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บทคัดย่ อ
การศึกษาการค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของผูน้ าํ ท้องถิ่น
ในการเลือกตั้งต่อประชาชนในเขตอําเภอปราสาท จังหวัดสุ รินทร์ 2) ศึกษาถึงวิธีการที่ผนู ้ าํ ท้องถิ่น
เข้าไปมีบทบาท และอิทธิพลต่อประชาชนในชุมชนในเขตอําเภอปราสาท จังหวัดสุ รินทร์ 3) ศึกษา
ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของผูน้ าํ ท้องถิ่นในเขตอําเภอปราสาท จังหวัด
สุ รินทร์ วิธีการศึกษาที่ใช้ คือ ระเบียบวิจยั เชิ งปริ มาณ และเชิ งคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม และทําการสอบถามจากการสัมภาษณ์ขอ้ มูลจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสุ่ มแบบเจาะจง จํานวน 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูน้ าํ ท้องถิ่น ซึ่งแบ่งเป็ นผูน้ าํ ที่เป็ นทางการ และ
ผูน้ าํ ที่ไม่เป็ นทางการ 2) กลุ่มประชาชนทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างจาก 18 ในอําเภอปราสาท
จังหวัดสุ รินทร์ รวมจํานวน 288 คน จากประชากรทั้งหมด
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจในการพิจารณาตัดสิ นใจเลือกตั้ง ส.ส.
และท้องถิ่น ซึ่งทําการตัดสิ นใจ เลือกด้วยตนเอง โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถมากว่าการ
เลื อกตามเบอร์ ที่เอาเงิ นมา และประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับตัว ผูส้ มัครจากแหล่งข้อมูลจาก
โปสเตอร์ ใบปลิวที่มาติดในหมู่บา้ นมากกว่าแหล่งข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
รวมทั้งประชาชนมีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับคํากล่าวว่า “ผูน้ าํ ท้องถิ่น คือ หัวคะแนนของ
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ น ส.ส. ส.จ. และ อ.บ.ต.” และไม่เห็นด้วยกับคํากล่าวที่ว่า “ผูน้ าํ ท้องถิ่นมี
ส่ วนร่ วมที่สาํ คัญมากที่สุดในการช่วยเหลือผูส้ มัครให้ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส. ส.จ. และ อบต.”
ทั้งนี้ ประชาชนต่างให้ความสนใจ และติดตามข่าวสารมากขึ้น เพื่อหวังที่จะให้เห็นการเมืองไทย

จ
ที่สมบูรณ์ เป็ นไปตามระบบอบประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง แต่ก็ยงั มีประชาชนอีกจํานวนไม่นอ้ ยที่
รู ้สึกกังวล และเป็ นห่ วงกับการเลือกตั้งครั้งนี้
บทบาทของผูน้ ํา ท้อ งถิ่ น ในการเลื อ กตั้ง ระดับ ชาติ และระดับ ท้อ งถิ่ น อํา เภอปราสาท
จังหวัดสุ รินทร์ พบว่า กลุ่มผูน้ าํ ที่เป็ นทางการมีบทบาทที่สาํ คัญมาก เนื่ องจากต้องดํารงตนเป็ น
กลาง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส และยุติธรรม ประกอบกับในฐานะที่เป็ นผูน้ าํ
ท้องถิ่นต้องถือปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่ งครัด คอยกํากับดูแล รักษาความสงบเรี ยบร้อยใน
พื้นที่ไม่ให้บุคคลภายนอก เข้ามาก่อเหตุในเขตพื้นที่ในคืนก่อนการเลือกตั้ง ส่ วนกลุ่มผูน้ าํ ที่ไม่เป็ น
ทางการมีบทบาทสําคัญอย่างยิง่ ที่จะเป็ นผูช้ กั จูงประชาชนผูม้ ีสิทธิในการเลือกตั้ง โดยจะขอร้องใน
กลุ่มเครื อญาติกนั ก่อนการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนรู ้สึกถึงแนวนโยบาย หรื อสิ่ งที่ตนจะได้รับ
คนเหล่านี้ นบั ว่าเป็ นคนกลางที่จะเชื่อมผูล้ งคะแนนกับผูส้ มัครเข้าหากันได้ คนกลางจึงมักจะเป็ น
กลุ่มผูน้ าํ ท้องถิ่น ทําให้ผสู ้ มัครรับเลือก ตั้งอาศัยช่องทางนี้ ติดต่อกับกลุ่มผูน้ าํ ท้องถิ่นในการระดม
คะแนนเสี ยงชักชวนให้ประชาชนลง คะแนนให้กบั พรรคการเมืองนั้นๆ
วิธีการที่ผนู ้ าํ ท้องถิ่นเข้าไปมีบทบาท และอิทธิพลต่อประชาชนในชุมชน พบว่า การจูงใจ
ให้ประชาชนตัดสิ นใจ ลงคะแนนเสี ยงให้พรรคใดพรรคหนึ่ ง ส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หัวคะแนน
เป็ นสําคัญ ประชาชนจะฟังหัวคะแนนมากกว่าการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทําให้ผทู ้ ี่เป็ นหัวคะแนน
จะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก และหัวคะแนนส่ วนมากมักจะเป็ นกลุ่มผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูล้ งคะแนนเสี ยง
มักจะมีหลักเกณฑ์ ให้ความสําคัญกับพรรคการเมือง หรื อผูส้ มัครรับเลือกตั้ง โดยจะคํานึ งถึงผล
ประโยชน์ที่สอดคล้องกับค่านิ ยมของตนเองมากที่สุด ผูล้ งคะแนนเสี ยงบางคนอาจจะลงคะแนน
เสี ยงเลือกตั้งตามอิทธิ พลของสิ่ งของเงินทองที่ได้รับจากหัวคะแนนผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเงินทอง
และสิ่ งของนี้อาจจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสิ นใจลงคะแนนเสี ยงให้ กับผูส้ มัครคนใด
คนหนึ่ง
ปั ญหา และอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของผูน้ าํ ท้องถิ่น พบว่า กลุ่มผูน้ าํ ท้องถิ่น
ยังคงขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสําคัญ วิธีการของการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่ม
ผูน้ าํ ที่ทอ้ งถิ่นแบบไม่เป็ นทางการ ยังคงพบว่าตนเองไม่ได้เข้าไปมีบทบาท และมีหน้าที่ที่ตอ้ งเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้อง หน้าที่ของตนเป็ นเพียงแต่การเข้าไปใช้สิทธิ ในการกากบาทเลือกเท่านั้น รวมทั้ง
ปั ญหาผูน้ าํ ท้องถิ่นไม่มีความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการ จึงไม่รู้ว่าควรจะลําดับความสําคัญก่อนหลัง
ของการเลือกตั้ง ส่ วนผูน้ าํ ท้องถิ่นแบบเป็ นทางการ พบว่า ปั ญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิหน้าที่จะ
เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหาระบบอุปถัมภ์แบบไทยๆ จะปรากฏอยู่ในส่ วนของการบริ หารงาน
บุคคลในท้องถิ่น ที่มกั จะเป็ นลูกหลานของนักการเมือง หัวคะแนน การปฏิบตั ิงานในบางเรื่ องต้อง
ระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อคนกลุ่มนี้

ฉ
ผูว้ ิจยั เสนอว่า ภาครัฐควรมีนโยบายส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในทางการเมือง
โดยการแสดงออกในการใช้สิทธิออกเสี ยงให้มากที่สุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาวิธีป้องกัน
การซื้ อเสี ยง ขายเสี ยงอย่างจริ งจัง มีการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่ งครัด มีการตรวจสอบ
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะประเด็นการซื้อ ขายเสี ยง ควรให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยการปลูกฝัง
และสร้างสํานึ กทางการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย โดยทําต่อเนื่ องตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับ
เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่างแท้จริ ง และสร้างจิตสํานึ กให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในทางการเมืองและเข้าใจว่าเป็ นสิ ทธิและหน้าที่
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ABSTRACT
This Independent study aimed to 1) to examine the role of local leaders in the election to
the people in Prasath district, Surin province. 2) to study how local leaders work and has
influence in local election with people community in Prasath district Surin Province 3) to research
problems and obstacles in performance of local leader duties in the Prasath district Surin
Province. This research used quantitative and qualitative methodologies by collecting data in the
fields and interviewing with relevant samples. The random sampling had two groups: 1) local
leaders, which were official and unofficial leaders and 2) the general public. A sample of 18 in
Prasath districts, Surin province were total population of 288 people.
The results showed that public people has knowledge methods of local elections They
make decision of election with number of candidacies. They will not elect candidacies who pay
money for illegal elections. People get information about candidates from posters, which promote
in villages over other sources. People disagree with opinions about "leadership is local leaders
are for candidates and election". Also, they do not agree with "local leaders are the most
important in helping candidates get national and local elections". People are paying attention.
Movies and much more. To hope that the political will to complete. People believe Thailand has a
truly democratic system, but they feel a little nervous about this election.

ซ
The role of local leaders in national elections of Prasath district, Surin province are very
important because they must have governance to ensure transparency and fair elections. Local
leaders must follow regulations to protect third parties who will be cause trouble in the area the
night before the election. Informal leaders have role to invite people to vote in elections. They
will be asked their relative to motivate public policy of elections or people’s expectations. These
people are an intermediary to connect voters with candidates. Mediator is usually a group of local
leaders. This is channel of candidate use to contact with local leaders to mobilize voters to
persuade people to vote for a political party.
People in the community believe local leader to make decision in election for voting
more than public advertisement. Most of Canvassers are local leaders so people have tend to
focus on political parties. They concerned their own values. Some voters may vote under
influence of money. Money have influenced the decision to vote. To any one candidate.
Barriers to perform duties of a local leader that local leaders are a lack of knowledge.
And understanding of the principles, method of election, especially non-formal leaders. They feel
that they do not have important roles in election. Their duty is only have the right to cross
selected local leaders. Moreover there are many problems of knowledge management. Local
leaders was have problem with bureaucracy and family in Thai culture system .
This research proposed that government policy must encourage public participation in the
political expression of the right to vote as possible. Also, relevant agencies shall find methods to
prevent vote buying votes. Election laws must enforced strictly and hecked properly, especially
paying money for voting. In particular, government educate public to be awareness and political
democracy by educating continuously since compulsory education to understand and political
participation entirely. Public awareness and participation in politics are the right and duty of
people in Thailand.

