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บทคัดย่อ 
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  
ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 397 คน เป็นประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีขึ้นไป) อำเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) สถิติที่ใช้ทดสอบใช้ t-test และ F-test และทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe’s Method  
 ผลการวิจัย พบว่า การตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย 1.ด้านคุณลักษณะผู้นำ พบว่า เป็นที่เคารพศรัทธา
ของประชาชนช่วยเหลือและมีบทบาททางสังคม มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้นำส่วน
ท้องถิ่นคือรากฐานการปกครองประชาธิปไตย 2.ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้นำจะมีนโยบายในการพัฒนา
หมู่บ้านที่ดีและเป็นผู้ที่มองการการไกลในการส่งเสริมท้องถิ่นเกิดความก้าวหน้า 3.ด้านบริหารการจัดการ 
พบว่า กระบวนการในการนำทรัพยากรในการบริหารทั้งทางวัตถุและคนดำเนินการ กระบวนการนำเอา
การตัดสินใจและนโยบายมาปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4.ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ผู้นำมีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อประชาชนในท้องถิ่น ทำงานด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกการทำงานทั้งด้านนโยบาย ด้านงบประมาณต่าง ๆ และผู้นำมีความรับผิดชอบ
สูงในการทำงาน การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  
ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้ แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
คำสำคัญ: ผู้นำท้องถิ่น, ด้านคุณลักษณะผู้นำ, ด้านวิสัยทัศน์, ด้านบริหารการจัดการ, ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
 
Abstract 
  The objectives of this research is to study the factors affecting the decision to 
select candidates for local elections of Wiset Chai Chan District, Angthong Province and 
also to compare factors affecting the decision to select candidates for local elections that 
classified by demographic characteristics.  The population and sample of this research is 
397 people who live in Wiset Chai Chan District, Angthong Province and also have the right 
to vote ( 18 years old and over) .  The statistics used in the research are frequency, 
percentage, median, standard deviation (SD) .  The researcher tested hypothesis by using  
T-test and F-test (One-way ANOVA) and ran Scheffe's test to find out which pairs of means 
are significant. 
 The results found that the overall opinion level about choosing a candidate for 
local elections was at the highest level.  The leadership characteristics was the people's 
faith was respected and they helped and played a social role that initiatives in local 
development. The second was the vision that the candidates had good local development 
policy to promote local progress.  The third was the management to bring both material 
and human resources management was quite good. Moreover, the process of decision and 
policy implementation to achieve the objectives was effective.  The last was the morality 
and ethics that the leaders were honest to local people and also work with transparency 
in terms of policy or budget. The leaders have a high responsibility in their work. 
 The comparison of factors affecting the selection of local candidates that classified  
by demographic characteristics found that people who had different gender, age, status,  
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education, occupation and income had no different opinions towards selecting candidates 
for local elections at the .05 level of statistical significance.  
Keywords: Local Leadership, Leadership Characteristics, Vision, Management and 

morality and ethics 
 
บทนำ 
  การปกครอง หรือการบริหารประเทศนั้น รัฐบาลย่อมเป็นศูนย์กลางของอำนาจการปกครองซึ่ง
การที่รัฐบาลลดภาระของตนเอง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการปกครองนั้นรัฐบาลมี
ความจำเป็นต้องใช้หลักการ และแนวคิดกระจายอำนาจในการปกครองและการบริหาร โดยประชาชนมี
โอกาสเข้ามามีสิทธิในการปกครองอย่างทั่วถึง และเป็นสิ่งจำเป็นตามนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามมาตราที่ 252 ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2560  
 การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นวิธีการกระจายอำนาจการปกครอง หรือเป็นวิธีการแบ่งเบา
ภาระของรัฐบาลส่วนกลางไปยังหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้การปกครองด้วยตนเอง 
โดยมีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นตัวกลางในการให้บริการสาธารณะในการบริหารงาน โดยบุคคลในท้องถิ่น
เลือกตัวแทนในท้องถิ่นของตนเข้ามาทำงานตามระบบประชาธิปไตย และยังคงเป็นการปกครองโดยวิธี |
การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้ง ผู ้ทำหน้าที่ปกครองโดยอิสระ และได้รับอำนาจอิสระความ
รับผิดชอบ ซึ่งตนเองสามารถที่จะใช้ได้ปราศจากการควบคุมของหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาค และ
ส่วนกลาง แตก่ารปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแล เพ่ือให้ความเป็นอิสระของท้องถิ่นนั้น
จะไม่ดำเนินงานที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (เศรษฐพร หนุนชู, กิตติคุณ ด้วงสงค์ และ 
พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สทุธจิตฺโต, 2560) 

การเลือกผู ้นำท้องถิ ่น เป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย  
ซึ่งเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยเบื้องต้นอย่างหนึ่ง ดังนั้น การที่จะทำให้ประชาธิปไตยประสบความสำเร็จ 
ในระดับประเทศได้ ควรส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ในการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ว่าประชาธิปไตยเป็นหน้าที่ที่ประชาชนต้องให้ความสำคัญ และแสดงถึงพลังจากสิทธิของตนเองว่ามี
คุณค่าที่จะส่งผลในการเลือกผู้นำท้องถิ่น เพื่อเข้ามาบริหาร พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่ออกไปลงคะแนนเสียงและเลือกคนที่
ให้ผลประโยชน์เท่านั้น ดังนั้น ประชาชนกับการเลือกผู้นำท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนา
การเมืองของประเทศไทยให้สามารถพัฒนาภายใต้พลังของประชาชน  

ปัจจุบัน พบว่า ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของประชาชนทางการเมืองในด้านของความคิด และ
เป็นการช่วงชิงอำนาจทางการบริหารของนักการเมือง ส่งผลให้เกิดความเสียหายในประเทศ ( อังศุพร  
บิลหมัน, 2561) ประชาชนควรคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้นำท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติที่ดี มีคุณธรรม 
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จริยธรรม ความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน ทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้ มีความรู้  
มีความสามารถ ที่จะนำพาท้องถิ่นไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต ดังนั้น กระบวนการที่จะให้ได้
ผู้นำท้องถิ่นที่ดี สามารถเข้าถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้มาก คือ ประชาชนจึงต้องเข้า
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีหลักพิจารณาทั้งด้านคุณลักษณะ วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ รวมไปถึงคุณธรรม
จริยธรรมของตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อที่จะเลือกผู้แทนสำหรับตนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในส่วน
ท้องถิ่นและระดับประเทศสืบไป  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่จะสมัครรับ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นเตรียมตัวในการเลือกตั้ง และเป็นแนวทางให้กับประชาชนในการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เข้ามาบริหาร พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในอำเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 
      ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 

 
 

 
 

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

 

การตัดสินใจเลือกผู้นำท้องถิ่น 
1.ด้านคุณลักษณะผู้นำ 
2.ด้านวิสัยทัศน์ 
3.ด้านบริหารการจัดการ 
4.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ในพ้ืนที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 
67,522 คน โดยการวิจัยในครั้งนี้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การคำนวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ 
Taro Yamane ที่มีระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 397 คน  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ส่วนที่ 2 แบบประเมินระดับความคิดเห็นการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่น ด้านคุณลักษณะผู้นำ , ด้านวิสัยทัศน์ ด้านบริหารการจัดการ และด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ผู ้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหาคุณภาพเครื ่องมือ โดย
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้นำ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม 
  2. สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดการวิจัย 
  3. นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์เสนออาจารย์ที ่ปรึกษาวิจัย เพื่อตรวจสอบ โครงสร้าง คำถาม 
 การใช้ภาษา และครอบคลุมในเนื้อหาสาระ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
  1. ขอหนังสือแนะนำตัวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ ถึงนายอำเภอ 
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 
  3. นำแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ นำมาวิเคราะห์ และสรุปผลตามแบบ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติวิจัยที่ใช้ 
  นำผู้วิจัยนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
  1. แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ วิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2. แบบสอบถามส่วนที่ 2 แบบประเมินระดับความคิดเห็นการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่น ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 4 ด้าน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายโดยเทียบเกณฑ์สัมบูรณ์ ซึ่งแบ่งค่าช่วงคะแนนเป็นช่วง ๆ 
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โดยมีความหมาย ดังนี้  
  คะแนนค่าเฉลี่ย    ระดับความสำคัญ 
  1.00 – 1.79  หมายถึง  น้อยที่สุด 
  1.80 – 2.57  หมายถึง  น้อย 
  2.60 – 3.39  หมายถึง  ปานกลาง 
  3.40 – 4.19  หมายถึง  มาก 
  4.20 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
  3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  
ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามเพศ โดยใช้ t-test 
  4. วิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  
ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้ 
โดยใช้การทดสอบค่า F-test และทำการทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธีของ Scheffe’s Method 
 
ผลการวิจัย 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตัวแปรเพศ (N=397) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
162 

   235 

 
40.8 
59.2 

รวม 397 100.0 
2.อาย ุ
18-24 ปี 
24-29 ปี 
30-35 ปี 
36-41 ปี 
42-47 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

 
47 
71 
110 
32 
80 
57 

 
11.8 
17.9 
27.7 
8.1 
20.2 
14.4 

รวม 397 100.0 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 

3.สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หย่าร้าง 

 
114 
212 
71 

 
28.7 
53.4 
17.9 

รวม 397   100.0 
4.การศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อนุปริญญาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
57 
94 
34 
161 
34 
17 

   
14.2 
23.7 
8.6 
40.6 
8.6 
4.3 

รวม 397 100.0 
5.อาชีพ 
นักศึกษา 
เกษตรกร 
ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท 
ธุรกิจส่วนตัว 

 
48 
104 
118 
92 
35 

 
12.1 
26.2 
29.7 
23.2 
8.8 

รวม 397 100.0 
6.รายได้ 
น้อยกว่า 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,000 บาทข้ึนไป 

 
46 
132 
28 
153 
38 

 
11.6 
33.2 
7.1 
38.5 
9.6 

รวม 397 100.0 
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 จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
พบว่า ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.2 อายุระหว่าง 30-35 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 27.7 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.4 ซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น  
ร้อยละ 40.6 ประกอบอาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 29.7 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,000 -
20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 38.5  
 
2. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกผู ้สมัครรับเลือกตั ้งระดับท้องถิ ่น ในอำเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 
 
ตารางท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับ

ท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
การตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับ

ท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
�̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ด้านคุณลักษณะผู้นำ 4.75 0.42 มากที่สุด 

2.ด้านวิสัยทัศน์ 4.71 2.45 มากที่สุด 

3.ด้านบริหารการจัดการ 4.78 1.87 มากที่สุด 

4.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.73 3.37 มากที่สุด 

รวม 4.47 .247 มากที่สุด 

  
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 

ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.47) โดยลำดับที่ 1 คือ 

ด้านบริหารการจัดการ (�̅�= 4.78) รองลงมา คือ ด้านคุณลักษณะผู้นำ (�̅�= 4.75) และลำดับสุดท้าย คือ 

ด้านวิสัยทัศน์ (�̅� = 4.71)   
 
   3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  
ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในอำเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามเพศ 

หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที ่3 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  

ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
(sig = 0.220) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นด้านคุณลักษณะผู้นำ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม   
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในอำเภอ

วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามอายุ  
ปัจจัยท่ีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นใน 
อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

1. ด้านคุณลักษณะผู้นำ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.491 
30.152 
31.152 

5 
391 
396 

.098 

.078 
1.253 .284 

2. ด้านวิสัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.546 
35.118 
35.664 

5 
391 
396 

.109 

.090 
1.216 .301 

ปัจจัยท่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอำเภอ 

วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

เพศ  
T 

 
Sig. ชาย หญิง 

N=162 N=235 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ด้านคุณลักษณะผู้นำ 
2. ด้านวิสัยทัศน์ 
3. ด้านบริหารการจัดการ 
4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

4.7420 0.2799 4.7776 0.2809 .897 .371 
4.6975 0.3224 4.7234 0.2839 .844 .399 
3.7679 0.2183 3.7668 0.2489 .045 .964 
4.6198 0.4729 4.6936 0.4225 1.63 .104 

รวม 4.4568 0.3233 4.4903 0.3078 -1.23 .220 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
ปัจจัยท่ีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

3. ด้านบริหารการจัดการ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.116 
22.058 
22.174 

5 
391 
396 

.023 

.056 
.413 .840 

4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.638 
76.683 
78.320 

5 
391 
396 

.328 

.196 
 

1.670 
 

.141 
 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.310 
23.894 
24.293 

5 
391 
396 

.062 

.061 
1.009 .412 

 

หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  
ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
(sig = 0.412) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนช่วงอายุต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นด้านคุณลักษณะผู้นำ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านคุณธรรม
จริยธรรม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในอำเภอ

วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามสถานภาพ  
ปัจจัยท่ีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นใน 
อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

1. ด้านคุณลักษณะผู้นำ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.100 
31.052 
31.152 

2 
394 
396 

.050 

.079 
.636 .530 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
ปัจจัยท่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

2. ด้านวิสัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 
 

.026 
35.639 
35.664 

2 
394 
396 

.013 .143 .867 

3. ด้านบริหารการจัดการ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.102 
22.072 
22.174 

2 
394 
396 

.051 

.056 
.910 .403 

4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.303 
78.018 
78.320 

2 
394 
396 

.151 

.198 
.764 .467 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.007 
24.287 
24.239 

2 
394 
396 

.003 

.062 
.053 .948 

หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 
ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามสถานภาพ พบว่า ประชาชนที่สถานภาพต่างกันมีการ
ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
(sig = 0.948) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนสถานภาพต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นด้านคุณลักษณะผู้นำ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านคุณธรรม
จริยธรรม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในอำเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามการศึกษา 

ปัจจัยท่ีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นใน 
อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัด
อ่างทอง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

1. ด้านคุณลักษณะผู้นำ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.425 
30.727 
31.152 

5 
391 
396 

.085 

.079 
1.082 .370 

2. ด้านวิสัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.459 
35.206 
35.664 

5 
391 
396 

.092 

.090 
1.018 .406 

3. ด้านบริหารการจัดการ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.236 
21.939 
22.174 

5 
391 
396 

.047 

.056 
.840 .522 

4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.547 
77.773 
78.320 

5 
391 
396 

.109 

.199 
.550 .738 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.159 
23.982 
24.293 

4 
392 
396 

.062 

.061 
1.013 .410 

หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  
ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีการ
ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยรวม ไม่แตกต่าง
กัน (sig = 0.630) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นด้านคุณลักษณะผู้นำ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านคุณธรรม
จริยธรรม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05   
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ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในอำเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามอาชีพ  

ปัจจัยท่ีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นใน 
อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

1. ด้านคุณลักษณะผู้นำ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.218 
30.934 
31.152 

4 
392 
396 

.055 

.079 
.692 .598 

2. ด้านวิสัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.108 
35.556 
35.664 

4 
392 
396 

.027 

.091 
.298 .879 

3. ด้านบริหารการจัดการ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.162 
22.012 
22.174 

4 
392 
396 

.041 

.056 
.723 .577 

4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.171 
77.150 
78.320 

4 
392 
396 

.293 

.197 
1.487 .205 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.159 
24.134 
24.293 

4 
392 
396 

.040 

.062 
.646 .630 

หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 7 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  

ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มอีาชีพต่างกันมีการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  
(sig = 0.630) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นด้านคุณลักษณะผู้นำ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม   
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่13 
The 13th Hatyai National and International Conference 

984 

 

ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในอำเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามรายได้  

ปัจจัยท่ีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นใน 
อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

1. ด้านคุณลักษณะผู้นำ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.181 
30.971 
31.152 

4 
392 
396 

.045 

.079 
.572 .683 

2. ด้านวิสัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.172 
35.492 
35.664 

4 
392 
396 

.043 

.091 
.476 .753 

3. ด้านบริหารการจัดการ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.162 
22.012 
22.174 

4 
392 
396 

.041 

.056 
.723 .576 

4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.998 
76.323 
78.320 

4 
392 
396 

.499 

.195 
2.565 .038 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.213 
24.080 
24.293 

4 
392 
396 

.053 

.061 
.867 .484 

หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 8 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  

ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามรายได้ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีการ
ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยรวม ไม่แตกต่าง
กัน (sig = 0.484) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนรายได้ต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นด้านคุณลักษณะผู้นำ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารจัดการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในอำเภอ  
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
 จากผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 

ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.47) โดยลำดับที่ 1 คือ 

ด้านบริหารการจัดการ (�̅� = 4.78)  รองลงมา คือ ด้านคุณลักษณะผู ้นำ (�̅� = 4.75) ลำดับที ่ 3  

คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (�̅� = 4.73) และลำดับสุดท้าย คือ ด้านวิสัยทัศน์ (�̅� = 4.71) นั้น ด้านบริหาร
การจัดการ พบว่า จะต้องมกีระบวนการในการนำทรัพยากรในการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาดำเนินการ 
กระบวนการนำเอาการตัดสินใจและนโยบายมาปฏิบัติเพื ่อบรรลุวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางด้านคุณลักษณะผู้นำ พบว่า ผู้นำจะต้องเป็นที่เคารพศรัทธาของ
ประชาชนช่วยเหลือและมีบทบาททางสังคม มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงผู้นำส่วน
ท้องถิ่น คือ รากฐานการปกครองประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างมากในการนำไปสู่การริเริ่มโครงการอัน
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นผู้ โน้มน้าวชักจูงให้ประชาชนเกิดความทุ่มเทสร้างประโยชน์และ
ความสามารถต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ผู้นำจะต้องมีความซื่อสัตย์ 
สุจริตต่อประชาชนในท้องถิ่น ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกการทำงาน  ทั้งด้านนโยบาย 
ด้านงบประมาณต่าง ๆ และผู้นำมีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน และสุดท้ายด้านวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้นำ
จะต้องมีนโยบายในการพัฒนาหมู ่บ้านที ่ด ีและเป็นผู ้ที ่มองการการไกลในการส่งเสริมท้องถิ ่นเกิด
ความก้าวหน้า ควบคู ่กับการเป็นนักพัฒนาชุมชนที ่มีผลงานดีเด่นและเป็นที ่ยอมรับต่อส่วนรวม  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังศุพร บิลหมัน (2561) งานวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจเลือกผู้นำท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” พบว่า ประชาชนมีระดับ
ความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกผู้นำท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชน มีระดับ
ความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกผู ้นำท้องถิ่นในเขต เทศบาลเมืองคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ด้านวิสัยทัศน์  
ด้านบริหารจัดการ และด้านเศรษฐกิจและสังคม อยู ่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะผู้นำ 
ตามลำดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของไพบูลย์ เติมสมเกตุ และคณะ (2553) ศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะ
และบทบาทของนายกเทศมนตรี ที่พึงประสงค์” : ศึกษากรณีเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ตาม
ความคาดหวังของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ความต้องการด้านภาวะความเป็นผู้นำมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร คุณลักษณะและ
บทบาทของนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ”ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง” พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยรวมไม่แตกต่างกัน ( sig = 
0.220) ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยรวมไม่แตกต่างกัน (sig = 0.412) และประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีการ
ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน (sig = 0.630) สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระวรรณ จักกระหวัด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ใช้ใน
การตัดสินใจเลือกนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง 
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวางไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิวิไลซ์ นัมคฌิสรณ์ (2553) ศึกษางานวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี” ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีอายุ 
ภูมิลำเนา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตำบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน   
  จากผลการศึกษาทำให้พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ไม่ว่า
เพศใด อายุเท่าไร สถานภาพแบบไหน การศึกษาระดับใด ประกอบอาชีพอะไร และรายได้เท่าใด ไม่ได้
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
ประชาชนให้ความสำคัญกับหลักการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องคุณลักษณะและศักยภาพของผู้สมัคร  
รับเลือกตั้งทั้งด้านบริหารการจัดการ ด้านคุณลักษณะผู้นำ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านวิสัยทั ศน์  
เป็นสำคัญ และจากผลดังกล่าวจะแนวทางให้กับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเตรียมตัวในการ
เลือกตั้งโดยคำนึงถึงคุณลักษณะและศักยภาพของตนเองเป็นหลักสำคัญ เพื่อที่จะได้มาซึ่งผู้แทนของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในส่วนท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมถึงยังสะท้อนแนวทางให้กับ
ประชาชนในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เข้ามาบริหาร พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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