสียงหรือได้รับ

แจกสิ่งของ 
1.96 1.230 ไม่เห็นด้วย 

5. การใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะรู้จักเป็นการส่วนตัวกับ
ผู้สมัคร 

3.11 .530 ไม่แน่ใจ 
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ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง X  S.D. ระดับ 

6. การใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะผู้สมัครใช้ความช่วยเหลือ
เมื่อมีปัญหา 

3.14 .349 ไม่แน่ใจ 

7. การใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะผู้สมัครเป็นผู้ที่ได้รับการยก
ย่องจากหน่วยงานต่างๆ 

3.89 .314 เห็นด้วย 

8. การใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ 

4.79 .537 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

รวม 3.68 .150 เห็นด้วย 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ในด้านการใช้สิทธิ
เลือกตั้งอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X  =3.68, S.D. = .150) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า การใช้สิทธิเลือกตั้ง
เพราะผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีระดับสูงสุด ( X  = 4.79 , S.D. = .537) รองลงมาคือการใช้
สิทธิเลือกตั้งเพราะเป็นหน้าที่ของประชาชน ( X  = 4.73, S.D. = .584) และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ การ
ใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะได้รับเงินซื้อเสียงหรือได้รับแจกสิ่งของ ( X  = 1.96 , S.D. = . 1.230) 

 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ที่มีต่อการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย ในด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง 

 

ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง X  S.D. ระดับ 

1. อิทธิพลของหัวคะแนนมีความส าคัญต่อผู้รับสมัคร
รับเลือกตั้ง 

4.02 .402 เห็นด้วย 

2. นโยบายมีความส าคัญต่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง 4.64 .689 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
3. การพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากตัวบุคคล 3.93 .326 เห็นด้วย 
4. การพิจารณาลงคะแนนเสียงจากกลุ่มการเมือง 3.91 .288 เห็นด้วย 
5. การเตรียมตัวหรือตรวจสอบดูรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ก่อนการเลือกตั้งเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด 
4.72 .653 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

6. การไปรับฟังการปราศรัยหาเสียงมีความส าคัญต่อ
ผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

3.89 .469 เห็นด้วย 

7. การเชิญชวนไปเลือกตั้งภายในครอบครัวหรือเครือ
ญาติมีความส าคัญต่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

3.71 .500 เห็นด้วย 

8. ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริต ต่อ
ประชาชนและสังคม 

3.71 .478 เห็นด้วย 

9. ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย 

3.71 .456 เห็นด้วย 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1750 

 

ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง X  S.D. ระดับ 

10. ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ท่านเลือกได้ท าคุณประโยชน์ต่อ
พ้ืนที่ของท่าน 

3.75 .435 เห็นด้วย 

รวม 4.00 .272 เห็นด้วย 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ในด้านการ
ลงคะแนนเลือกตั้งอยู่ในระดับเห็นด้วย   ( X  =4.00, S.D. = .272) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า การ
เตรียมตัวหรือตรวจสอบดูรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด มีระดับสูงสุด ( X  
= 4.72, S.D. = .653) รองลงมาคือ นโยบายมีความส าคัญต่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง  ( X  = 4.64, S.D. = 
.689) และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ การเชิญชวนไปเลือกตั้งภายในครอบครัวหรือเครือญาติมีความส าคัญ
ต่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง  ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริต ต่อประชาชนและสังคม ผู้รับสมัคร
รับเลือกตั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย( X  = 3.71 , S.D. = .500 .478 .456) 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  ในด้านระยะเวลาการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง 
 

ด้านระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้ง X  S.D. ระดับ 

1. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครท่านตัดสินใจเมื่ออยู่ที่คูหา
ลงคะแนน 

3.17 .378 ไม่แน่ใจ 

2. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครท่านตัดสินใจในวันเลือกตั้ง 3.33 .514 ไม่แน่ใจ 
3. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครท่านตัดสินใจก่อนวันเลือกตั้ง 

2-3 วัน 
3.32 .469 ไม่แน่ใจ 

4. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครท่านตัดสินใจก่อนการเลือกตั้ง 
1 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น 

3.28 .473 ไม่แน่ใจ 

5. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครท่านตัดสินใจเมื่อผู้สมัครมา
ชวน 

3.27 .446 ไม่แน่ใจ 

6. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครท่านตัดสินใจเมื่อหัวคะแนน
ของผู้สมัครมาชวน 

3.76 .429 เห็นด้วย 

7. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครท่านตัดสินใจเมื่อญาติพ่ีน้อง
ของท่านมาชวน 

3.75 .435 เห็นด้วย 

8. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครท่านตัดสินใจเมื่อดูจากผลงาน
ของผู้สมัคร 

3.74 .441 เห็นด้วย 

9. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครท่านตัดสินใจเมื่อได้ทราบ
นโยบายของผู้สมัคร 

3.73 .446 เห็นด้วย 
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ด้านระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้ง X  S.D. ระดับ 

10. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครท่านตัดสินใจเมื่อประกาศ
รายชื่อผู้สมัคร 

3.72 .451 เห็นด้วย 

รวม 3.50 .087 ไม่แน่ใจ 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาในด้านระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้งอยู่ในระดับไม่แน่ใจ            
( X  =3.50, S.D. = .087) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า  การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครท่านตัดสินใจเมื่อ
ญาติพ่ีน้องของท่านมาชวน มีระดับสูงสุด ( X  = 3.75, S.D. = .435) รองลงมาคือ การตัดสินใจเลือกตั้ง
ผู้สมัครท่านตัดสินใจเมื่อดูจากผลงานของผู้สมัคร ( X  = 3.74, S.D. = .441) และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ 
การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครท่านตัดสินใจเมื่ออยู่ที่คูหาลงคะแนน ( X  = 3.17 , S.D. = .378) 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีอายุ 36-45 ป ี

มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0  สถานภาพ สมรส มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0  ประกอบอาชีพเกษตรกร มีจ านวน 24 คนคิดเป็น
ร้อยละ 24.0  มีรายได้ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 44  คน คิดเป็นร้อยละ 44.0  

พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลเขาพระ อ าเภอ    

รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ในระดั บเห็นด้วย 
( X  =3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 

ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ประชาชนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบล
เขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.68 

ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.00 

ด้านระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้งประชาชนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ  มีค่าเฉลี่ย 3.50 

การทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัด

สงขลา ที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้และอาชีพ เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐาน 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน 

 
 

 

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน 

 
 

 

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน 

 
 

 

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน 

 
 

 

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน 

 
 

 

สมมติฐานที่ 6 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน 

  
 

 
อภิปรายผล 
 ประชาชนที่มีสถานภาพส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานของรัฐควรมีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
เช่น คัทเอาท์ หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน/เสียงตามสาย เพ่ือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 

2. หน่วยงานของรัฐจัดให้ความรู้ให้กับประชาชนทราบถึงบทลงโทษของผู้ที่กระท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง 

3. คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาทบทวนระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ามามี
ส่วนร่วมของประชาชนให้มีความยืดหยุ่นสามารถน าไปบังคับใช้กับการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายการ
เลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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