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การศึกษาการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาบทบาทของผูน้าํทอ้งถ่ิน
ในการเลือกตั้งต่อประชาชนในเขตอาํเภอปราสาท  จงัหวดัสุรินทร์  2) ศึกษาถึงวิธีการท่ีผูน้าํทอ้งถ่ิน
เขา้ไปมีบทบาท  และอิทธิพลต่อประชาชนในชุมชนในเขตอาํเภอปราสาท  จงัหวดัสุรินทร์ 3) ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีของผูน้าํทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปราสาท  จงัหวดั
สุรินทร์ วิธีการศึกษาท่ีใช ้คือ ระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนาม  และทาํการสอบถามจากการสัมภาษณ์ขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
โดยการสุ่มแบบเจาะจง จาํนวน 2 กลุ่ม คือ  1) กลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน ซ่ึงแบ่งเป็นผูน้าํท่ีเป็นทางการ  และ
ผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการ 2) กลุ่มประชาชนทัว่ไป  ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างจาก 18  ในอาํเภอปราสาท  
จงัหวดัสุรินทร์ รวมจาํนวน  288   คน จากประชากรทั้งหมด 
 ผลการศึกษา  พบว่า ประชาชนมีความรู้  ความเขา้ใจในการพิจารณาตดัสินใจเลือกตั้ง ส.ส. 
และทอ้งถ่ิน ซ่ึงทาํการตดัสินใจ เลือกดว้ยตนเอง  โดยพิจารณาจากความรู้  ความสามารถมากว่าการ
เลือกตามเบอร์ท่ีเอาเงินมา  และประชาชนได้รับขอ้มูลเก่ียวกับตวัผูส้มคัรจากแหล่งขอ้มูลจาก
โปสเตอร์  ใบปลิวท่ีมาติดในหมู่บา้นมากกว่าแหล่งขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ  เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
รวมทั้งประชาชนมีความคิดเห็นท่ีไม่เห็นดว้ยเก่ียวกบัคาํกล่าววา่  “ผูน้าํทอ้งถ่ิน   คือ หวัคะแนนของ
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็น  ส.ส.  ส.จ.  และ อ.บ.ต.” และไม่เห็นดว้ยกบัคาํกล่าวท่ีว่า “ผูน้าํทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมท่ีสาํคญัมากท่ีสุดในการช่วยเหลือผูส้มคัรให้ไดรั้บการเลือกตั้ง  ส.ส.  ส.จ. และ อบต.”  
ทั้งน้ี ประชาชนต่างให้ความสนใจ   และติดตามข่าวสารมากข้ึน  เพ่ือหวงัท่ีจะให้เห็นการเมืองไทย  



จ 

ท่ีสมบูรณ์ เป็นไปตามระบบอบประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง  แต่ก็ยงัมีประชาชนอีกจาํนวนไม่นอ้ยท่ี
รู้สึกกงัวล  และเป็นห่วงกบัการเลือกตั้งคร้ังน้ี   

บทบาทของผูน้ําท้องถ่ินในการเลือกตั้ งระดับชาติ และระดับท้องถ่ิน อาํเภอปราสาท  
จงัหวดัสุรินทร์  พบว่า  กลุ่มผูน้าํท่ีเป็นทางการมีบทบาทท่ีสาํคญัมาก เน่ืองจากตอ้งดาํรงตนเป็น
กลาง  เพื่อใหก้ารเลือกตั้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส  และยติุธรรม   ประกอบกบัในฐานะท่ีเป็นผูน้าํ
ทอ้งถ่ินตอ้งถือปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ  อยา่งเคร่งครัด  คอยกาํกบัดูแล  รักษาความสงบเรียบร้อยใน
พื้นท่ีไม่ใหบุ้คคลภายนอก  เขา้มาก่อเหตุในเขตพื้นท่ีในคืนก่อนการเลือกตั้ง ส่วนกลุ่มผูน้าํท่ีไม่เป็น
ทางการมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะเป็นผูช้กัจูงประชาชนผูมี้สิทธิในการเลือกตั้ง โดยจะขอร้องใน
กลุ่มเครือญาติกนัก่อนการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนรู้สึกถึงแนวนโยบาย  หรือส่ิงท่ีตนจะไดรั้บ  
คนเหล่าน้ีนบัว่าเป็นคนกลางท่ีจะเช่ือมผูล้งคะแนนกบัผูส้มคัรเขา้หากนัได ้ คนกลางจึงมกัจะเป็น
กลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน  ทาํใหผู้ส้มคัรรับเลือก ตั้งอาศยัช่องทางน้ี  ติดต่อกบักลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ินในการระดม
คะแนนเสียงชกัชวนใหป้ระชาชนลง คะแนนใหก้บั พรรคการเมืองนั้นๆ   

วิธีการท่ีผูน้าํทอ้งถ่ินเขา้ไปมีบทบาท  และอิทธิพลต่อประชาชนในชุมชน พบว่า การจูงใจ
ให้ประชาชนตดัสินใจ  ลงคะแนนเสียงให้พรรคใดพรรคหน่ึง  ส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหัวคะแนน
เป็นสาํคญั ประชาชนจะฟังหวัคะแนนมากกวา่การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์   ทาํใหผู้ท่ี้เป็นหวัคะแนน
จะเขา้มามีบทบาทอยา่งมาก  และหวัคะแนนส่วนมากมกัจะเป็นกลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูล้งคะแนนเสียง
มกัจะมีหลกัเกณฑ์ ให้ความสําคญักบัพรรคการเมือง หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง โดยจะคาํนึงถึงผล 
ประโยชน์ท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมของตนเองมากท่ีสุด  ผูล้งคะแนนเสียงบางคนอาจจะลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งตามอิทธิพลของส่ิงของเงินทองท่ีไดรั้บจากหัวคะแนนผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ซ่ึงเงินทอง
และส่ิงของน้ีอาจจะมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงการตดัสินใจลงคะแนนเสียงให ้ กบัผูส้มคัรคนใด
คนหน่ึง 
 ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของผูน้าํทอ้งถ่ิน พบว่า กลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน 
ยงัคงขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสาํคญั วิธีการของการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่ม
ผูน้าํท่ีทอ้งถ่ินแบบไม่เป็นทางการ ยงัคงพบวา่ตนเองไม่ไดเ้ขา้ไปมีบทบาท และมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งเขา้ไป
มีส่วนเก่ียวขอ้ง หน้าท่ีของตนเป็นเพียงแต่การเขา้ไปใชสิ้ทธิในการกากบาทเลือกเท่านั้น รวมทั้ง 
ปัญหาผูน้าํทอ้งถ่ินไม่มีความรู้ดา้นการบริหารจดัการ จึงไม่รู้ว่าควรจะลาํดบัความสําคญัก่อนหลงั
ของการเลือกตั้ง  ส่วนผูน้าํทอ้งถ่ินแบบเป็นทางการ พบว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติัหนา้ท่ีจะ
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาระบบอุปถมัภ์แบบไทยๆ จะปรากฏอยู่ในส่วนของการบริหารงาน
บุคคลในทอ้งถ่ิน ท่ีมกัจะเป็นลูกหลานของนกัการเมือง หัวคะแนน การปฏิบติังานในบางเร่ืองตอ้ง
ระมดัระวงัไม่ใหก้ระทบต่อคนกลุ่มน้ี  
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ผูว้ิจยัเสนอว่า ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง
โดยการแสดงออกในการใชสิ้ทธิออกเสียงใหม้ากท่ีสุด  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรหาวิธีป้องกนั  
การซ้ือเสียง ขายเสียงอยา่งจริงจงั  มีการบงัคบัใชก้ฎหมายเลือกตั้งอยา่งเคร่งครัด  มีการตรวจสอบ
อยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะประเดน็การซ้ือ ขายเสียง ควรใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน  โดยการปลูกฝัง
และสร้างสาํนึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยทาํต่อเน่ืองตั้งแต่การศึกษาภาคบงัคบั 
เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแทจ้ริง  และสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและเขา้ใจวา่เป็นสิทธิและหนา้ท่ี 
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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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 


