
  
ง 

 
ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ินโดยตรงใน 
    จังหวดัลําพูน ในป 2551 
ผูเขียน นางสาวกรวิกา   สารคณา  
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมือง)  
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
 รองศาสตราจารย ดร.โกสุมภ  สายจันทร ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารยเศกสิน  ศรีวัฒนานุกูลกิจ กรรมการ 
 

     บทคัดยอ 
 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ินโดยตรงในจังหวัดลําพูน ในป 

2551 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ินโดยตรงในจังหวัดลําพูน 
ในป 2551 ปญหาและอุปสรรคของการเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ินโดยตรงในจังหวัดลําพูน ในป 2551 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูล
จากบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน จํานวน 5 คน และใชแบบสอบถามเก็บรวบรวม
ขอมูลจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง ในจังหวัดลําพูน จํานวน 375 คน  

ผลการศึกษาพบวา จากผลของนโยบายกระจายอํานาจไดกระตุนใหประชาชนให
ความสําคัญในการออกมาใชสิทธิ ออกเสียงเลือกตั้งเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมากข้ึน 
ทําใหประชาชนในชุมชนเฝาติดตามนโยบาย แนวคิดตาง ๆ ท่ีผูสมัครรับเลือกต้ังนําเสนอ และ
รวมถึงการทํางานของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด กระตุนใหคนในชุมชน เกิดความสนใจใน
การเมือง และอยากเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีดานระบบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด พบวา สงผลตอระบบการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดในระดับปานกลาง โดยองคการบริหารสวนจังหวัดมีระบบการทํางานท่ีสามารถ
แกปญหาและความเดือดรอนของประชาชนไดในระดับหนึ่ง ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีดี 
สอดคลองกับความตองการ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเอาใจใส ดูแลความเดือดรอนของ
ประชาชนในชุมชน และประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการทํางานพัฒนาชุมชนรวมกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดได 

แตขณะเดียวกันยังพบปญหาการซ้ือสิทธิขายเสียง ขาดการประชาสัมพันธ  ขาวสาร การ
เลือกต้ังผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินใหประชาชนไดรับทราบ การพัฒนาทองถ่ินใน
พื้นท่ียังเนนแตดานโครงสรางพื้นฐาน ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการตรวจสอบบัญชี
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งบประมาณ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมทํางานเชิงรุก ระบบการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดยังคงถูกแทรกแซงจากนักการเมืองระดับชาติ และการทํางานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดยังซํ้าซอนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนอยู 
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ABSTRACT 
  

 A study on the Factors Affecting the Direct Election of Local Administrators in 
Lamphun Province in 2008, with the objective of studying the factors that have effects on the 
Direct Election of local administrators of Lamphun Provincial Administrative Organization 
together with  the problems and obstacles of  its direct election in 2008. This study was both 
quantitative and qualitative in nature.  The study used an interview method to gather information 
from 5 personnel within the organization and used a questionnaire to collect information from 
375 Lamphun voters. 

The study found that the decentralization policy stimulated people to give importance 
in exercising their voting rights in the Provincial Administrative elections, and made people in the 
community closely follow the various policies and ideas which the candidates were proposing, as 
well as following the actions of the Provincial Administrator.  The policy increased the 
community’s interest level in politics and in community development.  On the Provincial 
Administration side, the policy encouraged the administration to conduct business in an effective 
way to solve the community’s problems and troubles.  People received public services that were 
good and commensurate with their needs, and the Provincial Administrator sincerely looked after 
the worries of people in the community.  The people were also able to take part in community 
development efforts along with the Provincial Administrative staff. 

But at the same time, one can still find the problems of vote buying as well as a lack of 
public relations and information.  Elections of local administrators and assemblymen give the 
people to know local development in the area still emphasizes just a basic foundation.  People 
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lack a good stake in checking the budgets and accounts.  The Provincial Administrator is not 
making progress.  Additionally, the work of the Administration is still being interfered with by 
national level politicians and still not well-integrated with the efforts of other local government 
agencies.     
 


