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การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ผา่นการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียงน้ีมีเป้าหมายในการส่งเสริมชุมชนในฐานะหน่วยการปกครองระดบัเล็กท่ีมีความส าคญัต่อการ
ปกครองระดบัชาติให้มีความเขม้แข็ง โดยการส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย
ให้มีความรู้ความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของพลเมืองในฐานะพละก าลงัของบา้นเมืองท่ีส าคญัต่อการพฒันา
สังคมประชาธิปไตยและประเทศชาติใหมี้ความเขม้แขง็กา้วหนา้ ผา่นปฏิบติัการผสมผสานระหวา่งการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจและการสนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตาม เม่ือกล่าวถึงเร่ืองการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งนั้ นมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องมากมาย  
การเร่ิมตน้แสวงหาแนวทางการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งอย่างมีส่วนร่วมกบัคนในชุมชนโดยเปิดโอกาสให้
พวกเขาไดร่้วมกนัก าหนดประเด็นท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆในการสร้างชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ตามท่ี
พวกเขาพึงปรารถนาจึงเป็นกระบวนการท่ีงานวิจยัช้ินน้ีเลือกด าเนินการ เพื่อให้ไดกิ้จกรรมท่ีขบัเคล่ือนมี
ความชัดเจนและตรงตามความต้องการของชุมชนเป้าหมายมากท่ีสุด โดยกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการ
เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีปรากฏในงานวิจยัช้ินน้ี เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของคนใน
พื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อน าไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งท่ีมีความสมานฉันท์สามัคคีอันเป็นเป้าหมายท่ีพึง
ปรารถนาของประชากรในพื้นท่ี  

แน่นอนวา่การส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ยงัสามารถด าเนินการผา่นกิจกรรมอ่ืนไดอี้กมากมาย อยา่งไรก็
ตาม ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการต่างๆท่ีน าเสนอไวใ้นงานวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชน
พลเมืองเขม้แข็งผา่นกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงช้ินน้ี จะสามารถมอบ
แง่คิดและมุมมองบางประการใหแ้ก่ท่านท่ีสนใจในกระบวนการสร้างชุมชนเขม้แขง็ไดไ้ม่มากก็นอ้ย 
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การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ผา่นการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียงช้ินน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ท่ีพึงปรารถนาอยา่งมีส่วนร่วมกบัคนใน
ชุมชนเป้าหมาย ภายใตส้มมติฐาน 2 ประการคือ 1) การสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองบทบาทความเป็น
พลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนในการส่งเสริม
ชุมชนเขม้แขง็ได ้2) การสร้างความสมานฉนัทอ์าจเกิดข้ึนไดห้ากสามารถลดความขดัแยง้ทางการเมืองลงได้
เพื่อเป็นสะพานสู่การเช่ือมประสานความร่วมมือระหวา่งคนในชุมชนทุกภาคส่วน  

ดว้ยเหตุน้ี งานวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียงจึงก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยัไว ้3 ประการ ประกอบดว้ย 1) เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบติัการ
สร้างความเป็นพลเมืองและชุมชนพลเมืองเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วม เพื่อน าไปสู่การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ 2) เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ในการส่งเสริมการเลือกตั้ง
สมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง และ 3) เพื่อพฒันาและเสนอตวัแบบ (model) ในการสร้างชุมชนพลเมือง
เขม้แขง็ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในระบอบประชาธิปไตย   
 การวิจยัด าเนินการภายใตห้ลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายทุกขั้นตอน และด าเนินการตามกรอบการวิจยัท่ีเร่ิมตน้จากการส่งเสริม
ความรู้ความเขา้ใจให้แก่คนในชุมชนเก่ียวกบับทบาทและความส าคญัของพลเมืองในการมีส่วนร่วมส่งเสริม
ชุมชนเขม้แข็งและประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างให้เกิดความรู้และความตระหนกัในศกัยภาพของ
พลเมืองในฐานะพละก าลงัของบา้นเมือง จากนั้นผสานเขา้กบัการปฏิบติักิจกรรมเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็
ตามความต้องการของพื้นท่ี โดยทุกกระบวนการกลุ่มเป้าหมายในชุมชนจะได้รับการส่งเสริมให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และมีปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งต่างๆท่ีตนก าหนดข้ึนมาดว้ยตนเอง เพื่อปลุก
และปลูกส านึกความเป็นพลเมืองอันเป็นเง่ือนไขส าคัญท่ีจะน า ไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริงตาม
สมมติฐานของงานวจิยัช้ินน้ี 

งานวิจยัช้ินน้ีคดัลือกเทศบาลต าบลปอภาร อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงปัจจุบนัมีปลดัเทศบาล
ต าบลปอภารรักษาการต าแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นพื้นท่ีปฏิบติัการ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งเป็น 4 
ภาคส่วนประกอบดว้ย 1) กลุ่มผูน้ าทอ้งท่ีทอ้งถ่ินทั้งอดีตและปัจจุบนัรวมไปถึงปราชญ์ชาวบา้น 2) คนใน
ชุมชน 3) กลุ่มจิตอาสาและอาสามสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 4) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด และเทศบาลต าบลปอภาร 
อ าเภอเมืองจงัหวดัร้อยเอด็  

ขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในงานวิจยัช้ินน้ีประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนหลกัๆ คือ 1) การคดัเลือก
พื้นท่ีเป้าหมายตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้2) การช้ีแจงท าความเขา้ใจความส าคญัของโครงการกบักลุ่มผูน้ า
ท้องท่ี ผูน้  าท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 3) การค้นหาเป้าหมายเร่ืองชุมชนเขม้แข็งท่ีพึงปรารถนาและ



ค

ก าหนดแผนการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ร่วมกนั 4) สนบัสนุนใหชุ้มชนเกิดการปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไว ้5) 
ทบทวนปรับแผนอย่างมีส่วนร่วม 6) สนบัสนุนให้ชุมชนมีปฏิบติัการตามแผนท่ีทบทวน 7) เก็บขอ้มูลทุก
ขั้นตอนของปฏิบติัการ  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นกระท าโดยวธีิการแบบผสมผสานตามความเหมาะสม
ของลกัษณะขอ้มูล ประกอบดว้ย การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การท าแบบทดสอบ (test) ก่อนและ
หลงัการประชุมเชิงปฏิบติัการ การเก็บแบบสอบถาม (questionnaire) การส ารวจพื้นท่ี    

จากสมมติฐานท่ีว่าการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อน าสู่ชุมชนเขม้แข็งผ่านการเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองบทบาทความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆในชุมชน
จะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนในการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งได้นั้น ผลจากการศึกษา
พบว่ามีความเก่ียวข้องกันระหว่างการเสริมสร้างความรู้ กบัการปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมจริง 
ซ่ึงสามารถตอบวตัถุประสงคก์ารศึกษาขอ้ท่ี 1 ในเร่ืองการศึกษาแนวทางปฏิบติัการสร้างความเป็นพลเมือง
และชุมชนพลเมืองเขม้แข็งอย่างมีส่วนร่วม เพื่อน าไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพได้ว่า 
การสร้างความเป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน ตอ้งเร่ิมตน้จากการสร้างความรู้ โดยด าเนินกิจกรรม
ควบคู่กนัไปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบติั  

อยา่งไรก็ตาม การสร้างความรู้นั้น จะตอ้งพิจารณาเง่ือนไขในเร่ืองของพื้นฐานความรู้ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เน้ือหาท่ีถ่ายทอดไม่ควรซบัซ้อนเกินไป และไม่ควรเร่ิมตน้จากเน้ือหาท่ี
ทา้ทายต่อความเช่ือเดิมหรือผลประโยชน์เดิมท่ีคนในชุมชนเคยไดรั้บในทนัที เช่น การกล่าวถึงเร่ืองการไม่
ซ้ือสิทธิขายเสียงในทนัที เพราะจะท าให้การเปิดใจรับฟังความรู้อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องอ่อนด้อยลงไป ขณะท่ี
วิธีการถ่ายทอดความรู้ควรเป็นไปอย่างผสมผสานระหว่างวิชาการและประสบการณ์จากคนในชุมชนเพื่อ
ช่วยให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ การถ่ายทอดความรู้ด้วยภาษาถ่ินเป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีดี ท่ีส าคญัการ
ถ่ายทอดความรู้ตอ้งเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

ด้วยเหตุน้ี การค้นหาผูท่ี้มีศกัยภาพและมีความพร้อมในการขบัเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมชุมชน
เขม้แข็งในนามของจิตอาสาจึงควรเป็นกิจกรรมแรกท่ีผูว้ิจยัด าเนินการและเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่คน
เหล่าน้ีอย่างลึกซ้ึงครอบคลุมทั้งเน้ือหาและวิธีการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้พวกเขาเป็นก าลงัส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมในระดบัพื้นท่ีต่อไป 

ในส่วนของวตัถุประสงคก์ารศึกษาขอ้ท่ี 2 เร่ืองการศึกษากระบวนการพฒันาชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง
ในการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนั้น ผลการศึกษาพบว่าการน ากิจกรรม
ทางดา้นการเมืองมาใชใ้นการขบัเคล่ือนเพื่อสร้างชุมชนเขม้แข็งโดยตรงทนัทีอาจไม่ประสบความส าเร็จมาก
นกั แมว้า่ผลท่ีเกิดข้ึนอาจท าให้การไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงลดลงได ้กระนั้น ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนก็มาจากความ
หวาดกลวัของคนในชุมชนมากกว่าความเขา้ใจ อนัจะส่งผลต่อการท ากิจกรรมดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองใน
ชุมชน ขณะท่ีการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงใน
สถานการณ์ทางการเมืองท่ียงัไม่เปิดภายใตก้ฎหมายห้ามการรวมกลุ่มนั้น ก็ส่งผลให้การขบัเคล่ือนกิจกรรม



ง 
 

โดยผูน้ าและจิตอาสาเป็นไปโดยล าบากไม่เต็มศกัยภาพ ทั้งยงัไม่อาจดึงดูดความสนใจของคนในชุมชนได้
อยา่งเตม็ท่ีเน่ืองจากยงัไม่ถึงฤดูกาลเลือกตั้ง   

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงเสนอวา่การส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองในการสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ผา่นตวัอยา่งกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของคนใน
ชุมชน เช่น การประกอบอาชีพ การท าการเกษตร และการพฒันาชุมชน อาจจะสามารถส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมร่วมกบัคนในชุมชนไดม้ากกวา่ โดยอาจเนน้คุณลกัษณะเร่ืองความสุจริตสอดแทรกเขา้ไประหว่าง
ท ากิจกรรมเพื่อปูพื้นสู่กิจกรรมรณรงค์การเลือกผูน้ าท่ีดีท่ีมีความซ่ือสัตยแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในเวลา
ต่อมาแทนการรณรงคเ์ร่ืองดงักล่าวโดยตรงในทนัที 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาตวัแบบ (model) ในการสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แข็งไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียงในระบอบประชาธิปไตยข้ึนเป็น 2 กรอบซ่ึงอาจด าเนินการแยกกนัหรือด าเนินการดว้ยกนัก็ได้
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและความตอ้งการของพื้นท่ี โดยกรอบที่ 1 เป็นกรอบการขบัเคล่ือนเพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนเขม้แขง็ผา่นกิจกรรมหลากหลาย ไม่จ  าเพาะตอ้งเป็นกิจกรรมรณรงคก์ารเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียงเท่านั้น เพราะผลจากการศึกษาพบว่า ประเด็นทางดา้นการเมืองเป็นเร่ืองท่ีมีความอ่อนไหว  
ดงันั้นการเนน้เร่ืองคุณธรรมต่างๆของพลเมืองในภาพรวมแทนอาจจะมีประสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วน
ร่วมไดม้ากกวา่ ต่อเม่ือมีการประกาศวา่จะมีการเลือกตั้งอยา่งแน่นอนและหากชุมชนใดตอ้งการขบัเคล่ือน
ชุมชนเขม้แข็งข้ึนมาอีกขั้น ก็อาจพิจารณาใช้กรอบที่ 2 ในการด าเนินการได้  ซ่ึงในกรอบน้ี ผูว้ิจยัจะเน้น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงอนั
ถอดบทเรียนมาจากปฏิบติัการในพื้นท่ีโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามการขบัเคล่ือนตวัแบบตามกรอบท่ี 2 ให้มี
ประสิทธิภาพก็ควรมีการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างตามกรอบตวัแบบท่ี 1 ในเร่ืองการสร้างคุณธรรมความเป็น
พลเมืองโดยทัว่ไปเสียก่อน  

จากขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ กระบวนการส่งเสริมความเป็นพลเมืองนั้นตอ้งด าเนินการอยา่งค่อย
เป็นค่อยไป เร่ิมตน้จากการสร้างความรู้ความตระหนกัความส าคญัของพลเมืองในการสร้างชุมชนเขม้แข็ง
ผ่านตวัอย่างประสบการณ์รอบตวัของพวกเขาควบคู่กบัการลงมือปฏิบติั โดยเน้นน าคุณธรรมท่ีส าคญัของ
พลเมือง อาทิ ความซ่ือสัตย ์การมีเหตุผล และการมีจิตอาสา มาเป็นตวัขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีไม่เฉพาะแต่เร่ือง
การเมืองแต่เป็นไปเพื่อจดัการปัญหาท่ีคนในชุมชนประสบร่วมกนัเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมให้มากท่ีสุด เพื่อสร้างส านึกร่วมในการพฒันาชุมชนให้เกิดข้ึน ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะท าให้
คนในชุมชนมีการรวมตวักนั มีความสมานฉันท์ ตลอดจนอาจมีการขบัเคล่ือนประเด็นอ่ืนๆร่วมกนัต่อไป 
ซ่ึงอาจรวมไปถึงประเด็นเร่ืองการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงดว้ย    
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บทที ่1 
บทน ำ 

หลกักำรและเหตุผล 

ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ ไม่อาจเกิดได้จากการเลือกตั้ง
เพียงอย่างเดียว แต่เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเฝ้าติดตามเป็นหูเป็นตาและให้ขอ้เสนอแนะ 
ซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาประเทศ จากแนวคิดดงักล่าวจึงส่งผลให้นกัวิชาการในปัจจุบนัให้ความส าคญักบั 
ประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (deliberative democracy) และให้
ความส าคัญกับการเมืองภาคผูแ้ทน (representative democracy) ลดลงเน่ืองจากมองว่าการเมืองภาคผูแ้ทน
นอกจากจะน ามาซ่ึงปัญหาต่างๆแลว้ยงัไม่ใช่ทางออกของการพฒันาท่ีแทจ้ริง ส่งผลให้การเมืองภาคพลเมือง 
(people’s politics) ท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในฐานะส่วนหน่ึงท่ีจะร่วมพฒันาสังคมไป
พร้อมๆกบัการเมืองแบบผูแ้ทนไดรั้บการกล่าวถึงมากข้ึน  

อยา่งไรก็ตาม ตอ้งยอมรับวา่การเมืองภาคผูแ้ทนท่ีไม่มีคุณภาพจะน าปัญหามาสู่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างปฏิเสธไม่ได้ กระนั้น การเลือกตั้งผูแ้ทนยงัมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศ  
การปฏิรูประบอบประชาธิปไตยแบบผูแ้ทนจึงควรด าเนินการไปพร้อมๆกบัการพฒันาการเมืองภาคพลเมือง 
เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพนั้นไม่อาจขบัเคล่ือนไปโดยภาครัฐหรือภาคประชาชน
โดยล าพงั แต่ทั้งสองภาคส่วนจะตอ้งบูรณาการการท างานร่วมกนั เพื่อให้การแกไ้ขปัญหาและการพฒันาสังคม
ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

ปัญหาท่ีผา่นมาคือในการเลือกตั้งทุกระดบัมกัประสบกบัปัญหาความไม่โปร่งใสในการหาเสียงเลือกตั้ง 
อนัน าไปสู่ปัญหาการไดม้าซ่ึงตวัแทนท่ีไม่อาจรับประกนัไดใ้นเร่ืองของความรู้ความสามารถ เส่ียงต่อการถอน
ทุนของนกัธนกิจการเมือง ทั้งยงัมีความเส่ียงต่อการสร้างความแตกแยกในชุมชนเน่ืองจากการแข่งขนัหาเสียงท่ี
รุนแรงแข่งขนักนัแจกจ่ายทรัพยสิ์นจ านวนมากจะน าไปสู่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหวา่งคนในชุมชน แมเ้ม่ือการ
เลือกตั้งผา่นพน้ไปกไ็ม่อาจรับประกนัไดว้า่จะเกิดความสมานฉนัทข้ึ์นในชุมชนได ้มีความเส่ียงสูงท่ีผูท่ี้ไม่ไดรั้บ
การเลือกตั้งรวมไปถึงผูท่ี้สนบัสนุนผูท่ี้ไม่ไดรั้บเลือกอาจไม่ให้ความร่วมมือกบัผูท่ี้ชนะการเลือกตั้ง ซ่ึงปัญหา
การไม่ให้ความร่วมมือระหวา่งคนในชุมชนนั้นถือเป็นเหตุแห่งการบัน่ทอนความสามคัคีและความเขม้แข็งของ
ชุมชนอยา่งส าคญั 

จากประเด็นปัญหาขา้งตน้ หากสามารถส่งเสริมให้คนในชุมชนทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของพลเมืองใน
การเป็นส่วนส าคญัในการสร้างการเมืองท่ีดีและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตยได ้ผา่นการท าหนา้ท่ีพลเมืองและ
ไม่น่ิงดูดายต่อความเป็นไปและปัญหาต่างๆของบา้นเมือง รวมทั้งร่วมกนัธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นธรรมในสังคม 
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โดยเร่ิมตน้จากตนเองและชุมชนของตนเองเพื่อสร้างให้เกิดชุมชนเขม้แขง็สมานฉนัท ์ส่ิงน้ีจะเป็นรากฐานส าคญั
ของความเขม้แขง็ของประเทศชาติและคุณภาพของประชาธิปไตยในอนาคต 

 ด้วยเหตุนี ้ส ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ จึงได้จัดท ำโครงกำรวิจั ยเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแขง็ ข้ึนเพื่อแสวงหาแนวทางการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ผา่นปฏิบติัการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการสร้างชุมชนเขม้แข็งและการเมืองท่ีโปร่งใสเพื่อประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ  
โดยเลือกด าเนินการในจงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นจงัหวดัน าร่องโครงการปฏิบติัการเสริมสร้างพลงัพลเมืองของ
สถาบนัพระปกเกล้า (ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2560) เพื่อเป็นการต่อยอดความคิดและปฏิบติัการในการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองอนัเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงของสถาบนัพระปกเกล้า และเพื่อพฒันาองค์ความรู้เร่ือง
ชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ผา่นปฏิบติัการในระดบัพื้นท่ีต่อไป 

วตัถุประสงค์โครงกำร 

1. เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบติัการสร้างความเป็นพลเมืองและชุมชนพลเมืองเขม้แข็งอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
น าไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ 

2. เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาชุมชนพลเมืองเขม้แข็งในการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียง 

3. เพื่อพฒันาและเสนอตน้แบบ (model) ในการสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในระบอบ
ประชาธิปไตย 

กลุ่มเป้ำหมำยและขอบเขตของกำรวจิยั  
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการช้ินน้ีเลือกด าเนินการในจังหวดัร้อยเอ็ด เพื่อต่อยอดโครงการปฏิบัติการ

เสริมสร้างพลงัพลเมืองท่ีสถาบนัพระปกเกลา้ด าเนินการอยูใ่นจงัหวดัร้อยเอ็ด (ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2560) 
ผา่นการพฒันาตวัแบบส าหรับการส่งเสริมความเป็นพลเมืองและชุมชนเขม้แข็ง โดยเพื่อให้เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจยัท่ีเช่ือว่าการเสริมสร้างความรู้ควบคู่การสร้างกิจกรรมเพื่อน าชุมชนสู่ความสมานฉนัท์โดยคนในชุมชนจะ
ก่อนให้เกิดชุมชนพลเมืองท่ีเขม้แข็งได ้ดงันั้น พื้นท่ีปฏิบติัการในโครงการวิจยัน้ีจึงมีเง่ือนไขท่ีพึงพิจารณาส าหรับ
การคดัเลือก ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความแตกแยกในชุมชนแต่ในระดบัท่ีสามารถแกไ้ขได ้

2. เป็นพื้นท่ีท่ีผูน้  าท้องท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน และคนในชุมชน ให้ความร่วมมือ และสมคัรใจเข้าร่วมด าเนิน

โครงการ  
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ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย (target group) ในพื้นท่ีปฏิบติัการนั้น ผูว้จิยัจ  าแนกเป็น 4 กลุ่มโดยพิจารณาผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ ประกอบดว้ย 

กลุ่มท่ี 1 คือ ผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและปัจจุบนั รวมไปถึงผูน้ าไม่เป็นทางการอย่างปราชญ์
ชาวบา้นดว้ย 

กลุ่มท่ี 2 คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเป้าหมาย 

กลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มผูมี้จิตอาสา ในท่ีน้ีหมายถึงผูส้มคัรใจ อาสาเป็นแกนหลกัด าเนินโครงการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ 

กลุ่มท่ี 4 คือ หน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ในระดบัทอ้งถ่ิน 

วธีิกำรวจิยั  
เน่ืองดว้ยโครงการวจิยัช้ินน้ีเป็นโครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (action research) โดยมุ่งหวงัน าองคค์วามรู้

ท่ีส ารวจไดจ้ากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความเป็นพลเมืองและการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งมาปรับใช้
กบัพื้นท่ีเป้าหมาย ส่งผลให้งานวิจยัเชิงปฏิบติัการช้ินน้ีประกอบดว้ยรูปแบบและวิธีการศึกษาวิจยัท่ีหลากหลาย
แตกต่างกนัไปตามเป้าหมายของแต่ละขั้นตอน ประกอบดว้ย สัมภาษณ์เชิงลึก (in depth-interview)  การสนทนา
กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (focus group)  การเก็บแบบสอบถาม (questionnaire) การท าแบบทดสอบ (test) รวมไปถึง
การท ากิจกรรมอ่ืน อาทิ การจดัเวทีสร้างความรู้ความเขา้ใจ การจดัเวทีประกาศเจตนารมณ์ การจดัเวทีปราศรัย 
รวมไปถึงการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัแผนปฏิบติัการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งท่ีคนในชุมชนได้
ก าหนดข้ึน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำรวจิยั 

 การด าเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเร่ืองชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการส่งเสริมการเลือกตั้ ง
สมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ี สามารถจ าแนกขั้นตอนการวจิยัเชิงปฏิบติัการไดด้งัต่อไปน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การคน้หาพื้นท่ีเป้าหมาย 
 ขั้นท่ี 2 การช้ีแจงท าความเขา้ใจความเป็นมาและวตัถุประสงคข์องโครงการกบักลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี 
 ขั้นท่ี 3 การคน้หาเป้าหมายและวางแผนปฏิบติัการร่วมกนั 
 ขั้นท่ี 4 ด าเนินการตามแผนการวจิยั 
 ขั้นท่ี 5 ทบทวนและปรับแผนปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม 
 ขั้นท่ี 6 สนบัสนุนใหค้นในพื้นท่ีปฏิบติัการด าเนินการตามแผนท่ีปรับปรุง 
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ขั้นท่ี 7 เก็บขอ้มูลและถอดบทเรียนผลการปฏิบติักิจกรรมเพื่อพฒันาตวัแบบการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็
ผา่นการสร้างสรรคกิ์จกรรมต่างๆในระดบัพื้นท่ี 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล
เน่ืองจาก การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี

จึงน าวธีิการวเิคราะห์ท่ีหลากหลายมาประกอบกนั วธีิการแรกคือการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) วธีิการท่ี
สองคือการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงเปรียบเทียบ (qualitative comparative analysis) ก่อนและหลังการด า เนิน
โครงการวจิยั และสุดทา้ยคือการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัทฤษฎี (theory analysis) 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลหลากหลายประกอบกนั ส่วนท่ี 1 ไดจ้ากการ 
สนทนากลุ่ม ส่วนท่ี 2 ไดจ้ากการสังเกตการณ์ในพื้นท่ี และผลจากการลงมือปฏิบติัของชุมชน และส่วนท่ี 3 ได้
จากการสัมภาษณ์ แบบทดสอบและแบบสอบถาม  

การอธิบายข้อมูลผู ้วิจ ัยจะใช้การบรรยายเชิงพรรณนา (descriptive method) เพื่อให้เห็นเร่ืองราว
ปฏิบติัการและผลท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดรวมไปถึงบริบทแวดลอ้มและพฒันาการของปฏิบติัการท่ีปรากฎข้ึนทั้งหมด 
จากนั้ น ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (compare analysis) ผลท่ีเกิดข้ึนในช่วงก่อนและหลังการด า เ นิน
โครงการวิจยัเพื่อให้เห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จากนั้น จึงวิเคราะห์ดว้ยทฤษฎีเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ทราบแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองผา่นกระบวนการผสามผสานระหวา่งการเสริมสร้างความรู้

ควบคู่กบัการส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมในระดบัพื้นท่ี

2. ทราบแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองผา่นกิจกรรมรณรงคก์ารเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิ

ขายเสียง

3. ไดต้น้แบบ (model) ในการสร้างความเป็นพลเมืองผา่นการท ากิจกรรมในระดบัพื้นท่ี

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
เน่ืองจาก การวิจยัเชิงปฏิบติัการช้ินน้ีมีการกล่าวถึงแนวคิด 2 เร่ืองใหญ่ คือ ชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง และ 

การเลือกตั้งสมานฉันท์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ซ่ึงผูว้ิจยัได้ให้ความหมายแก่แนวคิดทั้ง 2 เร่ืองน้ีเป็นการเฉพาะ
ส าหรับใชใ้นงานวิจยัเชิงปฏิบติัการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิ
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ขายเสียง ดงันั้น เพื่อสร้างความเขา้ใจให้ตรงกนัภายใตบ้ริบทของงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัจึงไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะเชิง
ปฏิบติัการส าหรับโครงการวจิยัดงักล่าวไวด้งัน้ี 

1. ชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีมีพลเมืองซ่ึงตระหนักถึงสิทธิหน้าท่ี ความ
รับผดิชอบ และเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเอง โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
มีส่วนร่วมในการจัดการแก้ปัญหาของชุมชน พึ่ งตนเองได้ ส่งผลให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคี
การเมืองโปร่งใส และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง

2. กำรเลือกตั้งสมำนฉันท์ หมายถึง กระบวนการทั้งก่อนและหลงัของการเลือกตั้งท่ีไม่ก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้หรือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่มีการซ้ือสิทธิ ขายเสียง โดยผูส้มคัรรับการเลือกตั้งสามารถแข่งขนักนัได้
แต่ตอ้งยดึหลกัความรู้ความสามารถ ประโยชน์สุขส่วนรวม และยอมรับผลแพช้นะ (ไม่ใช่การฮั้วกนั)
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและ งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ผา่นการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่
ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ี เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีหลายเร่ือง ประกอบดว้ย แนวคิดเร่ืองคุณภาพของพลเมืองกบัการ
ส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย  แนวคิดเร่ืองชุมชนเขม้แข็งและการสร้างชุมชนเขม้แข็ง รวมไปถึงแนวคิดเร่ือง
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงได้
ส ารวจวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ และน าเสนอส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัไดต้ามล าดบัดา้นล่าง  

 คุณภำพของพลเมืองกบักำรส่งเสริมคุณภำพประชำธิปไตย 
เ ม่ือกล่าวถึงระบอบประชาธิปไตย พลเมืองนับเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีสุดท่ีจะท าให้สังคม

ประชาธิปไตยขบัเคล่ือนไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งน้ีเพราะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างจากการ
ปกครองในระบอบอ่ืน โดยมีจุดเด่นคือ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยน้ี ไม่ได้เป็นเพียงพลเมืองเชิงรับ 
(passive citizen) ซ่ึงเน้นการปฏิบติับทบาทหน้าท่ีตามกฎหมายรับรองไวเ้ท่านั้น แต่ยงัมีมิติของการแสดงออก
ทางการเมืองได้มากมาย เช่น สามารถเลือกผูแ้ทน ติดตามตรวจสอบและมีส่วนร่วมคิดร่วมตดัสินใจและ
รับผดิชอบทางการเมืองร่วมกบัผูแ้ทนในลกัษณะของพลเมืองผูก้ระตือรือร้น (active citizen) เพื่อประโยชน์ส่วน
ร่วมไดอี้กดว้ย1 

ระบอบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้พลเมืองมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางสังคมและ
การเมืองไดห้ลายประการ นบัตั้งแต่การพูดคุยเร่ืองการเมืองไดอ้ย่างเสรี การเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดบัเบ้ืองตน้โดยการไปเลือกตั้ง การเชิญชวนผูอ่ื้นไปเลือกตั้งหรือประชาสัมพนัธ์ทางการเมือง การรณรงคท์าง
การเมือง เร่ือยไปจนถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัปานกลาง เช่น โดยการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ
และผูน้ าทางการเมือง ร่วมประชุม หาเสียง ชุมนุมทางการเมือง และสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นตน้ 
นอกจากนั้นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยยงัไดรั้บการรับรองสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดบัสูงผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมของพรรคการเมือง การลงสมคัรรับเลือกตั้ง การร่วมด าเนินกิจกรรมสาธารณะ
และร่วมดูแลกิจการสาธารณะดว้ยตนเอง เป็นตน้2  

จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่า พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงมีความสามารถในการสร้างสรรค์ความ
เปล่ียนแปลงและการพฒันาให้เกิดข้ึนแก่ชุมชนและสังคมของตนได ้โดยอาจร่วมกนักบัภาครัฐหรือร่วมกบัผูอ่ื้น

                                                 
1 Angus Campbell. “The Passive Citizen”. Actasociologica, July 1, 1962, pp 9-21.  
2 ถวลิวดี บุรีกลุ 2548 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2550. หนา้ 64. 
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ในสังคมในการคิด ท า และรับผิดชอบ แกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนด้วยตนเอง ผ่านการกระท าหลากหลาย
รูปแบบ หากพลเมืองในชุมชนมีความกระตือรือร้นไม่น่ิงดูดายต่อความไม่ถูกตอ้ง มีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง
ท้ายท่ีสุดจะส่งผลต่อคุณภาพของพลเมือง อันเป็นปัจจัยส าคัญของชุมชนท่ีเข้มแข็งและคุณภาพของ
ประชาธิปไตยในภาพรวม  

ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่การแสดงออกซ่ึงคุณภาพของพลเมืองยอ่มแน่นอนวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงออกผา่น
การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเท่านั้น และแทท่ี้จริงแลว้ในการเลือกตั้งประกอบไปดว้ยกระบวนการมากมายท่ีพลเมือง
สามารถมีส่วนร่วมไดเ้พื่อส่งเสริมให้การเลือกตั้งซ่ึงเป็นตน้ทางประชาธิปไตยเป็นไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม เช่น 
การไม่ยอมให้มีการซ้ือสิทธิขายเสียงเกิดข้ึนในชุมชน ส่งเสริมคนดี สนับสนุนการอยู่ร่วมกนัอย่างสามคัคี 
เป็นธรรม ตลอดจนร่วมคิด ร่วมกันก าหนดกติกาการได้มาซ่ึงผูน้ าท่ีดี และติดตามการท างานเชิงนโยบาย 
การตรวจสอบการท างานวา่เป็นไปโดยโปร่งใสหรือไม่ การมีส่วนร่วมให้ขอ้เสนอแนะ ตลอดจน ให้ค  าแนะน า
แก่ผูแ้ทนภายหลงัการเลือกตั้ง เป็นตน้ ซ่ึงหากพลเมืองมีความกระตือรือร้นและให้ความสนใจต่อการมีส่วนร่วม
พฒันาชุมชนและสังคม ตระหนกัถึงศกัยภาพของตนและพยายามเขา้มามีส่วนร่วมทางสังคมการเมือง ช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นและสังคมให้มากข้ึน ชุมชนเขม้แข็ง อนัเป็นฐานรากของสังคมท่ีเขม้แข็ง และประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพก็
เป็นเร่ืองใกลแ้ค่เอ้ือม 

จากความส าคญัในการส่งเสริมและสร้างพลเมืองท่ีมีคุณภาพขา้งตน้ จึงส่งผลให้นกัวิชาการสนใจศึกษา
เร่ืองคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีพึงปรารถนาในสังคมประชาธิปไตย โดยตั้งอยู่บนหลกัการส าคัญของ
ประชาธิปไตยในเร่ืองของสิทธิเสรีภาพ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค และหลกันิติธรรม  ผลจากการ
ส ารวจวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยท่ีพึงปรารถนาพบวา่หลกั
บางประการไดรั้บการกล่าวซ ้ าในวรรณกรรมหลายเร่ือง โดยสรุปจากการส ารวจพบว่าเร่ืองของการเคารพต่อ
สิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น การเคารพต่อกฎหมายและกติกาของสังคม เป็นส่ิงท่ีได้รับการกล่าวซ ้ ามากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นเร่ืองของความรับผิดชอบและการมีจิตอาสา อนัดบัท่ีสามเป็นเร่ืองของการมีส่วนร่วมในการเมือง
ทุกระดบั ส่วนเร่ืองคุณธรรมพลเมืองอ่ืนๆมีอาทิ ความซ่ือสัตย ์การรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง อดทนอดกลั้น 
ต่อความแตกต่างหลากหลาย มีส านึกต่อประโยชน์ส่วนรวม และยดึมัน่ในสันติวธีิในการธ ารงอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น
ในสังคม3 เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุน้ี การส่งเสริมให้เกิดคุณสมบติัขา้งตน้แก่พลเมืองจึงเป็นเร่ืองท่ีนกัวิชาการสายการศึกษาและ
สายสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่สนใจศึกษา   

3 อ่านเพ่ิมเติมจาก Foundation of Democracy (1994) , รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา (2558), สภา
การศึกษา (2554).  ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย, Joel Westheimer (2004), เอนก เหล่า
ธรรมทศัน์ (2551), Civitas (1991).  
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ศูนยพ์ลเมืองศึกษา (Center for Civic Education) ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริม
และสร้างความเป็นพลเมืองวา่มีลกัษณะสามเส้า เน่ืองจากตอ้งประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ คือ การเสริมความรู้ 
(knowledge) การพฒันาทกัษะ (skill) และ การเสริมสร้างทศันคติ (disposition) ดงัปรากฏในแผนภาพดา้นล่าง 

องค์ประกอบทั้ง 3 ประการน้ีจะตอ้งประกอบเขา้ดว้ยกนั ไม่อาจขาดส่วนหน่ึงส่วนใดไดใ้นการสร้าง
ส านึกพลเมือง เน่ืองจากแต่ละหลกัการต่างเสริมซ่ึงกนัและกนั เพราะแมว้า่การเรียนรู้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดตอ้งเร่ิมจาก
การมีความรู้ในเร่ืองนั้น กระนั้น ความรู้บางประการจะไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ป็นอย่างดีหากปราศจากซ่ึงการ
ฝึกฝนทกัษะและทดลองปฏิบติัจริง ดว้ยเหตุน้ี ความรู้และทกัษะจะตอ้งมาพร้อมกนั ขณะเดียวกนัเร่ืองของความ
ตระหนกั การมีทศันคติท่ีดี ท่ีถูกตอ้ง เห็นความส าคัญของความเสมอภาคและเห็นความส าคญัของประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตนกน็บัเป็นแรงขบัเคล่ือนภายในใจท่ีส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้เกิดความปรารถนาอนัแรง
กล้าในการลงมือปฏิบติัตามความรู้และทกัษะท่ีได้รับการฝึกฝนมา  จึงกล่าวได้ว่า ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 
เป็นปัจจยัท่ีจะตอ้งประกอบกนัในการสร้างส านึกพลเมือง   

แนวคิดการสร้างความเป็นพลเมืองของศูนยพ์ลเมืองศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ีมีความคลา้ยคลึงกบั
แนวคิดในการส่งเสริมการศึกษาของนกัการศึกษาหลายท่าน อาทิ จอห์น ดิวอ้ี และ ลีฟ ไวกอสก้ี ในเร่ืองของการ
ให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบติั โดยนกัการศึกษาทั้ง 3 ท่านมีความคิดเห็นท่ีคลา้ยคลึงกนัวา่
การเรียนรู้ในห้องเรียนอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสร้างทศันคติและพฤติกรรม  แต่การเรียนรู้นั้นตอ้งมีลกัษณะ
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ของการมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้  2 ทาง รวมไปถึงตอ้งมีการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยลงมือปฏิบติัดว้ย4   

งานของ William Morganและ Matthew Streb (2002) เร่ือง Building Citizenship: How Student Voice 
in Service-Learning Develops Civic Values5 เป็นอีกความพยายามหน่ึงในการศึกษาหาแนวทางสร้างความเป็น
พลเมืองท่ีมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมคิดร่วมพฒันา โดยการศึกษาด าเนินการกบักลุ่มนกัเรียนโดยใช้
การจ าลองสถานการณ์ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมออกแบบการส่งเสริมการศึกษาด้านการ
ให้บริการ ซ่ึงพบวา่การเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดร่้วมคิดร่วมออกแบบกระบวนการศึกษาอยา่งเขม้ขน้นั้นจะช่วย
สร้างความรู้สึกความเป็นเจา้ของ (sense of belonging) ท่ีส่งผลต่อส านึกความเป็นพลเมืองไดจ้ริง  

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ คุณภาพของสังคมประชาธิปไตย ข้ึนอยูอ่ยา่งยิ่งกบัคุณภาพของพลเมือง ท่ีมีความรู้ 
มีทกัษะ และ มีทศันคติท่ีเหมาะสมกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อาทิ ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความ
เสมอภาค ยดึมัน่ในหลกันิติธรรม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และการมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหา
ต่างๆดว้ยตนเองนั้น ส่ิงเหล่าน้ีสามารถเสริมสร้างไดผ้า่นการส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และ
ทศันคติท่ีเหมาะสม ร่วมกบัการพฒันาทกัษะการแสดงออกท่ีส าคญัของพลเมืองผา่นการลงมือปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ 

แนวคดิเร่ืองชุมชนเข้มแขง็และกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง
แนวคิดเร่ืองชุมชนเขม้แข็ง เป็นอีกหน่ึงแนวคิดท่ีไดรั้บความสนใจศึกษาในฐานะท่ีเป็นหนทางในการ

ส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย เพราะชุมชนท่ีเขม้แข็งสามารถสะทอ้นให้เห็นความเขม้แข็งของพลเมืองใน
ชุมชนไดป้ระการหน่ึง ดว้ยเหตุน้ี ชุมชนเขม้แข็งและพลเมืองท่ีมีความเขม้แข็งจึงมีความเช่ือมโยงกนัและควร
ไดรั้บการศึกษาทั้งในส่วนของนิยามชุมชนเขม้แขง็และกระบวนการสร้างชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ 

อจัฉรา สโรบล6  ใหค้วามหมายชุมชนเขม้แขง็ไวว้า่ หมายถึง กลุ่มคนหรือชาวบา้นท่ีมีความตั้งใจร่วมใจ
กนัปฏิบติัภารกิจเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชน โดยเน้นการน าทรัพยากรทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งองค์
ความรู้จากภายนอกชุมชนและอาศยัแนวทางการพึ่งตนเอง ความเป็นตวัตน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความรู้
เพื่อใหชุ้มชนเขม้แขง็และย ัง่ยนื  

4 Dewey, J. (2004). Democracy and education. Courier Corporation. Lave, J. (2009). The practice of learning. Contemporary theories of learning: 
Learning theorists… in their own words, 200-208. Vygotsky, L. S. (1979). The development of higher forms of attention in childhood. Soviet 
Psychology, 18(1), 67-115. 
5William Morgan และ Matthew Streb (2002) เร่ือง Building Citizenship: How Student Voice in Service-Learning Develops Civic Values, Social 
Science Quarterly. Vol.82, Issue1. 
6อจัฉรา สโรบล. ชุมชนกบักำรพัฒนำ. เอกสารประกอบการบรรยาย http://www.human.cmu.ac.th/ebook  

http://www.human.cmu.ac.th/ebook
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กาญจนา แกว้เทพ 7 ให้ความหมายชุมชนเขม้แข็งไวว้า่ คือกลุ่มคนท่ีพยายามหาวิธีการแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชน โดยระดมก าลงัทั้งจากภายนอกและภายในชุมชนและอาศยัแนวทางการพึ่งตนเองเพื่อความด ารงอยู่ของ
ชุมชน    

อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ8 ให้ความหมายชุมชนเขม้แข็ง วา่หมายถึงชุมชนท่ีมีความสามารถในการปรับตวั 
ในการท่ีจะจดัการความสัมพนัธ์แบบใหม่ข้ึนมา มีความสามารถในการสร้างสรรคก์ฎเกณฑใ์หม่ๆ ระบบความรู้
ใหม่ๆ หรือการจดัองคก์รใหม่ๆ เพื่อปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ 

สถาบนัการพฒันาชุมชน9 ใหค้วามหมายชุมชนเขม้แขง็ไวว้า่หมายถึงชุมชนท่ีมีขีดความสามารถในการ
จดัการปัญหาของตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง โดยแต่ละชุมชนสามารถใชศ้กัยภาพของตนเองเขา้คล่ีคลายและจดัการ
ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง มุ่งเนน้พึ่งพาความสามารถของตนเอง โดยหน่วยงานภายนอกมีบทบาทในการใหค้วาม
ร่วมมือและสนบัสนุนเท่านั้น    

ร.ศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล10 กล่าวถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อชุมชนเขม้แข็งเชิงสังคมวิทยาว่า วฒันธรรม
ชุมชนเป็นรากฐานท่ีส าคญั ชุมชนเขม้แขง็ตอ้งมีวฒันธรรมชุมชนท่ีเอ้ืออาทรช่วยเหลือเก้ือกูลกนั พึ่งตนเอง มีภูมิ
ปัญญาของตนเองในการจดัการกบัชีวิตความเป็นอยู่อย่างองค์รวม ตลอดจนมีศีลธรรมเป็นตวัก ากบั ควบคุม
ความประพฤติผา่นโครงสร้างความสัมพนัธ์ในชุมชน 

โกวิทย ์พวงงาม11 กล่าวถึงลกัษณะของชุมชนเขม้แข็งท่ีเป็นท่ีคาดหวงัและตอ้งการว่าควรมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นชุมชนท่ีมีสภาพรวมกนัเป็นปึกแผน่ คือ สมาชิกชุมชนมีศกัยภาพ มีการพึ่งพาอาศยัและร่วมมือ
กนัในกิจกรรมต่างๆ ทั้งของส่วนตวัและส่วนรวม ทั้งดา้นอาชีพ วฒันธรรมประเพณี พิธีกรรม การ
พฒันาชุมชนและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

2. เป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพท่ีพึ่งพิงตนเองได้  มีทุน มีแรงงานทรัพยากร เป็นการยงัชีพพื้นฐานของ
ครอบครัว การพึ่งพิงภายนอกอยูใ่นลกัษณะท่ีชุมชนมีอ านาจในการจดัการเลือกสรร ตดัสินใจ และ
มีส่วนร่วมสูง 

                                                 
7 เพ่ิงอา้ง 
8 สถาบนัเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน. พิษณุโลก : ทิพยเ์สนาการพิมพ.์ 2552. 
9  เพ่ิงอา้ง 
10 เพ่ิงอา้ง 
11 โกวทิย ์พวงงาม. การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. 2545, หนา้ 4. 
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3. เป็นชุมชนท่ีสามารถควบคุมและจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่  โดยอาศยั
ความรู้ และกลไกภายในชุมชน  ก าหนดแนวทางของการแกปั้ญหา โดยอาศยัความร่วมมือภายใน
ชุมชนเป็นหลกั 

4. เป็นชุมชนท่ีพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้สร้างภูมิปัญญา
ของตนเองในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การบริหารจดัการ การปกครอง วฒันธรรม ฯลฯ มีผลให้
ชุมชนมีความรู้และความสามารถท่ีจะพฒันาตนเองและถ่ายทอดความนั้นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักมาตรฐาน
อุดมศึกษา และทบวงมหาวทิยาลยั 12  กล่าวถึงลกัษณะชุมชนเขม้แขง็ค่อนขา้งครอบคลุมหลายมิติดงัต่อไปน้ี 

1. สมาชิกชุมชนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตน  ชุมชนแกไ้ขปัญหาและพฒันาชีวิตความเป็นอยู่
ของตนเอง 

2. สมาชิกชุมชนมีจิตส านึกการพึ่งตนเอง เอ้ืออาทร รักและห่วงใยซ่ึงกนัและกนั พร้อมท่ีจะร่วมมือกนั
จดัการกบัปัญหาของตนและชุมชน 

3. สมาชิกชุมชนร่วมก าหนดผูน้ าชุมชน ผูแ้ทนชุมชนท่ีหลากหลายดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
4. มีกระบวนการชุมชนท่ีมีความเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ือง จนเป็นวิถีของชุมชน ขบัเคล่ือนโดยผูน้ า

องคก์รชุมชนในลกัษณะเปิดกวา้ง โปร่งใสและมีการแสดงความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้
จากสมาชิกทั้งมวล 

5. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน ก าหนดวสิัยทศัน์ร่วมกนั      ร่วมคิด 
ร่วมตดัสินใจ ด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาของชุมชนผ่าน
กระบวนการของชุมชน 

6. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผา่นการเขา้ร่วมในกระบวนการของชุมชน 
7. มีแผนของชุมชนท่ีประกอบดว้ยการพฒันาทุกๆดา้นของชุมชนท่ีมุ่งการพึ่งตนเองเอ้ือประโยชน์ต่อ

สมาชิกชุมชนทุกๆคน และหวงัผลการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
8. การพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุดไม่ใช่

การพึ่งพาตลอดไป  
9. มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพฒันาอาจเป็นหมู่บ้าน / ชุมชนอ่ืนๆ ท้องถ่ิน ภาคราชการ 

องคก์ารเอกชน นกัธุรกิจ นกัวชิาการและอ่ืนๆ ในลกัษณะของการมีความสัมพนัธ์ท่ีเท่าเทียมกนั 
10. แกไ้ขปัญหาและการพฒันาของชุมชนผา่นกระบวนการของชุมชนเอง   

                                                 
12 ส านกัคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, กระทรวงศึกษาธิการและ
ทบวงมหาวทิยาลยั 2546, หนา้ 4. 
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ปริญญา ปานทอง13 กล่าวถึงชุมชนเข้มแข็งในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับแนวคิดของส านักมาตรฐาน
การศึกษา นกังานสภาสถาบนัราชภฏั กระทรวงศึกษาธิการ ส านกัมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลยั 
ในแง่ท่ีชุมชนเขม้แขง็ตอ้งมีสมาชิกในชุมชนท่ีกระตือรือร้น ร่วมกนัก าหนดผูน้ า ก าหนดชีวติตนเอง พึ่งพาตนเอง
และช่วยเหลือตนเองในการพฒันาทุกดา้นให้มากท่ีสุดโดยวางกติการ่วมกนัและใช้ทรัพยากรหรือทุนท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนในการขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ือง  ส าหรับส่วนท่ีปริญญามองลึกลงไปคือในส่วนของผูน้ า ท่ีปริญญามองว่า
ควรท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานแนวคิดต่างๆไปสู่การปฏิบติัได้อย่างเหมาะสม ส าหรับปริญญาผูน้ าท่ีเข้มแข็ง 
โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นส่วนส าคญัประการหน่ึงของชุมชนเขม้แข็ง นอกเหนือจากคนในชุมชนท่ีมีความ
เช่ือมัน่ในศกัยภาพของตน มีความกระตือรือร้น และพร้อมท่ีจะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ในการจดัการ
ปัญหาและพฒันาชุมชนเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน 

จากขา้งตน้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุมชนเขม้แข็ง คือชุมชนท่ีมีการรวมตวักนัของคนในชุมชน ในการ
จดัการปัญหา และความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน บนพื้นฐานวฒันธรรมภูมิปัญญา และทุนทางสังคมท่ีตนมี 
หรือโดยใชก้ติกาท่ีสังคมตกลงกนั เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคพ์ฒันาเพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชน 

 เม่ือเป็นเช่นน้ีปัจจยัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเขม้แข็งของชุมชนจึงประกอบไปดว้ย เง่ือนไขดา้นการ
รวมตวัของคนซ่ึงสะท้อนผ่านกลุ่มต่างๆในชุมชน อาทิ กลุ่มอาชีพ กลุ่มกิจกรรม กลุ่มอาสาสมคัร เป็นต้น 
เง่ือนไขดา้นผูน้ าเขม้แข็ง โปร่งใส ตรวจสอบได ้เง่ือนไขดา้นพลเมืองในชุมชนท่ีตอ้งมีความกระตือรือร้นพร้อม
ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบ เง่ือนไขดา้นกิจกรรมท่ีมีร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ เง่ือนไขดา้นองค์
ความรู้ เช่น ภูมิปัญญา ปราชญช์าวบา้น และเง่ือนไขดา้นความสัมพนัธ์ท่ีพึ่งพาอาศยัเก้ือกูลกนั  

จากบทสรุปชุมชนเขม้แข็งขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า “พลเมือง” ผูท่ี้ไม่น่ิงดูดายต่อความเป็นไปของชุมชน
และพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนในมิติต่างๆทั้งเร่ืองความรู้เงินทองและก าลงักาย จึงมี
ความส าคญักับการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างมาก การส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งจึงควรให้ความส าคญักับการ
ส่งเสริมศกัยภาพของพลเมือง และ เง่ือนไขต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ไปพร้อมๆกนัเพื่อสร้างให้ชุมชนเป็น “ชุมชน
พลเมืองเขม้แขง็” อยา่งแทจ้ริง  

จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันานิยามเชิงปฏิบติัการในการส่งเสริมชุมชนพลเมือง
เขม้แขง็ดงัน้ี ชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีมีพลเมืองซ่ึงตระหนกัถึงสิทธิหนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบ และเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเอง โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วน
ร่วมในการจดัการแกปั้ญหาของชุมชน พึ่งตนเองได ้ส่งผลใหเ้กิดความสมานฉนัทส์ามคัคี การเมืองโปร่งใส และ
ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 

                                                 
13 สถาบนัเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน. พิษณุโลก : ทิพยเ์สนาการพิมพ.์ 2552. หนา้ 14. 
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ส าหรับการสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนมีกระบวนการต่างๆมากมาย อาทิ งานวิจยัของ สีลาภรณ์ 
นาครทรรพ14 เสนอว่า “การเรียนรู้” คือกระบวนการท่ีส าคญัเป็นหัวใจในการสร้างชุมชนเขม้แข็ง เน่ืองจากจะ
ช่วยยกระดบัความคิดความสามารถ วเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ หาทางเลือก ตดัสินใจ 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ15 กล่าวว่ากระบวนการสร้างชุมชน
เขม้แขง็ ควรสนบัสนุนชุมชนใหมี้การเตรียมคน และ ชุมชน ใหส้ามารถรองรับแกไ้ขปัญหา  โดยพฒันาศกัยภาพ
ใหค้นในชุมชนร่วมกลุ่มกนัคิด ร่วมท า ร่วมรับผดิชอบ ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชุมชนดว้ยตนเอง  

ด้านคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤติ16 มีมุมมองว่าการ
พฒันาคนเป็นกระบวนการส าคญัในการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผูน้ า” อาทิ ผูน้ าในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าทอ้งท่ี และกรรมการหมู่บา้น ควรมีการเสริมสร้างศกัยภาพ และปรับทศันคติ โดยเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู ้น าให้ยอมรับการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหา  
นอกจากนั้นตอ้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจวางแผนด าเนินงาน และติดตาม
ประเมินผลแกไ้ขปัญหาในลกัษณะประชาคม ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน   

ทศันีย ์(ไทยาพิรมย)์ ลกัยณาวชินชชั17 กล่าวถึงกลยทุธ์ในการเสริมสร้างความเขม้แขง็วา่สามารถกระท า
ไดโ้ดยส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มทางสังคม เช่น โดยสนบัสนุนการลงทุนทางสังคม กองทุน เศรษฐกิจชุมชน 
กองทุนหมู่บา้น หรือธนาคารประชาชน เป็นตน้ รวมไปถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างการเรียนรู้
และร่วมกนัตดัสินใจ 

กลไกในการสร้างชุมชนเขม้แข็งท่ีน่าสนใจอีกประการเป็นขององคก์ารพฒันาเอกชน ซ่ึงสรุปตวัช้ีวดั
ชุมชนเขม้แขง็ ดงัน้ี18   

1. ประชาชนมีอยูมี่กินอยา่งพอเพียง สามารถเล้ียงครอบครัวได ้ 
2. ประชาชนในชุมชนมีความสามคัคีกนั  
3. ประชาชนมีการรวมกลุ่มเป็นองคก์รของประชาชน 

                                                 
14 กรมการพฒันาชุมชน. กระบวนการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนเพื่อเผชิญภาวะวกิฤต. กรุงเทพมหานคร. (อดัส าเนา) 
2542. 
15 สถาบนัเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน. พิษณุโลก : ทิพยเ์สนาการพิมพ.์ 2552. หนา้ 27 
16 เพ่ิงอา้ง. หนา้ 28 
17 ทศันีย ์(ไทยาพิรมย)์ ลกัยณาวชินชชั. การส่งคมสงเคราะห์ชุมชย: มรรควธีิสู่ชุมชนเขม้แขง็. กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 2545.  
18 สถาบนัเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน. พิษณุโลก : ทิพยเ์สนาการพิมพ.์ 2552. หนา้ 57 
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4. ประชาชนในชุมชนมีการแลกเปล่ียนความคิด โดยการพูดคุย 
5. สมาชิกในชุมชนมีความซ่ือสัตย ์ 
6. ชุมชนยกยอ่งคนท าดี  
7. ชุมชนช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส  
 

จากขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ กระบวนการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งนั้นการพฒันา “คน” เป็นปัจจยัท่ีไดรั้บการ
กล่าวถึงมากท่ีสุด ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสรุปวา่ เพื่อให้ชุมชนมีความเขม้แข็งดงันิยามขา้งตน้ จ าเป็นตอ้งสร้างพลเมือง
ในระดบัท่ีเล็กท่ีสุดผ่านกระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยใช้การส ารวจทุนทางสังคมของชุมชนว่ามี
ความเขม้แข็งดา้นใด เพื่อน ามาเป็นหลกัในการด าเนินกระบวนการสร้างชุมชนเขม้แข็งในดา้นอ่ืนๆต่อไป โดย
เง่ือนไขหน่ึงท่ีกิจกรรมต่างๆท่ีด าเนินการเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งจะตอ้งกระท าให้เกิดข้ึนก็คือ กิจกรรมนั้น
จะตอ้งเป็นไปในลกัษณะของการส่งเสริมชุมชนให้มีความ สำมัคคี เพราะเร่ืองของความสัมพนัธ์ของคนใน
ชุมชนได้รับการกล่าวถึงในวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแทบทุกช้ินในฐานะทีเป็นเง่ือนไขหน่ึงในการเสริมสร้าง
ชุมชนเขม้แขง็ เน่ืองจากจะสนบัสนุนต่อเง่ือนไขในการรวมตวักนัเพื่อแกไ้ขปัญหาพฒันาชุมชนดว้ยตนเอง  

การแข่งขนัทางการเมืองนบัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหเ้กิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกนัระหวา่งคนในชุมชน 
เน่ืองจากความตอ้งการชนะการเลือกตั้ง ท่ีส่งผลให้มีการน ากลยุทธหลายประการมาใชเ้พื่อดึงมวลชนเขา้สู่ฝ่ัง
ของตนเอง ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงไดส้ ารวจวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งสมานฉนัทไ์วด้ว้ย ดงัจะกล่าวถึง
ต่อไป 

ผลกำรส ำรวจวรรณกรรมเกีย่วกบักำรเลือกตั้ง กำรซ้ือสิทธิขำยเสียง และกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ 

การเลือกตั้งสมานฉันท์เป็นแนวคิดท่ีได้รับการกล่าวถึงมากข้ึน เม่ือการเลือกตั้งท่ีเป็นกลไกส าคญั
ประการหน่ึงในการใช้อ านาจอธิปไตยของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยผ่านผูแ้ทนกลบั
น าไปสู่การแข่งขนักนัอย่างรุนแรงระหว่างผูส้มคัรและพรรคการเมือง เพื่อหวงัผลในการชนะการเลือกตั้ง 
น าไปสู่การใช้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองหลายรูปแบบ ทั้ งยุทธศาสตร์ของพรรคการเมือง ยุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ยุทธศาสตร์เฉพาะบุคคล เพื่อสร้างฐานเสียงให้ไดรั้บการเลือกตั้ง โดยการซ้ือเสียง 
(vote buying) นบัเป็นยทุธวธีิหน่ึงท่ีถูกน ามาใชใ้นการแข่งขนัในการเลือกตั้ง 19  

                                                 
19 Hicken, Allen. "How do rules and institutions encourage vote buying?." Elections for sale: The causes and consequences of 

vote buying 33 (2007): 47-60.  
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สถาบนัพฒันาการเลือกตั้งนานาชาติ (International IDEA) ในบทความเร่ือง What is vote buying? ท่ี
เขียนโดย Frederic Charles Schaffer (2002) 20 ตั้งขอ้สังเกตไวอ้ย่างน่าสนใจเก่ียวกบัสาเหตุของการซ้ือเสียงว่า
เหตุผลประการหน่ึงวา่ การซ้ือเสียงคือทางออกท่ีนกัการเมืองท่ีลงสมคัรรับเลือกตั้งน ามาใชเ้ม่ือพบความไม่เท่า
เทียมกนัในการเขา้ถึงทรัพยากรของรัฐ เพื่อสร้างให้ความสามารถในการแข่งขนัมีความสูสีกนั สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ Allen D. Hicken (2007) ท่ีวิเคราะห์เหตุผลวา่ สาเหตุประการท่ีท าให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเลือกท่ีจะ
ซ้ือเสียงคือขอ้จ ากดัในเร่ืองความมัง่คัง่ ก าลงัอาจ ช่ือเสียงเกียรติยศของผูส้มคัร ท่ีผูส้มคัรแต่ละคนมีไม่เท่ากนั  

ขอ้สรุปของ Allen D. Hicken ยงัสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของ Frederic Charles Schaffer (2002) เก่ียวกบั
ผลการศึกษาการเลือกตั้งของประเทศไทย พบว่ากรณีของการซ้ือสิทธิขายเสียงยงัคงมีอยู่ แมจ้ะมีกฎเกณฑ์ท่ี
เขม้งวดเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินและมีมาตรการการลงโทษท่ีเขม้งวดส าหรับผูก้ระท าผิด ทั้งน้ีเพราะ การซ้ือเสียงมี
หลายรูปแบบ อาทิ การให้ของขวญั เงินสด การโอน การจ่ายเงินสนบัสนุนกิจกรรม การให้เงินของขวญัวนัเกิด
แก่นกัการเมือง การใหคู้ปองฟรีต่างๆ การโอนเงินให้โดยอา้งวา่เป็นเงินรางวลั การศึกษาดูงานฟรี ซ่ึงการกระท า
ขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมบางประการอาทิ มุมมองเร่ืองการรับเงินจากผูส้มคัรไม่ใช่เร่ืองผิด ดงันั้น 
ปัจจยัเร่ืองความเต็มใจท่ีจะขายเสียง (sell votes) ของผูมี้สิทธิออกเสียงจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั ความคิดท่ีให้
อภยัการขายเสียงของตนเช่นน้ี การขายเสียงก็เลยยงัคงมีอยู่21  

จากผลการศึกษาเร่ืองการซ้ือเสียงขา้งตน้ส่งผลให้การเลือกตั้งซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัประการหน่ึงของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยถูกเขา้ใจผิดใจในความส าคญัและถูกมองวา่เป็นปัญหาของประชาธิปไตย
เพราะน าไปสู่การเปิดช่องทางให้มีการซ้ือสิทธิขายเสียง เป็น “ตน้เหตุ” ของการเมืองท่ีไม่บริสุทธ์ิยุติธรรม ธน
กิจการเมือง ท่ีอาจน าไปสู่การ “ถอนทุนทางการเมือง” การแบ่งพรรคพวก ในบางกรณีอาจน าไปสู่การโจมตีทาง
การเมืองและการฟ้องร้องท่ีไม่ส้ินสุด ส่งผลต่อความร่วมมือระหวา่งผูส้มคัรฝ่ายตรงขา้มในการท างานร่วมกนั
เม่ือภายหลงัการเลือกตั้ง กระทบต่อการพฒันาของชุมชนให้มีความเขม้แข็ง ตลอดจนการพฒันาของสังคม
ประชาธิปไตยในภาพรวม  

ดงันั้น การเลือกตั้งสมานฉนัทจึ์งไดรั้บการพูดถึงในฐานะทางออกของการเลือกตั้งท่ีโปร่งใสปราศจาก
การซ้ือสิทธิขายเสียง การเลือกตั้งท่ีจะไดผู้แ้ทนท่ีดีมีความสามารถเล็งเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั 
และการเลือกตั้งท่ีจะน าไปสู่การพฒันาความร่วมมือของทุกฝ่ายและชุมชนเขม้แขง็อยา่งแทจ้ริง  

                                                 
20 Frederic Charles Schaffer (2002)  Prepared for delivery at: “Trading Political Rights: The Comparative Politics of Vote 
Buying,” International Conference, Center for International Studies, MIT, Cambridge, August 26-27, 2002. 
21 Hicken, Allen. "How do rules and institutions encourage vote buying?." Elections for sale: The causes and consequences of 
vote buying 33 (2007): 57-58. 
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ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นนกัวิชาการอิสระอีกท่านหน่ึงท่ีเสนอเร่ืองการเมืองใหม่ท่ีไม่ใช้เงินเป็นใหญ่ 
(2550) 22เพื่อเป็นทางออกของธนกิจการเมืองในการเลือกตั้ง โดยเสนอกระบวนการ 2 ขั้นตอนหลกัๆ คือ 1) 
แสวงหากติการ่วมกนั หรือก าหนดวิธีการเพื่อให้ท าให้การเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรตอ้งพึ่งอ านาจเงินน้อยท่ีสุด 2) 
ผลกัดนัประชาธิปไตยทางตรง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีบทบาททางการเมืองให้มากข้ึน เพราะเม่ือ
ภาคประชาชนเขม้แขง็ อาจมีแนวโนม้ท่ีผูน้ าตามธรรมชาติท่ีมีความเขม้แขง็จะสามารถก่อตั้งพรรคการเมือง เพื่อ
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็งข้ึนมาได้  ซ่ึงอาจส่งผลให้พรรคการเมืองแบบใช้เงินอ านาจเส่ือมลงได้ และเม่ือ
ประชาธิปไตยโดยตรงกับประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้ ง เ ช่ือมโยงหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน ระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีแทจ้ะถูกสถาปนาข้ึน 

ส าหรับงานวิจัย ช้ินน้ีย ังคงเห็นว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) ย ังมี
ความส าคญั  แมว้่าปัจจุบนัประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) จะไดรั้บการกล่าวถึงมากข้ึน ดงันั้น การ
เลือกตั้งจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปรับปรุงและหาแนวทางพฒันาการเลือกตั้ง (vote) ใหมี้ความ
บริสุทธ์ิยุติธรรม ไม่มีการซ้ือสิทธิขายเสียง เป็นการเลือกตั้งท่ีมีการแข่งขนักนับนนโยบาย (policy) มากกว่า
แข่งขนักนัดว้ยเงิน เพื่อลดปัญหาต่างๆท่ีอาจตามมาภายหลงัการแข่งขนัเลือกตั้งท่ีมีการลงทุนทางการเมืองเป็น
อย่างมาก และเพื่อสร้างความสามคัคี การรู้แพรู้้ชนะ ความร่วมมือระหว่างผูแ้ข่งขนัให้ร่วมกนัพฒันาสังคม
ประชาธิปไตยต่อไป ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดก้็ดว้ยพลเมืองท่ีมีความเขม้แข็ง รวมตวักนัเหนียวแน่นเป็นชุมชน
พลเมืองเขม้แข็ง ท่ีจะคอยเป็นหูเป็นตา มีศกัด์ิศรี และเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองว่าจะสามารถเลือกผูน้ าท่ีดี
และก ากบัผูน้ าให้ท าตามขอ้เสนอและความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริงได ้“ชุมชนพลเมืองเขม้แขง็”  จึงเป็น
ทางออกหน่ึงส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนให้การเลือกตั้งกลบัมาเป็นกลไกท่ีส าคญัและมีความสง่างามเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพอีกคร้ัง   

แนวคดิเร่ืองกระบวนกำรวจิยัเชิงปฏิบัตกิำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 

 เม่ือพิจารณาจากเง่ือนไขและกระบวนการในการส่งเสริมชุมชนให้เกิดความเขม้แข็งขา้งตน้แลว้จะเห็น
ไดว้่า ชุมชนจะมีความเขม้แข็งไดอ้ย่างแทจ้ริง คนในชุมชนทั้งผูน้  าผูต้ามตอ้งมีความเป็นพลเมืองผูต้ระหนักรู้
สนใจในความเป็นไปของชุมชนและมีความกระตือรือร้นท่ีจะปรับเปล่ียนและสร้างส่ิงท่ีดีให้แก่ชุมชนด้วย
ตนเอง ดงันั้น การขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพฒันาชุมชนั้นจึงจ าเป็นต้องเกิดข้ึนมาจาก
ความคิดและเป็นการลงมือปฏิบติัโดยคนในชุมชนเอง  

                                                 
22 ประเวศ วะสี. “การเมืองใหม่ท่ีไม่ใชเ้งินเป็นใหญ่”. กรุงเทพฯ : มติชน, 2550. หนา้ 20 
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 ดว้ยเหตุน้ี การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งในคร้ังน้ี จึงเลือกน าวธีิการศึกษาชุมชนอยา่ง
มีส่วนร่วมหรือเทคนิค Participatory Action Research : PAR23 มาใช้เป็นกรอบในการพฒันาเคร่ืองมือและ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็อยา่งมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

Fran Baum, Colin MacDougall และ  Danielle Smith24 ก ล่ าวถึงการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมว่า 
เป้าหมายส าคญัของการศึกษาแนวน้ีจะเน้นท่ีการรวบรวมขอ้มูลผลสะทอ้นกลบั (reflection) และปฏิบติัการท่ี
มุ่งเน้นพฒันาความคิดพฤติกรรมบางอย่างของกลุ่มเป้าหมายโดยการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายท ากิจกรรม
บางอยา่งดว้ยตนเองเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมบางอยา่งให้เกิดข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น การวิจยัเชิงพฤติกรรม
ดา้นสาธารณะสุข ซ่ึงสามารถส่งเสริมพฤติกรรมดา้นสาธารณะสุขท่ีถูกตอ้งและติดตามตรวจสอบไดใ้หแ้ก่ผูป่้วย
และครอบครัว โดยกระบวนการเหล่าน้ีจะเป็นไปโดยการรวมผูค้นท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดเข้ามาเก่ียวข้องใน
กระบวนการเพื่อร่วมในปฏิบติัการดว้ยเพื่อการสร้างสุขภาพท่ีดี เพราะฉะนั้น การวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วน
ร่วมนั้นจะมีผูป้ฏิบติัการจ านวนมาก โดยเม่ือมีปฏิบติัการไปแลว้จะติดตามวา่กระบวนการหรือวิธีการแบบใดท่ี
จะส่งเสริมต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไวม้ากท่ีสุด การวิจยัเชิงปฏิบติัการน้ีมีความเช่ือมัน่ว่าประสบการณ์ท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมสามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งอนัส่งผลเป็นการหนุนเสริมต่อพฤติกรรมดงักล่าวในเวลา
ต่อมาไดอ้ยา่งเป็นวงจร ดงันั้น กระบวนการศึกษาวิจยัอยา่งมีส่วนร่วมน้ีจึงเป็นวธีิการศึกษาท่ีจะส่งเสริมให้ผูว้ิจยั
ปฏิบติัการภายใตค้วามเป็นหุ้นส่วนกบัชุมชนมากกว่าท่ีจะเป็นผูน้ าในกระบวนการต่างๆแต่เป็นไปโดยการมี
ส่วนร่วม  
 Cathy Macdonald25 กล่าววา่การศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการนั้น เป็นวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ท่ีเนน้คุณภาพ
ของขอ้มูล ภายใตค้วามเช่ือท่ีวา่ขอ้มูลแต่ละชุดนั้นมีความมีความเฉพาะและแตกต่างกนัออกไปตามบริบทและ
แหล่งขอ้มูล ดงันั้น การท่ีผูว้จิยัจะเขา้ใจความคิด ทศันคติ ความเช่ือต่างๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
ผูว้ิจยัจ  าเป็นต้องใช้วิธีการสังเกตุการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่เข้าไปมีอิทธิพลน าความคิดและพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยบทบาทท่ีเหมาะสมของผูว้ิจยัคือการท าตนเป็นผูร่้วมกระบวนการมากกว่าน ากระบวนการ 
โดยพยายามสนบัสนุนให้ผูเ้ขา้ร่วมไดมี้บทบาทมากท่ีสุดตั้งแต่การตดัสินใจบนฐานขอ้มูลและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความเปล่ียนแปลงบางประการให้เกิดข้ึน โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้การ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม เป็นตน้  

                                                 
23 สถาบนัเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน. กระบวนกำรท ำงำนในชุมชนแบบมส่ีวนร่วม. พิษณุโลก : ทิพยเ์สนาการพิมพ.์ 2552.  
24 Fran Baum, Colin MacDougall และ Danielle Smith. Participatory action research.   Journal of Epidemiology and 
Community Health. 2006, pp.854-857.   
25 Cathy MacDonald. Understanding Participatory Action Research: A Qualitative Research Methodology Option. Canadian 
Journal of Action Research Volume 13, Issue 2, 2002, pp. 34-50.  
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 ดว้ยเหตุน้ี โครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉนัท์
และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ี จึงไดน้ าหลกัคิดและวธีิการศึกษาวิจยัแบบมีส่วนร่วมมาปรับใชเ้พื่อวางกรอบกิจกรรม
ให้ทุกขั้นตอนในการท ากิจกรรมเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มากท่ีสุดเพื่อท้ายท่ีสุดแล้วจะ
สามารถเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่คนในชุมชนไดต้ามกรอบคิดเร่ืองการสร้างความเป็นพลเมืองผา่นการ
เสริมสร้างความรู้และการส่งเสริมให้มีการลงมือปฏิบติักิจกรรมไดม้ากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดกรอบ
การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็อยา่งมีส่วนร่วมข้ึน โดยจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป  

สมมตฐิำนและกรอบกำรวจิยั 
 จากผลการส ารวจวรรณกรรมขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงตั้งสมมติฐานวา่ความรู้เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะช่วยกระตุน้
ให้เกิดความตระหนกัรู้และอาจก่อเกิดพฤติกรรมความเป็นพลเมืองท่ีมีความสนใจใส่ใจความเป็นไปของชุมชน
สังคมและน าไปสู่ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกนัพฒันาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนได ้เพราะฉะนั้น
งานวจิยัเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีจึงมีสมมติฐานประการแรกวา่  การเสริมสร้างความรู้เร่ืองความเป็นพลเมืองและการ
มีส่วนร่วมของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม จะสามารถส่งเสริมต่อการสร้างความเป็น
พลเมืองได ้

อยา่งไรก็ตาม การให้ความรู้เพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอ ผลจากการส ารวจวรรณกรรมบอกวา่ ตอ้งมีการ
ลงมือปฏิบติัดว้ย  ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงมีสมมติฐานประการท่ีสองวา่การส่งเสริมความเป็นพลเมืองนอกจากเสริมสร้าง
ความรู้แล้วจ าเป็นตอ้งมีการเสริมกิจกรรมบางเร่ืองตามความตอ้งการของคนในพื้นท่ี เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นท่ี
ปฏิบติัการองคค์วามรู้ท่ีไดถ่้ายทอดไว ้อนัจะส่งผลต่อคนในชุมชนให้เกิดความตระหนกัและมีพฤติกรรมความ
เป็นพลเมืองข้ึนได ้

จากวรรณกรรมท่ีส ารวจขา้งตน้ยงัพบเง่ือนไขอีกประการหน่ึงท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง
ไดคื้อเร่ืองความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูน้ าและสมาชิกในชุมชน ดว้ยเหตุน้ี ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงประการหน่ึงในการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองและความเขม้แขง็ของชุมชนก็คือเง่ือนไขเร่ืองของความสามคัคีใน
ชุมชน กิจกรรมท่ีด าเนินการจะตอ้งไม่น าไปสู่การแข่งขนักนัอย่างรุนแรง เลือกปฏิบติัการฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และ
ตอ้งไม่น าไปสู่ความแตกแยกของคนในชุมชน   

จากสมมติฐานขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันากรอบการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งข้ึนมา
โดยประกอบไปดว้ย 3 กระบวนการหลกั คือ ส่วนแรก เป็นส่วนของการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ให้แก่คนในชุมชนซ่ึงจะตอ้งเกิดข้ึนเป็นส่วนแรกผา่นรูปแบบการพูดคุย การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของพื้นท่ี ส่วนที่สองเป็นเร่ืองของการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมคิดร่วมท าร่วมปฏิบติัของคนในชุมชนตามหลกัการวิจยัชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อส่งเสริมให้เกิด
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ความรู้สึกเป็นเจา้ของประเด็นตั้งแต่เร่ิมแรกและเพื่อให้ทา้ยท่ีสุดแลว้กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นจะเป็นประโยชน์
กบัคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริงโดยในส่วนของวิธีการด าเนินการจะเป็นเช่นใดนั้นข้ึนอยูก่บัรูปแบบท่ีคนในชุมชน
ร่วมกนัออกแบบ ส่วนที่สำมเป็นเร่ืองของการสร้างให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างทุกฝ่ายในชุมชน ดงันั้น
กระบวนส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งในทุกขั้นตอนจ าเป็นตอ้งค านึงถึงกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งให้ครอบคลุมและดึงทุก
ฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม โดยกรอบการวจิยัขา้งตน้สามารถแสดงออกมาเป็นแผนผงัไดด้งัต่อไปน้ี   

 
แผนผงักรอบกำรวจัิยเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  
 

 
 
 

 

เรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง 

เปิดเวทกีลำง เพ่ือค้นหำชุมชนเข้มแข็งที่
พงึปรำรถนำ 

ก ำหนดเป้ำหมำย
และกจิกรรมร่วมกนั 

สมำชิกใน
ชุมชน 

ผู้น ำ 

ลงมือท า ประชาธิปไตยคุณภาพ 

ทบทวน 

ลงมือท า 

ชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ 

เพ่ิมองค์
ความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติ
ทัว่ไป 

KPI 
Input 

เพ่ิมองค์
ความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติ
เฉพาะเร่ือง 
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บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
งานวิจยัชุมชนพลเมืองเขม้แข็งช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปฏิบติัการซ่ึงหมายถึง เป็นงานวิจยัท่ีเน้นน า

ทฤษฎีและกรอบการวิจยับางประการไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อทดสอบสมมติฐานบางประการ 
ด้วยเหตุน้ี เพื่อให้โครงการวิจยับรรลุตามวตัถุประสงค์ในการแสวงหาแนวทางส่งเสริมชุมชนพลเมือง
เขม้แข็งเพื่อพฒันาข้ึนเป็นตน้แบบ (model) ในการสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แข็งต่อไป ซ่ึงผลจากการส ารวจ
วรรณกรรมช้ีให้เห็นว่าเร่ืองของการสร้างชุมชนเขม้แข็งมีเง่ือนไขหลายประการ ทั้งการสร้างพลเมืองท่ีมี
ความรู้ มีทกัษะ และเจตคติท่ีเป็นประชาธิปไตย มีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วม นอกจากการ
สร้างพลเมืองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแลว้เร่ืองของการมีกิจกรรมท าร่วมกนัเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
อย่างต่อเน่ืองก็มีความส าคญั รวมไปถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและลดความขดัแยง้ในชุมชนก็เป็นส่ิง
ส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการไปพร้อมกนั  

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ชุมชนจะเขม้แข็งตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 3 ประการ เร่ืองของคนท่ีมีความ
เป็นพลเมือง เร่ืองของการสร้างพื้นท่ีการมีส่วนร่วมผา่นการก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมร่วม และการสร้าง
ความสัมพนัธ์ โดยการสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็งผา่นการเสริมสร้างเง่ือนไขปัจจยัทั้ง 3 ประการขา้งตน้ 
มีหลากหลายวธีิการ และหน่ึงในกระบวนการนั้นก็คือ การเสริมสร้างความรู้ ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะ และ
การเสริมสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมส าหรับการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึง มีวิธีด าเนินการ
หลากหลายข้ึนอยูก่บักลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม และบริบทของพื้นท่ีในขณะนั้น  

ด้วยเหตุน้ี วิธีการด าเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการช้ินน้ีจึงใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน 
ประกอบดว้ย การสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) สนทนากลุ่ม (focus group) การเก็บแบบสอบถาม 
(questionnaire) จดัเวทีเผยแพร่ความรู้ การเดินรณรงค ์(campaign) เป็นตน้ โดยวิธีการขา้งตน้จะด าเนินการ
โดยตั้งอยู่บนเป้าหมายส าคญัในการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง ตามแนวทางการส่งเสริมและสร้างความเป็น
พลเมือง 3 มิติ คือการสร้างความรู้ การสร้างทกัษะ และการสร้างเจตคติ ผา่นกิจกรรมท่ีคนในชุมชนร่วมกนั
คิดร่วมกนัออกแบบตามแนวทางการวจิยัชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PAR)  

จากวตัถุประสงค์ในการด าเนินโครงการวิจยัข้างต้น ร่วมกบัหลกัการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และ
หลกัการส่งเสริมความเป็นพลเมือง ผูว้ิจยัจึงได้ออกแบบขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจยัข้ึนโดยแต่ละ
ขั้นตอนไดก้ าหนดรูปแบบวธีิการด าเนินโครงการให้มีความเหมาะสมกบัเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของแต่
ละขั้น  ดงัต่อไปน้ี 
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แผนผงัข้ันตอนวธีิกำรด ำเนินโครงกำรวจัิยเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจ 

คดัเลือกพื้นทีเ่ป้ำหมำย 

ค้นหำเป้ำหมำยและวำงแผนร่วมกนั 

ด ำเนินกำรตำมแผนโดยคนในชุมชน 

ทบทวนปรับแผนอย่ำงมส่ีวนร่วม 

ด ำเนินกำรตำมแผน(ปรับปรุง)โดยชุมชน 
 

เกบ็ข้อมูล 
 

เกบ็ข้อมูล 
 

รวบรวมและวเิครำะห์ข้อมูล 
 

พูดคุย/สัมภำษณ์ผู้น ำชุมชน 

ก ำหนดเกณฑ์ 

สัมภำษณ์หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 

กำรสนทนำกลุ่มผู้น ำ 

กำรเผยแพร่ควำมรู้/ระดมควำมเห็น 

กำรสนทนำกลุ่ม 

วธีิกำรแบบผสมผสำน 

แบบสอบถำม/แบบทดสอบ 

แบบสอบถำม/แบบทดสอบ 

วเิครำะห์ด้ำนเน้ือหำ/บริบท/ทฤษฎ ี
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ขั้นที ่1  คัดเลือกพื้นทีด่ ำเนินโครงกำรวจัิย 
เน่ืองจากโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการน้ีมีเป้าหมายในการส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน ดว้ยเหตุน้ี 

พื้นท่ีปฏิบติัการจึงตอ้งมีลกัษณะบางประการท่ีเหมาะสมต่อการทดสอบกรอบการวิจยัท่ีผูว้ิจยัวางไวส้ าหรับ
การพฒันาชุมชนเขม้แข็ง โดยจากสมมติฐานและกรอบการวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจ ัยจึงได้ก าหนดเกณฑ์ในการ
คดัเลือกพื้นท่ีส าหรับด าเนินโครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ไวด้งัต่อไปน้ี  

ประการแรก พื้นท่ีดงักล่าวตอ้งมีปัญหาความขดัแยง้ในระดบัปานกลาง ไม่ยากเกินไปท่ีจะแก้ไข 
และโดยท่ีความขดัแยง้ในชุมชนนั้นจะต้องเป็นท่ีประจกัษ์ของคนในระดับต าบล ซ่ึงผลจากการส ารวจ
วรรณกรรม ผูว้ิจยัพบวา่ “กำรเลือกตั้ง” นบัเป็นเง่ือนไขส าคญัประการหน่ึงท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้ในชุมชน
เน่ืองจากการเลือกตั้งมกัน าไปสู่การแข่งขนัทางการเมือง อนัน าไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวกและส่งผลต่อ
ความแตกแยกในชุมชน ดว้ยเหตุน้ี ประเด็นเร่ืองความขดัแยง้อนัเกิดจากการเลือกตั้ง จึงเป็นเง่ือนไขท่ีผูว้ิจยั
เลือกน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ีวจิยัคร้ังน้ี  

ประการท่ีสอง ผูน้ าชุมชนและคนในชุมชนมีความพร้อมและสมคัรใจท่ีจะด าเนินโครงการวจิยั  
ประการท่ีสาม เน่ืองจากโครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ี เป็นความพยายามในการต่อยอดโครงการ

ปฏิบติัการเสริมสร้างพลงัพลเมืองท่ีสถาบนัพระปกเกลา้ด าเนินการในจงัหวดัร้อยเอ็ดประจ าปี 2559-2560 
ด้วยเหตุน้ี จงัหวดัร้อยเอ็ดจึงเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นพื้นท่ีปฏิบติัการของโครงการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็น้ี 

จากเง่ือนไขทั้ ง  3 ประการข้างต้น ผู ้วิจ ัยจึงได้อออกแบบการคัดเลือกพื้นท่ีส าหรับด า เ นิน
โครงการวิจัย โดยเร่ิมต้นจากการสอบถามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในท่ีน้ีก็ คือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด (กกต.ร้อยเอ็ด) เก่ียวกบัพื้นท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการวิจยั 
จากนั้นจะใช้วิธีการพูดคุยถึงความเป็นไปไดก้บัผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีได้รับค าแนะน าจาก กกต.ร้อยเอ็ด เพื่อ
ประเมินความรุนแรงของความขดัแยง้และประเมินความเป็นไปไดใ้นความร่วมมือของผูน้ าในระดบัพื้นท่ี
ก่อนตดัสินใจเลือกพื้นท่ีปฏิบติัการต่อไป จากนั้น จึงคดัเลือกพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินการ จากนั้นลง
จึงพลพื้นท่ีพูดคุยถึงความเป็นไปไดใ้นการด าเนินโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการกบัผูน้ าชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย 
ผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน และปราชญช์าวบา้นในพื้นท่ีตามล าดบั  
 
ขั้นที ่2  กำรช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจ 

เป้าหมายของขั้นตอนน้ีคือการแนะน าท่ีมาและวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั รวมทั้งช้ีแจงขั้นตอน 
กระบวนการต่างๆในการด าเนินโครงการ ตลอดจนผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บจากการด าเนินโครงการน้ี  ก่อนเร่ิมตน้
กระบวนการวจิยัใหแ้ก่ผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากขั้นตอนท่ี 1  
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ส าหรับวิธีการท่ีใชใ้นการสร้างความเขา้ใจในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารสนทนาก่ึงสัมภาษณ์เชิง
ลึกกบักลุ่มเป้าหมายรายบุคคล เพื่อสร้างความเป็นกนัเองกบัคนในชุมชนก่อนเร่ิมตน้ด าเนินโครงการ พร้อม
ทั้งใช้โอกาสน้ีในการสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัปัญหาท่ีชุมชนประสบในปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อความ
เข้มแข็งของคนในชุมชน รวมไปถึงสอบถามถึงความสนใจ ความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ  
โดยกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนน้ี ประกอบดว้ย ผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น ทั้งอดีต 
และปัจจุบนั  

ขั้นที ่3  ค้นหำเป้ำหมำยและวำงแผนร่วมกนั 

ในขั้นน้ีมีเป้าหมายส าคญัในการแจง้เร่ืองการด าเนินโครงการอยา่งเป็นทางการแก่คนในชุมชนให้
รับทราบร่วมกนัผา่นการจดัสนทนากลุ่ม (focus group) ซ่ึงเป็นขั้นตอนต่อเน่ืองจากการสร้างความเขา้ใจต่อ
โครงการในระดบัรายบุคคล โดยในขั้นน้ีกลุ่มเป้าหมายจะไดท้ราบถึงความคิดเห็นของผูอ่ื้นในชุมชนท่ีมีต่อ
การด าเนินโครงการน้ี ซ่ึงหากความคิดเห็นของผู ้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการด าเนิน
โครงการวิจยัน้ีจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินโครงการวิจยัในพื้นท่ีไดรั้บการยอมรับและอาจส่งผลต่อความ
ร่วมมือมากข้ึน  

นอกจากนั้น การจดัสนทนากลุ่มยงัมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นท่ีให้ผูท่ี้มีความเห็นพอ้งกนัไดร่้วมกนัคิด
ร่วมกันวางแผนเพื่อด าเนินการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งต่อไป ในกรณีท่ีมีผูท่ี้ยงัมีขอ้สงสัยต่อการด าเนิน
โครงการน้ี การจดัสนทนากลุ่มยงัสามารถเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและสร้าง
แรงบนัดาลใจให้แก่ผูท่ี้ยงัไม่เข้าใจโครงการได้อีกด้วย ท่ีส าคญัการจดัสนทนากลุ่มน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนด
เป้าหมายส าคญัไวอี้กประการหน่ึงในการคน้หาประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางการสร้างชุมชนเขม้แขง็
ร่วมกนัระหวา่งคนในชุมชนต่อไป 

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในปฏิบติัการขั้นน้ี จะประกอบด้วย  ผูน้  าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและ
ปัจจุบนั รวมไปถึงผูน้ าไม่เป็นทางการอย่างปราชญ์ชาวบา้นท่ีผูว้ิจยัไดส้นทนาก่ึงสัมภาษณ์ในขั้นตอนท่ี 2 
โดยในขั้นตอนของการสนทนากลุ่มน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดไวเ้ป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการสร้างความเขา้ใจ
เป้าหมายและวิธีการด าเนินโครงการวิจยัแก่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ส่วนที่สอง การเปิดพื้นท่ีซกัถามขอ้สงสัย
ท่ีมีต่อโครงการวจิยั และส่วนทีส่ำม เป็นการแสวงหาเป้าหมายและวางแผนการพฒันาชุมชนเขม้แขง็ร่วมกนั 
โดยเพื่อให้กระบวนสนทนากลุ่มน้ีได้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับกรอบการวิจยั ในส่วนของการสร้างชุมชน
เขม้แขง็และการส่งเสริมความเป็นพลเมือง ผูว้จิยัไดก้  าหนดค าถามในการสนทนากลุ่มไว ้3 ค  าถามดงัต่อไปน้ี 

1.ชุมชนเขม็แขง็ตามความคิดของท่านเป็นอยา่งไร/ “ชุมชนเขม้แขง็” ท่ีท่านอยากใหเ้กิดข้ึน ควรเป็น
อยา่งไร 

2.ท่านคิดวา่ชุมชนของท่านมีตน้ทุนทางสังคมหรือมีขอ้ดีอะไรบา้ง 

http://1.ชุมชนเข็มแข็ง/
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3.หากตอ้งการสร้างชุมชนของท่านใหเ้ขม้แขง็ควรด าเนินการอยา่งไร 
ในขั้นน้ี ผูว้ิจยัจะท าหนา้ท่ีเป็นเพียง ผูอ้  านวยการประชุมเท่านั้น โดยจะเปิดโอกาสให้คนในชุมชน

ไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ีและผูว้จิยัจะเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลเท่านั้น ตามหลกัการวจิยัชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) โดยระหว่างการสนทนากลุ่มผูว้ิจยัจะท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดเ้รียงตามขอ้ค าถาม โดยบนัทึกลงใน
กระดาษฟลิปชราท (flip chart) เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มได้เห็นประเด็นท่ีพวกเขาแสดงความคิดเห็น
ร่วมกนั และหากพบวา่มีขอ้ค าถามอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากขอ้ค าถามผูว้ิจยัจะจดประเด็นแยกไวเ้พื่อจดักลุ่มใน
ภายหลงั ขณะเดียวกนัระหว่างการสนทนากลุ่มผูว้ิจยัจะบนัทึกปรากฎการณ์กการมีส่วนร่วมและทีท่าของ
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มไวส้ าหรับการวเิคราะห์ต่อไปดว้ย    

 
ขั้นที ่4  กำรด ำเนินกำรตำมแผนโดยคนในชุมชน  

ในขั้นน้ี มีเป้าหมายส าคญั 2 ประการ คือ ประกำรที่หน่ึง คือเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ีของพลเมือง เพื่อให้เป็นไปตามสมมติฐานและกรอบการวิจยัในเร่ืองของการเสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองความเป็นพลเมืองในฐานะด่านแรกของการสร้างพลเมืองและชุมชนเขม้แข็ง โดยวิธีการเผยแพร่
ความรู้ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะใช้วิธีการทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการประกอบกนั อาทิ ใช้การเผยแพร่
ความรู้ไปพร้อมกบัการสนทนาและการสัมภาษณ์ การเผยแพร่ความรู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบติัการและ
สนทนาทกลุ่ม เป็นตน้ 

   ประกำรที่สอง คือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงมือปฏิบติัเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งโดยคนในชุมชน 
อนัเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองและชุมชนเข้มแข็งตามแนวทฤษฎี และเป็นการ
ส่งเสริมการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม นอกจากนั้นยงัเป็นการคน้หาและสร้างแกนน าพลเมืองใน
พื้นท่ีท่ีจะส่งผลต่อการสร้างชุมชนเขม้แขง็อยา่งต่อเน่ือง  

ดว้ยเหตุน้ีกลุ่มเป้าหมายในขั้นน้ี จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ โดยกลุ่มแรกคือ กลุ่มผู้น ำชุมชน ซ่ึง
หมายถึง กลุ่มผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและปัจจุบนั ผูน้ าชุมชน และจิตอาสา ท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้หารือผา่น
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการจดัสนทนากลุ่มในขั้นท่ี 1 และ ขั้นท่ี 2 ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายน้ีผูว้ิจยัมุ่งหวงัส่งเสริม
ศกัยภาพและความมัน่ใจในการแสดงออกซ่ึงความเป็นพลเมืองในฐานะแกนน าท่ีจะน าการปฏิบติัเพื่อสร้าง
ความเขม้แขง็ให้แก่ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เพราะผูน้ าชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถ มีศกัยภาพ มีคุณธรรม คือ
เง่ือนไขส าคญัประการหน่ึงในกระบวนการสร้างชุมชนเขม้แขง็    

อีกกลุ่มเป้าหมายหน่ึงคือกลุ่มประชำชนทั่วไปในชุมชน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดรั้บการขยายผล
องคค์วามรู้จากผูว้ิจยัและแกนน าในชุมชน ผา่นเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และ
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เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนกัและเขา้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งร่วมกบัแกนน าและผูว้ิจยั
ต่อไป 

ส าหรับวิธีด าเนินการในขั้นท่ี 4 น้ีจะประกอบด้วยวิธีการหลากหลาย เน่ืองจากเป็นขั้นของการ
ด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งท่ีแกนน าของชุมชนไดร่้วมกนัก าหนดข้ึน ประกอบดว้ย
วิธีการ อาทิ การจดัเวทีให้ความรู้ การระดมความคิดเห็นเปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดร่้วมคิดร่วมวางแผน
ก าหนดแนวทางการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งร่วมกนั ตลอดจน การรณรงคใ์นรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบของ
ของการประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย การสร้างความเขา้ใจโครงการผ่านการประชุมประจ าเดือนของ
หมู่บา้น การเดินรณรงค ์เป็นตน้ ตามท่ีแกนน าไดร่้วมกนัระดมความคิดเห็นข้ึนมา  

ขั้นที ่5 ทบทวนปรับแผนอย่ำงมีส่วนร่วม 

เป้าหมายส าคญัของการด าเนินการในขั้นน้ีคือ การทบทวนการด าเนินการตามแผนว่าเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนดไวเ้พียงใด มีปัจจยัใดท่ีขดัขวางต่อการด าเนินโครงการหรือไม่ เพราะเหตุใด ทั้งน้ีเพื่อให้การ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งในขั้นต่อไปประสบความส าเร็จยิ่งข้ึน โดยเพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งในขั้นท่ีผา่นมา ผูว้ิจยัจึงเลือกใชว้ิธีการสนทนา
กลุ่มระหว่างกลุ่มผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน ปราชญ์ชาวบา้น ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการ
ส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ โดยกระบวนการสนทนากลุ่มผูว้จิยัจะก าหนดค าถามเพื่อน าการสนทนาประกอบดว้ย 
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งท่ีด าเนินการไปแลว้เป็นเช่นใด เกิดผลลพัธ์เช่นใด มีปัญหาหรืออุปสรรค
ใดเกิดข้ึนหรือไม่ และหากตอ้งการปรับปรุงแผนกิจกรรมควรเป็นเช่นใด โดยระหว่างน้ีผูว้ิจยัจะท าหน้าท่ี
บนัทึกขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มและสังเกตความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการจดักิจกรรม 

นอกจากการสนทนากลุ่มแลว้ ในขั้นน้ีผูว้ิจยัจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูน้ าเขา้มาเสริม
ดว้ยเน่ืองจาก กระบวนการสนทนากลุ่มนั้นอาจส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่กลา้น าเสนอความเห็นท่ี
ตนคิดอยา่งตรงไปตรงมา การสัมภาษณ์เชิงลึกจึงถูกน ามาใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหาในจุดน้ี  

โดยหลงัจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กบักลุ่มแกนน า ผูว้ิจยัจะสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากทั้งสอง
ส่วน จากนั้นเปรียบเทียบและจดักลุ่มขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลทั้ง 2 เพื่อพฒันาข้ึนเป็นขอ้เสนอแนะต่อการ
จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ฉบบัปรับปรุงให้แก่แกนน าในชุมชนไดท้ราบร่วมกนัต่อไป 

ขั้นที ่6 ด ำเนินกำรตำมแผน (ปรับแผน) โดยชุมชน   
เป้าหมายส าคญัของการด าเนินการในขั้นน้ีคือ การด าเนินการตามแผนการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งท่ี

ไดรั้บการปรับปรุงแลว้ ซ่ึงวิธีการด าเนินการจะมีความหลากหลายข้ึนอยูก่บัเป้าหมาย รูปแบบกิจกรรม และ
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กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมแต่ละกิจกรรม ประมาณการรูปแบบกิจกรรมในขั้นน้ีอาจประกอบไปดว้ย การจดัเวที
ใหค้วามรู้ การสนทนากลุ่ม การเก็บแบบสอบถาม การเดินรณรงค ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

อย่างไรก็ตาม ส่ิงส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนน้ีก็คือการเปิดโอกาสให้คนในชุมชน 
โดยเฉพาะจิตอาสาไดมี้บทบาทในการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางกิจกรรมท่ีตนไดร่้วมกนัก าหนด
ข้ึนอย่างเต็มท่ี โดยผูว้ิจยัจะท าหน้าทีเป็นเพียง ผูส้นบัสนุนตามค าร้องขอของกลุ่มจิตอาสาผูด้  าเนินการใน
พื้นท่ีเท่านั้น  

   
ขั้นที ่7 กำรเกบ็รวมรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ดว้ยเหตุน้ี ในปฏิบติัการทุก
ขั้นตอนนับตั้งแต่การคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย การสนทนาก่ึงสัมภาษณ์กบัผูน้ า การสนทนากลุ่มแกนน า  
การค้นหาจิตอาสา การร่วมกันก าหนดแผนกิจกรรม และการด าเนินการตามกิจกรรมนั้น ผูว้ิจยัจะใช้
เคร่ืองมือคือการสังเกตและการจดบนัทึกความเคล่ือนไหวและปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากนั้น เพื่อให้ได้ขอ้มูลก่ึงปริมาณส าหรับพิจารณาความถ่ีของความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ผู ้วิจ ัยจะใช้วิ ธีการทดสอบความรู้ ควบคู่กับการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในชุมชนด้วย   
การสัมภาษณ์เชิงลึกจะเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีผูว้ิจยัจะน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการด าเนิน
โครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี โดยหากพบวา่มีค าตอบท่ีซ ้ ากนัก็จะนบัเป็นความถ่ีท่ีเกิดข้ึนไดป้ระการ
หน่ึง  
 
ขั้นที ่8 กำรวเิครำะห์และน ำเสนอข้อมูล  

ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ (comparative 
analysis) โดยจะเปรียบเทียบระหว่างแหล่งข้อมูล เปรียบเทียบระหว่างเน้ือหา และเปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงเวลาคือก่อนและหลงัด าเนินกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบจะ
ด าเนินการกบัเกณฑ์เร่ืองชุมชนเขม้แข็งท่ีส ารวจไวใ้นบทท่ีสอง นัน่คือความเขม้แข็งของคนในชุมชนทั้งใน
ส่วนของผูน้ าและประชาชน การร่วมกนัท ากิจกรรมและความสัมพนัธ์ในชุมชน เพื่อศึกษาวา่ภายหลงัท่ีผูว้ิจยั
ไดพ้ยายามด าเนินกระบวนการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งตามแนวทฤษฎีและแผนการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง
อย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้วเกิดผลลพัธ์เช่นใด เพราะเหตุใดหรือเพราะเง่ือนไขใดรวมไปถึงมี
ปัญหาใดเกิดระหวา่งด าเนินกิจกรรมหรือไม่ ทั้งน้ีเพื่อทา้ยท่ีสุดแลว้ผูว้จิยัจะน าผลการวเิคราะห์ท่ีไดม้าพฒันา
เป็นแนวทางขอ้เสนอในการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัต่อไปตามล าดบั   
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บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงการ 

 
ในบทน้ีจะน ำเสนอผลกำรศึกษำของโครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง  

โดยจะแบ่งกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำตำมขั้นตอนกำรศึกษำวิจยั เน่ืองจำกแต่ละขั้นตอนจะมีรำยละเอียดและ
พฒันำกำรของควำมก้ำวหน้ำท่ีมีลกัษณะเฉพำะของแต่ละขั้น โดยจะเร่ิมตน้น ำเสนอตั้งแต่ผลกำรศึกษำกำร
คดัเลือกพื้นท่ีศึกษำวิจยั ขอ้มูลพื้นฐำนของชุมชนเป้ำหมำย ผลกำรศึกษำในส่วนของกำรช้ีแจงท ำควำมเขำ้ใจ ผล
กำรคน้หำเป้ำหมำยและวำงแผนร่วมกนั ผลกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนโดยคนในชุมชน ผลกำรทบทวนกำร
ปฏิบติักิจกรรมตำมแผนและแผนกิจกรรมฉบบัปรับปรุง ปิดทำ้ยดว้ยผลปฏิบติักำรส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งตำม
แผนกิจกรรมท่ีปรับปรุง อนัประกอบไปดว้ย กิจกรรมเดินรณรงคเ์ลือกตั้งสมำนฉนัทไ์ม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงในหมู่ท่ี 
2 และกำรจดัเวทีปรำศรัยส ำหรับผูล้งสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บำ้นในหมู่ท่ี 2 ตำมล ำดบั 

ผลการคดัเลือกพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ดงัท่ีกล่ำวไปแลว้ในบทท่ี 3 ถึงเง่ือนไขส ำคญัของกำรก ำหนดพื้นท่ีวิจยัวำ่ตอ้งประกอบไปดว้ยเง่ือนไข
ส ำคญั 3 ประกำร โดยเง่ือนไขประกำรแรก คือ พื้นท่ีดงักล่ำวตอ้งมีปัญหำควำมขดัแยง้ในระดบัปำนกลำง ไม่ยำก
เกินไปท่ีจะแกไ้ข ประกอบกกบัผลจำกกำรส ำรวจวรรณกรรมท่ีผูว้ิจยัพบวำ่ “การเลือกตั้ง” นบัเป็นเง่ือนไขส ำคญั
ท่ีน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ในชุมชนประกำรหน่ึง ดว้ยเหตุน้ี ประเด็นเร่ืองควำมขดัแยง้อนัเกิดจำกกำรเลือกตั้ง จึงเป็น
เง่ือนไขท่ีผูว้ิจยัเลือกน ำมำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรคดัเลือกพื้นท่ีวิจยัคร้ังน้ี ประกอบกบังำนวิจยัช้ินน้ีเป็นควำม
พยำยำมในกำรต่อยอดโครงกำรปฏิบติักำรเสริมสร้ำงพลงัพลเมืองท่ีสถำบนัพระปกเกลำ้ด ำเนินกำรในจงัหวดั
ร้อยเอ็ดประจ ำปี 2559-2560 จังหวดัร้อยเอ็ดจึงเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นพื้นท่ีปฏิบัติกำรของ
โครงกำรวจิยัเชิงปฏิบติักำรน้ี และท่ีส ำคญัคือพื้นท่ีนั้นผูน้ ำชุมชนตอ้งมีควำมพร้อมท่ีจะปฏิบติักำรร่วมกบัผูว้จิยั 

ดว้ยเหตุน้ี ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจงัหวดัร้อยเอ็ด (กกต.ร้อยเอ็ด) จึงเป็นหน่วยงำน
ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งท่ีผูว้ิจยัเลือกเขำ้ไปพบเพื่อหำรือถึงพื้นท่ีตรงไปตำมเง่ือนไขทั้ง 3 ประกำร ท่ีมีควำมเป็นไปได้
ในกำรด ำเนินโครงกำรวิจยัเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งน้ี โดยผูว้ิจยัไดเ้ขำ้พบเพื่อหำรือกบั กกต.ร้อยเอ็ด 
จ ำนวน 2 คร้ัง คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนำยน 2559 เพื่อน ำเสนอหลกักำรเหตุผลกำรด ำเนินโครงกำรวิจยัเชิง
ปฏิบติักำรเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง รวมไปถึงสมมติฐำนและกรอบกำรวิจยั ซ่ึงผูแ้ทนจำก กกต.
ร้อยเอ็ด เห็นดว้ยกบัหลกักำรดงักล่ำวและพร้อมให้ควำมร่วมมือในกำรให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัพื้นท่ีท่ีมีควำม
ขดัแยง้ในชุมชนอนัเน่ืองมำจำกกำรเลือกตั้งทอ้งถ่ิน  
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ผูว้ิจยัเขำ้พบกบั ผูแ้ทนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจงัหวดัร้อยเอ็ด อีกคร้ังในวนัท่ี 16 
มิถุนำยน 2559 ซ่ึง ผูแ้ทนจำก กกต.ร้อยเอ็ด ไดใ้ห้ค  ำแนะน ำพื้นท่ีท่ีมีควำมเป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินโครงกำรวจิยั
ประกอบดว้ย 3 พื้นท่ี คือ  

1.องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเหนือเมือง อ ำเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ ซ่ึงมีปัญหำกำรฟ้องร้องกนัระหวำ่งผู ้
ลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นผูน้ ำทอ้งถ่ิน กระทัง่ปัจจุบนัก็ยงัไม่มีทีท่ำจะคล่ีคลำย          

2.เทศบำลต ำบลสีแกว้  อ ำเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีกำรแข่งขนักนัในกำรเลือกตั้งทอ้งถ่ิน
ค่อนขำ้งรุนแรง น ำมำสู่กำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำยกนัระหวำ่งกลุ่มผูส้นบัสนุน แมว้ำ่จะไม่มีกำรฟ้องร้องกนั แต่เม่ือมี
กำรแข่งขนั กำรแบ่งฝ่ำยท่ีเกิดข้ึนก็ปรำกฏให้เห็นอย่ำงชดัเจน ส ำหรับสถำนกำรณ์ปัจจุบนัเทศบำลต ำบลสีแกว้  
มีปลดัเทศบำลรักษำกำรนำยกเทศมนตรี เน่ืองจำกนำยกเทศมนตรีเพิ่งประสบอุบติัเหตุจนเสียชีวติ 

3.เทศบำลต ำบลปอภำร อ ำเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นพื้นท่ีท่ีมีควำมขดัแยง้อนัเน่ืองมำจำกกำร
เลือกตั้งท้องถ่ิน ท่ีน ำไปสู่กำรแข่งขนัและกำรลงทุนทำงกำรเมืองในกำรซ้ือเสียง กระทัง่มีกำรฟ้องร้องกนั 
น ำไปสู่กำรปลดนำยกเทศมนตรี จึงท ำใหเ้ทศบำลต ำบลปอภำรปัจจุบนัรักษำกำรโดยปลดัเทศบำล   

 
ภำยหลงัจำกไดรั้บค ำแนะน ำจำกผูแ้ทนส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจงัหวดัร้อยเอด็ ผูว้จิยั

ได้นัดหมำยเขำ้พบผูน้ ำทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 3 แห่ง เพื่อน ำเสนอหลกักำรเหตุผลกำร
ด ำเนินโครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง รวมไปถึงสมมติฐำนและกรอบกำรวิจยั 
พร้อมทั้งหำรือเก่ียวกบับริบทของพื้นท่ีและควำมเป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินโครงกำรวิจยัดงักล่ำว ซ่ึงผลกำรหำรือ
กบัผูน้ ำทอ้งถ่ินทั้ง 3 แห่งมีดงัน้ี 

ผลกำรหำรือกบันำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหนือเมือง ได้ขอ้มูลพื้นฐำนเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งน้ีประสบกบัปัญหำควำมขดัแยง้อนัเน่ืองมำจำกกำรแข่งขนั
ทำงกำรเมืองของนกักำรเมืองทอ้งถ่ิน 2 ตระกูลใหญ่ท่ีเป็นไปอย่ำงรุนแรง ส่งผลให้เม่ือกำรเลือกตั้งผ่ำนพน้ไป
ฝ่ำยท่ีไม่ไดรั้บกำรเลือกตั้งมกัไม่ยอมรับผลกำรเลือกตั้ง และน ำไปสู่กำรฟ้องร้องผลกำรเลือกตั้งในเวลำต่อมำวำ่
เป็นไปโดยทุจริต อนัน ำไปสู่กำรฟ้องร้องกนัไปมำระหว่ำงผูช้นะและผูแ้พอ้ยู่หลำยครำ ส่งผลให้ควำมขดัแยง้
ดงักล่ำวไดข้ยำยออกไปสู่ผูส้นบัสนุนของทั้งสองฝ่ำย โดยไม่มีทีท่ำจะยนิยอมรับฟังและให้ควำมร่วมมือกนัและ
กนัแต่อยำ่งใด 

ผลกำรหำรือกับนำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลสีแก้ว  รักษำกำรนำยกเทศมนตรี ได้ข้อมูลพื้นฐำน
เก่ียวกบัควำมขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบัท่ีไดรั้บมำจำก กกต.ร้อยเอ็ด ในเร่ืองของ
ควำมขดัแยง้ในชุมชนท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมำจำกกำรแข่งขนัทำงกำรเมืองท้องถ่ินท่ีส่งผลให้เกิดกำรแสวงหำ
ผูส้นบัสนุนทำงกำรเมือง โดยฝ่ำยหน่ึงเป็นขำ้รำชกำรครูเกษียณ ท่ีพยำยำมหำเสียงสนบัสนุนจำกนกัศึกษำใน
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หอพกัทั้งในและโดยรอบมหำวิทยำลยั ขณะท่ี อีกฝ่ำยเป็นพ่อคำ้ท่ีมีทุนมำก กำรแข่งขนัในกำรหำเสียงเลือกตั้ง
ทอ้งถ่ินจึงน ำไปสู่กำรแบ่งฝักฝ่ำยไม่เพียงแต่ผูน้ ำหรือผูท่ี้ลงสมคัรรับเลือกตั้งเท่ำนั้น แต่ยงัขยำยไปสู่กลุ่มผูท่ี้
สนบัสนุนผูส้มคัรแต่ละฝ่ำยดว้ย ดงันั้น แมก้ำรเลือกตั้งในทอ้งถ่ินแห่งน้ีผำ่นพน้ไปแลว้จะไม่เกิดกรณีของกำร
ฟ้องร้องผลกำรเลือกตั้งเช่นเดียวกบักำรเลือกตั้งผูน้  ำทอ้งถ่ินขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเหนือเมือง อยำ่งไรก็
ตำม ผลท่ีเกิดข้ึนตำมมำคือกำรท่ีผูส้นบัสนุนผูท่ี้แพก้ำรเลือกตั้งมกัจะไม่ให้ควำมร่วมมือกบัผูท่ี้ชนะกำรเลือกตั้ง
เท่ำใดนกั ขณะท่ีผูท่ี้ชนะกำรเลือกตั้งก็มกัจะด ำเนินนโยบำยเพื่อตอบสนองต่อผูท่ี้สนบัสนุนตนมำกกวำ่ฝ่ำยท่ีไม่
สนบัสนุนตน  

ผลกำรหำรือกับนำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลปอภำร รักษำกำรนำยกเทศมนตรี ได้ข้อมูลพื้นฐำน
เก่ียวกบัควำมขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนว่ำ ควำมขดัแยง้ในเทศบำลต ำบลปอภำรเกิดข้ึนจำกควำมขดัแยง้อนั
เน่ืองมำจำกกำรหำเสียงเลือกตั้งผูน้  ำทอ้งถ่ินท่ีน ำไปสู่กำรแข่งขนัในกำรแสวงหำผูส้นบัสนุนอยำ่งรุนแรง โดยมี
กำรลงทุนทำงกำรเมืองของผูส้มคัรแต่ละฝ่ำยในกำรหำเสียงเป็นจ ำนวนมำกเพื่อแสวงหำผูส้นับสนุน ซ่ึงเร่ืองน้ี
ส่งผลใหเ้กิดกำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำยระหวำ่งผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งและผูส้นบัสนุนทั้งสองฝ่ำย นอกจำกนั้นยงัน ำไปสู่
ปัญหำกำรฟ้องร้องผูช้นะกำรเลือกตั้งวำ่มีกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง โดยมีหลกัฐำนประจกัษพ์ยำนยนืยนั ส่งผลใหผู้ ้
ชนะกำรเลือกตั้งถูกปลดจำกต ำแหน่ง แต่นัน่ไม่ไดน้ ำมำสู่ควำมสำมคัคีกนัของผูน้ ำและคนในชุมชน แต่กลบั
ส่งผลใหเ้กิดกำรตั้งแง่กนัระหวำ่งผูล้งสมคัรและผูส้นบัสนุนของทั้งสองฝ่ำยอยำ่งลึกซ้ึง   

จำกขำ้งตน้จะเห็นไดว้่ำทั้ง 3 พื้นท่ีขำ้งตน้ ตรงตำมเง่ือนไขในเร่ืองของกำรเป็นพื้นท่ีท่ีมีควำมขดัแยง้ 
มีกำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำยท่ีส่งผลเป็นกำรบัน่ทอนควำมเขม้แข็งในชุมชน อยำ่งไรก็ตำม แต่ละแห่งมีควำมแตกต่ำง
กนัในระดบัของควำมรุนแรงและศกัยภำพในกำรแกไ้ขปัญหำ กล่ำวคือ ขณะท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเหนือ
เมืองมีควำมขดัแยง้ท่ีรุนแรงอย่ำงมำก มีคู่ขดัแยง้ชดัเจน และไม่มีทำงจะผ่อนผนัแก่กนัได ้ส่วนควำมขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนท่ีเทศบำลต ำบลสีแกว้นั้นคู่ขดัแยง้ไม่มีกำรฟ้องร้อง ควำมขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเป็นไปในลกัษณะท่ีแฝงเร้น 
ไม่ชดัเจนซ่ึงอำจส่งผลเม่ือด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ในระยะยำวได ้

ดว้ยเหตุน้ี จำกขอ้มูลท่ีส ำรวจได ้เทศบำลต ำบลปอภำรจึงมีควำมเหมำะสมท่ีสุด เน่ืองดว้ยมีควำมชดัเจน
ในคู่กรณี มีประเด็นปัญหำควำมขดัแยง้เกิดข้ึนชัดเจนเป็นท่ีประจกัษ์เป็นท่ีรับรู้กนัอย่ำงกวำ้งขวำงในต ำบล 
ประกอบกบัคู่กรณีท่ีมีกำรฟ้องร้องกนั ไม่ไดเ้ป็นไปในลกัษณะยดืเยื้อ กระทัง่ผูว้ิจยัไม่สำมำรถหำช่องทำงเขำ้ไป
เจรจำและเชิญชวนเขำ้ร่วมกิจกรรมได ้ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงตดัสินใจเลือกเทศบำลต ำบลปอภำรเป็นพื้นท่ีเป้ำหมำย
ในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ในคร้ังน้ี 
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ข้อมูลพืน้ฐานเทศบาลต าบลปอภาร  
เทศบำลต ำบลปอภำร อยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ทิศเหนือ ติดกบั ต ำบลสี

แกว้ อ ำเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ทิศใตติ้ดกบั ต ำบลหนองใหญ่ อ ำเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  ทิศตะวนัออก
ติดกบัต ำบลดงลำน อ ำเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ทิศตะวนัตก ติดกบัต ำบลศรีสมเด็จ อ ำเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด มีประชำกรทั้งส้ิน 7,320 คน 2,303 ครัวเรือน ท ำให้ปัจจุบนัต ำบลปอภำรมีรูปแบบกำรปกครองแบบ
เทศบำลต ำบล แบ่งกำรปกครองออกเป็น 14 หมู่บำ้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บำ้นดงเค็งนอ้ย  หมู่ท่ี 2 บำ้นโคกก่อง  หมู่ท่ี 
3 บำ้นโคกพิลำ  หมู่ท่ี 4  บำ้นเขียดเหลือง หมู่ท่ี 5 บำ้นโคกสง่ำ หมู่ท่ี 6 บำ้นปอภำร  หมู่ท่ี 7  บำ้นปอภำร หมู่ท่ี 8 
บำ้นปอภำร หมู่ท่ี 9 บำ้นดงเคง็แสบง  หมู่ท่ี 10 บำ้นคุยมำตย ์  หมู่ท่ี 11  บำ้นหวำ่นไฟหนองโสก   หมู่ท่ี 12 บำ้น
ปอภำร  หมู่ท่ี 13 บำ้นปอภำร หมู่ท่ี 14 บำ้นปอภำร (แผนท่ีเทศบำลต ำบลปอภำร โปรดดูภำคผนวก)  

 
ต าบล/หมู่บ้าน ครัวเรือน/หลงั ชาย/คน หญงิ/คน รวม/คน 

ต ำบลปอภำร (ปอพำน) 2,303 3,552 3,768 7,320 
หมู่ท่ี 1 บำ้นดงเคง็นอ้ย 105 159 179 338 
หมู่ท่ี 2 บำ้นโคกก่อง   216 324 361 685 
หมู่ท่ี 3 บำ้นโคกพิลำ   286 389 417 806 
หมู่ท่ี 4 บำ้นเขียดเหลือง 95 138 157 295 
หมู่ท่ี 5 บำ้นโคกสง่ำ 288 417 484 901 
หมู่ท่ี 6 บำ้นปอภำร   167 288 301 589 
หมู่ท่ี 7 บำ้นปอภำร   125 195 204 399 
หมู่ท่ี 8 บำ้นปอภำร   205 346 319 665 
หมู่ท่ี 9 บำ้นดงเคง็แสบง   103 167 184 351 
หมู่ท่ี 10 บำ้นคุยมำตย ์   135 176 186 362 
หมู่ท่ี 11 บำ้นหวำ่นไฟหนองโสก    74 108 103 211 
หมู่ท่ี 12 บำ้นปอภำร   200 319 305 624 
หมู่ท่ี 13 บำ้นปอภำร   168 303 352 655 
หมู่ท่ี 14 บำ้นปอภำร   136 223 216 439 

ขอ้มูล : รำยงำนสถิติประชำกรและบำ้น ระดบัต ำบล ของต ำบลปอภำร ณ วนัท่ี 10 มีนำคม 2560 
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จ ำนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ของเทศบำลต ำบลปอภำร มีทงัส้ิน ประมำณ 6,147 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 3,196 
คน และเพศชำย 2,951 คน ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำนำ ท ำไร่ และรับรำชกำร โดยมีอำชีพเสริมคือ
หตัถกรรม และปลูกยำสูบเตอร์กิส   

ดำ้นกำรเมืองเทศบำลต ำบลปอภำร แต่เดิมมีฐำนะเป็นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล กระทัง่เม่ือ 2551 ไดย้ก
ฐำนะเป็นเทศบำลต ำบลเน่ืองจำกมีจ ำนวนประชำกรมำกข้ึน และมีกำรแบ่งจ ำนวนหมู่บำ้นเพิ่มข้ึนจำกเดิม 10 
หมู่บำ้น เป็น 14 หมู่บำ้น ปัจจุบนัเทศบำลต ำบลปอภำรมีปลดัเทศบำลรักษำกำรนำยกเทศมนตรี (ตั้งแต่ 2559) 
ภำยหลงัจำกมีปัญหำกำรฟ้องร้องวำ่มีกำรทุจริตกำรเลือกตั้งของนำยกเทศมนตรีคนก่อนหนำ้   

 
ข้อมูลความขัดแย้งทางการเมือง 
ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน และนกักำรเมืองทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและปัจจุบนั รวมไปถึง

เจำ้หนำ้ท่ีเทศบำล ไดค้วำมวำ่เทศบำลแห่งน้ีแต่เดิมมีควำมรักสำมคัคีกนั เพรำะผูท่ี้อยูอ่ำศยัในชุมชนต่ำงเป็นญำติ
พี่นอ้ง เป็นเพื่อนและคนรู้จกักนั จึงพึ่งพำอำศยักนัมำโดยตลอด กระทัง่เม่ือตอ้งมีกำรเลือกตั้งก็ส่งผลให้เกิดกำร
แข่งขนักนัระหวำ่งผูส้มคัร น ำไปสู่กำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำยระหวำ่งญำติพี่นอ้ง ผูส้มคัรตอ้งลงทุนทำงกำรเมืองสูงเพื่อ
หำเสียงไม่ว่ำจะเป็นโดยกำรมอบเงินสนบัสนุนกำรท ำกิจกรรมของชุมชน กำรมอบส่ิงของเงินทองและควำม
ช่วยเหลือให้แก่ชำวบำ้นท่ีเขำ้มำร้องขอเป็นรำยบุคคล ทำ้ยท่ีสุดคือกำรมอบเงินให้แก่หัวคะแนนเพื่อส่งต่อแก่ผู ้
มำสิทธิเลือกตั้งท่ีมีแนวโนม้จะเลือกฝ่ำยตน อำทิ คนสูงอำยุท่ีเม่ือรับเงินจำกฝ่ำยใดแลว้มกัจะยึดมัน่ท่ีจะเลือกผู ้
นั้น และผูท่ี้มีแนวโนม้กลำงๆยงัไม่ตดัสินใจเลือกฝ่ำยใด เป็นตน้  

อดีตนกักำรเมืองทอ้งถ่ินท่ำนหน่ึงให้ขอ้มูลว่ำ กำรแข่งขนัโดยกำรใช้เงินเพิ่มสูงและรุนแรงยิ่งข้ึนเม่ือ
นกักำรเมืองระดบัชำติท่ีอยูภ่ำยนอกชุมชนเขำ้มำใหก้ำรสนบัสนุน ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นปัจจยัท่ีกดัเซำะควำมสำมคัคีใน
ชุมชนลง และส่งผลกระทบอยำ่งชดัเจนเม่ือกำรเลือกตั้งส้ินสุดลงฝ่ำยท่ีแพก้ำรเลือกตั้งมกัจะไม่ให้ควำมร่วมมือ
กบัผูช้นะ ไม่เพียงแต่ผูส้มคัรเท่ำนั้นแต่ยงัรวมไปถึงผูท่ี้สนบัสนุนฝ่ำยท่ีไม่ไดรั้บกำรเลือกตั้งดว้ย ส่งผลให้กำร
พฒันำชุมชนไม่อำจเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งเตม็ประสิทธิภำพ กระทบต่อควำมเขม้แขง็ของชุมชนในภำพรวม  

ไม่เพียงแต่กำรเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินเท่ำนั้นท่ีมีกำรแข่งขนักนัอยำ่งรุนแรง กำรเลือกตั้งในระดบัทอ้งท่ี
เองก็มีกำรแข่งขนักนัสูงและน ำไปสู่กำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำยไม่แพก้นั ทั้งยงัมีแนวโน้มท่ีจะแข่งขนักนัสูงกว่ำกำร
เลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินอีกดว้ย เน่ืองจำกกำรเลือกตั้งในระดบัทอ้งท่ีนั้นมีเพียง 1 ต  ำแหน่งเท่ำนั้น ส่งผลใหผู้ส้มคัร
ตอ้งทุ่มเททรัพยำกรทั้งหมดเพื่อลงทุนทำงกำรเมืองในรูปแบบต่ำงๆทั้งกำรสนับสนุนชุมชน กำรสนับสนุน
รำยบุคคล กำรบ ำเพญ็สำธำรณะประโยชน์ กำรจ่ำยแจกงบประมำณบำงส่วนให้แก่ผูท่ี้เป็นตวัแปรท่ีจะท ำให้พวก
เขำชนะกำรเลือกตั้ง  
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เร่ืองของกำรจ่ำยแจกทรัพยสิ์นเงินทองแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งนั้น งำนวิจยัของ Allen D. Hicken (2007)  
พบวำ่กรณีของกำรซ้ือสิทธิขำยเสียงยงัคงมีอยู ่แมจ้ะมีกฎเกณฑ์ท่ีเขม้งวดเก่ียวกบักำรใชจ่้ำยเงินและมีมำตรกำร
กำรลงโทษท่ีเขม้งวดส ำหรับผูก้ระท ำผิด ทั้งน้ีเพรำะ กำรซ้ือเสียงมีหลำยรูปแบบ อำทิ กำรให้ของขวญั เงินสด 
กำรโอน กำรจ่ำยเงินสนับสนุนกิจกรรม กำรให้เงินของขวญัวนัเกิดแก่นักกำรเมือง กำรให้คูปองฟรีต่ำงๆ  
กำรโอนเงินใหโ้ดยอำ้งวำ่เป็นเงินรำงวลั กำรศึกษำดูงำนฟรี ซ่ึงกำรกระท ำขำ้งตน้มีควำมสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม
บำงประกำรอำทิ ประกอบกบัมุมมองเร่ืองกำรรับเงินจำกผูส้มคัรไม่ใช่เร่ืองผดิท่ีแฝงฝังอยูใ่นวฒันธรรม ก็เป็นอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหเ้กิดควำมเตม็ใจในกำรขำยเสียง (sell votes) จึงกล่ำวไดว้ำ่เหตุกำรณ์ซ้ือสิทธิขำยเสียงเป็นส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนไดไ้ม่วำ่ท่ีใด เม่ือมีกำรแข่งขนัเกิดข้ึนและมีกำรหวงัผลไดรั้บชยัชนะสูง  

อยำ่งไรก็ตำม ส่ิงท่ีผูว้ิจยัให้ควำมสนใจในงำนวิจยัช้ินน้ีคือท ำอยำ่งไรเพื่อให้กำรแข่งขนัไม่น ำไปสู่กำร
ขดัแยง้กนั กระทัง่น ำไปสู่กำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำย ท่ีไม่อำจท ำงำนร่วมกนัเพื่อกำรพฒันำไดอี้กต่อไป เพรำะปฏิเสธ
ไม่ได้ว่ำเม่ือกำรเลือกตั้งไม่บริสุทธ์ิยุติธรรมย่อมน ำไปสู่ข้อกงัขำต่อผูท่ี้ชนะกำรเลือกตั้งได้ไม่ยำกว่ำอำจจะ
น ำไปสู่กำรแสวงหำผลประโยชน์สู่พวกพอ้งของตนต่อไป ส่งผลให้ฝ่ำยท่ีพ่ำยแพต้ั้งตนเป็นฝ่ำยตรวจสอบอยำ่ง
เขม้ขน้ กระทัง่บำงคร้ังเม่ือกำรตรวจสอบเขม้ขน้จนถึงขีดสุดอำจน ำไปสู่กำรหยุดชะงกัทำงกำรเมืองเน่ืองจำก
นโยบำยและขอ้เสนอของฝ่ำยชนะกำรเลือกตั้งไม่ได้รับกำรผ่ำนร่ำงจึงไม่อำจใช้งบประมำณได ้ ซ่ึงเหตุกำรณ์
เช่นน้ีเกิดข้ึนใหเ้ห็นในหลำยแห่งทัว่โลก ซ่ึงสร้ำงควำมเสียหำยต่อกำรพฒันำเป็นอยำ่งมำก 

จำกขอ้มูลขำ้งตน้แสดงให้เห็นวำ่เทศบำลต ำบลปอภำร มีเง่ือนไขท่ีตรงกบัท่ีผูว้ิจยัก ำหนดไวส้ ำหรับกำร
คดัเลือกพื้นท่ีเป้ำหมำย ประกอบดว้ย กำรเป็นพื้นท่ีท่ีมีควำมขดัแยง้ในระดบัปำนกลำง ท่ีมีศกัยภำพในกำรจดักำร
แก้ไขได้ ดังปรำกฏว่ำคู่ขดัแยง้ในกำรเลือกตั้งท้องถ่ิน ได้คล่ีคลำยควำมขอ้งใจกันลงบ้ำงแล้ว ประกอบกบั 
ปัจจุบนัทอ้งถ่ินแห่งน้ีอยูภ่ำยใตก้ำร ปกครองของปลดัเทศบำล รักษำกำรนำยกเทศมนตรี และผลจำกกำรหำรือ
กับปลัดเทศบำลรักษำกำรนำยกเทศมนตรีพบว่ำท่ำนเห็นด้วยกับหลักกำรในกำรด ำเนินโครงกำรวิจยัเชิง
ปฏิบติักำรน้ีและพร้อมใหค้วำมร่วมมือ ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงคดัเลือกเทศบำลต ำบลปอภำรเป็นพื้นท่ีส ำหรับด ำเนิน
โครงกำรวจิยัน้ี   

ผลการช้ีแจงท าความเข้าใจ 

 เม่ือผูว้ิจยัไดต้ดัสินใจคดัเลือกเทศบำลต ำบลปอภำรเป็นพื้นท่ีด ำเนินโครงกำรวิจยัแลว้ ขั้นต่อไปคือกำร
ลงพื้นท่ีสนทนำก่ึงสัมภำษณ์กบั ผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและปัจจุบนั รวมไปถึงปรำชญช์ำวบำ้น ถึงควำม
เป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินโครงกำรวจิยัเชิงปฏิบติักำรน้ี เพรำะควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรวจิยัเชิงปฏิบติักำร
ข้ึนอยู่อย่ำงมำกกบัควำมสมคัรใจของผูน้ ำชุมชน ดงันั้น แมผู้ว้ิจยัจะพิจำรณำเห็นว่ำเทศบำลต ำบลปอภำรมี
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คุณสมบติัตรงตำมเง่ือนไขของกำรเป็นพื้นท่ีวิจยั แต่ก่อนเร่ิมตน้ด ำเนินโครงกำรในพื้นท่ีก็มีควำมจ ำเป็นต้อง
สอบถำมควำมสมคัรใจของคนในพื้นท่ีตำมแนวทำงกำรวจิยัชุมชนอยำ่งมีส่วนร่วมเสียก่อน 
 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงไดส้อบถำมรำยช่ือผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและปัจจุบนั รวมไปถึงปรำชญ์
ชำวบำ้นท่ีส ำคญัของเทศบำลต ำบลแห่งน้ี จำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเขำ้ไปพูดคุยก่ึงสัมภำษณ์ถึงควำม
เป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินโครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรน้ีในเบ้ืองตน้ ซ่ึงไดร้ำยช่ือมำจ ำนวน 16 คน ซ่ึงในท่ีน้ีผูว้ิจยั
จะขอกล่ำวถึงข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ของบุคคลกลุ่มน้ีโดยใช้นำมสมมติ และเรียงตำมล ำดับวนัท่ีเข้ำพบ 
ส ำหรับประเด็นท่ีผูว้ิจยัใชใ้นกำรสนทนำก่ึงสัมภำษณ์ ประกอบดว้ย ประเด็นควำมเป็นมำและวตัถุประสงค์ของ
กำรด ำเนินโครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรน้ี พร้อมทั้งสอบถำมควำมคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภำษณ์เก่ียวกบักำรด ำเนิน
โครงกำรวจิยัเชิงปฏิบติักำรดงักล่ำวในพื้นท่ีวำ่เห็นดว้ยหรือไม่และมีควำมเป็นไปไดเ้พียงใด โดยไดข้อ้สรุปดงัน้ี   
 เม่ือวนัที ่21 กรกฎาคม 2559 ผูว้จิยัไดเ้ขำ้พบเพื่อพูดคุยก่ึงสัมภำษณ์กบัผูน้ ำทอ้งถ่ิน ชุดท่ีหน่ึง พร้อมดว้ย
เจำ้หนำ้ท่ีเทศบำลต ำบลปอภำร ไดข้อ้มูลพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลปอภำรวำ่พื้นท่ีแห่งน้ีควำมรุนแรงภำยนอกจะ
ปรำกฎไม่ชดัเจน ควำมขดัแยง้มีลกัษณะเป็นแบบคล่ืนใตน้ ้ำ ท่ีผำ่นมำ กกต.ร้อยเอด็ ไดเ้ขำ้มำด ำเนินโครงกำรกำร
เลือกตั้งสมำนฉนัท ์แต่วำ่ไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร ดงัท่ีมีเร่ืองกำรฟ้องร้องเร่ืองกำรทุจริตกำรเลือกตั้งเม่ือ
ปี 2558 ท่ีเป็นเช่นน้ีประเมินว่ำส่วนหน่ึงเป็นเพรำะไม่ได้ด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเน่ือง และไม่ได้มีกำร
ด ำเนินกำรเชิงลึก และด ำเนินกำรเฉพำะช่วงท่ีมีกำรเลือกตั้งเท่ำนั้น  
 ส ำหรับกลุ่มแกนน ำหลกัผูมี้อิทธิพลในเทศบำลแห่งน้ี ท่ีผูว้ิจยัควรเขำ้ไปสนทนำก่ึงสัมภำษณ์ถึงควำม
คิดเห็นต่อกำรด ำเนินโครงกำรน้ี ประกอบดว้ย กลุ่มของอดีตนำยก กลุ่มของฝ่ำยผูส้มคัรท่ีแพก้ำรเลือกตั้งคร้ัง
ก่อน กลุ่มของนกักำรเมืองทอ้งถ่ินปัจจุบนัท่ีเป็นพอ่คำ้ และกลุ่มผูน้ ำทอ้งท่ี  
 ส ำหรับแนวโนม้กำรเลือกตั้งนั้น คำดกำรณ์วำ่ประชำชนท่ีสนบัสนุนฝ่ำยอดีตนำยก จะหนัมำสนบัสนุน
ฝ่ำยของผูส้มคัรท่ีแพก้ำรเลือกตั้งและฝ่ำยพ่อคำ้ท่ีเป็นนกักำรเมืองทอ้งถ่ินในปัจจุบนัเพิ่มมำกข้ึน กำรแข่งขนัจะ
ยงัมีอยู่แต่เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรเมืองในปัจจุบนัท่ีมีกำรประกำศใช้มำตรำ 44 ท ำให้ชำวบำ้นเกรงกลัวกำร
กระท ำควำมผิดมำกยิ่งข้ึน ดงันั้นกำรแข่งขนักนัในกำรเลือกตั้งคร้ังหนำ้อำจมีแนวโน้มลดลงก็เป็นได ้อยำ่งไรก็
ตำมไม่อำจระบุไดว้ำ่จะรุนแรงเพียงใด 
   เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2559 ผูว้ิจยัไดเ้ขำ้พบเพื่อสนทนำก่ึงสัมภำษณ์กบัผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้งอดีต
และปัจจุบนั รวมไปถึงปรำชญช์ำวบำ้นชุดท่ีสอง โดยผูท่ี้เขำ้พบมีควำมคิดเห็นต่อหลกักำรเหตุผลของกำรด ำเนิน
โครงกำรดงักล่ำว ดงัต่อไปน้ี 
 อ.ร. กล่ำววำ่ เห็นดว้ยกบักำรด ำเนินโครงกำรน้ีเพรำะอยำกใหชุ้มชนมีควำมเขม้แขง็ และวำ่ท่ีผำ่นมำกำร
แข่งขนัทำงกำรเมืองของท่ีน่ีไม่สูงมำก เพรำะต่ำงฝ่ำยต่ำงเป็นพี่น้องกนั ท่ีมีกำรแข่งขนักนัสูงและน ำมำสู่กำร
ฟ้องร้องกันมำเร่ิมในพกัหลังท่ีมีอิทธิพลจำกภำยนอกเข้ำมำ “ยุยง” ให้เกิดกำรแข่งขนักันเพรำะว่ำเขำได้
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ผลประโยชน์ พอฝ่ำยนั้นออกไปก็คงเหลือค่ำนิยมน้ีไวท้  ำใหช้ำวบำ้นเช่ือวำ่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง อนัท่ีจริงในส่วนของ
ผูส้มคัรกล่ำวไดว้ำ่ไม่มีใครตอ้งกำรจ่ำยเงินเพรำะวำ่อำจท ำใหสุ้ดทำ้ยตอ้งหมดเน้ือหมดตวั หำกมีกำรหำเสียงกนั
แบบถอ้ยทีถอ้ยอำศยัแบบท่ีผำ่นมำน่ำจะดีกวำ่ หำกถำมวำ่กำรด ำเนินโครงกำรน้ีในชุมชนมีควำมเป็นไปไดม้ำก
นอ้ยเพียงใด ก็คิดวำ่มีควำมเป็นไปได ้เน่ืองจำกท่ีผ่ำนมำต่ำงฝ่ำย “บำดเจ็บ” กนัมำก ก็น่ำจะไดบ้ทเรียนกนับำ้ง
แลว้ อยำ่งไรก็ตำม ส่ิงส ำคญัอยูท่ี่ตอ้งสร้ำงให้ชำวบำ้นเขำ้ใจ แต่ปัจจุบนัชำวบำ้นก็น่ำจะรู้มำกข้ึนแลว้วำ่คนท่ีให้
เงินอำจไม่ใช่คนดีก็ได ้แต่ตอ้งเป็นคนท่ีท ำประโยชน์ใหชุ้มชน 
 ท.ส. กล่ำววำ่ ท่ีผำ่นมำกำรแบ่งแยกของชุมชนนั้นเกิดจำกกำรแข่งขนัในกำรเลือกตั้งพอสมควร และก็
ตอ้งใช้เวลำนำนกว่ำจะคืนดีกนั ทั้งๆท่ีพวกเรำแยกกนัไม่ได้ตอ้งอยู่ดว้ยกนั แต่ว่ำหำกถำมว่ำจะท ำอย่ำงไรให้
สมำนฉนัทคิ์ดวำ่เป็นเร่ืองยำกเพรำะตอนน้ียงัเป็นระบบเก่ำอยู ่และมนักลำยเป็นควำมเคยชิน ผูส้มคัรเองก็กลวั
เสียเปรียบกนัหำกคนหน่ึงท ำอีกคนก็ตอ้งท ำ กำรหำเสียงปัจจุบนัน้ีเปล่ียนไปแต่ก่อนหำเสียงทุกครัวเรือนแต่
เด๋ียวน้ีหำเสียงเฉพำะผูน้ ำก็พอ หำกท ำโครงกำรน้ีไดก้็ดี แต่คิดวำ่กฎหมำยตอ้งแรง เพรำะ “ชำวบำ้นอยำกไดเ้งิน
อย่ำงเดียว”  อนัท่ีจริงแต่ก่อนสมยัตนก็คุยกนักบัคู่แข่งตลอดว่ำหำกใครชนะจะไม่โกรธกนั ตกลงกนัแต่แรก  
ท่ีผำ่นมำบทเรียนก็มี น่ำจะพอเป็นบทเรียนไดบ้ำ้ง 
 ฉ. กล่ำวว่ำ เร่ืองกำรเลือกตั้งแลว้ท ำให้คนในชุมชนแตกแยกเป็นเร่ืองท่ีเห็นไดบ้่อยรวมไปถึงท่ีน่ีด้วย
เพรำะอิทธิพลท่ีมำจำกขำ้งบนจำกคนขำ้งนอก ท ำให้บำงพวกกลำยเป็นคู่ขดัแยง้กนัตลอดชีวิต ท่ีผำ่นมำคนดีไม่
ค่อยไดเ้ป็นผูบ้ริหำร “บกัมี” มกัได ้“บกัดี” ไม่ไดถ้ำ้ไม่มีเงิน ตอนน้ีชำวบำ้นยงัพูดกนัอยูเ่ลยวำ่ “ตอนนี้เราไม่ได้
เลือกนายก เฮาบ่ได้เงินดอก” ถำ้ท่ำนจะท ำโครงกำรน้ีก็เอำดว้ย   
 L.D. กล่ำววำ่ อยำกใหชุ้มชนเขม้แขง็อ ถำ้ท ำไดก้็เป็นส่ิงท่ีดี “อยำกเห็นเหมือนกนั” ถำ้ชุมชนไม่แบ่งแยก 
ปรองดองสำมคัคีกนัจะดีมำกๆ ส ำหรับพื้นท่ีน้ีจะมีตระกูลกำรเมืองใหญ่ๆ อยูป่ระมำณ 4 ตระกูล ถำ้มีกำรเลือกตั้ง
เม่ือไหร่จะมีกำรแบ่งฝ่ำยกนัไม่ต่ำงจำกกำรเมืองระดบัประเทศ ท่ีทะเลำะกนัเพรำะว่ำในกำรหำเสียงจะมีกำร
โจมตีกนัวำ่ “นำมสกุลน้ีไม่มีทำงชนะเขำหรอก” ส่วนใหญ่เป็นชำวบำ้นท่ีสนบัสนุนและหัวคะแนนท่ีโจมตีกนั
ไปมำ  ผูส้มคัรจะไปห้ำมปรำมก็ไม่ไดเ้พรำะเด๋ียวเขำเกลียดเรำจะไปเขำ้กบัฝ่ำยอ่ืน  เร่ืองกำรแข่งขนันั้นยงัไงก็
ตอ้งมี และเร่ืองท่ีจะให้ชำวบำ้นไม่รับเงินคิดวำ่เป็นเร่ืองยำกนะ ถำ้ชำวบำ้นรับเงินแลว้เขำจะคิดหนกั โดยเฉพำะ
คนท่ีอำยุ 60 ปีข้ึนไปเม่ือรับเงินมำแลว้จะเกิดควำมสงสำรกลำยเป็นเร่ืองบุญคุณ และเขำจะรับเงินแค่ฝ่ำยเดียว 
เพรำะฉะนั้นใครมำก่อนไดเ้ปรียบ เร่ืองกำรเลือกตั้งต่อไปจะแข่งขนัรุนแรงหรือไม่ ตอบไม่ไดเ้พรำะตอนน้ีเท่ำท่ี
รู้งบประมำณของเทศบำลก็เพิ่มมำกข้ึน และรู้วำ่มีเงินเดือนและเงินประชุมอีก แต่ก็ตอ้งลองดูวำ่ท ำโครงกำรแลว้
จะเป็นยงัไงถำ้ใหค้วำมรู้แก่คนในชุมชน เชิญแกนน ำมำพูดคุยวำงแนวทำงร่วมกนั จำกนั้นเชิญคนท่ีลงเลือกตั้งมำ
คุยกนัวำ่ หำกจะเอำควำมดีมำสู้กนัไดห้รือไม่ เพรำะแพช้นะกนัแค่ 4 ปีเท่ำนั้น ไม่ตอ้งฟ้องร้องกนัไดไ้หม แต่วำ่ก็
อำจมีชำวบำ้นบำงคนไม่ค่อยชอบเพรำะวำ่ไม่ไดเ้งิน 
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 เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ผูว้ิจยัไดเ้ขำ้พบเพื่อพูดคุยก่ึงสัมภำษณ์กบัผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้งอดีต
และปัจจุบนั รวมไปถึงปรำชญช์ำวบำ้นชุดท่ีสำม โดยผูท่ี้เขำ้พบมีควำมคิดเห็นต่อหลกักำรเหตุผลของกำรด ำเนิน
โครงกำรดงักล่ำว ดงัต่อไปน้ี 
 อดีตนักกำรเมืองท้องถ่ินท่ีถูกฟ้องร้อง กล่ำวว่ำ เห็นด้วยกับกำรท่ีสถำบันพระปกเกล้ำจะด ำเนิน
โครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรน้ีในพื้นท่ี และว่ำท่ีผ่ำนมำกำรใช้จ่ำยเงินเป็นไปเพรำะสินน ้าใจ “เป็นกำรจ่ำยเงิน
ธรรมดำเท่ำนั้น” แต่วำ่ผลท่ีเกิดข้ึนคือถูกฟ้องร้องและเรียกเบ้ียปรับจ ำนวนเป็นลำ้น ทั้งยงัถูกตดัสิทธิทำงกำรเมือง
อีก 10 ปี ซ่ึงตนคิดวำ่เป็นกำรกระท ำท่ีเกินกว่ำเหตุ เพรำะต่ำงฝ่ำยต่ำงก็จ่ำยเงินทั้งนั้น อยำ่งไรก็ตำม ตนยินดีให้
ควำมร่วมมือในกำรท ำโครงกำร เพรำะว่ำอยำกให้กรณีของตนเป็นบทเรียน อยำกให้ชุมชนมีควำมสำมคัคีกนั 
ตอนน้ีตนก็พยำยำมพูดคุยใหช้ำวบำ้นให้อภยักบัผูท่ี้ฟ้องร้อง ซ่ึงชำวบำ้นก็ยงัรู้สึกเคืองผูน้ั้นเน่ืองจำกกำรฟ้องร้อง
ท ำใหชุ้มชนขำดควำมสำมคัคี ต่อไปน้ี ถำ้ใครใชเ้งินซ้ือเสียงผมจะไม่ยอม จะบอก กกต. อยำ่หำวำ่ผมขดัลำภท่ำน 
 ด้ำน Soldier1 กล่ำวว่ำ  กำรเลือกตั้งระดับชำติเป็นตวัอย่ำงในกำรแจกเงินให้กับกำรเมืองในระดับ
ทอ้งถ่ิน อนัท่ีจริงคนท่ีลงสมคัรไม่มีใครตอ้งกำรเสียเงินเพรำะบำงคนถึงขั้นตอ้งจ ำนองท่ีนำและมีหน้ีสินมำกมำย 
หำกท ำโครงกำรน้ีคิดว่ำจะช่วยให้ชุมชนกลบัมำสมำนฉันท์ไดอี้กคร้ัง เพรำะต่ำงฝ่ำยต่ำงเอำควำมดีมำแข่งกนั  
เม่ือชนะก็ได้รับกำรยอมรับ กำรเลือกตั้งท่ีผ่ำนมำคู่ขดัแยง้ไม่ใช่แค่ผูส้มคัรแต่รวมไปถึงญำติ สนิทกนัอยู่ดีๆ  
แต่พอเลือกตั้งปุ๊บแบ่งเป็นคนละฝ่ำยทนัที พอเลือกตั้งผ่ำนไปก็ตอ้งใช้เวลำเพรำะว่ำเป็นเร่ืองของศกัด์ิศรีและ
ควำมรู้สึก กว่ำจะดีกนัไดก้็นำน ตนเคยคิดว่ำ “ให้เขำคุยกนัเลยไดไ้หม จะไดไ้ม่ผิดใจกนั โหวตกนัเลยว่ำใคร
เหมำะสม” เพรำะต่อใหส้ำบำนตนก็คิดวำ่จะมีกำรแอบเพรำะท่ีผำ่นมำก็มีกำรจดัสำบำนกนัแต่ก็ยงัมีกำรแอบจ่ำย 
 อ.ด. กล่ำววำ่ เห็นดว้ยอยำกใหเ้ป็นแบบน้ี เพรำะวำ่หำกเสียเงินจะไม่สบำยใจในกำรท ำงำน ส่วนคนท่ีแพ ้
“ตกก็ไม่เจบ็”  ท่ีผำ่นมำเวลำตนหำเสียงไม่เคยใชเ้งิน แต่ใชก้ำรท ำงำนคนในชุมชนจะตดัสินใจเองเลือกคนท ำงำน 
คนท่ีน่ีเขำบอกว่ำตน “สปอร์ต” เพรำะว่ำใครขออะไรก็ให้ ชำวบำ้นชอบคนใจใหญ่ ตนได้รับเลือกทุกสมยั  
หำกจะท ำโครงกำรน้ีตอ้งกฎหมำยเขม้ อำจจะตอ้งมีกำรสำบำนกนั   
 เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ผูว้ิจยัไดเ้ขำ้พบเพื่อพูดคุยก่ึงสัมภำษณ์กบัผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้งอดีต
และปัจจุบนั รวมไปถึงปรำชญ์ชำวบำ้นชุดท่ีส่ี  โดยผูท่ี้เขำ้พบมีควำมคิดเห็นต่อหลกักำรเหตุผลของกำรด ำเนิน
โครงกำรดงักล่ำว ดงัต่อไปน้ี 
 ส.ว. กล่ำววำ่ “ดีเลยๆแบบนั้น” ข้ึนมำทนัทีเม่ือผูว้จิยักล่ำวถึงหลกักำรเห็นผลในกำรด ำเนินโครงกำรวิจยั
น้ี ดว้ยเหตุผลท่ีวำ่ “ถำ้ไดจ้ะสุดยอด ท ำงำนพฒันำไม่ตอ้งถอนทุนคืน” ตนอยำกเห็นสมำชิก ท่ีสนบัสนุนกนัไม่
แตกแยกกนั ถำ้จะท ำตอ้งเร่ิมตน้จำกชำวบำ้น ตอ้งให้ควำมรู้ แต่ตอนน้ีชำวบำ้นเขำก็เร่ิมรู้แลว้วำ่ต่อไปจะรับเงิน
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ไม่ไดแ้ลว้เพรำะวำ่ท่ีผำ่นมำมีกำรข้ึนโรงข้ึนศำล ส่วนผูส้มคัรก็ตอ้งให้มีกำรสำบำนกนัก่อนวำ่จะไม่ใชเ้งิน ก็คง
พอเป็นไปได ้
 นกักำรเมืองทอ้งถ่ินท่ำนหน่ึง กล่ำววำ่ เม่ือถึงฤดูกำรเลือกตั้งกำรแข่งขนัจะจริงจงัมำก กำรเลือกตั้งทอ้งท่ี
นั้นมีควำมรุนแรงยิ่งกำรกว่ำเมืองทอ้งถ่ิน จะมีกำรเกณฑ์ญำติ ลูกหลำนมำหมด ตอ้งใช้เงินมำก ส่ิงน้ีส่งผลต่อ
กำรเมืองทอ้งถ่ินดว้ย ตอนน้ี จึงกลำยเป็นค่ำนิยมยึดเงินในกำรเลือกตั้ง มีควำมรู้หรือไม่ ว่ำกนัทีหลงั ขณะน้ี
บรรยำกำศกำรบริหำรเร่ิมดีข้ึนหลงัจำกอดีตนำยกถูกปลดจำกต ำแหน่ง เพรำะก่อนหน้ำนั้น ไม่ค่อยรับฟังเสียง
จำกฝ่ำยสภำเท่ำไร และมกัมีควำมขดัแยง้ในกำรบริหำรตลอด ตนเห็นดว้ยกบักำรด ำเนินโครงกำรน้ี อย่ำงไรก็
ตำม กำรด ำเนินโครงกำรน้ีก็มีขอ้ทำ้ทำยเพรำะตนเช่ือวำ่ต่อให้ผูส้มคัรสำบำนต่อหนำ้พระก็ยงัอำจแอบทุจริตได ้
และเร่ืองของกำรจ่ำยเงินซ้ือสิทธิเป็นส่ิงท่ีชำวบำ้นท ำกนัมำนำน กลำยเป็นวฒันธรรม เม่ือถึงฤดูกำลเลือกตั้ง
ชำวบำ้นมกัจะมำร้องขอทรัพยสิ์นเงินทองกำรสนบัสนุกิจกรรมต่ำงๆของพวกเขำ “ขนำดผอ.รร.ยงัขอเบียร์กบั
ผม” หำกไม่ใหจ้ะกลำยเป็นเร่ืองท่ีพูดปำกต่อปำกและเสียคะแนนอยำ่งมำก เพรำะชำวบำ้นไม่ไดดู้ท่ีผลงำนแต่วำ่
ดูวำ่ “สปอร์ตหรือวำ่ไม่สปอร์ต” และเม่ือฝ่ำยหน่ึงให้อีกฝ่ำยก็ตอ้งใหย้อมไม่ได ้ถำ้บอกวำ่ไม่ใชเ้งินเลย ชำวบำ้น
อำจจะ “เหวอ ๆ รับไม่ไดเ้ท่ำไหร่”  แต่เขำก็อำจไม่กลำ้พูด เก็บไวใ้นใจ เลยบอกไม่ไดว้่ำชำวบำ้นจะให้ควำม
ร่วมมือเพียงใด  

ดำ้นอดีตนกักำรเมืองทอ้งถ่ินอีกท่ำน กล่ำววำ่ ถำ้ไม่ให้จ่ำยเงินจะดีมำกเลย แต่ถำ้ห้ำมชำวบำ้นไม่ให้ขอ
นั้นเป็นเร่ืองยำก เพรำะเป็นธรรมเนียมว่ำเม่ือเขำมำช่วยเรำเรำก็ตอ้งให้ ซ่ึงอนัน้ีก็เป็นเร่ืองปกติ แต่ว่ำท่ีท ำให้
ผูส้มคัรเสียเงินมำกคิดวำ่เป็นเพรำะกำรจ่ำยเงินรำยหวัมำกกวำ่ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรเลือกตั้งทอ้งท่ีมีกำรจ่ำยรำย
หวั 2-3พนับำท รุนแรงมำก และหำกจ่ำยคนหน่ึงไม่จ่ำยคนหน่ึงหรือวำ่จ่ำยไม่ครบจะเป็นกำรพูดปำกต่อปำกว่ำ 
“อย่ำไปเลือกมนั” แต่อนัท่ีจริงชำวบำ้นจะชอบคนท่ีตวับุคคลมำกกว่ำกำรจ่ำยเงินจึงไม่อำจรับประกนัไดว้ำ่คน
นั้นจะชนะกำรเลือกตั้ง เพรำะถำ้ชำวบำ้นไม่ชอบเขำจะไม่ให้ควำมร่วมมือเลย บำงทีก็ทะเลำะกนัแยง่ชิงกนัเอง  
หำกจะให้ส ำเร็จกฎหมำยต้องแรง เพรำะชำวบำ้นกลวักฎหมำย  ถ้ำสำมำรถจดัเวทีให้ควำม รู้แก่ชำวบ้ำนได้
โดยตรงจะดี ไม่ใช่อบรมเฉพำะแค่ตวัแทนหรือผูน้ ำท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำนั้น  

เม่ือวนัที ่9 มกราคม 2559 ผูว้จิยัไดเ้ขำ้พบเพื่อพูดคุยก่ึงสัมภำษณ์กบัผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและ
ปัจจุบนั รวมไปถึงปรำชญ์ชำวบำ้นชุดท่ีห้ำ โดยผูท่ี้เขำ้พบมีควำมคิดเห็นต่อหลกักำรเหตุผลของกำรด ำเนิน
โครงกำรดงักล่ำว ดงัต่อไปน้ี 

บุญ กล่ำววำ่ เห็นดว้ยกบัหลกักำรของโครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรน้ี เพรำะหำกป้องกนักำรซ้ือสิทธิขำย
เสียงไดต้รงน้ีก็จะไดป้ระโยชน์กบัผูน้ ำและประชำชน คิดวำ่ผูส้มคัรยิ่งชอบ เพรำะวำ่ไม่ตอ้งใชเ้งิน คนจะไดไ้ม่
แตกกนั แต่ว่ำก็ตอ้งท ำอย่ำงต่อเน่ือง และตอ้งเขำ้ถึงระดบัหมู่บำ้น โดยอำจใช้กำรแทรกเขำ้ไปในกำรประชุม
หมู่บำ้น ประชุมก ำนนัผูใ้หญ่บำ้น หรือกำรประชุมรับค่ำป่วยกำรของอสม.ประจ ำเดือนก็ได ้เพรำะวำ่ท่ีน่ีมี อสม. 
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300 กวำ่คนหำกใหช่้วยขยำยผลก็น่ำจะช่วยเหลือโครงกำรได ้เพรำะควำมส ำเร็จของกำรท ำโครงกำรไม่ใช่เฉพำะ
ทำงสถำบนัฯเท่ำนั้น ตอ้งเป็นภำระของทำงน้ีดว้ย อนัท่ีจริงชุมชนน้ีมีจุดแข็งในเร่ืองของตวับุคคล ท่ีส่วนใหญ่
เป็นคนท่ีไดรั้บกำรศึกษำ ท ำให้คนท่ีน่ีส่วนใหญ่รับรำชกำร  กำรคมมนำคมของชุมชนน้ีก็สะดวกเพรำะวำ่มีผงัท่ี
ดี ท ำใหท่ี้น่ีมีโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆเขำ้มำบ่อย แต่ผลกำรด ำเนินงำนไม่ถึงกบัดีมำกเพรำะเม่ือมีกำร
เรียกประชุมกย็งัมำบำ้งไม่มำบำ้ง อยำ่งไรก็ตำมก็นบัเป็นพื้นฐำนท่ีดี แต่จะท ำใหโ้ครงกำรยำกข้ึนหรือวำ่ง่ำยข้ึนก็
ไม่แน่ใจ เพรำะก็มีท่ีตอนแรกคุยกนั แต่สุดทำ้ย ก็แอบไปใชเ้งินกนั  

ตำ กล่ำววำ่ เร่ืองกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผำ่นกำรส่งเสริมกำรเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงเป็นเร่ืองท่ี
ทำ้ทำยมำก เป็นเร่ืองท่ีแกย้ำก เพรำะในกำรเลือกตั้งประเด็นส ำคญัคือใครมีพี่น้องมำกกว่ำกนั ใครมีเครือข่ำย
มำกกวำ่กนั กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควรเร่ิมตน้จำกกำรใหค้วำมรู้กำรสร้ำงวินยั เพื่อให้เคำรพสิทธิซ่ึงกนัและ
กนั เร่ืองวินยัเป็นส่ิงส ำคญัเพรำะจะช่วยให้เกิดกำรเคำรพกติกำ  ตนคิดวำ่เอำแค่เร่ืองเขำ้คิว ก็เป็นกิจกรรมท่ีทำ้
ทำยมำกอยู่แลว้จะท ำอย่ำงไรให้สร้ำงข้ึนมำไดเ้พรำะเร่ืองของวินยัตอ้งเกิดจำกขำ้งในไม่ใช่กฎหมำยขำ้งนอก
บงัคบั เร่ืองกำรเลือกตั้งก็เหมือนกนัถำ้ไม่มีส ำนกั “เลือกตั้งจบคนก็ยงัไม่จบ” เขำ้ใจควำมตั้งใจของคณะผูว้ิจยั 
และอยำกให้กำรสนบัสนุนเพื่อจะไดเ้กิดควำมปรองดอง อยำ่งไรก็ตำม จะท ำไดอ้ยำ่งไร เพรำะเม่ือคนลงสมคัร
แล้วก็อยำกได้อยำกชนะ “ทำงไหนได้ก็เอำหมด” ไม่ได้มองว่ำคนไหนดี คนไหนมีผลงำน วฒันธรรมของ
ชำวบำ้นชอบแบบสั่งกำรจำกส่วนกลำงก็เป็นเร่ืองท่ีขดักนัอยูก่บัประชำธิปไตย แต่วฒันธรรมของชำวบำ้นก็เป็น
แบบน้ี ก็ขอเป็นก ำลงัใจให้แก่ผูว้ิจยั และหำกจะให้ช่วยเหลือเร่ืองใด ก็พร้อมให้ควำมร่วมมือ เพรำะตนก็อยำก
เห็นวำ่จะท ำใหเ้กิดควำมปรองดองข้ึนไดอ้ยำ่งไร  

 
กล่าวโดยสรุปไดว้่ำ ผูน้  ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและปัจจุบนั และปรำชญ์ชำวบำ้นเห็นดว้ยกบักำร

ด ำเนินโครงกำรน้ี และยอมรับวำ่ท่ีผำ่นมำชุมชนแห่งน้ีเปล่ียนไปเม่ือมีกำรเลือกตั้งเขำ้มำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเม่ือ
ได้รับอิทธิพลจำกภำยนอก ส่งผลให้ชุมชนท่ีเคยสมำนฉันท์ และพึ่งพำอำศยักนัในอดีต แบ่งฝักแบ่งฝ่ำยและ
ไม่ใหค้วำมร่วมมือกบัผูน้ ำท่ีชนะกำรเลือกตั้งเพรำะมีควำมกงัขำต่อผลกำรเลือกตั้งวำ่เป็นไปโดยโปร่งใสหรือไม่ 
จึงไม่ยอมใหค้วำมร่วมมือกบัผูช้นะกำรเลือกตั้ง  ดงันั้น ผูน้  ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและปัจจุบนั และปรำชญ์
ชำวบำ้น จึงเห็นดว้ยกบักำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ และพร้อมท่ีจะเขำ้ร่วม  

อยำ่งไรก็ตำม เร่ืองของควำมส ำเร็จนั้นไม่อำจรับประกนัได ้ดว้ยเง่ือนไขหลำยประกำร ประการแรกคือ 
คนในชุมชนตอ้งมีควำมรู้ และ มีส ำนึก  ประการที่สอง คือ ผูท่ี้ลงสมคัรตอ้งมีส ำนึก และ ประการที่สาม คือ 
กฎหมำยตอ้งเขม้งวด  กระนั้น แมไ้ม่อำจรับประกนัไดว้ำ่กำรด ำเนินโครงกำรวจิยัน้ีจะส ำเร็จหรือไม่ แต่อยำ่งนอ้ย
ผูน้ ำในชุมชนทั้งท่ีเป็นทำงกำรไม่เป็นทำงกำร ทั้งอดีตและปัจจุบนั ก็รับทรำบและยอมรับในหลกักำรเหตุผลของ
กำรด ำเนินโครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรน้ี และพร้อมท่ีจะเขำ้ร่วมกิจกรรม เพรำะมีควำมหวงัวำ่บทเรียนท่ีผ่ำนมำ
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ในกำรทุจริตกำรเลือกตั้งจะเป็นบทเรียนใหแ้ก่ผูส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้งได ้ท่ีส ำคญั กำรเขำ้ร่วมโครงกำรวจิยั
เชิงปฏิบติักำรคร้ัง ก็นับเป็นอีกหนทำงหน่ึงท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูควำมสมำนฉันท์และควำมเขม้แข็งของชุมชนให้
กลบัมำ ดีกวำ่ไม่ด ำเนินกำรอยำ่งใดเลย   

ผลการค้นหาเป้าหมายและวางแผนร่วมกนั  
 ภำยหลงักำรลงพื้นท่ีสนทนำก่ึงสัมภำษณ์กบัผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและปัจจุบนั รวมไปถึง
ปรำชญ์ชำวบ้ำนในเทศบำลต ำบลปอภำรเรียบร้อยแล้วและพบว่ำ ผู ้น ำทั้ งหมดเห็นด้วยกับกำรด ำ เนิน
โครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งและควำมสมำนฉนัทข์องชุมชน แมว้ำ่ระดบัของ
ควำมเช่ือมัน่ต่อปฏิบติักำรจะแตกต่ำงกนัไป และส่วนใหญ่ไม่แน่ใจวำ่โครงกำรน้ีจะสำมำรถเปล่ียนวฒันธรรม
พึ่งพิงของคนในชุมชนไดห้รือไม่ อยำ่งไรก็ตำม ก็พร้อมจะใหค้วำมร่วมมือกบัผูว้จิยั 
 จำกขำ้งตน้จึงนับได้ว่ำผูว้ิจยัประสบควำมส ำเร็จในขั้นของกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจแก่แกนน ำในชุมชน 
อยำ่งไรก็ตำม กำรด ำเนินโครงกำรน้ีจะตอ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยดงันั้น เพื่อให้เป็นท่ีทรำบโดยทัว่กนัวำ่
โครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งก ำลงัจะเร่ิมตน้ข้ึนในเทศบำลต ำบลปอภำรแห่งน้ี 
ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัให้มีกำรสนทนำกลุ่มข้ึน โดยเร่ิมตน้จำก กลุ่มเป้ำหมำยท่ี 1 คือ กลุ่มผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้ง
อดีตและปัจจุบนั รวมไปถึงปรำชญช์ำวบำ้น ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีขอเขำ้สนทนำก่ึงสัมภำษณ์เรียบร้อย
แลว้ เพื่อให้คนกลุ่มน้ีไดมี้โอกำสแลกเปล่ียนวิสัยทศัน์และรับทรำบควำมคิดเห็นของแต่ละคนต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรน้ีด้วยตนเอง รวมทั้งเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตั้งแต่
เร่ิมแรกตำมหลกักำรวิจยัชุมชนแบบมีส่วนร่วม ทั้งยงัเป็นกระบวนกำรส ำคญัท่ีจะสร้ำงส ำนึกควำมเป็นพลเมือง
ผ่ำนกำรส่งเสริมให้มีพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้และกำรลงมือปฏิบติัตำมแนวทฤษฎีกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง 
และเพื่อท่ีผูว้ิจยัจะสำมำรถเก็บขอ้มูลท่ีจ ำเป็นส ำหรับประกอบกำรวิจยัในขั้นต่อไปผำ่นขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรระดม
ควำมคิดเห็นจำกเวที  

โดยชุดขอ้มูลท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินโครงกำรวิจยัในขั้นต่อไป ท่ีผูว้ิจยัตอ้งกำรได้จำกเวทีกำร
สนทนำกลุ่มคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1.ชุดขอ้มูลเร่ืองชุมชนเข็มแข็งท่ีพึงปรำรถนำของคนในชุมชน โดยจะใชค้  ำถำมในกำรท ำกระบวนกำร
วำ่ “ชุมชนเขม้แขง็ตำมควำมคิดของท่ำนเป็นอยำ่งไร /“ชุมชนเขม้แขง็” ท่ีท่ำนอยำกใหเ้กิดข้ึน ควรเป็นอยำ่งไร” 

2.ชุดขอ้มูลเร่ืองตน้ทุนทำงสังคมของเทศบำลต ำบลปอภำร โดยจะใช้ค  ำถำมในกำรท ำกระบวนกำรวำ่ 
“ท่ำนคิดวำ่ชุมชนของท่ำนมีตน้ทุนทำงสังคมหรือมีขอ้ดีอะไรบำ้ง” 

3.ชุดข้อมูลเร่ืองแนวทำงกำรส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งโดยคนในชุมชน โดยจะใช้ค  ำถำมในกำรท ำ
กระบวนกำรวำ่ “หำกตอ้งกำรสร้ำงชุมชนของท่ำนใหเ้ขม้แขง็ควรด ำเนินกำรอยำ่งไร” 

http://1.ชุมชนเข็มแข็ง/
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 ผลการจัดสนทนากลุ่ม คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2560  (ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน และปราชญ์ชาวบ้าน) 
 กำรสนทนำกลุ่มจดัข้ึน ณ ห้องศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบำลต ำบลปอภำร โดยควำม
อนุเครำะห์สถำนท่ีของเทศบำลต ำบลปอภำร มีผูเ้ขำ้ร่วมจ ำนวนทั้งส้ิน จ ำนวน 30 คน ประกอบดว้ย ผูน้ ำทอ้งท่ี 
ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและปัจจุบนั ปรำชญช์ำวบำ้นท่ีผูว้ิจยัไดล้งไปสนทนำดว้ยในช่วงแรก รวมไปถึงเจำ้หน้ำท่ี
เทศบำลต ำบลปอภำร โดยผูเ้ขำ้ร่วมสนทนำกลุ่มไดแ้สดงควำมคิดเห็นต่อหลกักำรเหตุผลของโครงกำรวิจยัเชิง
ปฏิบติักำรส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็อีกคร้ัง ซ่ึงส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบักำรด ำเนินโครงกำรน้ี ดว้ยเหตุผลท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน จึงกล่ำวไดว้ำ่เป้ำหมำยในกำรช้ีแจงโครงกำรแก่คนในชุมชนประสบควำมส ำเร็จ
ดว้ยดี  
 ในส่วนของกำรระดมควำมคิดเห็น เร่ืองชุมชนเขม้แข็ง ตน้ทุนทำงสังคม และแนวทำงกำรส่งเสริม
ชุมชนเข้มแข็งโดยคนในชุมชนนั้น ได้รับควำมสนใจแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นระหว่ำงผูน้ ำเป็นอย่ำงมำก  
แสดงให้เห็นถึงควำมกระตือรือร้นและสะทอ้นถึงควำมสนใจในกำรด ำเนินโครงกำรน้ีของคนในชุมชน โดยผล
กำรระดมควำมคิดเห็นตำมประเด็นค ำถำมสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

ค ำถำมที ่1 ชุมชนเข้มแข็ง ทีท่่ำนอยำกให้เกดิข้ึน ควรเป็นอย่ำงไร ซ่ึงเรียงตำมล ำดบัจำกประเด็นท่ีไดรั้บ
กำรกล่ำวถึงมำกท่ีสุดไดด้งัน้ี  

1.1 คนในชุมชนมีควำมสำมคัคีกนัเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนั   

1.2 คนในชุมชนกินดีอยูดี่ มีควำมรู้ควบคู่กนั 

1.3 ชำวบำ้นใหค้วำมร่วมมือ  

1.4 ชุมชนมีกำรพฒันำ แกไ้ขปัญหำชุมชน ดำ้นต่ำงๆ เช่น ยำเสพติด กำรอุปโภคบริโภค ขยำยเขตไฟฟ้ำ 

โครงสร้ำงพื้นฐำน เป็นตน้ 

1.5 มีกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชำวบำ้น โดยสนบัสนุนให้ชำวบำ้นแสดงควำมคิดเห็นในกำรมี

ส่วนร่วมพฒันำชุมชน 

1.6 ใชง้บประมำณเกิดประโยชน์สูงสุด 

1.7 เจำ้หนำ้ท่ีควรปรึกษำสอบถำมชำวบำ้นก่อนด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ 

1.8 คนรุ่นใหม่ในชุมชนใส่ใจกำรเมืองมำกข้ึน 

กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ ประเด็นค ำถำมท่ี 1 เร่ืองชุมชนท่ีพึงปรำรถนำนั้น พบว่ำประเด็นเร่ืองควำม
สมานฉันท์สามัคคีเป็นส่ิงท่ีได้รับกำรกล่ำวถึงมำกท่ีสุด ทั้งน้ีเพรำะผูเ้ขำ้ร่วมสนทนำกลุ่มต่ำงเห็นพอ้งกนัว่ำ
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ปัจจุบนัเทศบำลต ำบลปอภำรก ำลงัประสบกบัปัญหำควำมไม่สมำนฉนัทข์องคนในชุมชน อนัเป็นผลมำจำกกำร
เลือกตั้งทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัทอ้งท่ี ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดกำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำยไม่ไดเ้กิดกบัเพียงผูน้ ำเท่ำนั้นแต่ยงั
เกิดกบัผูท่ี้สนบัสนุนอีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ี เร่ืองของความสามัคคีของคนในชุมชนจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของชุมชน
เข้มแข็งที่ผู้น าในเทศบาลต าบลปอภารพึงปรารถนา ส ำหรับประเด็นอ่ืนๆท่ีแมจ้ะมีควำมหลำกหลำยแต่ประเด็น
เหล่ำนั้นก็ยงัสอดคลอ้งและหนุนเสริมกบัประเด็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคีในชุมชน อำทิ กำรส่งเสริมให้เกิดกำรมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน ควำมร่วมมือของคนในชุมชน ซ่ึงประเด็นเหล่ำน้ีจะส่งผลต่อควำมกินดีอยู่ดีของคน
ในชุมชนในทำ้ยท่ีสุด แต่ทั้งหมดน้ีจะเกิดข้ึนไดก้็ดว้ยกำรเกิดควำมสำมคัคีข้ึนแลว้ในชุมชน  

 
ค ำถำมที่ 2 ท่ำนคิดว่ำชุมชนของท่ำนมีต้นทุนทำงสังคมหรือมีข้อดีอะไรบ้ำง ผลกำรแสดงควำมคิดเห็น

สำมำรถสรุปทุนทำงสังคมท่ีส ำคญัไดว้่ำ ชุมชนปอภำรมีผูน้ ำท่ีมีควำมเขม้แข็ง ทั้งผูน้  ำทอ้งท่ีและผูน้ ำทอ้งถ่ิน
สำมำรถท ำงำนร่วมกนัได ้คนในชุมชนใหค้วำมร่วมมือเม่ือผูน้ ำร้องขอ ชุมชนปอภำรมีผงัชุมชนท่ีดี คนในชุมชน
มีกำรศึกษำ ส่วนใหญ่รับรำชกำร และ ชุมชนปอภำรมีศำลปู่ศำลย่ำสองนำง เป็นท่ีเคำรพนบัถือของทั้งผูค้นท่ี
อำศยัอยูภ่ำยในและภำยนอกต ำบลปอภำร 

จำกประเด็นท่ีผูน้ ำชุมชนไดร้ะดมควำมคิดเห็นกนั ผูว้จิยัจึงไดล้งพื้นท่ีสัมภำษณ์และใชก้ำรสังเกตกำรณ์
เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูล รวมไปถึงเพื่อคน้หำขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเด็นทุนทำงสังคม ผลจำก
กำรสัมภำษณ์เจำ้หน้ำท่ีเทศบำลเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเด็นควำมเขม้แข็งของคนในชุมชน พบว่ำประชำชนใน
เทศบำลต ำบลปอภำรมีศกัยภำพในกำรรวมตวักนัเพื่อแกไ้ขปัญหำและพฒันำชุมชนไดอ้ยำ่งน่ำสนใจ ยกตวัอยำ่ง
เช่น กำรรวมตวักนัของคนในชุมชนน ำโดยผูน้ ำทอ้งท่ี และผูน้ ำทอ้งถ่ินบำงส่วนเพื่อตรวจสอบและโยกยำ้ย
ปลดัเทศบำลคนเก่ำอนัเน่ืองมำจำกขอ้กล่ำวหำเร่ืองกำรใช้อ ำนำจในทำงไม่ชอบ ส่งผลให้หลำยโครงกำรไม่
สำมำรถด ำเนินไปไดเ้พื่อประโยชน์ของคนในพื้นท่ีและไม่ให้ควำมส ำคญักบักำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ส่งผลให้ผูน้  ำทอ้งถ่ินเร่ิมตน้ล่ำรำยช่ือผูน้ ำทอ้งท่ีและประชำชนบำงส่วนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัวิธีกำรบริหำรงำนของ
ปลดัเทศบำลผูน้ั้นและยื่นไปยงัจงัหวดัเพื่อพิจำรณำโยกยำ้ยปรับเปล่ียนปลดัเทศบำลเม่ือปี 2557 และส่งผลให้มี
กำรโยกยำ้ยกระทัง่มีปลดัเทศบำลคนปัจจุบนัมำด ำรงต ำแหน่งแทน ประเด็นน้ีแสดงให้เห็นควำมเขม้แข็งของ
ผูน้ ำทอ้งท่ีและผูน้ ำทอ้งถ่ิน รวมไปถึงควำมร่วมแรงร่วมใจและพร้อมจะให้ควำมร่วมมือกบัผูน้ ำของประชำชน
ในเทศบำลต ำบลปอภำรเป็นอย่ำงดี อนัเป็นตน้ทุนทำงสังคมท่ีส ำคญัและแสดงให้เห็นถึงศกัยภำพของชุมชน 
ปอภำรในกำรพฒันำสู่กำรเป็นตน้แบบชุมชนพลเมืองได ้

นอกเหนือจำกประเด็นกำรรวมตวักนัติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ีรัฐแลว้ ประเด็นหน่ึงท่ี
ผูว้จิยัสังเกตเห็นและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำมเขม้แขง็ของผูน้ ำในเทศบำลต ำบลปอภำรคือในกำรประชุมทุกคร้ังท่ี
ผูว้ิจยัจดัข้ึนเพื่อให้เป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวำ่งกนัอยำ่งต่อเน่ือง จะไดรั้บควำมสนใจจำกผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้ ำ
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ทอ้งถ่ิน ปรำชญช์ำวบำ้น รวมไปถึงจิตอำสำ เขำ้ร่วมกิจกรรมอยำ่งสม ่ำเสมอ ควำมพร้อมเพรียงดงักล่ำวสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงกำรเป็นผูใ้จกวำ้ง มีโลกทศัน์ ใฝ่รู้ ซ่ึงเป็นพื้นฐำนท่ีดีของกำรเป็นพลเมือง ทั้งยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำม
สำมัคคีและควำมเข้ำกันได้ของผู ้น ำท้องท่ี ผู ้น ำท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นบริบททำงสังคมท่ีส ำคัญ ในเร่ืองของ
ควำมสัมพนัธ์อนัดี อนัเป็นทุนทำงสังคมประกำรหน่ึง ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้กำรสร้ำงควำมเขม้แข็งให้แก่ชุมชน
ผำ่นกำรสร้ำงกิจกรรมใหม่ๆท่ีมีแนวโนม้ประสบควำมส ำเร็จเพรำะไม่มีกำรขดัแยง้กนัระหวำ่งผูน้ ำทอ้งท่ีทอ้งถ่ิน
ปรำกฏให้เห็น เพรำะหำกมีควำมขดัแยง้ดงักล่ำวเกิดข้ึน จะมีควำมเป็นไปไดย้ำกท่ีกิจกรรมต่ำงๆ จะไดรั้บกำร
สนบัสนุน ทั้งยงัมีโอกำสถูกขดัขวำงจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงรวมไปถึงบุคคลท่ีสนบัสนุนขำ้งใดขำ้งหน่ึง 

ด้ำนทุนทำงสังคมอ่ืนๆ ท่ีผูว้ิจยัส ำรวจพบตำมค ำบอกเล่ำของผูน้ ำชุมชนขำ้งต้น มีอำทิ ผงัต ำบลท่ีมี
ลกัษณะเป็นตำรำงหมำกรุก ช่วยให้กำรสัญจรไปมำสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อย อนัเป็นตน้ทุนส ำคญัประกำร
หน่ึงในกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตกำรสัญจรท่ีดีนบัเป็นเง่ือนไขประกำรหน่ึงในกำรพบปะแลกเปล่ียนกนัระหวำ่ง
คนในชุมชน 

นอกจำกนั้น ผลจำกกำรส ำรวจพื้นท่ียงัพบวำ่ ชุมชนปอภำรมีควำมเขม้แข็งทำงวฒันธรรม โดยมีศำลปู่
และศำลยำ่สองนำง เป็นจุดเช่ือมโยงยึดเหนียวควำมเป็น “คนปอภำร” ไวด้ว้ยกนั ศำลเจำ้แห่งน้ี ไดรั้บกำรปลูก
สร้ำงเป็นอยำ่งดี มีควำมแขง็แรง สะอำด มีผูดู้แลอยูเ่สมอ เน่ืองจำกจะมีผูแ้วะเวยีนเขำ้มำกรำบไหวข้อพร ทั้งคนท่ี
อยู่ในต ำบลปอภำรและนอกต ำบลปอภำร ท่ีน่ีมีพิธีกรรมอำทิ กำรต่อดวง มีช่ือและเบอร์โทรของผูท่ี้จะผูกดวง
แสดงไวท่ี้ศำลอยำ่งชดัเจน พิธีกรรมอยำ่งกำรเขำ้ทรงก็เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีท ำให้ผูค้นแวะเวียนมำหำแม่หมอ
ท่ีน่ี ท่ีส ำคญั ทุกเดือนเมษำยนของทุกปี จะมีพิธีไหวค้รูประจ ำปี ซ่ึงมีผูท่ี้ศรัทธำเขำ้ร่วมงำนเป็นจ ำนวนมำก  
จำกขอ้มูลขำ้งตน้ จึงไม่น่ำแปลกใจท่ีจะมีขอ้เสนอจำกผูน้ ำชุมชนในเร่ืองของกำรแก้ไขปัญหำเร่ืองควำมไม่
สมำนฉนัทใ์นชุมชนโดยกำรเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงวำ่ใหมี้กำร “สำบำน” กนัท่ีศำลแห่งน้ี 
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ผลจำกกำรส ำรวจพื้นท่ี ผูว้ิจยัยงัพบทุนทำงสังคมท่ีส ำคญัของเทศบำลต ำบลปอภำรอีกประกำรคือเร่ือง  

ทุนทำงเศรษฐกิจ ท่ีปรำกฏในรูปของตลำดนดัชุมชนท่ีมีขนำดใหญ่ และ วิสำหกิจชุมชนหรือกลุ่มอำชีพท่ีมีอยู่
แทบทุกหมู่บำ้น โดยตลำดนัดของต ำบลปอภำรนั้น จดัข้ึนทุกเย็นวนัองัคำร บริเวณหน้ำ 4 แยกโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลซ่ึงยำวต่อเน่ืองกวำ่ 600 เมตร ซ่ึงมีพอ่คำ้แม่คำ้จำกหลำยต ำบล และต่ำงอ ำเภอ มำรวมตวักนั
อยำ่งคึกคกัเพื่อขำยสินคำ้ในตลำดแห่งน้ี ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำมเขม้แขง็ของทุนทำงเศรษฐกิจของชุมชนแห่ง
น้ีอนัเป็นอีกฐำนรำกหน่ึงท่ีท ำให้เทศบำลต ำบลปอภำรสำมำรถเรียกไดว้ำ่เป็นชุมชนเขม้แข็ง และอำจสนบัสนุน
ให้คนในชุมชนมีควำมพร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมต่ำงๆของชุมชนเพื่อกำรพฒันำชุมชนไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ือง
เศรษฐกิจมำกนกั     
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ในส่วนของกลุ่มอำชีพ เทศบำลต ำบลปอภำรมีกลุ่มอำชีพท่ีมีควำมน่ำสนใจและมีควำมเขม้แข็งหลำย

กลุ่ม อำทิหมู่ท่ี 2 มีกลุ่มอำชีพทอเส่ือกก ซ่ึงเป็นกำรรวมกลุ่มกนัเองของคนในชุมชนเร่ิมตน้ดว้ยทุนของตนเอง  
มีประธำนคือ แม่ทองยุน่ ติสองเมือง รวมเงินและลงทุนกนัเองเน่ืองจำกมีกำรปลูกกกอยูแ่ลว้และเพื่อใหเ้กิดควำม
เขม้แข็งของกลุ่มยิ่งข้ึน จึงไดร้วมตวักนัทอกกดว้ย ขั้นแรกสมำชิกไดร้วมตวักนัเพื่อน ำเงินมำซ้ือฟืม สียอ้ม และ
ดำ้ยส ำหรับทอกก และเม่ือทอมำไดส้ักพกักระทัง่ผลงำนของทำงกลุ่มข้ึนช่ือทำงกลุ่มจึงไดรั้บเงินสนบัสนุนจำก
พฒันำชุมชน โดยผลงำนบำงส่วนยงัไดรั้บกำรสนบัสนุนใหมี้กำรแสดงผลงำนดว้ย  
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กลุ่มทอผำ้ไหม หมู่ท่ี 6 เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีควำมเขม้แข็ง เร่ิมตน้
โดยกำรระดมทุนระหว่ำงสมำชิกเร่ิมแรกจ ำนวน 25 คน และ
ด ำเนินกำรเร่ือยมำ โดยมีประธำนกลุ่มคือ แม่หลวน เพง็ปอภำร เม่ือ
ท ำมำไดส้ักระยะกลุ่มเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมำกข้ึน มีคนมำดูงำน และไดรั้บ
กำรสนับสนุนงบประมำณพร้อมทั้ งกำรหำตลำดจำกหลำย
หน่วยงำน อำทิ พฒันำชุมชน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร (ธกส.) ศูนยห์ม่อนไหม เป็นตน้ ส่งผลให้กลุ่มมีรำยได้
เพิ่มมำกข้ึนพออยู่พอกิน ซ่ึงหำกปีใดมีก ำไรมำก สมำชิกจะได้รับ
ปันผลมำก ส่วนรำยไดท่ี้เหลือจดัสรรเป็นทุนส ำหรับลงทุนในกลุ่ม
ต่อไป  ส ำหรับลำยท่ีไดรั้บควำมนิยมของกลุ่ม คือ ลำยปลำซิว 
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กลุ่มท ำลวดหนำมดว้ยมือ หมู่ท่ี 8 และกลุ่มทอผำ้ฝ้ำยดว้ยมือ หมู่ท่ี 14 เป็นอีก 2 กลุ่มอำชีพในเทศบำล
ต ำบลปอภำร ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรสนบัสนุนของผูน้ ำชุมชนเพื่อส่งเสริมอำชีพและกำรรวมกลุ่มของคนในชุมชน 
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ดำ้นหมู่ท่ี 12 มีกลุ่มแม่บำ้นรวมกนัเป็นกลุ่มอำชีพแปรรูปผลิตภณัฑ์จำกเน้ือหมู ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีแปรรูป
ใช้วตัถุดิบจำกชุมชน แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่ำงๆอำทิ แหนมหมู ไส้กรอก และหมูแดดเดียว เป็นตน้ สถำนท่ี
รวมตวักนัคือป๊ัมน ้ำมนัชุมชนในหมู่ 12  

 

     
 
กลุ่มทอผำ้ฝ้ำยดว้ยมือ หมู่ท่ี 14 น ำเอำภูมิปัญญำในกำรทอผำ้ของปรำชญใ์นชุมชน มำถ่ำยทอดในพื้นท่ี

โดยใชอ้ำคำรหลงัเล็กรวมตวัชำวบำ้นหมู่ท่ี 14 ท่ีมีควำมสนใจในกำรทอผำ้ โดยผำ้ท่ีทอไดน้ั้น ไดรั้บควำมสนใจ
จำกพฒันำชุมชนน ำไปแสดงในงำนผลิตภณัฑ ์OTOP ดว้ย และช่วยสร้ำงรำยไดสู่้กลุ่มอีกทำงหน่ึง  
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จำกขำ้งตน้ จะเห็นไดว้่ำเทศบำลต ำบลปอภำรมีทุนทำงมนุษยแ์ละทุนทำงวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งหลำย
ประกำร ซ่ึงควำมเข้มแข็งของทุนเหล่ำน้ีส่งผลให้เทศบำลต ำบลปอภำรเป็นท่ีรู้จักและได้รับคัดเลือกจำก
หน่วยงำนรำชกำรหลำยแห่งให้เป็นตวัแทนในกำรท ำกิจกรรมดำ้นต่ำงๆ อำทิ ดำ้นเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงไดรั้บ
รำงวลัหมู่บำ้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ ประจ ำปี 2558  ส่งผลให้เทศบำลต ำบลปอภำรไดรั้บควำมสนใจจำก
รำยกำรโทรทศัน์เขำ้มำถ่ำยท ำวิถีกำรด ำเนินชีวิตอยำ่งพอเพียงหลำยรำยกำร อำทิ รายการวิถีพอเพียง ตอนที่ 25 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านปอภาร จ ร้อยเอ็ด เผยแพร่ เม่ือ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ.2015 และรายการ
ก้าวอย่างพอเพยีง ตอน “ปอภำร  ร้อยเอ็ด ต ำบลพอเพียง” ออกอำกำศเม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2559 ช่อง NBT  
อุบลรำชธำนี เป็นตน้ 
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ขอ้มูลจำกายการวิถีพอเพียง ตอนที่ 25 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ไดย้ืนยนัควำมเขม้แข็งของ

เทศบำลต ำบลปอภำรอีกคร้ังในเร่ืองของควำมเข้มแข็งของผูน้ ำชุมชนและควำมร่วมมือของคนในชุมชน 
เน่ืองจำกภำยหลงัต ำบลปอภำรได้รับกำรคดัเลือกให้เป็นหมู่บำ้นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบท่ีอยู่เย็นเป็นสุข 
ประกอบดว้ย 6 หมู่บำ้น ในเขตเทศบำลต ำบลปอภำรรอบใน คือ หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 12 หมู่ท่ี 13 และ
หมู่ท่ี 14 โดยเบ้ืองตน้มีเพียง 3 หมู่บำ้นเท่ำนั้นท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรจำกพฒันำชุมชน คือ  หมู่ท่ี 6 
หมู่ท่ี 12 และหมู่ท่ี 14  จำกนั้น ผูน้ ำและสมำชิกในชุมชนไดร้ะดมทุนของตนเองเพื่อขยำยผลกำรขบัเคล่ือนให้
ครบทุกหมู่บำ้นในเขตเทศบำลต ำบลรอบใน  

ปัจจุบนัเทศบำลต ำบลปอภำรมีฐำนกำรเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเปิดให้ผูส้นใจสำมำรถศึกษำดู
งำนได้ ประกอบด้วย ฐำนด้ำนกำรลดรำยจ่ำย ซ่ึงมี อำจำรยสุ์กญัญำ ช ำนิก ำจร เป็นเจำ้ของฐำน ฐำนกำรเพิ่ม
รำยได ้ประกอบดว้ย ฐำนกำรทอผำ้ ซ่ึงมีแม่หลวน เพง็ปอภำร เป็นเจำ้ของฐำน  และ กำรท ำลวดหนำมดว้ยมือ ซ่ึง
อยูท่ี่หมู่ท่ี 8 ในเทศบำลต ำบลปอภำร  และฐำนกำรเรียนรู้ ท่ีมีพอ่ประสิทธิ อนัทไชย เป็นเจำ้ของฐำนกำรเรียนรู้น้ี  

ส่ิงเหล่ำน้ีแสดงให้เห็นว่ำเทศบำลต ำบลปอภำร มีควำมเข้มแข็งในชุมชน ด้วยทุนทำงสังคมหลำย
ประกำร ซ่ึงทุนเหล่ำน้ี หำกขบัเคล่ือนอย่ำงเหมำะสม ย่อมเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรส่งเสริมให้เทศบำลต ำบลปอ
ภำรมีควำมเขม้แขง็ข้ึนไปอีก 
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จำกขำ้งตน้คือตน้ทุนทำงสังคมท่ีผูว้ิจยัไดส้ ำรวจเพิ่มเติมและพบว่ำ เทศบำลต ำบลปอภำรนั้นมีควำม

เขม้แข็งในเร่ืองของผูน้ ำชุมชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผูน้  ำทอ้งท่ี และ ปรำชญช์ำวบำ้นท่ีโดดเด่นอย่ำงมำก ในกำร
สร้ำงควำมร่วมมือกบัคนในชุมชนเพื่อด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ดงัสะทอ้นให้เห็นจำกโครงกำรของหน่วยงำน
รำชกำรหลำยแห่งท่ีเลือกเขำ้มำด ำเนินกำรท่ีเทศบำลต ำบลปอภำรแห่งน้ี ขณะท่ี กำรรวมกลุ่มของคนในชุมชนใน
รูปแบบของกลุ่มอำชีพก็เป็นตน้ทุนส ำคญัท่ีช่วยส่งเสริมต่อกำรรวมกลุ่มของคนในชุมชนในกิจกรรมอ่ืนได้
ขณะท่ีตน้ทุนทำงดำ้นเศรษฐกิจ นบัเป็นอีกตน้ทุนส ำคญัท่ีจะช่วยให้คนในชุมชนเล็งเห็นควำมส ำคญัของกำร
พฒันำชุมชนอย่ำงต่อเน่ืองและอำจเป็นตน้ทุนท่ีท ำให้คนท่ีน้ีไม่มีควำมห่วงกงัวลเร่ืองเศรษฐกิจมำกนกัอนัอำจ
ส่งผลต่อควำมพร้อมในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรพฒันำชุมชนอ่ืนๆต่อไป ดว้ยเหตน้ี ผูว้จิยัจึงเลือกด ำเนินกำรกบัตน้ทุน
ท่ีมีศกัยภำพมำกท่ีสุดในเร่ืองของทุนมุนษย ์คือผูน้ ำชุมชนทั้งท่ีเป็นทำงและไม่เป็นทำงกำร รวมไปถึงประชำชน
และจิตอำสำในชุมชนก่อน ตำมกรอบกำรวิจยัท่ีเร่ิมตน้จำกกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจแก่คนในชุมชนและ
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ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมคิดร่วมท ำร่วมด ำเนินกิจกรรมอ่ืนๆเพื่อส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองและน ำสู่ชุมชนพลเมือง
เขม้แขง็ในระยะยำวต่อไป 

 
ค ำถำมที่ 3 หำกต้องกำรสร้ำงชุมชนของท่ำนให้เข้มแข็งควรด ำเนินกำรอย่ำงไร ผลกำรแสดงควำม

คิดเห็นของผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน และปรำชญช์ำวบำ้น สรุปไดว้ำ่ทุกฝ่ำยมองประเด็นเดียวกนัในเร่ืองของกำร
เสริมควำมรู้แก่คนในชุมชน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในเร่ืองของควำมรักควำมสำมคัคี ควำมร่วมมือซ่ึงกนัและกนัและ
กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอนัจะน ำไปสู่กำรสร้ำงชุมชนเขม้แข็ง โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรให้ควำมรู้ในเร่ือง
ของกำรเลือกตั้งท่ีไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงท่ีจะช่วยปกป้องควำมสมำนฉนัทใ์นชุมชนและเสริมสร้ำงคุณภำพของผูน้ ำ
และคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน เพรำะท่ีผ่ำนมำเทศบำลต ำบลปอภำรตอ้งประสบกบัปัญหำกำรแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ำยกนัภำยหลงักำรเลือกตั้งอนัส่งผลต่อควำมสำมคัคีท่ีบัน่ทอนพลงัในกำรพฒันำ ดว้ยเหตุน้ี กิจกรรมท่ีผูน้ ำ
ชุมชนเห็นพอ้งกนัในกำรขบัเคล่ือนเพื่อน ำชุมชนสู่ควำมเขม้แขง็ก็คือ “กำรรณรงคก์ำรเลือกตั้งสมำนฉนัทแ์ละไม่
ซ้ือสิทธิขำยเสียง”  

นอกจำกเร่ืองของกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ ผูน้ ำชุมชนยงัเห็นพอ้งกนัในเร่ืองของกำรด ำเนินกำร
ส่วนบนกบันกักำรเมืองและผูท่ี้มีแนวโนม้จะลงสมคัรรับเลือกตั้งดว้ย โดยเห็นพอ้งกนัวำ่เม่ือผูน้ ำชุมชนทั้งผูน้  ำ
ทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน รวมไปถึงปรำชญช์ำวบำ้นต่ำงเห็นชอบท่ีจะท ำโครงกำรน้ีก็ควรมีกำรประกำศให้ทุกคนใน
ชุมชนทรำบ เพื่อเป็นกำรประกำศเจตนำรมณ์ของแกนน ำเหล่ำน้ี และเพื่อเป็นกำรตั้งค  ำมัน่สัญญำแก่ตนเอง รวม
ไปถึงเป็นกำรให้สัญญำใจตั้งแต่เร่ิมตน้โครงกำรกบัผูท่ี้มีแนวโนม้จะลงสมคัรรับเลือกตั้งทั้งในระดบัทอ้งท่ีและ
ระดบัทอ้งถ่ิน ดว้ยเหตุน้ี ผูน้  ำชุมชนจึงมีควำมคิดเห็นว่ำควรมีกำรจดัเวทีประกำศเจตนำรมณ์ข้ึนเพื่อประกำศ
เจตนำรมณ์ของผูน้ ำชุมชนท่ีมีต่อโครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรน้ีแก่คนในชุมชนไดท้รำบ   

โดยเพื่อให้เกิดควำมต่อเน่ืองและกระตุน้คนในชุมชนให้ควำมส ำคญักบักำรส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งท่ีมี
ควำมสมำนฉันท์ผ่ำนกิจกรรมส่งเสริมกำรเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง ผูน้ ำชุมชนได้เสนอให้มีกำรจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัโซนหมู่บำ้นข้ึน ภำยหลงัจำกจดัเวทีเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจครบทุกหมู่บำ้นแลว้ 
กล่ำวโดยสรุปไดว้ำ่ กิจกรรมหลกัท่ีผูน้ ำชุมชนเห็นพอ้งกนัท่ีจะขบัเคล่ือนเพื่อน ำชุมชนสู่ควำมเขม้แขง็ก็คือ “กำร
รณรงค์กำรเลือกตั้งสมำนฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง” ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมย่อยคือ กำรจดัเวทีประกำศ
เจตนำรมณ์เพื่อให้ทุกฝ่ำยทรำบโดยพร้อมเพรียงกนัในกำรด ำเนินโครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรส่งเสิรมชุมชน
พลเมืองเขม้แข็งผ่ำนกำรรณรงค์เลือตั้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงข้ึนในเทศบำลต ำบลปอภำร กำรจดัเวทีประชุมเชิง
ปฏิบติักำรเพื่อใหค้วำมรู้เร่ืองควำมเป็นพลเมืองและกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งกบั
ประชำชนในระดบัหมู่บำ้น กำรจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัโซนหมู่บำ้น และกำรจดัเวทีปรำศรัยเม่ือมีกำร
ประกำศวนัเลือกตั้ง ตำมแผนภำพดำ้นล่ำง 
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ข้อสรุปแนวทางการจัดกจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : รำยละเอียดกิจกรรมกำรจดัเวที โปรดดูตำรำงสรุปกำรจดัเวทีในหนำ้ถดัไป  

 
 

 

1. เวทีระดบัหมู่บ้ำน  (09.00-13.00 น.) 
      วนัเสำร์และอำทิตยส์ปัดำห์ท่ี 3 ของทุกเดือน  
       เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษำยน 2560 เป็นตน้ไป 
  

 

ถอดบทเรียนคณะท ำงำน (13.30 - 14.30 น.) 
    หลงัเสร็จส้ินเวทีระดบัหมู่บำ้น  
 
 
 

2. เวทีระดบัโซนหมู่บ้ำน 
โซนท่ี 1 ประกอบดว้ย ม.1+ม.3+ม.11  
โซนท่ี 2 ประกอบดว้ย ม.2+ม.4+ม.5+ม.10 
โซนท่ี 3 ประกอบดว้ย ม.6+ม.7+ม.8+ม.9+ม.12+ม.13+ม.14   
 

3.รวมทุกหมู่บ้ำน – ด ำเนินกำรในช่วงก่อนกำรเลือกตั้ง 
 

 

หมายเหตุ : รำยละเอียดกิจกรรมกำรจดัเวที โปรดดูตำรำงสรุปกำรจดัเวทีในหนำ้ถดัไป  
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ตารางการจัดเวทเีผยแพร่และท าความเข้าใจการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงระดับหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ปี 2560 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

สถานที่ ผู้ประสานงาน 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ธ.ค. 
1.หมู่ท่ี 1   ส.22        70 คน ศำลำวดักำรเปรียญวดัดงเคง็

นอ้ย 
นำยพงษศิ์ลป์ จนัละคร 

2.หมู่ท่ี 3  อ.23        200 คน ศำลำกำรเปรียญวดัโคกพิลำ นำยไชยำ นุศำสตร์สังข ์
3.หมู่ท่ี 4   ส27        70 คน วดับำ้นเขียดเหลือง  นำยสุริยนต ์อรัญภูมิ 
4.หมู่ท่ี 11   อ.28       50 คน ศำลำประชำคม SML  นำยส ำเนียง มีเศษ 
5.หมู่ท่ี 10     ส 1     70 คน ศูนยข์อ้มูลประจ ำหมู่บำ้น นำยเฉลิม สุริหำร 
6.หมู่ท่ี 2     อ 2     120 คน ศำลำประชำคม นำยทรงเดช กินรี 
7.หมู่ท่ี 5      ส19    100 คน ศำลำประชำคม นำยสมคิด สมศรี 
8.หมู่ท่ี 9      อ20    60 คน ศำลำวดับำ้นแสดง นำยวรีะ  สังฆะมณี 
9.หมู่6+7+8        ส  ม. 6 = 150 

ม.7 = 70  
ม.8 =  100 
รวม 320คน 

ศำลำกำรเปรียญวดับำ้นปอภำร นำยชลวทิย ์สวำ่งพฤกษ ์
นำงวำรุณี จนัพกัลำน 
นำยสมจิตร มลชะอุ่ม 

10.หมู่ท่ี
12+13+14 

       อ 
 

 ม.12 = 100 
ม.13 = 100 
ม.14 = 100 
รวม 300 คน 

ศำลำกำรเปรียญวดับำ้นปอภำร นำยสุชำติ บุบผำพิลำ 
นำยวนัชยั  สวสัด์ิภูมิ 
นำงสงวน อ่อนพฤกภูมิ 
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 ผลกำรสนทนำกลุ่มคร้ังท่ี 1 ระหวำ่งผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและปัจจุบนั และปรำชญช์ำวบำ้น 
สำมำรถสรุปไดว้ำ่ เป้าหมายสูงสุดในการเป็นชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลต าบลปอภารคือการเป็นชุมชนทีม่ีความ
สมานฉันท์สามัคคี คนในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและพร้อมให้ความร่วมมือกันพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความกินดีอยู่ดี แต่ปัจจุบนัควำมสมำนฉนัทส์ำมคัคีของคนในชุมชน
ปัจจุบนัถูกลดทอนลงไปเน่ืองจำกกำรเลือกตั้งทั้งในระดบัทอ้งท่ีและในระดบัทอ้งถ่ินท่ีส่งผลให้เกิดกำรแข่งขนั
กนัหำเสียงอย่ำงเขม้ขน้ ด้วยยุทธวิธีมำกมำยรวมไปถึงกำรใช้เงินจ่ำยรำยหัวและกำรโจมตีระหว่ำงกนัส่งผล
กระทบต่อควำมสมำนฉันท์ของคนในชุมชน แมก้ำรเลือกตั้งจะผ่ำนพน้ไปแลว้เป็นเวลำนำน ดว้ยเหตุน้ี ผูน้  ำ
ทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและปัจจุบนั และปรำชญช์ำวบำ้น จึงเห็นพอ้งกนัในกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่ำน
กำรด ำเนินกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมานฉันท์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง เพื่อสร้ำงควำมสมำนฉันท์กลบัคืนสู่
ชุมชน ดงักิจกรรมท่ีกล่ำวไวด้ำ้นบน 
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ผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนโดยคนในชุมชน  
 ภำยหลงัไดแ้ผนปฏิบติักำรเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งในเทศบำลต ำบลปอภำร ผ่ำนกิจกรรม
รณรรงคก์ำรเลือกตั้งสมำนฉันท์ไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง เพื่อเสริมสร้ำงควำมสมำนฉนัทส์ำมคัคีให้แก่คนในชุมชน
อนัเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง อนัเป็นขอ้สรุปของผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน และปรำชญ์
ชำวบำ้น ในเทศบำลต ำบลปอภำรแลว้  
 เพื่อกำรใหด้ ำเนินโครงกำรน้ีเป็นท่ีทรำบกนัโดยทัว่ไป และเพื่อเป็นกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งภำคประชำชนวำ่มีควำมคิดเห็นอยำ่งไรหำกจะมำร่วมกนัส่งเสริมกำรเลือกตั้ง
สมำนฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงเพื่อส่งเสริมควำมสมำนฉันทส์ำมคัคีในเทศบำลต ำบลปอภำร และหำกเห็น
ดว้ยพวกเขำมีแนวทำงส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่ำนกิจกรรมดงักล่ำวอย่ำงไรบำ้ง มีควำมสอดคลอ้งหรือมีควำม
แตกต่ำงจำกขอ้เสนอของกลุ่มผูน้ ำชุมชนอยำ่งไร 
 ดว้ยเหตุน้ี กิจกรรมท่ีผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน และปรำชญช์ำวบำ้นเสนอวำ่ควรเร่ิมด ำเนินกำรในขั้นตน้
เพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งก็คือกำรจดัเวทีประกำศเจตนำรมณ์แก่คนในชุมชนไดท้รำบ จำกนั้น จดักำรประชุม
เชิงปฏิบติักำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้แก่ประชำชนในระดบัหมู่บำ้น ต่อเม่ือมีประกำศจำกรัฐบำลเร่ืองวนัเลือกตั้ง
แลว้จึงจดักิจกรรมอ่ืนๆต่อเน่ือง อำทิ เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัโซนหมู่บำ้น และเวทีรวมทุกหมู่บำ้นต่อไป 
ซ่ึงในเวทีสุดทำ้ยน้ีจะเปิดโอกำสให้ผูส้มคัรไดข้ึ้นมำน ำเสนอนโยบำยต่อประชำชน เพื่อส่งเสริมกำรเป็นพลเมือง
ผำ่นกำรตดัสินใจเลือกบนฐำนขอ้มูล ไม่ใช่ทรัพยสิ์นเงินทอง และเพื่อเป็นกำรก ำหนดกติกำร่วมกนัของผูส้มคัร
ในกำรไม่แจกเงินและในส่วนของผูมี้สิทธิเลือกตั้งวำ่จะไม่ร้องขอทรัพยสิ์นเงินทองจำกผูส้มคัร เพื่อให้ไดผู้น้  ำท่ี
ดีท่ีมีควำมสำมำรถท่ีแทจ้ริงและลดควำมขดัแยง้และกำรแบ่งฝังแบ่งฝ่ำยในชุมชนลง โดยกิจกรรมทั้งหมดน้ี 
สถำบนัพระปกเกลำ้ โดยส ำนกัส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมืองในฐำนะผูด้  ำเนินโครงกำรวิจยัจะด ำเนินกำรร่วมกบั
ผูน้ ำในชุมชน โดยกำรร่วมแลกเปล่ียนให้ควำมรู้จดักระบวนกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และผลิตส่ือรณรงคต่์ำงๆอำทิ 
เส้ือ ป้ำยไวนิล รวมไปถึงเพลงท่ีผูน้ ำชุมชนมีแนวคิดตอ้งกำรผลิตข้ึน
เพื่อใช้ส ำหรับกำรรณรงค์ต่อไป เช่น โดยกำรประกำศผ่ำนเสียงตำม
สำย หรือพูดคุยในกำรประชุมประจ ำเดือนของหมู่บำ้น เป็นตน้ 
 ก่อนจัดเวทีประกำศเจตนำรมณ์ ผู ้วิจ ัยและผู ้น ำชุมชนได้
ร่วมกนัเตรียมกำรจดัเวทีประกำศเจตนำรมณ์ ดงัน้ี ร่วมกนัก ำหนดค ำ
ประกำศเจตนำรมณ์ ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นต่อโลโก้ส ำหรับ
กิจกรรมส่งเสริมกำรเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง ส ำหรับใชใ้นกำรจดั
กิจกรรมทุกคร้ัง  
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โดยเพื่อเป็นกำรสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมกำรเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงเพื่อสร้ำงชุมชนท่ีเขม้แข็ง
และสมำนฉนัท ์ผูว้จิยัไดผ้ลิตใบควำมรู้ พร้อมดว้ยเส้ือประดบัดว้ยโลโกกิ้จกรรมส ำหรับแกนน ำ และไดผ้ลิตเข็ม
กลดัโลโกส้ ำหรับใช้ประชำสัมพนัธ์และท ำกิจกรรมต่อไป โดยไดมี้กำรแจกเส้ือและเข็มกลดัให้แก่ผูน้ ำทอ้งท่ี
และผูน้ ำทอ้งถ่ิน รวมทั้งปรำชญ์ชำวบำ้นท่ีตกลงจะเขำ้ร่วมกิจกรรมและข้ึนเวทีประกำศเจตนำรมณ์ในคร้ังน้ี  
เพื่อแสดงถึงควำมพร้อมเพียงดว้ย 
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ประกาศเจตนารมณ์การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 

วนัที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2560 
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บ ารุง) ต าบลปอภาร อ าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็ 

 

ผม / ดิฉนั (กล่ำวช่ือ-สกุล) ............................................... อำศยัอยูใ่นเขตเทศบำล
ต ำบลปอภำร เห็นควำมส ำคญัของกำรเลือกตั้งสมำนฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง จึงขอ
ประกำศเจตนำรมณ์วำ่ 

1. เรำจะไม่แจกเงินและไม่รับเงิน เพ่ือซ้ือสิทธิขำยเสียงในกำรเลือกตั้ง ไม่ว่ำระดบัใด

กต็ำม  

2. เรำจะส่งเสริมให้เกิดกำรเมืองท่ีโปร่งใส เท่ียงตรง และสุจริต เพ่ือควำมสมำนฉนัท ์

และควำมเขม้แขง็ของชุมชน   

3. เรำจะส่งเสริมสนับสนุนผูน้ ำท่ีเป็นพลเมืองดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เสียสละ 

ท ำงำนเพ่ือส่วนรวม โปร่งใส ไม่ฉอ้โกง เป็นกลำง และมีผลงำน ใหเ้ขำ้มำท ำหนำ้ท่ี 

เป็นผูบ้ริหำรและพฒันำชุมชน   

4. หำกพบว่ำมีกำรซ้ือสิทธิ ขำยเสียงเกิดข้ึน เรำพร้อมจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

กฎหมำย เพ่ือควำมสมำนฉนัทข์องชุมชนต่อไป   
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ผลกำรจดัเวทีประกำศเจตนำรมณ์ 

 เวทีประกำศเจตนำรมณ์ ถือเป็นกิจกรรมแรกท่ีผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน และ ปรำชญช์ำวบำ้นเห็นพอ้งกนั
วำ่จะตอ้งเร่ิมตน้ด ำเนินกำรเป็นกิจกรรมแรก โดยมีวตัถุประสงคส์ ำคญัเพื่อ 1) เปิดตวักำรด ำเนินโครงกำรวจิยัเชิง
ปฏิบติักำรชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง ในเทศบำลต ำบลปอภำร 2) สร้ำงควำมเขำ้ใจร่วมกนัระหว่ำงผูน้ ำและคนใน
ชุมชนถึงควำมส ำคญัและแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมชุมชนปอภำรให้เขม้แข็งผ่ำนกำรด ำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมกำรเลือกตั้งสมำนฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง 3) เพื่อเป็นกำรประกำศเจตนำรมณ์ของผูน้ ำ
ทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน และปรำช์ชำวบำ้น วำ่จะเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเลือกตั้งสมำนฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขำย
เสียง เพื่อส่งเสริมควำมสมำนฉนัทแ์ละควำมเขม้แขง็ของชุมชน อนัจะเป็นกำรใหส้ัญญำใจตั้งแต่เร่ิมตน้โครงกำร
กบัผูท่ี้มีแนวโนม้จะลงสมคัรรับเลือกตั้งทั้งในระดบัทอ้งท่ีและระดบัทอ้งถ่ิน  
 กิจกรรมน้ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2560 ณ โรงเรียนปอภำรรำษฎร์บ ำรุง มีผูเ้ขำ้ร่วมจ ำนวน 300 
คนโดยประมำณ ประกอบด้วย ผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ปรำชญ์ชำวบำ้น และตวัแทนภำคประชำชนจำก14
หมู่บำ้น ในเทศบำลต ำบลปอภำร โดยไดรั้บควำมสนใจจำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมสังเกตกำรณ์ 
ประกอบด้วย นำยอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผูแ้ทนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัร้อยเอ็ด ผูแ้ทนจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจังหวดัร้อยเอ็ด ศูนย์พฒันำกำรเมืองภำคพลเมือง จังหวดัร้อยเอ็ด  และ
ส่ือมวลชนจำกส ำนกัข่ำว NBT ร้อยเอ็ด  สวพ.ร้อยเอ็ด และหนงัสือพิมพร้์อยเอ็ดวนัน้ี โดยผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั
ร้อยเอ็ด (นำยสฤษด์ิ วิฑูรย)์ ไดม้อบหมำยให้รองผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั ( นำยชยนัต ์ศิริมำศ ) เป็นประธำนเปิดเวที
ประกำศเจตนำรมณ์ในคร้ังน้ีดว้ย  

ในเวทีประกำศเจตนำรมณ์ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 1) กำรกล่ำวถึงควำมเป็นมำของกำรด ำเนิน
โครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง และกิจกรรมเลือกตั้งสมำนฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิ
ขำยเสียง 2) จำกนั้นเป็นกำรเปิดเวทีใหผู้น้  ำทอ้งท่ีผูน้  ำทอ้งถ่ิน ปรำชญ ์ชำวบำ้น ของเทศบำลต ำบลปอภำรท่ีผูว้ิจยั
ได้เขำ้พูดคุยช่วงก่อนเร่ิมต้นโครงกำร เพื่อเป็นกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมชุมชน
เขม้แข็งผ่ำนกิจกรรมเลือกตั้งสมำนฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงเพื่อสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในชุมชน  รวมทั้ง 
เชิญหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งได้แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินโครงกำรน้ี  พร้อมทั้งให้ก ำลงัใจแก่ชำวต ำบล      
ปอภำรเพื่อเป็นตน้แบบในกำรฟ้ืนควำมสำมคัคีของชุมชนผ่ำนกำรส่งเสริมกำรเลือกตั้งสมำนฉันท์และไม่ซ้ือ
สิทธ์ิขำยเสียง 3) จำกนั้นเปิดโอกำสให้คนในชุมชน ไดแ้สดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินโครงกำรน้ี และเพื่อให้
ทรำบวำ่คนในชุมชนมีแนวโนม้เห็นดว้ยและจะให้ควำมร่วมมือกบัโครงกำรมำกนอ้ยเพียงใด ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงจดั
ใหมี้กิจกรรม “เขม็กลดัแทนใจ” ข้ึนภำยหลงัประกำศเจตนำรมณ์ โดยเปิดโอกำสใหผู้ท่ี้เขำ้รับฟังกำรโครงกำรคน
ใดท่ีมีควำมสนใจ เห็นดว้ย และพร้อมท่ีจะเขำ้ร่วมกิจกรรมไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงเพื่อเสริมสร้ำมชุมชนสมำนฉนัท์

http://จ.ร้อยเอ็ด/
http://สวพ.ร้อยเอ็ด/
http://สนพ.ร้อยเอ็ดวันนี้/
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และเขม้แข็ง  4) สุดทำ้ยเป็นกำรประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกนัของทุกฝ่ำย โดยฝ่ำยผูว้ิจยัจะจดัเตรียมส ำเนำเอกสำร
ประกำศเจตนำรมณ์น้ีแจกแก่ผูเ้ขำ้ร่วมเวทีดว้ย   
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ผลกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆในเวทีประกำศเจตนำรมณ์ ในส่วนของผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและ
ปัจจุบนั รวมไปถึงปรำชญ์ชำวบำ้น ทั้ง 16 คนท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขำ้พบเพื่อสนทนำก่ึงสัมภำษณ์ในตอนแรก ให้ควำม
สนใจเขำ้ร่วมกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์โดยมีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินโครงกำรน้ีในชุมชน 
วำ่พวกตนพร้อมให้ควำมร่วมมือ เพรำะเห็นวำ่โครงกำรน้ีเป็นโครงกำรท่ีดีจะน ำควำมสมำนฉนัทม์ำสู่ชุมชนและ
พร้อมให้ควำมร่วมมือ รวมทั้งยงัได ้ร่วมอ่ำนประกำศเจตนำรมณ์บนเวที โดยร่วมใจกนัสวมเส้ือท่ีมีโลโกข้อง
กิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงมำร่วมกิจกรรม 

อย่ำงไรก็ตำม ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตว่ำในช่วงของกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นนั้น ผูน้ ำส่วนใหญ่ท่ีเขำ้ร่วม
เวทีประกำศเจตนำรมณ์กล่ำวถึงเหตุผลท่ีตนเห็นดว้ยกบัโครงกำรน้ีไปในทิศทำงกลำงๆแบ่งรับแบ่งสู้ต่อกำร
ด ำเนินโครงกำร เช่น “หำกท ำไดจ้ะดี” “เป็นโครงกำรท่ีดีอยำกใหเ้กิดข้ึน” เป็นตน้ โดย  
 ขอ้สังเกตอีกประกำรคือ เม่ือถึงช่วงเวลำอ่ำนประกำศเจตนำรมณ์ ผูว้ิจยัสังเกตว่ำ ผูน้  ำชุมชนท่ีอ่ำน
ประกำศเจตนำรมณ์ดำ้นบนเวทีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกอ่ำนประกำศเจตนำรมณ์อยำ่งตั้งใจดว้ยเสียงอนั
ดงั และอีกกลุ่มคือกลุ่มท่ีอ่ำนอย่ำงไม่ตั้งใจ อ่ำนเสียงเบำ ขณะท่ีบำงคนมีลกัษณะหันหนำ้ออกจำกเวทีประกำศ
เจตนำรมณ์อย่ำงเห็นไดช้ดั  ส่วนดำ้นล่ำงนั้น พบว่ำผูท่ี้เขำ้ร่วมเวทีประกำศเจตนำรมณ์มีบำงส่วนอ่ำนประกำศ
เจตนำรมณ์อยำ่งตั้งใจ และบำงส่วนยงัลงัเลท่ีจะอ่ำนประกำศเจตนำรมณ์ ซ่ึงไม่แน่วำ่เป็นเพรำะไม่สำมำรถอ่ำน
ออกเขียนได ้หรือวำ่ไม่ตอ้งกำรประกำศเจตนำรมณ์ออกไป  
 ดว้ยเหตุน้ี อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีผูว้ิจยัจดัใหมี้ข้ึนเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและเพื่อประเมินควำมเห็นของคน
ในชุมชนก็คือกำรเปิดโอกำสให้ผูท่ี้เขำ้ร่วมเวทีประกำศเจตนำรมณ์ของผูน้ ำ ไดแ้สดงเจตนำรมณ์ของตนเองใน
กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสมำนฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงเพื่อน ำสู่ชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง โดยกำรกำ้วมำ
บริเวณดำ้นหนำ้เวทีเพื่อหยิบเข็มกลดัท่ีมีโลโกข้องกิจกรรมท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัไวบ้ริเวณดำ้นหนำ้เวที จ ำนวน 100 ช้ิน 
ซ่ึงพบวำ่มีผูท่ี้มำหยิบเข็มกลดัไปจ ำนวนหน่ึง และบำงส่วนเดินกลบัออกไปทนัที โดยเม่ือนบัจ ำนวนเข็มกลดัท่ี
เหลืออยู่ในพำนท่ีจดัไวพ้บว่ำมีเข็มกลบัเหลืออยู่ 26 ช้ิน แสดงว่ำมีผูส้นใจหยิบเข็มกลดัไปทั้งส้ิน 74 ช้ิน เม่ือ
เปรียบเทียบสัดส่วนของผูท่ี้ตั้งใจเดินมำหยิบเข็มกลดัเพื่อแสดงเจตนำรมณ์สนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมน้ี คิด
เป็นร้อยละ 24.66 จำกผูท่ี้เขำ้ร่วมกิจกรรมจ ำนวน 300 คน  
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ผลกำรจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติักำรระดบัหมู่บำ้น 
กำรจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติักำรระดบัหมู่บำ้นน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจำกเหตุผลท่ีว่ำ กำรเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิ

ยุติธรรมนั้นไม่อำจเกิดข้ึนไดเ้พียงกำรส่งเสริมให้ผูน้  ำและผูท่ี้จะลงสมคัรรับเลือกตั้งไม่ใช้เงินเป็นเคร่ืองมือใน
กำรแข่งขนัทำงกำรเมืองแต่ใช้ควำมดีและนโยบำยเป็นหลกัเท่ำนั้น แต่วำ่เง่ือนไขส ำคญัอยูท่ี่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งใน
ชุมชนท่ีตอ้งมีส ำนึกควำมเป็นพลเมือง ใชเ้หตุผลพิจำรณำเลือกผูน้ ำจำกผลงำนและนโยบำยมำกกวำ่กำรยดึมัน่ใน
ตวับุคคลหรือทรัพยสิ์นเงินทองท่ีผูส้มคัรมอบให้ ดว้ยเหตุน้ี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติักำรในระดบัหมู่บำ้นจึง
ไดรั้บกำรจดัข้ึน โดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี     

1) เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจให้แก่คนในชุมชนเก่ียวกบัควำมเป็นพลเมืองและกำรมีส่วนร่วมของ

พลเมืองในระบอบประชำธิปไตย ในกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็และสร้ำงประชำธิปไตยท่ีมีคุณภำพ 

ผำ่นกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ ร่วมกนัเลือกผูน้ ำท่ีดีและส่งเสริมกำรเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยติุธรรมในทุกระดบั 

เป็นตน้ เพรำะผูมี้สิทธิเลือกตั้งคือเง่ือนไขส ำคญัท่ีจะช่วยใหก้ำรเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธ์ิยติุธรรม        

2) เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกบัคนในชุมชนตั้งแต่เร่ิมตน้ด ำเนินโครงกำร และเพื่อคน้หำควำมตอ้งกำร

ของชุมชนในกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง และแนวทำงกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งจำกมุมมองของ

คนในชุมชน  

ส ำหรับกิจกรรมและกระบวนกำรจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติักำรน้ีประกอบดว้ย กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจใน
ควำมส ำคญัของควำมเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย ควำมเก่ียวขอ้งของกำรเมืองภำคพลเมืองกบักำรเมือง
ภำคผูแ้ทน ขอ้ดี ขอ้เสียของกำรเลือกตั้งท่ีไม่บริสุทธิยุติธรรม จำกนั้นนั้นเป็นช่วงของกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้  
โดยผูว้ิจยัจะใชชุ้ดค ำถำมในกำรน ำกระบวนกำร โดยเป็นชุดค ำถำมเดียวกนักบัชุดท่ีผูว้ิจยัใชใ้นกำรสนทนำกลุ่ม
ของผูน้ ำทอ้งท่ีผูน้ ำทอ้งถ่ินและปรำชญช์ำวบำ้น ประกอบดว้ยค ำถำม 3 ขอ้  

1. “ชุมชนเขม้แข็งตำมควำมคิดของท่ำนเป็นอยำ่งไร “ชุมชนเขม้แข็ง” ท่ีท่ำนอยำกให้เกิดข้ึน ควรเป็น

อยำ่งไร” 

2.  “ท่ำนคิดวำ่ชุมชนของท่ำนมีตน้ทุนทำงสังคมหรือมีขอ้ดีอะไรบำ้ง” 

3.  “หำกตอ้งกำรสร้ำงชุมชนของท่ำนใหเ้ขม้แขง็ควรด ำเนินกำรอยำ่งไร” 

โดยระหว่ำงกำรระดมควำมคิดเห็นผูว้ิจยัจะใช้กำรสังเกตและจดบนัทึกส่ิงท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงกำรท ำ
กิจกรรมรวมทั้งจดค ำตอบของผูท่ี้เขำ้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติักำรไวบ้รกระดำษฟลิปชรำท (flip chart) เพื่อให้ทุก
ฝ่ำยไดเ้ห็นประเด็นท่ีไดรั้บกำรน ำเสนอพร้อมกนัเพื่อเรียนรู้ร่วมกนัและเพื่อแสวงหำมติของท่ีประชุมร่วมกนั
ต่อไป  
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นอกจำกนั้น เม่ือส้ินสุดกำรประชุมเชิงปฏิบติักำร ผูว้จิยัจะด ำเนินกำรวดัควำมรู้ควำมเขำ้ใจของผูเ้ขำ้ร่วม
ประชุมเชิงปฏิบติักำรดว้ย โดยใชแ้บบทดสอบควำมรู้ควำมเขำ้ใจ ซ่ึงแบบสอบถำมน้ีผูว้ิจยัจะเก็บก่อนและหลงั
กำรประชุมเชิงปฏิบติักำรเพื่อน ำผลท่ีไดม้ำเปรียบเทียบกนัว่ำผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติักำรมีควำมรู้เพิ่มข้ึน
หรือไม่เพียงใด รวมไปถึงมีควำมคิดเห็นต่อโครงกำรน้ีเช่นใด เน่ืองจำกผูเ้ขำ้ร่วมบำงคนอำจไม่กลำ้แสดงควำม
คิดเห็นต่อสำธำรณะชน กำรใชแ้บบสอบถำมจึงเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนอีกประกำร 

ผลกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรท่ีเกิดข้ึน พบวำ่ ผูว้จิยัสำมำรถจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติักำรระดบั
หมู่บำ้นไดท้ั้งส้ิน 8 จำก 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ทั้งน้ีเป็นเพรำะเม่ือภำยหลงักำรสนทนำกลุ่มร่วมกบัผูน้ ำ
ชุมชนเพื่อทบทวนผลกำรด ำเนินโครงกำรและสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปัจจุบนั พบวำ่ กำรเลือกตั้งระดบัชำติ
และกำรเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินยงัไม่อำจก ำหนดไดอ้ยำ่งแน่ชดั ขณะท่ี บำ้นโคกก่อง หมู่ท่ี 2 ผูใ้หญ่บำ้นก ำลงัจะ
หมดวำระ จึงอำจใช้พื้นท่ีแห่งน้ีเป็นพื้นท่ีทดลองผลกำรด ำเนินโครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมกำร
เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงเพื่อเสริมสร้ำงควำมสมำนฉนัทแ์ละน ำสู่ชุมชนเขม้แขง็แทน เพื่อเป็นแบบอยำ่งให้แก่
กำรเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินและกำรเลือกตั้งในระดบัทอ้งท่ีอ่ืนๆต่อไป จึงเป็นเหตุให้มีกำรปรับแผนซ่ึงจะกล่ำวถึง
อยำ่งละเอียดในกำรปฏิบติักำรขั้นต่อไป  

ส ำหรับหมู่บำ้นท่ีผูว้จิยัไดมี้ปฏิบติักำรทั้ง 8แห่ง ประกอบดว้ย  
หมู่ท่ี 1 บำ้นดงเคง็นอ้ย จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2560 ณ ศำลำวดักำรเปรียญวดัดงเคง็นอ้ย มีผูเ้ขำ้ร่วม

จ ำนวน  70 คน ตำมเป้ำหมำย 
หมู่ท่ี 2 บำ้นโคกก่อง จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2560 ณ ศำลำประชำคม SML มีผูเ้ขำ้ร่วมจ ำนวน 120 

คน ตำมคำดหมำย 
หมู่ท่ี 3 บำ้นโคกพิลำ จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2560 ณ ศำลำกำรเปรียญวดัโคกพิลำ มีผูเ้ขำ้ร่วมจ ำนวน 

200 คน ตำมเป้ำหมำย 
หมู่ท่ี 4 บำ้นเขียดเหลือง จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2560 ณ ศำลำประชำคม SML มีผูเ้ขำ้ร่วมจ ำนวน  

70 คน ตำมเป้ำหมำย 
หมู่ท่ี 5 บำ้นโคกสง่ำ จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2560 ณ ศำลำประชำคม หมู่ท่ี 5  มีผูเ้ขำ้ร่วมจ ำนวน  

100 คน ตำมเป้ำหมำย 
หมู่ท่ี 9 บำ้นดงเค็งแสบง  จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 สิงหำคม 2560 ณ ศำลำวดับำ้นแสดง หมูท่ี 9 มีผูเ้ขำ้ร่วม

จ ำนวน  60  คน ตำมเป้ำหมำย 
หมู่ท่ี 10 บำ้น บำ้นคุยมำตย ์  จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2560 ณ ศูนยข์อ้มูลประจ ำหมู่บำ้น  มีผูเ้ขำ้ร่วม

จ ำนวน  50 คน ต ่ำกวำ่เป้ำหมำย อำจเน่ืองจำกสภำพอำกำศของวนัจดังำนท่ีมีฝนตก  
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หมู่ท่ี 11 บำ้นหวำ่นไฟหนองโสก  จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2560 ณ ศำลำกำรเปรียญวดัหว่ำนไฟ
หนองโสก  มีผูเ้ขำ้ร่วมจ ำนวน  30 คน ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย เน่ืองจำกมีหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนเขำ้มำจดังำนในวนั
เดียวกนั  

โดยผลกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรพบว่ำ ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติักำรส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจและ
แสดงควำมคิดเห็นต่อค ำถำมทั้ง 3 ขอ้ โดยสรุปดงัน้ี  

หมู่ที ่1 ได้ข้อสรุปจากการแสดงความคิดเห็นดังนี ้ 
1.1 “ชุมชนเข้มแข็งตามความคิดของท่านเป็นอย่างไร “ชุมชนเข้มแข็ง” ทีท่่านอยากให้เกดิขึน้ ควรเป็น

อย่างไร”  

ชุมชนเขม้แข็ง คือ ชุมชนท่ีมีควำมสำมคัคีไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย มีควำมร่วมแรงร่วมใจกนั ไม่ใช่ “เงิน

ไม่มำกำไม่เป็น” ผูน้ ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซ่ือสัตย ์และอยำกใหค้นในชุมชนใหค้วำมร่วมมือ   

1.2 “ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีต้นทุนทางสังคมหรือมีข้อดีอะไรบ้าง” 

ควำมเขม้แขง็ของผูน้ ำและควำมร่วมมือของคนในชุมชน 
1.3 “หากต้องการสร้างชุมชนของท่านให้เข้มแข็งควรด าเนินการอย่างไร” 

ตอ้งมีกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งจริงจงั ให้ควำมรู้แก่ประชำชน ปลูกจิตส ำนึกให้ประชำชน มีกำร

รณรงค์อย่ำงต่อเน่ือง เช่น โดยกำรจดัท ำป้ำยไวนิลส ำหรับรณรงค์โดยระบุขอ้ควำมอำทิ “ชุมชน 

บำ้นดงเคง็นอ้ยไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง” เพื่อติดหนำ้หมู่บำ้นในทุกหมู่บำ้น โดยพร้อมเพรียงกนั เป็นตน้ 

จดัใหมี้กำรปฏิญำณตนวำ่จะไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงต่อหนำ้พระ พอ่แม่บอกต่อสอนลูก  
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ภาพกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในหมู่ที ่1 บ้านดงเค็งน้อย 
เม่ือวนัที ่22 เมษายน 2560 ณ ศาลาวดัการเปรียญวดัดงเค็งน้อย 
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หมู่ที ่2 ได้ข้อสรุปจากการแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1 “ชุมชนเข้มแข็งตามความคิดของท่านเป็นอย่างไร “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่ท่านอยากให้เกิดขึ้น ควร

เป็นอย่างไร” 

ชุมชนเขม้แข็ง คือ ชุมชนท่ีมีควำมร่วมแรงร่วมใจกนั ผูน้ ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำให้ดูเป็นตวัอย่ำง  

มีควำมซ่ือสัตย ์ตรวจสอบได้ คนในชุมชนมีศีลธรรม ประกอบอำชีพสุจริต มีควำมเสียสละ มีควำม

พอเพียง พึ่งพำตนเอง  

1.2 “ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีต้นทุนทางสังคมหรือมีข้อดีอะไรบ้าง” 

ควำมร่วมมือของคนในชุมชน หมู่บำ้นสะอำด ผูค้นมีกำรศึกษำ และมีกำรอนุรักษว์ฒันธรรมดำ้นดนตรี
และศิลปินพื้นบำ้น อำทิ พิน แคน เป็นตน้ 
1.3 “หากต้องการสร้างชุมชนของท่านให้เข้มแข็งควรด าเนินการอย่างไร” 

ส ำหรับแนวทำงกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งท่ีชำวบำ้นโคกก่องเสนอ ประกอบดว้ย กำรท่ีคนในชุมชน 
ร่วมแรงร่วมใจกนั มีควำมสำมคัคี ไม่อิจฉำริษยำกนั สมำนฉนัท ์ไม่แบ่งแยก รู้จกัแบ่งปัน ไม่แบ่งพรรค
แบ่งพวก โดยส่ิงเหล่ำน้ีสำมำรถเร่ิมตน้จำกตนเองได ้และโดยกำรเลือกคนดีมำเป็นผูแ้ทน ดำ้นกิจกรรม
เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงนั้น นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรสร้ำงชุมชนท่ีสมำนฉนัทไ์ด ้ตอ้งมีกำรรณรงค ์
บอกต่อ พูดจริงท ำจริง “คนดีไม่ใช่เอำเงินมำแจก” และตอ้งมีกำรประชำสัมพนัธ์อยำ่งถูกตอ้งทัว่ถึงและ
บ่อยๆ   
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ภาพกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในหมู่ที ่2 บ้านโคกก่อง  
เม่ือวนัที ่2 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม SML  
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หมู่ที ่3 ได้ข้อสรุปจากการแสดงความคิดเห็นดังนี ้
3.1 “ชุมชนเข้มแข็งตามความคิดของท่านเป็นอย่างไร “ชุมชนเข้มแข็ง” ทีท่่านอยากให้เกดิขึน้ ควรเป็น

อย่างไร” 

ชุมชนเขม้แข็งคือชุมชนท่ีมีควำมสำมคัคี ไม่แบ่งพกัแบ่งพวก มีเศรษฐกิจดี พึ่งพำตนเองได ้มีกำร

พฒันำอยำ่งเตม็ท่ี 

3.2 “ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีต้นทุนทางสังคมหรือมีข้อดีอะไรบ้าง” 

มีผูน้  ำท่ีเขม้แขง็ คนในชุมชนมีควำมรู้ และพร้อมใหค้วำมร่วมมือกบัผูน้ ำ 
3.3 “หากต้องการสร้างชุมชนของท่านให้เข้มแข็งควรด าเนินการอย่างไร” 

เขำ้ร่วมโครงกำรเลือกตั้งสมำนฉันท์ไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง ให้ควำมร่วมมือกบัผูน้ ำ มีกำรรณรงค์

ต่อเน่ือง 

ภาพกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในหมู่ที ่3 บ้านโคกพลิา  
เม่ือวนัที ่23 เมษายน 2560 ณ ศาลาการเปรียญวดัโคกพลิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

หมู่ที ่4 ได้ข้อสรุปจากการแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1 “ชุมชนเข้มแข็งตามความคิดของท่านเป็นอย่างไร “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่ท่านอยากให้เกิดขึ้น ควร

เป็นอย่างไร” 

ชำวบำ้นเขียดเหลืองมองวำ่ชุมชนท่ีมีควำมเขม้แข็งนั้น ตอ้งเป็นชุมชนท่ีมีควำมเสียสละ มีควำมสำมคัคี 

ร่วมมือกนั มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรรม ไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง ร่วมกนัแก้ไขปัญหำ ปลอดยำเสพติด 

ประชำชนพออยูพ่อกินและพึ่งพำตนเองได ้  

1.2 “ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีต้นทุนทางสังคมหรือมีข้อดีอะไรบ้าง” 

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมกล่ำวว่ำในบำ้นเขียดเหลือประกอบด้วย ปรำชญ์ชำวบำ้นในหลำยดำ้น อำทิ ปรำชญ์

เคร่ืองดนตรีแคน มีผูท่ี้มีจิตอำสำ และผูน้ ำท่ีเขม้แข็ง อีกดำ้นท่ีผูว้จิยัสังเกตเห็นอยำ่งชดัเจนคือกำรท่ีบำ้น

มีกำรวำงกฎกติกำในกำรอยูร่่วมกนั อำทิ กำรห้ำมน ำววัควำยข้ึนบนถนน กำรห้ำมเผำขยะหนำ้บำ้น กำร

ห้ำมทะเลำะวิวำทเม่ือมีงำนในหมู่บำ้น กำรห้ำมรถแต่งเสียงดงัวิ่งในหมู่บำ้น และในฤดูเก็บเก่ียวห้ำม

ปล่อยน ้ำ จะมีโทษปรับ ตั้งแต่ 300-3,000 บำทแลว้แต่กรณี 

1.3 “หากต้องการสร้างชุมชนของท่านให้เข้มแข็งควรด าเนินการอย่างไร” 

ผูท่ี้เขำ้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติักำร ไดเ้สนอแนวทำงกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งหลำยแนวทำง โดยหลกั

แลว้คือ กำรเลือกคนดี คนเก่ง มีควำมรู้ควำมสำมำรถเขำ้มำพฒันำชุมชน โดยทำงหน่ึงท่ีท ำไดคื้อกำรไม่

ซ้ือสิทธิขำยเสียงและไม่รับส่ิงของเงินทองจำกผูส้มคัร มีจิตส ำนึก ใชก้ำรแข่งขนักนัดว้ยนโยบำย โดย

เร่ิมตน้จำกตนเองและตอ้งบอกต่อลูกหลำนในเร่ืองน้ี ทำ้ยท่ีสุดคือก ำหนดเร่ืองน้ีไวใ้นธรรมนูญหมู่บำ้น  
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ภาพกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในหมู่ที ่4 บ้านเขียดเหลือง  
เม่ือวนัที ่27 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม SML 
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หมู่ที ่5 ได้ข้อสรุปจากการแสดงความคิดเห็นดังนี ้
5.1 “ชุมชนเข้มแข็งตามความคิดของท่านเป็นอย่างไร “ชุมชนเข้มแข็ง” ทีท่่านอยากให้เกดิขึน้ ควรเป็น

อย่างไร” 

ชุมชนมีควำมเขม้แขง็ ผูน้ ำ เป็นคนดีมีควำมสำมำรถ มีคุณธรรม 

5.2 “ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีต้นทุนทางสังคมหรือมีข้อดีอะไรบ้าง” 

มีผู้น าทีเ่ข้มแข็ง  

 ผูน้ ำชุมชนมีควำมเขม้แขง็ คนในชุมชนพร้อมใหค้วำมร่วมมือกบัผูน้ ำ  
5.3 “หากต้องการสร้างชุมชนของท่านให้เข้มแข็งควรด าเนินการอย่างไร” 

ผลกำรประชุมพบว่ำก่อนท่ีจะมีกำรระดมควำมคิดเห็นต่อแนวทำงกำรส่งเสริมควำมเขม้แข็ง
ของชุมชนผำ่นกำรท ำกิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงนั้น มีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมบำงส่วนมีขอ้สงสัยวำ่
“หำกรับเงินมำแลว้ไม่กำจะบำปหรือไม่” และ หำกมีในกำรเลือกตั้งคร้ังต่อไปไม่มีกำรจ่ำยเงิน คนใน
ชุมชนจะปรับตวัไดห้รือไม่ดว้ย  

โดยผูว้ิจยัไดเ้ปิดโอกำสให้คนในชุมชนไดร่้วมกนัหำค ำตอบ กระทัง่ไดแ้นวทำงกำรส่งเสริม
ชุมชนเขม้แข็งดงัน้ี เร่ิมจำกกำรให้ควำมรู้แก่คนในชุมชนให้รู้จกัสิทธิหน้ำท่ีของตน และให้ควำมรู้แก่
ชำวบำ้นวำ่ หำกรับเงินจะมีควำมผิดอยำ่งไร ตอ้งปรับเปล่ียนทศันคติของผูมี้สิทธิเลือกตั้งวำ่กำรเลือกตั้ง
นั้นเป็นกำรกำกบำทเท่ำนั้นไม่มีเงินก็กำได ้และตอ้งศึกษำดูคนดี โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งตอ้งท ำใหค้นสูงอำยุ
เขำ้ใจและปรับตวัให้ทนั บอกต่อในเร่ืองไม่แจกไม่รับ  ผูส้มคัรและประชำชนจะตอ้งช่วยกนั เคำรพ
กฎหมำย ให้เกียรติตนเองไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง ใชค้วำมดี เปิดโอกำสให้ผูส้มคัรไดแ้สดงควำมดีของตน 
รักษำควำมซ่ือสัตยท์ั้งผูส้มคัรและผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ใหก้็ไม่รับ ข้ึนป้ำยไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง รณรงคใ์หก้ำร
ซ้ือสิทธิขำยเสียง ตอ้งพูดใหค้นสูงอำยุเขำ้ใจ ใหส้มำชิกสภำเทศบำลแสดงควำมคิดเห็นเร่ืองกำรเลือกตั้ง
ไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงอยำ่งต่อเน่ือง     
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ภาพกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในหมู่ที ่5 บ้านโคกสง่า  
เม่ือวนัที ่19 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที ่5   
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หมู่ที ่9 ได้ข้อสรุปจากการแสดงความคิดเห็นดังนี ้
9.1 “ชุมชนเข้มแข็งตามความคิดของท่านเป็นอย่างไร “ชุมชนเข้มแข็ง” ทีท่่านอยากให้เกดิขึน้ ควรเป็น

อย่างไร” 

ชุมชนเขม้แขง็คือ ชุมชนท่ีมีควำมเป็นอยูท่ี่ดี คนในชุมชนสำมคัคีกนั มีผูน้  ำท่ีเขม้แขง็ 
9.2 “ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีต้นทุนทางสังคมหรือมีข้อดีอะไรบ้าง” 

มีกำรอนุรักษว์ฒันธรรม คนในชุมชนเขำ้วดัท ำบุญ  มีผูน้ ำท่ีดี  
9.3 “หากต้องการสร้างชุมชนของท่านให้เข้มแข็งควรด าเนินการอย่างไร” 

ตอ้งมีกำรใหค้วำมรู้แก่ชำวบำ้น ผูน้ ำตอ้งมีควำมซ่ือสัตย ์ท ำควำมดี ไม่ใหเ้งิน ใหเ้งินก็ไม่รับ รับก็ไม่

เลือก หำกให้ตอ้งให้มำกๆจนตั้งตวัได ้ตอ้งมีกำรบอกต่อลูกหลำน ท ำควำมเขำ้ใจกบัผูสู้งอำยุ และ

ทุกอยำ่งเร่ิมตน้จำกตนเอง 

ภาพกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในหมู่ที ่9 บ้านดงเค็งแสบง 
เม่ือวนัที ่20 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาวดับ้านแสดง 
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หมู่ที ่10 ได้ข้อสรุปจากการแสดงความคิดเห็นดังนี ้
1.1   “ชุมชนเข้มแข็งตามความคิดของท่านเป็นอย่างไร “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่ท่านอยากให้เกิดขึ้น ควร

เป็นอย่างไร” 

ชุมชนท่ีมีควำมสำมคัคี รักกนั ร่วมใจกนั ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก  ร่วมมือร่วมใจท ำกิจกรรมเดินหนำ้

ไปดว้ยกนั รับฟังควำมคิดเห็นของกนัและกนัต่อตำ้นทุจริตไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง  

1.2    “ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีต้นทุนทางสังคมหรือมีข้อดีอะไรบ้าง” 

เป็นชุมชนท่ีมีกองทุนหมู่บำ้น มีทุนออมทรัพย ์เป็นชุมชนสีขำว ปลอดยำเสพติด คนในชุมชนเขำ้วดั

ท ำบุญตำมประเพณี ใจบุญ 

1.3    “หากต้องการสร้างชุมชนของท่านให้เข้มแข็งควรด าเนินการอย่างไร” 

เลือกผูน้ ำท่ีดี ซ่ือสัตย ์เป็นแบบอย่ำง มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ พูดจริง ท ำจริง ซ่ือสัตยต่์อตนเอง ไปเลือกตั้ง

โดยไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง และร่วมกนัรักษำวฒันธรรมท่ีดี และร่วมกนัรณรงคต่์อตำ้นกำรทุจริต   
 

ภาพกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในหมู่ที ่10 บ้านคุยมาตย์ 
เม่ือวนัที ่1 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลประจ าหมู่บ้าน 
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หมู่ที ่11 ได้ข้อสรุปจากการแสดงความคิดเห็นดังนี ้
11.1 “ชุมชนเข้มแข็งตามความคิดของท่านเป็นอย่างไร “ชุมชนเข้มแข็ง” ทีท่่านอยากให้เกดิขึน้ ควรเป็น

อย่างไร” 

ผลกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรไดข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัชุมชนเขม้แข็งตำมมุมมองของชำวบำ้นหวำ่งไฟ

หนองโสก คือ เป็นชุมชนท่ีช่วยกนัพฒันำชุมชนจริงๆ  คนในชุมชนตั้งจิตใจให้เป็นสำธำรณะ มี

จริยธรรม ในตวัเอง เลือกตั้งผูน้  ำท่ีดี ใชชี้วิตพอเพียง เพรำะหำกพอเพียงแลว้ก็ไม่ตอ้งรอรับเงินจำก

ใคร 

11.2  “ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีต้นทุนทางสังคมหรือมีข้อดีอะไรบ้าง” 

มีกำรรวมกลุ่มของคนในชุมชน จิตอำสำ ท ำประโยชน์ส่วนรวม และมีกลุ่มโรงสีของหมู่บำ้น  
11.3  “หากต้องการสร้างชุมชนของท่านให้เข้มแข็งควรด าเนินการอย่างไร” 

ไม่รับเงินจำกผูส้มคัร แจกก็ไม่รับ ให้ก็ไม่รับ รับมำแล้วก็ไม่เอำ ไม่แจก ก็ไม่รับ และ
เร่ิมตน้จำกตนเอง เป็นตวัอย่ำงท่ีดี ท ำอะไรตอ้งคิดก่อน  มีจริยธรรม ในตวัเอง ตอ้งด ำเนินชีวิต
พอเพียง หำกพอเพียงแลว้ก็ไม่ตอ้งรอรับเงินจำกใคร บอกต่อเล่ำต่อว่ำส่ิงท่ีไม่ดีคืออะไร ไม่อิจฉำ
ริษยำกนั รู้จกัแบ่งปัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 

 

ภาพกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในหมู่ที ่11 บ้านหว่านไฟหนองโสก 
เม่ือวนัที ่28 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวดัหว่านไฟหนองโสก 

 
ผลจำกกำรจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติักำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัแนวทำงกำร

ส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ ไดข้อ้สรุปโดยรวมดงัน้ี   
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ค าถาม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.9 ม.10 ม.11 
ชุมชน
เข้มแข็ง
ควรเป็น
อย่างไร 

ชุมชนท่ีมีควำม
สำมคัคีไม่แบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ำย ร่วมแรงร่วมใจ 
ผูน้ ำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ซ่ือสตัย ์

ชุมชนท่ีร่วมแรงร่วม
ใจกนั ผูน้ ำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ซ่ือสตัย์
ตรวจสอบได ้คนใน
ชุมชนมีคุณธรรม 
เสียลสะและพึ่งตนเอง 

ชุมชนท่ีมีควำม
สำมคัคี ไม่แบ่ง
พกัแบ่งพวก มี
เศรษฐกิจดี พ่ึงพำ
ตนเองได ้มีกำร
พฒันำอยำ่งเตม็ท่ี 

ชุมชนท่ีมีควำม
เสียสละสำมคัคี 
ร่วมมือกนั  
มีคุณธรรม ไม่ซ้ือ
สิทธิขำยเสียง และ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหำ 
พึ่งพำตนเองได ้  

ชุมชนท่ีมีควำม
เขม้แขง็ ผูน้ ำดีมี
ควำมสำมำรถและมี
คุณธรรม 
 

ชุ ม ช น ท่ี มี ค ว ำ ม
เ ป็นอยู่ ท่ี ดี  คนใน
ชุมชนสำมคัคีกนั มี
ผูน้ ำท่ีเขม้แขง็ 
 

ชุมชนท่ีมีควำม
สำมคัคี ไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก  
ร่วมมือร่วมใจท ำ
กิจกรรม รับฟัง
ควำมคิดเห็นของ
กนัและกนัต่อตำ้น
ทุจริตไม่ซ้ือสิทธิ
ขำยเสียง  

ชุมชนท่ีช่วยกนั
พฒันำ คนในชุมชน
มีจิตสำธำรณะ ผูน้ ำ
ดี มีจริยธรรม 
พอเพียง 

แนวทาง
ส่งเสริม
ชุมชน
เข้มแข็ง 
เป็น
อย่างไร 

1.บงัคบัใชก้ม.จริงจงั 
2.ใหค้วำมรู้ประชำชน 
3.รณรงคต์่อเน่ือง 
เช่น ท ำไวนิลติดทุก
หมู่บำ้น 
4.ปฏิญำณต่อหนำ้
พระ 
5.พอ่แม่บอกลูก 

ไม่อิจฉำริษยำ ไม่แบ่ง
ฝักแบ่งฝ่ำย รู้จกั
แบ่งปัน ร่วมแรงร่วม
ใจ และมีผูน้ ำท่ีดี 

เขำ้ร่วมโครงกำร
เลือกตั้ง
สมำนฉนัทไ์ม่ซ้ือ
สิทธิขำยเสียง ให้
ควำมร่วมมือกบั
ผูน้ ำ มีกำรรณรงค์
ต่อเน่ือง 

เลือกคนดีคนเก่งมี
ควำมรู้
ควำมสำมำรถเป็น
ผูน้ ำ คนในชุมชนมี
ส ำนึกไม่ซ้ือสิทธิ
ขำยเสียงก ำหนดไว้
ในธรรมนูญฯ 

ใหค้วำมรู้แก่
ชำวบำ้น ปรับ
ทศันคติเร่ืองกำร
เลือกตั้งโดยเฉพำะ
กบัผูสู้งอำย ุเนน้
เลือกผูน้ ำท่ีดี ข้ึน
ป้ำยรณรงคไ์ม่ซ้ือ
สิทธิขำยเสียง 

ใหค้วำมรู้แก่
ชำวบำ้น ผูน้ ำมี
ควำมซ่ือสตัย ์ท ำ
ควำมดี ใหเ้งินก็ไม่
รับ รับก็ไม่เลือก ท ำ
ควำมเขำ้ใจกบั
ผูสู้งอำย ุและเร่ิมตน้
จำกตนเอง 

เลือกผูน้ ำท่ีดี 
ซ่ือสตัย ์เป็น
แบบอยำ่ง เอ้ือเฟ้ือ 
พดูจริง ท ำจริง 
ซ่ือสตัย ์ ไม่ซ้ือ
สิทธิขำยเสียง 
ต่อตำ้นกำรทุจริต   

คิดก่อนท ำ  ไม่ รับ
เ งิ น  รั บ เ งิ น ก็ ไ ม่
เลือก รู้จักแบ่งปัน  
ไม่อิจฉำริษยำ ไม่
แบ่งพรรคแบ่งพวก 

ทุนทาง
สังคมใน
ชุมชนของ
ท่าน  
คืออะไร 

ควำมเขม้แขง็ของผูน้ ำ 
กำรร่วมแรงร่วมใจกนั
ของคนในชุมชน 

คนในชุมชนร่วมแรง
ร่วมใจ  หมู่บำ้น
สะอำด คนในชุมชนมี
กำรศึกษำ 
มีกำรอนุรักษ์
วฒันธรรม 

ผูน้ ำเขม้แขง็ คน
ในชุมชนมีควำมรู้ 
และพร้อมให้
ควำมร่วมมือกบั
ผูน้ ำ 
 

มีปรำชญช์ำวบำ้น
หลำยดำ้น ผูน้ ำ
เขม้แขง็ มีจิตอำสำ 
มีกติกำในกำรอยู่
ร่วมกนั 

ผูน้ ำเขม้แขง็ คนใน
ชุมชนพร้อมให้
ควำมร่วมมือกบั
ผูน้ ำ  
 

มี ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์
ว ัฒนธรรม คนใน
ชุมชนเขำ้วดัท ำบุญ  
มีผูน้ ำท่ีดี  
 

มีกองทุนหมู่บำ้น 
มีออมทรัพย ์เป็น
ชุมชนสีขำว
ปลอดยำเสพติด 
คนในชุมชนใจ
บุญ 

มีกำรรวมกลุ่มคน
ในชุมชน มีจิตอำสำ 
ท ำประโยชน์
ส่วนรวม มีโรงสี
ของชุมชน 
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จำกตำรำงสรุปนิยำมชุมชนเขม้แข็งท่ีคนในชุมชนพึงปรำรถนำและแนวทำงส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง
ขำ้งตน้ จะเห็นไดว้ำ่เม่ือกล่ำวถึงชุมชนเขม้แข็งแลว้ ประชำชนในเทศบำลต ำบลปอภำรทั้ง 8 หมู่ มองชุมชนท่ีมี
ควำมเขม้แขง็ในลกัษณะท่ีคลำ้ยคลึงกนั ดงัน้ี 

ชุมชนเขม้แขง็ท่ีพึงปรำรถนำของประชำชนในเทศบำลต ำบลปอภำร 
1. เป็นชุมชนท่ีมีควำมสำมคัคี ร่วมแรงร่วมใจ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย เสียสละ มีจิตอำสำ คนในชุมชน

ร่วมมือกนั 

2. มีผูน้ ำท่ีดี มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ มีคุณธรรม ซ่ือสัตย ์ตรวจสอบได ้ 

3. หมู่บำ้นไดรั้บกำรพฒันำต่อเน่ือง มีเศรษฐกิจท่ีดี พออยูพ่อกิน พึ่งพำตนเองได ้

เม่ือกล่ำวในแง่น้ีแลว้กำรส่งเสริมให้ชุมชนมีควำมเขม้แข็งขำ้งตน้นั้นส่วนใหญ่เนน้ท่ีความสามัคคีของ
คนในชุมชน และกำรพฒันำชุมชนให้คนในชุมชนพึ่งพำตนเองได ้ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกบัการมีผู้น าที่ดี และ
คนในชุมชนให้ความร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมทั้งส้ิน ดว้ยเหตุน้ี ผลจำกกำรระดมควำมคิดเห็นในส่วนของ
แนวทำงกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็จึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

แนวทำงส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ จำกมุมมองของประชำชนในเทศบำลต ำบลปอภำร 
1. ตอ้งมีผูน้ ำท่ีดี มีควำมรู้มีควำมสำมำรถ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรวจสอบได ้ท ำเพื่อชุมชน  

2. ตอ้งให้ควำมรู้แก่คนในชุมชน ตอ้งปรับทศันคติเร่ืองบทบำทหน้ำท่ีควำมเป็นพลเมืองแก่คนใน

ชุมชนใหมี้ส่วนร่วม รวมไปถึงใหมี้กำรพึ่งพำตนเองมำกยิง่ข้ึน 

แมเ้ร่ืองกำรซ้ือสิทธิขำยเสียงจะไม่ไดรั้บกำรกล่ำวถึงในฐำนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำจำกประชำชนทุก
หมู่บำ้น กระนั้นปฏิเสธไม่ไดว้่ำกำรไดม้ำซ่ึงผูน้ ำท่ีดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณธรรมนั้น กำรเลือกตั้งท่ี
บริสุทธ์ิยุติธรรมและพิจำรณำท่ีผลงำนเป็นหลักไม่ใช่พิจำรณำจำกตวับุคคลในฐำนะญำติหรือคนรู้จกัหรือ
ทรัพยสิ์นเงินทองท่ีผูส้มคัรมอบให้ ก็เป็นหนทำงท่ีจะช่วยให้คนในชุมชนไดผู้น้  ำชุมชนท่ีดีไดชุ้มชนท่ีมีควำม
สำมคัคีและมีควำมเขม้แขง็ไดใ้นท่ีสุด  

ดงันั้น เม่ือพบว่ำมุมมองต่อเร่ืองชุมชนเขม้แข็งท่ีพึงปรำรถนำของคนในชุมชนไม่ไดแ้ตกต่ำงจำกผูน้ ำ
ชุมชน ในเร่ืองท่ีมองว่ำชุมชนเขม้แข็งคือชุมชนท่ีมีควำมสำมคัคีระหว่ำงคนในชุมชนมีกำรร่วมมือกนัในกำร
พฒันำชุมชน และโดยท่ีมองว่ำแนวทำงกำรสร้ำงชุมชนเขม้แข็งดงักล่ำงตอ้งประกอบดว้ยสองส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่วนของกำรไดม้ำซ่ึงผูน้ ำท่ีดี และส่วนของกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ใหแ้ก่ประชำชน ดงันั้น ผูว้จิยัและผูน้ ำชุมชนจึง
ไดน้ ำเสนอแนวคิดในกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ผำ่นกิจกรรม “เลือกตั้งสมำนฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง” ซ่ึง
เป็นกำรรณรงคใ์หเ้กิดกำรเลือกตั้งท่ีบริสิทธ์ิยติุธรรมไม่มีกำรซ้ือสิทธิขำยเสียง เพื่อลดปัญหำกำรแข่งขนักนัอยำ่ง
รุนแรง กำรแยง่ชิงมวลชน อนัเป็นเหตุผลส ำคญัของกำรสร้ำงควำมแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ำยระหวำ่งคนในชุมชน 
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เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงผูน้ ำท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งแทจ้ริง อนัจะน ำพำชุมชนสู่กำรพฒันำและสู่ควำมเขม้แข็งได้
ในท่ีสุด  

ภำยหลังเสนอกิจกรรมดังกล่ำว พบว่ำคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีท่ำที “ปฏิเสธ” ต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรน้ี แต่ก็มีประชำชนบำงส่วนท่ีตอบรับกำรด ำเนินกิจกรรมเลือกตั้งสมำนฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงน้ี
เป็นอยำ่งดีโดยแสดงควำมคิดเห็นวำ่พวกเขำพร้อมท่ีจะให้ควำมร่วมมือ โดยหำกมีผูส้มคัรคนใดมำมอบเงินให้ 
ก็พร้อมท่ีจะปฏิเสธและไม่รับเงินเด็ดขำด อย่ำงไรก็ตำม ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมส่วนใหญ่ยงัไม่มีท่ำทีตอบรับหรือ
ปฏิเสธ สังเกตจำกค ำตอบท่ีว่ำ “หำกให้เงินก็รับแต่ไม่เลือก” หรือ “รับแต่ไม่เอำ”  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำพวกเขำ
ยงัคงค ำนึงถึงประโยชน์เร่ืองกำรรับเงินท่ีเคยไดม้ำแต่เดิมจึงท ำใหล้งัเลท่ีจะเขำ้ร่วมโครงกำร  

อยำ่งไรก็ตำม เม่ือมีผูว้จิยัและผูน้ ำทอ้งท่ี ผูน้  ำทอ้งถ่ิน และปรำชญช์ำวบำ้นไดเ้สนอแนวทำงกำรส่งเสริม
ชุมชนเขม้แข็งผำ่นกำรท ำกิจกรรมเลือกตั้งสมำนฉนัท์และไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง ผูท่ี้เขำ้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัใน
ระดบัหมู่บำ้น ไดมี้ขอ้เสนอต่อกำรด ำเนินกิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงใหป้ระสบควำมส ำเร็จดงัน้ี 

1. ใหค้วำมรู้แก่คนในชุมชน  

2. บงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งจริงจงั 

3. รณรงค์อย่ำงต่อเน่ือง เช่น โดยมีกำรจดัท ำป้ำยไวนิลติดทุกหมู่บำ้นว่ำหมู่บำ้นน้ีจะไม่ซ้ือสิทธิขำย

เสียง หรือกำรท่ีพอ่แม่บอกต่อลูก เป็นตน้ 

4. กำรปฏิญำณต่อหนำ้พระหรือส่ิงศกัด์ิสิทธิท่ีเป็นท่ีเคำรพนบัถือ 

 โดยผลกำรประชุมแสดงให้เห็นว่ำแนวทำงกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งในกิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิ
ขำยเสียงจำกมุมมองของคนในชุมชนนั้นมีควำมคล้ำยคลึงกันกับแนวทำงกำรส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งผ่ำน
กิจกรรมน้ีอนัเป็นมุมมองของผูน้ ำทอ้งท่ีผูน้  ำทอ้งถ่ินและปรำชญช์ำวบำ้น   

ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้จัดให้มีกำรท ำ
แบบทดสอบข้ึนด้วย เพื่อประเมินควำมเข้ำใจและเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนิน
โครงกำรส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผ่ำนกิจกรรมรณรงค์กำรเลือกตั้งสมำนฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง 
จำกมุมมองของคนในชุมชนโดยไดม้อบแบบสอบถำมให้แก่ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมท ำก่อนเร่ิมตน้กระบวนกำรและ
หลงัส้ินสุดกระบวนกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้   

กำรท ำแบบสอบถำมน้ี เป็นไปเพื่อทดสอบสมมติฐำนท่ีว่ำ กำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองโดยกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเพื่อน ำสู่กำรลงมือปฏิบติัและกำรมีพฤติกรรมควำมเป็นพลเมืองท่ีเหมำะสมนั้น
เก่ียวขอ้งกนัเพียงใด โดยแบบสอบถำมท่ีใชใ้นคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 กลุ่มค ำถำม คือ เร่ืองควำมรู้เก่ียวกบัควำม
เป็นพลเมืองและบทบำทของพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย และเร่ืองมุมมองต่อกำรด ำเนินกิจกรรมรณรงค์
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กำรเลือกตั้งสมำนฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงว่ำมีควำมเป็นไปได้มำกน้อยเพียงใดในต ำบลน้ี โดยผลจำก
แบบสอบถำมปรำกฏดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 คะแนนความรู้ความเข้าใจต่อความเป็นพลเมืองและบทบาทของพลเมืองในการมีส่วนร่วม
ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งและประชาธิปไตยทีม่ีคุณภาพ 

จำกแบบสอบถำมพบวำ่ผลคะแนนของผูท่ี้เขำ้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติักำรส่วนใหญ่มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน
เม่ือส้ินสุดกำรประชุมเชิงปฏิบติักำร อยำ่งไรก็ตำม สัดส่วนของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนไม่ไดสู้งมำก โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 1 
คะแนน ขณะท่ีมีบำงหมู่บำ้นท่ีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมไม่มีกำรเปล่ียนแปลงของค่ำคะแนนขณะท่ีบำงแห่งไดค้ะแนน
ลดลง ซ่ึงส่ิงน้ีอำจเป็นเพรำะผูว้ิจยัไม่อำจควบคุมตวัแปรท่ีส ำคญัได ้ซ่ึงก็คือ ลกัษณะของผูท่ี้เขำ้ร่วมประชุมท่ีมี
พื้นฐำนควำมรู้แตกต่ำงกนั บำ้งไม่สำมำรถอ่ำนออกเขียนได ้บำ้งสูงอำยไุม่สำมำรถท ำแบบทดสอบได ้แต่อยำ่งมี
ส่วนร่วมจึงท ำแบบเดำสุ่มไป บำ้งให้ผูอ่ื้นท ำให้ท ำให้ค  ำตอบเหมือนกนั จึงส่งผลให้ค่ำคะแนนไม่เพิ่มข้ึน ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีผูว้จิยัสังเกตจำกพฤติกรรมกำรท ำขอ้สอบของผูเ้ขำ้ร่วม  

อยำ่งไรก็ตำม ในส่วนของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนแมไ้ม่สูงมำกนกัแต่ก็นบัเป็นแนวโนม้ท่ีดีเพรำะส่ิงน้ีสะทอ้น
ให้เห็นว่ำผูเ้ขำ้ร่วมประชุมไดรั้บควำมรู้บำงอย่ำงเพิ่มมำกข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีผูว้ิจยัสังเกตเห็นจำกกำรมี
ส่วนร่วมของผูท่ี้เขำ้ร่วมประชุม ซ่ึงพบว่ำเร่ิมแรกในกำรเขำ้ร่วมประชุมส่วนใหญ่จะมีลกัษณะไม่ผ่อนคลำย 
สงสัยในท่ำทีของผูว้ิจยั อย่ำงไรก็ตำมเม่ือผ่ำนกระบวนกำรและไดรั้บฟังกำรบรรยำยไปสักพกัเร่ิมมีทีท่ำสนใจ
และหลงักำรบรรยำยมีผูส้นใจซกัถำมผูว้จิยัเก่ียวกบัโครงกำรมำกยิง่ข้ึน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมเขำ้ใจในเน้ือหำ
เพิ่มมำกข้ึนจึงเกิดค ำถำมและขอ้ซักถำม อย่ำงไรก็ตำม ค ำแนนท่ีเพิ่มข้ึนไม่มำกนกัน้ีก็สะทอ้นให้เห็นว่ำตอ้งมี
กระบวนกำรท่ีตอ้งปรับปรุงบำงประกำรเพื่อให้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติักำรไดรั้บควำมรู้เพิ่งมำกข้ึน ซ่ึงเม่ือ
ด ำเนินกำรมำระยะหน่ึงผูว้จิยัเร่ิมมีกำรปรับเปล่ียนใหเ้จำ้หนำ้ท่ีท่ีสำมำรถพูดคุยภำษำถ่ินไดด้ ำเนินกำรชวนพูดคุย
และสร้ำงควำมเขำ้ใจเบ้ืองตน้ก่อนกำรบรรยำยเน้ือหำและช่วยอธิบำยค ำถำมจำกแบบสอบถำมดว้ยภำษำทอ้งถ่ิน
ซ่ึงช่วยใหผู้ท่ี้ท  ำแบบสอบถำมมีควำมสนใจท่ีจะท ำและตั้งใจท ำแบบสอบถำมมำกยิง่ข้ึน 

ส ำหรับคะแนนควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ืองควำมเป็นพลเมืองและบทบำทของพลเมืองของผูท่ี้เข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบติักำรเปรียบเทียบก่อนและหลงัประชุม เม่ือจ ำแนกตำมหมู่บำ้นมีดงัน้ี 
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ก่อนการประชุม 22 10.67 21 0 4.6

หลงัการประชุม 22 8.81 21 0 4.6

ก่อนการประชุม 69 23.43 68 0 6.81

หลงัการประชุม 69 27.35 68 0 7.33

ก่อนการประชุม 58 15.96 57 0 4.12

หลงัการประชุม 58 17.95 58 0 5.25

ก่อนการประชุม 44 21.38 43 0 4.79

หลงัการประชุม 44 17.63 43 0 5.09

ก่อนการประชุม 68 21.38 43 0 4.54

หลงัการประชุม 68 17.63 43 0 3.87

ก่อนการประชุม 46 18.59 45 0 5.24

หลงัการประชุม 46 18.75 45 0 6.37

ก่อนการประชุม 46 15.6 45 0 5.28

หลงัการประชุม 46 17.27 45 0 5.35

ก่อนการประชุม 27 13.37 26 0 5.63

หลงัการประชุม 27 19.96 26 0 6.59

9

10

11

5

ตารางสรุปผลคะแนนก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

ของผู้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและจัดท าแนวทางสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านการส่งเสริม

การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง

ในเขตเทศบาลต าบลปอภาร อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอด็

ระหว่างเดือน เมษายน 2560 - สิงหาคม 2560

หมู่ที่

One-Sample Test

คะแนนทีไ่ด้

ก่อน-หลังการประชุม

จ านวน

(N)
ค่า t ค่า df ค่า Sig.

ค่าเฉลี่ย

(Mean)

1

2

3

4
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ส่วนที่ 2 ค าถามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
ชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง ผ่านการรณรงค์การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ในต าบลปอภาร  

แบบสอบถำมชุดน้ีผูว้ิจยัไดร้วมค ำถำมเพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นของคนในชุมชนเก่ียวกบัควำมเป็นไป
ไดข้องกำรด ำเนินโครงกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง ผ่ำนกำรรณรงค์กำรเลือกตั้ง
สมำนฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง ในต ำบลปอภำรไวด้ว้ย โดยผลจำกแบบสอบถำมพบวำ่คนส่วนใหญ่เห็นวำ่
โครงกำรดงักล่ำวมีควำมเป็นไปไดใ้นระดบั “ปำนกลำง” อยำ่งไรก็ตำม ภำยหลงักำรประชุมเชิงปฏิบติักำรคนใน
ชุมชนมีควำมเห็นวำ่กำรด ำเนินโครงกำรเลือกตั้งสมำนฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง มีควำมเป็นไปไดใ้นระดบั 
“มำก” เพิ่มมำกข้ึน และมีเพียงคนส่วนนอ้ยมำกท่ีเห็นวำ่เป็นไปไดน้อ้ย/เป็นไปไม่ไดเ้ลยดงัตำรำงดำ้นล่ำง 

 

 
 

จำกตำรำงจะเห็นไดว้่ำ คนส่วนใหญ่เห็นว่ำโครงกำรดงักล่ำวมีควำมเป็นไปไดใ้นระดบั “ปำนกลำง” 
โดยก่อนกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรมองวำ่โครงกำรน้ีมีควำมเป็นไปไดใ้นระดบัปำนกลำงท่ีร้อยละ 53 และเม่ือ
กำรประชุมเชิงปฏิบติักำรผำ่นพน้ไปผูท่ี้เขำ้ร่วมกิจกรรมมีควำมเห็นวำ่กำรด ำเนินกิจกรรมดงักล่ำวน่ำจะมีควำม
เป็นไปไดเ้พิ่มมำกข้ึนอยู่ท่ีร้อยละ 59.73 แมว้ำ่จ  ำนวนท่ีเพิ่มข้ึนมำอยู่ท่ีเพียงร้อยละ 6 เท่ำนั้น แต่ในทำงกลบักนั
จ ำนวนผูท่ี้เห็นวำ่โครงกำรน้ีมีควำมเป็นไปไดน้อ้ยในกำรส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็กลบัมีจ ำนวนลดลง จำกเดิมก่อน
ประชุมเชิงปฏิบติักำรมีผูที้เห็นว่ำโครงกำรน้ีจะประสบควำมน้อยอยู่ท่ีร้อยละ 4.4 แต่ภำยหลังประชุมเชิง
ปฏิบติักำรจ ำนวนผูท่ี้เห็นว่ำกำรส่งเสริมกำรเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงจะประสบควำมส ำเร็จน้อยมีจ ำนวน
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.9 เท่ำนั้น เช่นเดียวกนักบัผูท่ี้เห็นวำ่กำรด ำเนินโครงกำรน้ีเป็นไปไม่ได ้ท่ีลดลงจำกร้อยละ 
3.1 เม่ือก่อนกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรมำอยูท่ี่ร้อยละ 1.6 เม่ือหลงัประชุมเชิงปฏิบติักำร ดว้ยเหตุน้ี จึงกล่ำวไดว้ำ่ 
กำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรเลือกตั้งสมำนฉนัทไ์ม่ซ้ือสิทธิขำยเสียงเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ท่ีผ่ำน
มำประสบควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงควำมรู้และควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูท่ี้เขำ้ร่วมโครงกำรในระดบัปำนกลำง     
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ผลการทบทวนการปฏิบัติกจิกรรมตามแผนและแผนกจิกรรมฉบับปรับปรุง  
ภายหลงัจาก ผูว้ิจยัร่วมกบัผูน้ าท้องท่ีผูน้ าท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบา้นด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการ

เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ในการจดัเวทีประกาศเจตนารมณ์ และเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการในระดบัหมู่บา้นทั้ง 
8 แห่งไปแลว้ระยะหน่ึง ผูว้จิยัเห็นควรมีการจดัสนทนากลุ่มระหวา่งผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน และปราชญช์าวบา้น
ท่ีร่วมกนั เพื่อทบทวนวา่การด าเนินกิจกรรมดงักล่าวมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายในการส่งเสริมชุมชน
พลเมืองเขม้แข็งผา่นกิจกรรมเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงหรือไม่ สามารถตอบวตัถุประสงคใ์น
การวจิยัเพียงใด 

โดยการสนทนากลุ่มในคร้ังน้ี จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี  20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลปอภาร 
โดยมีผูน้ าทอ้งท่ีทอ้งถ่ินปราชญช์าวบา้นและตวัแทนภาคประชาชน เขา้ร่วมประมาณ 30 คน ส าหรับประเด็นใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประกอบดว้ย ผลการด าเนินกิจกรรมท่ีผา่นมา ทบทวนสถานการณ์การเลือกตั้งระดบัชาติ
และระดบัทอ้งถ่ิน จากนั้น ร่วมกนัถอดบทเรียนว่าการด าเนินกิจกรรมท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จเพียงใด  
หากจ าเป็นตอ้งปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้ตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั ในเร่ืองการสร้างชุมชนเขม้แข็ง ผา่นการ
ด าเนินกิจกรรมเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงโดยพิจารณาเง่ือนไขดา้นการเมืองและสถานการณ์
ดา้นการเลือกตั้งประกอบกนัควรจะตอ้งมีการปรับปรุงแผนการด าเนินการอยา่งไร 

โดยผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการถอดบทเรียนกิจกรรมส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผ่านการส่งเสริมการ
เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีผา่นมาวา่ ผลจากการสังเกตพบวา่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจการด าเนินโครงการ 
โดยมีความกระตือรือร้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการ อยา่งไรก็ตาม มีบางส่วนท่ีเห็น  
ดว้ยกบัการด าเนินกิจกรรมและพร้อมเขา้ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ี ดงัปรากฏใหเ้ห็นจากการท่ีมี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพียงร้อยละ 24.66 ท่ีแสดงตวัออกมาหยิบ “เข็มกลดัโลโกโ้ครงการ” ท่ีผูว้ิจยัจดัเตรียมไวใ้น
กิจกรรมเวทีประกาศเจตนารมณ์ จากผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 300 คนในเวทีนั้น ซ่ึงผลของกิจกรรม “เข็มกลดัแทน
ใจ” น้ีสอดคลอ้งกบัผลจากแบบสอบถามความเป็นไปไดข้องการด าเนินโครงการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัท์
และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงพบว่าคนส่วนใหญ่มองว่าการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงใน
เทศบาลต าบลปอภารมีความเป็นไปได ้“ปานกลาง” มากท่ีสุด  

อย่างไรก็ตาม ปราชญ์ชาวบ้านท่านหน่ึงกลับมองว่า กิจกรรมท่ีผ่านมานั้นเป็นส่ิงท่ีดีมาก และเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัท่ีจะท าให้คนมีความรู้ มีความตระหนกั แมว้า่ช่วงแรกอาจยงัไม่ค่อยไดผ้ล เพราะการ “สร้าง
คน” เป็นงานท่ีหนกั ตอ้งใชเ้วลา ถึงอยา่งนั้นก็อยากใหมี้การเขา้ถึงระดบัหมู่บา้นอยา่งต่อเน่ือง 

ขณะท่ี ผูน้ าทอ้งท่ีส่วนใหญ่พึงพอใจอย่างมากกบัการจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการในระดบัหมู่บ้าน  
ดงัค าพูดของผูน้ าท่านหน่ึงวา่ “ผมคิดวา่ไดผ้ลมาก” โดยใหเ้หตุผลวา่ท่ีผา่นมานอ้ยนกัท่ีหน่วยงานภาครัฐจะเขา้มา
ใหค้วามรู้กบัชาวบา้นในระดบัหมู่บา้น การเขา้มาส่วนใหญ่เป็นภาพรวมคือระดบัต าบลหรือระดบัอ าเภอมากกวา่ 
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การท่ีมีหน่วยงานราชการเขา้มาถึงระดบัหมู่บา้นเป็นการสร้างก าลงัใจให้แก่ชาวบา้น ว่าพวกเขาได้รับความ
สนใจ ขณะเดียวกนัการถ่ายทอดความรู้จากสถาบนัพระปกเกลา้สู่ชาวบา้นโดยตรงจะไดรั้บการยอมรับมากกวา่
การท่ีจะใหค้นในชุมชนไม่วา่จะเป็นผูน้ า หรือ อาสาสมคัรสาธารณะสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) เป็นฝ่ายถ่ายทอด 
เพราะชาวบา้นยงัมีวฒันธรรมท่ีให้ความเกรงใจและเคารพ “หน่วยเหนือ” หรือก็คือหน่วยงานท่ีมาจากส่วนกลาง
อยา่งมาก ดงัค าพูดของผูน้ าท่านหน่ึงท่ีวา่ “เขาจะเกรง” 

อยา่งไรก็ตาม ผูน้ าทอ้งท่ี และผูน้ าทอ้งถ่ิน ต่างมีความเห็นพอ้งกนัวา่การด าเนินกิจกรรมท่ีผา่นมาอาจยงั
ไม่เพียงพอต่อการสร้างส านึกในเร่ืองของการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพราะว่าเม่ือจดัเวที
ระดบัหมู่บา้นแห่งใหม่ ก็จะท าให้หมู่อ่ืนลืมได ้แมว้า่จะมีแผนจดัเวทีโซนหมู่บา้นและเวทีรวมอีกคร้ังก่อนจะมี
การเลือกตั้ง ก็อาจจะนานเกินไป  

ดังนั้ น ภายหลังจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้ ง
สมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีผ่านมาและทุกฝ่ายเห็นพอ้งกนัว่าแมว้่าจะไม่ใช่ทุกคนท่ีเห็นดว้ยว่าการ
ด าเนินกิจกรรมน้ีจะประสบความส าเร็จในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเขม้แข็งจริง แต่คนส่วนใหญ่มีความ
สนใจ และมองว่ามีความเป็นไปได ้“ระดบัปานกลาง” ในการด าเนินโครงการชุมชนพลเมืองเขม้แขง้ผ่านการ
ส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเปิดรับกิจกรรมท่ีด าเนินการผา่น
มา และสะทอ้นให้เห็นวา่กิจกรรมท่ีผูว้ิจยัและผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน และปราชญช์าวบา้นด าเนินการมานั้นถูก
ทิศทางแลว้  

อยา่งไรก็ตาม ตอ้งยอมรับในเร่ืองของความ “ไม่เพียงพอ” และ “ความไม่ต่อเน่ือง” ดงัท่ีผูน้  าท่านหน่ึง
ให้ขอ้สังเกตวา่เม่ือผูน้ าและผูว้ิจยัยา้ยพื้นท่ีปฏิบติัการไปยงัหมู่อ่ืน ก็ท  าให้หมู่ท่ีจดักิจกรรมก่อนหนา้มีความรู้สึก
ห่างเหินจากกิจกรรมและอาจลืมได ้ ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัเร่ืองของ “จ านวน” ผูด้  าเนินกิจกรรมอยา่งแทจ้ริง เพราะผู ้
ด าเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีเป็น “แกนน าด าเนินกิจกรรม” อยูใ่นขณะน้ี ส่วนใหญ่เป็น “ผูน้ าชุมชน” ซ่ึงมีภารกิจ
มากจึงไม่อาจทุ่มเทให้กบัการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงได ้ประกอบกบัในส่วน
ของผูว้จิยัท่ีไม่ใช่คนในพื้นท่ีจึงไม่อาจขบัเคล่ือนกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองได ้อีกทั้ง การคาดหวงัใหผู้ว้ิจยัฝังตวัและ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมน้ีอย่างต่อเน่ืองก็ไม่สอดคล้องกบักรอบการวิจยัเร่ืองการสร้างความเป็นพลเมืองและการ
พฒันาชุมชนเขม้แข็งท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว ้ในเร่ืองท่ีเนน้การสร้างความรู้ความเขา้ใจและส่งเสริมการปฏิบติัจาก
คนในพื้นท่ีเอง ดังนั้ น เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองการค้นหาแกนน าในพื้นท่ีท่ีมี “จิตอาสา” และพร้อมท่ีจะ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงอยา่งต่อเน่ืองจึงมีความจ าเป็น 

ดา้นบริบทดา้นการเมืองท่ียงัไม่มีการเลือกตั้ง เป็นอีกเง่ือนไขส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อความสนใจ
ของคนในชุมชน ทั้งยงัส่งผลต่อความจริงจงัและความต่อเน่ืองของการท ากิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง
ของแกนน าต่อการรณรงค์กิจกรรมน้ี เพราะแมจ้ะมีข่าวว่าการเลือกตั้งระดับชาติอาจเกิดข้ึนประมาณเดือน
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พฤศจิกายน 2561 โดยคาดการณ์กนัวา่การเลือกตั้งทอ้งถ่ินจะเกิดข้ึนก่อนการเลือกตั้งระดบัชาติประมาณเดือน
กรกฎาคม 2561 อยา่งไรก็ตาม ดว้ยเง่ือนไขหลายประการอาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 7 คนใหแ้ลว้
เสร็จ และการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 6 ฉบบัก่อนจดัให้มีการเลือกตั้ง จึงส่งผลให้การ
เลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินยงัไม่อาจจดัข้ึนได ้สถานการณ์ท่ียงัไม่แน่นอนในเร่ืองของการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินและ
การเลือกตั้งระดบัชาติ จึงเป็นอีกเง่ือนไขหน่ึงท่ี  ท าให้การรณรงคกิ์จกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงไม่ค่อย
ไดรั้บความสนใจ และไม่ไดรั้บการรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง ดงัท่ีผูน้  าทอ้งท่ีท่านหน่ึงแสดงความคิดเห็นวา่ “ผมได้
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสายสองสามคร้ัง วา่สถาบนัฯเขา้มาท ากิจกรรม และรณรงคเ์ร่ืองน้ี แต่วา่พอหลงัๆ
ไม่ไดพู้ดแลว้เพราะวา่มนัยงัไม่ถึงหนา้เลือกตั้ง พูดไปคนก็ไม่สนใจ” 

ผูน้ าทอ้งท่ี หมู่ท่ี 2 บา้นโคกก่อง ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ เน่ืองจากผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 บา้นโคกก่องก าลงั
จะหมดวาระลงในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 น้ี ซ่ึงทางอ าเภอเมืองตอ้งจดัให้มีการเลือกผูใ้หญ่บา้นอยา่งแน่นอน
ในเดือนมิถุนายน 2561 ตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการว่างเวน้ของการด ารงต าแหน่งท่ีนานเกินไป ด้วยเหตุน้ี  
จึงอยากให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัท์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในหมู่ท่ี 2 เน่ืองจากในการ
เลือกผูใ้หญ่บา้นเม่ือปี 2555 ท่ีผา่นมามีการแข่งขนักนัรุนแรง กระทัง่ส่งผลใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นถึงกบั
ตอ้งหนีออกนอกพื้นท่ีเป็นเวลา 3 วนัภายหลงันบัคะแนนเลือกตั้งแลว้เสร็จ ขณะท่ีคนในชุมชนก็มีการแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ายกนัอย่างมาก โดยฝ่ายท่ีสนบัสนุนผูส้มคัรท่ีไม่ไดรั้บการเลือกตั้งไม่ยอมให้ความร่วมมือกบัผูส้มคัรท่ี
ได้รับการเลือกตั้งกระทัง่ 2 ปีผ่านไปจึงเร่ิมมีการเขา้มาร่วมกิจกรรมมากข้ึน ดงันั้น จึงอยากให้มีการด าเนิน
กิจกรรมน้ีในหมู่ท่ี 2 โดยตนพร้อมใหค้วามร่วมมือ 

โดยประเด็นการเปล่ียนพื้นท่ีปฏิบติัการกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินมาเป็นการเลือกตั้ง
สนามเล็กในการเลือกผูน้ าทอ้งท่ี (ผูใ้หญ่บา้น) แทน โดยใชพ้ื้นท่ีหมู่ท่ี 2 บา้นโคกก่องเป็นพื้นท่ีทดลองปฏิบติัการ
เพื่อให้เกิดตวัแบบส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงต่อไปนั้น ไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูน้ าชุมชน โดยส่วนใหญ่มองวา่หากการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นในหมู่ท่ี 2 ประสบความส าเร็จไม่มีการ
ใช้เงินจ่ายเพื่อซ้ือเสียงและการเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อยไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกนั ก็จะช่วยสร้างก าลงัใจ
ใหแ้ก่ผูด้  าเนินกิจกรรมอยา่งมาก  

 
สรุป 
จากเง่ือนไขเร่ืองของความไม่เพียงพอของกิจกรรมและจ านวนผูด้  าเนินกิจกรรม รวมไปถึงสถานการณ์

ทางการเมืองท่ียงัไม่อาจระบุไดว้า่จะสามารถจดัใหมี้การเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินข้ึนไดเ้ม่ือใด ประกอบกบั หมู่ท่ี 2 
บา้นโคกก่องก าลงัจะจดัให้มีการเลือกผูใ้หญ่บา้นอยา่งแน่นอนในเดือนมิถุนายน 2561 โดยท่ีผูน้ าชุมชนของหมู่
ดงักล่าวมีความตอ้งการให้น าโครงการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านกิจกรรมเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิ
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ขายเสียงไปด าเนินการในพื้นท่ี ซ่ึงผูน้ าทอ้งท่ีผูน้  าทอ้งถ่ินและปราชญช์าวบา้นต่างก็เห็นพอ้งท่ีจะใหใ้ชพ้ื้นท่ีหมู่ท่ี 
2 เป็นพื้นท่ีทดลองปฏิบติัการ เพื่อให้ไดต้น้แบบในการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผา่นกิจกรรมเลือกตั้งสมานฉันท์
และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงส าหรับด าเนินกิจกรรมในหมู่อ่ืนๆและในการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินแห่งน้ีต่อไป   

จากบทเรียนท่ีเกิดข้ึนจากปฏิบติัการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง ผ่านกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง
สมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีผา่นมาขา้งตน้ ผูน้ าทอ้งท่ีผูน้  าทอ้งถ่ินและปราชญช์าวบา้นในฐานะแกนน า
กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงและผูว้จิยัจึงไดท้บทวนใหมี้การปรับแผนปฏิบติัการดงัน้ี  

1. ค้นหาจิตอาสาเพื่อขบัเคล่ือนกิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง เพื่อน าสู่ชุมชนสมานฉันท์

ครอบคลุมทุกหมู่บา้นอยา่งต่อเน่ือง

2. ใชพ้ื้นท่ีหมู่ท่ี 2 บา้นโคกก่องเป็นพื้นท่ีทดลองปฏิบติัการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือ

สิทธิขายเสียงเพื่อน าสู่ชุมชนพลเมืองเขม้แขง็

3. จดัประชุมจิตอาสาเพื่อคน้หาแนวทางการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็

4. ผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้น และจิตอาสา ด าเนินกิจการตามแผนส่งเสริมชุมชนพลเมือง

เขม้แข็งผา่นการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง (ฉบบัปรับปรุง) เพื่อขยาย

ผลอยา่งต่อเน่ือง โดยสถาบนัพระปกเกลา้ สนบัสนุนดา้นเอกสารและส่ือรณรงคท่ี์เก่ียวขอ้ง

5. สังเกตการณ์การเลือกผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2 บา้นโคกก่อง

ข้อมูลพืน้ฐานบ้านโคกก่อง หมู่ที ่2 เทศบาลต าบลปอภาร
ส าหรับพื้นท่ีบา้นโคกก่อง หมู่ท่ี 2 เป็นหมู่บา้นหน่ึงท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลปอภาร มีครัวเรือนทั้งส้ิน 188 

ครัวเรือน มีจ านวนประชากรท่ีมีสิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน 573 คน โดยแบ่งเป็น เพศหญิงจ านวน 299 คน และเพศชาย
จ านวน 274 คน (ขอ้มูลเม่ือ มิถุนายน 2561 จากกลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด) โดยบา้นโคก
ก่องน้ี มีการแบ่งการปกครองภายในด้วยระบบคุม้ มีทั้งส้ิน 8 คุม้ แบ่งเป็นคุม้รอบใน 4 และ รอบนอก 4 คุม้ 
ขอ้มูลจากอาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น ระบุจ านวนครัวเรือน (ท่ีอยูอ่าศยัจริง) แบ่งตามคุม้ไดด้งัน้ี  

คุม้ร่มเยน็ มีจ  านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 34 ครัวเรือน   
คุม้แสนสุข มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 38 ครัวเรือน  
คุม้หนองคู  มีจ  านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 7 ครัวเรือน   
คุม้ร่วมใจ มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 20 ครัวเรือน   
คุม้วงัทอง มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน  27 ครัวเรือน   
คุม้หนา้ค่าย มีจ  านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 17 ครัวเรือน 
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คุม้สะอาดนาดี มีจ  านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 16 ครัวเรือน   
คุม้มิตรสัมพนัธ์ มีจ  านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 23 ครัวเรือน  

  
ภาพแผนทีบ้่านโคกก่อง หมู่ที ่2 เทศบาลต าบลปอภาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คุม้ร่มเยน็ 

34 ครัวเรือน 

คุม้แสนสุข 

38 ครัวเรือน 

คุม้หนองคู 

7 ครัวเรือน 

คุม้ร่วมใจ 
20 ครัวเรือน 

คุม้วงัทอง 
27 ครัวเรือน 

คุม้หนา้ค่าย 
17 ครัวเรือน 

คุม้มิตรสมัพนัธ์ 
23 ครัวเรือน 

คุม้สะอาดนาดี 

16 ครัวเรือน 

รวม 182 ครัวเรือนเฉพาะท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยั 
ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2561 
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เม่ือกล่าวถึงหมู่ท่ี 2 บา้นโคกก่องน้ี ส่ิงท่ีคนทัว่ไปมกันึกถึงก็คือการท่ีเป็นหมู่บา้นท่ีมีประชากรส่วน
ใหญ่รับราชการ มีความโดดเด่นดา้นการอนุรักษ ์พินแคน เป็นหมู่บา้นปลอดยาเสพติด ซ่ึงอาจเป็นเพราะมีพื้นท่ี
บางส่วนเป็นค่ายทหาร ซ่ึงก็คือคุม้หน้าค่ายและคุม้มิตรสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นคุม้รอบนอก กลุ่มน้ีเป็นคุม้ท่ีผูอ้ยู่อาศยั
ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นญาติพี่นอ้งกนัแต่มาอาศยัอยูต่ามภารกิจ อีกเร่ืองท่ีหมู่ท่ี 2 ไดรั้บค าล ่าลืออยา่งมากคือในการ
เลือกผูใ้หญ่บา้นเม่ือปี 2555 ท่ีผ่านมามีการแข่งขนักนัรุนแรงกระทัง่ส่งผลให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหว่าง
ผูส้มคัรและผูส้นบัสนุนดงัท่ีกล่าวไปแลว้ 

ภายหลงัจากท่ีผูน้ าชุมชนและผูว้ิจยัเห็นพอ้งกนัท่ีจะใช้ หมู่ท่ี 2 เป็นพื้นท่ีทดลองปฏิบติัการขบัเคล่ือน
กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่การ
เลือกตั้งระดบัทอ้งท่ีและการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินของเทศบาลต าบลปอภารท่ีก าลงัจะมาถึงภายหนา้ ผูว้ิจยัจึงลง
พื้นท่ีสัมภาษณ์ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินกิจกรรมน้ีจากผูน้ าชุมชนและปราชญ์ชาวบา้นในหมู่ท่ี 2 ซ่ึงขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งท่ีผา่นมามกัส่งผลให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกของคนในชุมชน
ทั้งๆท่ีคนในชุมชนบา้นโคกก่องเป็นพี่นอ้งกนั อยา่งไรก็ตาม จากการสังเกตและขอ้มูลการใหส้ัมภาษณ์บางส่วน 
ผูว้ิจยัพบวา่ผูน้ าชุมชนหมู่ท่ี 2 แมจ้ะเห็นชอบและพร้อมจะให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมน้ี แต่ยงัมีท่าที
ไม่เช่ือมนัและไม่มัน่ใจต่อผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน ดงัค าพูดท่ีว่า “ยาก” หรือว่า “ตอ้งรอดูใกล้ๆว่าจะจ่ายกนัไหม
ตอนน้ีก็ยงัพูดได”้ เป็นตน้  แต่ถึงอย่างนั้น ผูน้  าชุมชนและปราชญ์ชาวบา้นในหมู่ท่ี 2 ก็มีความสนใจด าเนิน
โครงการชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผา่นการส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงอยา่งมาก และพร้อมให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 

จากความจ าเป็นในเร่ืองของการเลือกตั้งระดบัชาติ การเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน ท่ียงัไม่มีก าหนดแน่ชดั 
รวมไปถึงขอ้จ ากดัในเร่ืองของช่วงเวลาการด าเนินการวิจยั และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยัใน
การพฒันาตวัแบบส าหรับส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผา่นกิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ประกอบกบัเง่ือนไข
ในการคดัเลือกพื้นท่ีส าหรับด าเนินการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง ในเร่ืองท่ีวา่พื้นท่ีดงักล่าวจะตอ้งมีการปรากฎเร่ือง
ของความขดัแยง้ท่ีเป็นท่ีทราบโดยทัว่ไป เพื่อเป็นจุดตั้งต้นส าหรับการด าเนินการแก้ไขและส่งเสริมชุมชน
เขม้แขง็ต่อไป ดว้ยเง่ือนไขขา้งตน้จึงท าใหห้มู่ท่ี 2 บา้นโคกก่องมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นพื้นท่ีปฏิบติัการทดลอง
กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ต่อไป  
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ผลการปฏิบัตกิจิกรรมตามแผนกจิกรรมฉบับปรับปรุง  
ภายหลงัจากไดแ้ผนปฏิบติัการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านกิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงฉบบั

ปรับปรุงแลว้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินกิจกรรมตามแผนและสนบัสนุนให้ผูน้  าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน ปราชญ์ชาวบา้นและ 
จิตอาสาด าเนินกิจกรรมตามแผน โดยมีผลปฏิบติัการดงัต่อไปน้ี  

1. ค้นหาจิตอาสาเพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง เพ่ือน าสู่ชุมชน
สมานฉันท์อย่างต่อเน่ือง 

เร่ืองของการด าเนินโครกงารตามแผนท่ีก าหนดไวฉ้บบัปรับปรุง เร่ิมตน้จากการค้นหาจิตอาสาใน
เทศบาลต าบลปอภารเพื่อขบัเคล่ือนกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  เฉพาะบทเรียนท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผูน้ าทอ้งท่ี
ผูน้  าทอ้งถ่ินและปราชญ์ชาวบา้นนั้นมีภารกิจมาแมว้่าจะมีความสนใจในการด าเนินโครงการและพร้อมจะให้
ความร่วมมือกระนั้นก็ไม่มีเวลามากพอท่ีจะขบัเคล่ือนกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  

ดงันั้นหากตอ้งการขบัเคล่ือนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งอยา่งต่อเน่ืองตามแผนท่ีวางไว ้จ  าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีกลุ่มจิตอาสาท่ีเขา้มาขบัเคล่ือนกิจกรรมน้ีอยา่งต่อเน่ืองจริงจงั ดว้ยเหตุน้ี กิจกรรมแรกท่ีผูว้ิจยั
ด าเนินการก่อนท่ีจะเร่ิมตน้การขบัเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมชุมชนและกิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในช่วง
ท่ีสอง จึงได้จดักิจกรรมคน้หากลุ่มผูมี้จิตอาสาข้ึน โดยค าแนะน าของอดีตผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเทศบาลต าบลปอภาร ท่ีแนะน าวา่ กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณะสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) เป็นอีกกลุ่ม
หน่ึงท่ีพร้อมจะอาสาท างานเพื่อชุมชน ดงัจะเห็นไดว้า้เม่ือมีกิจกรรมต่างๆกลุ่มอสม. มกัจะเป็นกลุ่มแรกๆ ท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม ประกอบกบัคนกลุ่มน้ีมีศกัยภาพและมีความคุน้เคยกบัคนในชุมชน ดงันั้นกิจกรรมส่งเสริมชุมชน
เขม้แขง็และการจดักิจกรรมรณรงคต่์างๆ จึงสามารถด าเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

กระนั้น แมก้ลุ่มอสม.จะเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพ การท่ีจะดึงคนกลุ่มน้ีเขา้มาท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนกิจกรรม
ส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งและกิจกรรมเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะตอ้งเป็น
ความตอ้งการของพวกเขาอย่างแทจ้ริง เพราะความสมคัรใจจะช่วยให้เกิดความต่อเน่ืองจริงจงัในการท างาน 
ดงันั้น เพื่อใหผู้ท่ี้จะท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนกิจกรรมเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเป็นไปโดยสมคัรใจ
อยา่งแทจ้ริง ผูว้ิจยัจึงหารือกบั ผอ.รพสต.และขอเขา้ไปใชเ้วทีการประชุมประจ าเดือนของกลุ่ม อสม. โดยแทรก
วาระการประชุมในเร่ืองการรับสมคัรผูเ้ป็นจิตอาสาด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียง เพื่อส่งเสริมความสมานฉนัทใ์นชุมชนน าชุมชนสู่ความเขม้แขง็  

ผูว้ิจยัเข้าไปท าการค้นหาจิตอาสากบักลุ่ม อสม. เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยกิจกรรมคือการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าคญัของโครงการปฏิบติัการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งว่า การบรรลุเป้าหมายใน
การสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แข็งท่ีมีความสมานฉันทส์ามคัคีและมีผูน้ าท่ี ดี มีการพฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ืองนั้น 
อาจเกิดข้ึนไดจ้ากการท ากิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง จากนั้นแสดงให้เห็น



90 
 

พฒันการของการด าเนินกิจกรรมท่ีผ่านมา ทั้งเร่ืองของการจดัเวทีประกาศเจตนารมณ์ การจดัเวทีประชุมเชิง
ปฏิบติัการในระดบัชุมชน ซ่ึงไดผ้ลในระดบัหน่ึงใน อยา่งไรก็ตาม ความส าเร็จของการท ากิจกรรมน้ีจะเกิดข้ึน
ไดก้็ดว้ยการด าเนินโครงการอยา่งต่อเน่ืองจริงจงั  แต่ดว้ยเง่ือนไขเร่ืองระยะทาง ของหน่วยงานสนบัสนุนอย่าง
สถาบนัพระปกเกลา้ ท่ีไม่สามารถขบัเคล่ือนกิจกรรมอย่างใกลชิ้ด ขณะเดียวกนัผูน้ าชุมชนก็มีภารกิจมากมาย  
จึงไม่อาจทุ่มเทให้กบัการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ได ้ดงันั้นการมีกลุ่มจิตอาสาท่ีรับผิดชอบกิจกรรมน้ีและรณรงค์
กิจกรรมน้ีโดยตรงอยางต่อเน่ืองจึงจะเป็นหนทางท่ีด่ีท่ีสุด จึงเป็นท่ีมาของการจดัเวทีคน้หาจิตอาสาพฒันาชุมชน
ปอภารในวนัน้ี  

ผลการจดัเวทีคน้หาจิตอาสาพฒันาปอภาร พบว่าผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่รับฟัง ส่ิงท่ีผูว้ิจยักล่าว 
อยา่งไรก็ตามในช่วงของการรับสมคัรจิตอาสานั้นพบวา่ มีเพียงคนเดียวท่ียกมือจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมใน
วนันั้นกวา่ 300 คน เม่ือผูว้ิจยัไล่เรียงขานช่ือหมู่บา้นไปทีละหมู่บา้นเร่ิมตั้งแต่หมู่ท่ี 1 จนถึงหมู่ท่ี 14 อีกคร้ัง จึง
เร่ิมมีผูท่ี้ยกมือแสดงตวัเป็นอาสาสมคัรเพิ่มมากข้ึน โดยสรุปจ านวนผูท่ี้สมคัรใจเขา้เป็นอาสาสมคัรด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในการประชุมคร้ังน้ีทั้งส้ิน 10 คน แบ่งเป็น  
หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 คน หมู่ท่ี 4 จ  านวน 1 คน  หมู่ท่ี 8 จ านวน 2 คน หมู่ท่ี 10 จ  านวน 4 คน และ หมู่ท่ี 14 จ  านวน 2 
คน อยา่งไรกต็าม ก่อนปิดการประชุมผูว้จิยัไดเ้ปิดโอกาสใหมี้ผูท่ี้สนใจส่งรายช่ือมายงัผูใ้หญ่บา้นเพื่อร่วมเป็นจิต
อาสาเพิ่มเติมได้เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 จนส้ินเดือนกุมภาพนัธ์เป็นเวลา 2 อาทิตย ์dkiขยายเวลา
เปิดรับสมคัรในคร้ังน้ี มีผูส้นใจสมคัรเขา้เป็นจิตอาสาเพิ่มเติมอยู่บา้ง ส่งผลให้มีจิตอาสาเพื่อพฒันาปอภาร
เขม้แข็งมีจ านวนทั้งส้ิน 23 คน (รายช่ือในภาคผนวก) ประกอบดว้ย หมู่ท่ี 2 จ านวน 7 คน หม่ีท่ี 3 จ านวน 2 คน 
หมู่ท่ี 5 จ  านวน 2 คน  

ขอ้สังเกตประการหน่ึงคือ การท่ีมีผูส้มคัรเป็นจิตอาส นั้นเร่ิมยกมือมากข้ึนเม่ือผูใ้หญ่บา้นกระตุน้ให้มี
การยกมือ ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจวา่ผูน้ ามีอิทิพลต่อการตดัสินในของคนในชุมชนอยา่งมีนยัส าคญั กระนั้น 
หลายหมู่บา้นแมผู้น้  าจะกระตุน้ให้มีการยกมือสมคัรเป็นจิตอาสาแต่ปรากฎวา่ไม่มีใครยกมือสมคัรเลย ดงันั้นจึง
สรุปไดว้า่ ผูท่ี้สมคัรใจเป็นจิตอาสาพฒันาปอภารเขม้แขง็ในกิจกรรมเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง
น้ีมีความสมคัรใจและเป็นจิตอาสาอยา่งแทจ้ริง  

ส าหรับจิตอาสาท่ีสมคัรในคร้ังน้ีพบวา่ มีจิตอาสาจากหมู่ท่ี 2 เป็นจ านวนมากท่ีสุด ทั้งน้ีผูว้จิยัคาดวา่อาจ
เป็นเพราะ หมู่ท่ี 2 ก าลงัจะมีการเลือกผูใ้หญ่บา้นเกิดข้ึน และเป็นพื้นท่ีท่ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกเป็นพื้นท่ีปฏิบติัการ 
ทดลองกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในคร้ังน้ี ความน่าสนใจอีกประการคือ 
จิตอาสาท่ี เขา้ร่วมกิจกรรมจากหมู่ท่ี 2 นั้นมีจ านวน 5 คนเป็นอยา่งนอ้ยท่ีจะลงสมคัรและเป็นทีมงานของผูส้มคัร 
เป็นผูใ้หญ่บ้านในคร้ังน้ี ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวอาจเป็นเหตุผลอย่างส าคญัท่ีผลักดันให้หมู่ท่ี 2 มีจิตอาสาเข้าร่วม
กิจกรรมมากกวา่หมู่อ่ืนๆโดยช่วงเวลาท่ีผา่นมาในการจดัสนทนากลุ่ม พบวา่กลุ่มจิตอาสาจากหมู่ท่ี 2 ไดพ้ยายาม
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ชวนคนท่ีตนรู้จกัเขา้มาเป็นจิตอาสาดว้ย ส่งผลให้จ  านวนของจิตอาสา รวมทั้งหมดอยู่ท่ี 27 คนในเวลาต่อมา  
อยา่งไรก็ตามจ านวนน้ีมีบางคนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ังซ่ึงผูว้จิยัจะกล่าวถึงต่อไป     

 
2. จัดประชุมจิตอาสาเพือ่ค้นหาแนวทางการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง  

ภายหลงัจากไดร้ายช่ือแกนน าจิตอาสาพฒันาปอภารเขม้แข็งแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ดัหมายให้มีการประชุม
เฉพาะกลุ่มจิตอาสา วนัท่ี 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลปอภาร โดยมีจิตอาสาทั้ง 23 คนเขา้ร่วม
อย่างครบถ้วน  การประชุมมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอ หลักการเหตุผลและความส าคัญของการด าเนิน
โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการน้ีใหแ้ก่จิตอาสาไดท้ราบอีกคร้ังจากนั้นผูว้จิยัจะเล่าถึงผลการด าเนินกิจกรรมตามแผน
ท่ีผา่นมาแลว้ให้แก่จิตอาสาไดท้ราบ รวมไปถึงผลการด าเนินการท่ีผ่านมาวา่มีขอ้ดีและขอ้ท่ีควรพฒันาอย่างไร
บา้ง และเพื่อเหตุใดจึงจะตอ้งมีจิตอาสา เพื่อให้เกิดการสร้างความเขา้ใจร่วมกั้นอีกคร้ัง จากนั้น จะเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มจิตอาสา ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั โดยใช้กระบวนการและประเด็น
ค าถามเดียวกนักบัท่ีผูว้ิจยัได้ใช้ด าเนินการกับกลุ่มผูน้ าท้องท่ี ผูน้  าท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน รวมไปถึง
ประชาชนในการประชุมเชิงปฏิบติัการระดบัหมู่บา้น โดยเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน 4 ค  าถามใหญ่ คือ เร่ือง
ของนิยามชุมชนเขม้แข็ง เร่ืองของทุนทางสังคมของเทศบาลต าบลปอภารและแนวทางการส่งเสริมชุมชน
พลเมืองเขม้แขง็ผา่นกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 
 โดยผลการประชุมสรุปไดว้า่ ส าหรับกลุ่มจิตอาสามองวา่ชุมชนท่ีเขม้แขง็คือ  

1. “ชุมชนเข้มแข็งตามความคิดของท่านเป็นอย่างไร “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่ท่านอยากให้เกดิขึน้ ควร
เป็นอย่างไร”  

ส าหรับกลุ่มจิตอาสามีความคิดเห็นต่อชุมชนเขม้แขง็วา่ ตอ้งเป็นชุมชนท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
1. ทุกคนช่วยกนัดูวา่ใครดีไม่ดีในการท่ีจะเป็นผูน้ า ตอ้งไม่แจกเงิน และช่วยเหลือกนัและกนั  ชุมชน

จะเขม้แขง็ไดทุ้กคนตอ้งช่วยกนัดู เลือกคนดีเขา้มาพฒันา  
2. ตอ้งมีความรักสามคัคีกนัในหมู่บา้นไม่แตกแยกร่วมแรงร่วมใจ  
3. ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั รักกนัและปลอดยาเสพติด เป็นผูน้ าท่ีดีของชุมชน

ช่วยเหลือกนั เช่ือฟังกนั  
4. การไม่ซ้ือสิทธิ การไม่ขายเสียง ปรองดองกนั รักกนัตลอดไป   
5. พฒันาชุมชนหมู่บา้นตวัเอง ตอ้งท าหมู่บา้นตวัเองให้ดีก่อนท่ีจะไปดูหมู่บา้นอ่ืน ทุกคนพร้อมท่ีจะ

พฒันาตนเองไม่แบ่งแยก   
6. ผูน้ าทุกคนในชุมชนสามคัคีปรองดองกนั เพราะถา้รวมตวักนัแลว้ท าอะไรก็จะเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั  
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จากขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ชุมชนเขม้แข็งในมุมมองของจิตอาสา มีความคลา้ยคลึงกบัมุมมองของผูน้ า
ทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้น และภาคประชาชน ในประเด็นเร่ืองชุมชนท่ีเขม้แข็งตอ้งเป็นชุมชนท่ีมี
ความรักสามัคคีกัน ไม่แตกแยกหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก ร่วมแรงร่วมใจ ประเด็นการมีผูน้ าชุมชนท่ีดี และ
ประเด็นการได้มาซ่ึงผู้น าชุมชนที่ดีโดยไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงของทุกคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม จิตอาสามี
มุมมองเก่ียวกบัชุมชนเขม้แข็งเพิ่มเติมในประเด็นเร่ือง บทบาทของผูน้ าท่ีตอ้งมีความสามคัคีกนัร่วมกนั
ก าหนดทิศทางการพฒันาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ถึงอย่างนั้น มุมมองเร่ืองของชุมชนเขม้แข็งตาม
แนวคิดของจิตอาสาก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุ่มเป้าหมายอ่ืนท่ีไดมี้การประชุมเชิงปฏิบติัการไปแลว้
ก่อนหนา้   
2. “ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีต้นทุนทางสังคมหรือมีข้อดีอะไรบ้าง”  

ในส่วนของตน้ทุนทางสังคมของเทศบาลต าบลปอภาร กลุ่มจิตอาสามองวา่เร่ืองของการท่ีชุมชนมี
คนท่ีมีจิตอาสาและการท่ีคนในชุมชนพร้อมใหค้วามร่วมมือถือวา่เป็นจุดแขง็ท่ีส าคญัท่ีสุด 
3.  “หากต้องการสร้างชุมชนของท่านให้เข้มแข็งควรด าเนินการอย่างไร”  

ส าหรับแนวทางการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผลจากการระดมความคิดเห็นของกลุ่มจิตอาสา
ประกอบดว้ย แนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ทุกคนมีความคิดอะไรตอ้งการเสนอกนัเพื่อร่วมกนัท า   
2. เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดม้าแสดงความคิดเห็น   
3. ทุกคนในหมู่บา้นรู้แพรู้้ชนะ  
4. ในการเลือกตั้งตอ้งมีการคุยกนั มีความสามคัคี  
5. จดัท าป้ายรณรงคท์ั้ง 14 หมู่บา้น และใหแ้กนน าเดินรณรงค ์  
6. แจกเงินก็ไม่รับ  
7. แกนน าตอ้งช่วยกนัดูวา่มีใครแจกเงิน  
8. กระจายข่าวใหไ้ม่ขายเสียง เปิดเสียงตามสาย ปากต่อปาก รณรงคเ์ชิญชวน ท าใบปลิวแจก โดยแกน
น าเป็นคนแจก   
9. เม่ือชาวบา้นมาขอเงินผูส้มคัรตอ้งไม่ให้ และช้ีแจงให้ชาวบา้นเขา้ใจวา่การแจกเงินไม่ดีแจะสร้าง
ความแตกแยก   
10. ผูส้มคัรทั้งสองฝ่ายตอ้งคุยกนัวา่อยา่แข่งกนัให้มาท างานร่วมกนั ถา้ฝ่ายไหนไดรั้บการเลือกเขา้มา 
เพราะถา้แข่งกนัเราก็ตอ้งซ้ือเสียงไม่มีก็ตอ้งไปกูม้า 
11. ตอ้งรณรงคไ์ม่ซ้ือสิทธิขายเสียงใครท าผดิจะตอ้งไดรั้บโทษ ช้ีแจงโทษของการซ้ือสิทธิขายเสียงให้
ชาวบา้นฟัง   
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12. สร้างกฎกติกาวา่หมู่บา้นชุมชนจะไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงก าหนดโทษใหช้ดัเจน ส าหรับผูข้ายและผูซ้ื้อ
เสียง   

 
จากการระดมความคิดเห็นขา้งตน้ สามารถสรุปแนวทางการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ผา่นการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงไดเ้ป็น 3 กลุ่มพนัธกิจดงัน้ี  
 ด้านจิตอาสา ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักแก่คนในชุมชน ด้วยการรณรงค์ผ่าน
วิธีการต่างๆ อาทิ จดัท าป้ายรณรงค์เพื่อติดไวท้ั้ง 14 หมู่บา้นและเพื่อใชส้ าหรับแกนน าเดินรณรงค ์กระจายข่าว
เร่ืองการรณรงค์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงและช้ีแจงโทษของการซ้ือสิทธิขายเสียงให้ชาวบา้นฟังอย่างต่อเน่ืองผ่าน
เสียงตามสาย หรือบอกเล่าต่อครอบครัวคนรู้จกั หรือท าใบปลิวแจก เป็นตน้ พร้อมกนัน้ีแกนน าตอ้งช่วยกนัดูวา่มี
ผูส้มคัรคนใดฝ่าฝืนกติกาแจกเงินหรือไม่ และหากพบการกระท าผดิตอ้งมีการรับโทษ    
 ด้านผู้สมัครควรมีการพูดคุยกนัเม่ือมีการเลือกตั้งว่าไม่ควรแข่งขันกนัจ่ายเงินเพื่อไม่ไดต้อ้งมีการกูย้ืมมา
เพื่อลงทุนทางการเมืองอนันะจ าไปสู่การเป็นหน้ีสินของผูส้มคัรและเม่ือมีผูร้้องขอทรัพยสิ์นเงินทองจากผูส้มคัร
ตอ้งปฏิเสธพร้อมช้ีแจงให้ผูน้ั้นเขา้ใจวา่การแจกเงินจะส่งผลต่อความแตกแยกของชุมชนอยา่งไร เป็นตน้ รวมทั้ง
ควรมีการรู้แพรู้้ชนะโดยเม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้รับเลือกอีกฝ่ายหน่ึงก็ควรให้การยอมรับและพร้อมให้ความ
ร่วมมือดว้ย   
 ด้านผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองเม่ือผู้สมัครแจกเงินต้องไม่รับ และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการ  
 จากแนวทางการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง ผา่นกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียงขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ในส่วนของจิตอาสานั้นกิจกรรมส าคญัท่ีพวกเขาเห็นพอ้งกนัวา่มีความส าคญั
อยา่งยิ่งในการส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงก็คือ “การรณรงค์” อยา่งต่อเน่ือง โดยจิตอาสาหมู่ท่ี 2 ได้
เสนอให้มีการเดินรณรงค์ในหมู่ท่ี 2 โดยมีการถือป้ายรณรงค์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเดินรณรงค์รอบหมู่บา้นเพื่อ
สร้างความต่ืนตวัของคนในชุมชน ซ่ีงขอ้เสนอน้ีได้รับการตอบรับจากผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 (ปัจจุบนัเป็นอดีต
ผูใ้หญ่บา้น) ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ วนัท่ี 1 เมษายน 2561 หมู่ท่ี 2 ไดจ้ดักิจกรรมลงปลาในวนัท่ี1 เมษายน เพราะฉะนั้น
จะสามารถเดินรณรงคใ์นวนันั้นไดเ้พราะคนส่วนใหญ่จะอยูบ่า้นจึงสามารถรับทราบการท ากิจกรรมเดินรณรรงค ์
น้ี โดยการเดินรณรงคด์งักล่าวควรเดินไปตามแยกต่างๆของหมู่บา้นจากนั้นจึงเดินไปยงับ่อลงปลา ดา้นจิตอาสา
หมู่อ่ืนๆ ไดแ้สดงความคิดเห็นเร่ืองการรณรงค์ผา่นการบอกต่อครัวเรือนท่ีตนดูแลและเสียงตามสาย ดว้ยเหตุน้ี 
กลุ่มจิตอาสาจึงไดก้ าหนดแผนปฏิบติัการรณรงคก์ารเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงดงัน้ี 
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กจิกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 
1.เสียงตามสาย ด าเนินการไดท้นัที จิตอาสาทุกหมู่ 
2.ใชโ้อกาสตรวจเยีย่มพี่นอ้งประชาชนตามครัวเรือน/
การประชุมหมู่บา้น เผยแพร่ความรู้   

ด าเนินการไดท้นัที จิตอาสาทุกหมู่ 

3.จดัท าป้ายรณรงค ์ ด าเนินการไดท้นัที  
(โดยใชว้สัดุอุปกรณ์ใกลต้วั) 

จิตอาสาทุกหมู่ 

4.เดินรณรงค ์ หมู่ท่ี 2 วนัท่ี 1 เม.ย. 2561 
หมู่อ่ืนๆก าหนดวนัตามความ
เหมาะสม 

จิตอาสาทุกหมู่ 

5.สอดส่อง ดูแล รายงาน ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง จิตอาสาทุกหมู่ 
 
 ดว้ยเหตุน้ีจึงสรุปไดว้า่การประชุมในคร้ังท่ี 1 ระหวา่งจิตอาสาไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัชุมชนเขม้แขง็อนัเป็น
เป้าหมายส าคญัท่ีทุกฝ่ายตอ้งการไปให้ถึง ไดแ้นวทางปฏิบติัการ และแผนปฏิบติัการ โดยแผนปฏิบติัการเพื่อ
ส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ีจะเร่ิมต้นโดยจิตอาสาหมู่ท่ี 2 จะเดินรณรงค์รอบ
หมู่บา้นเป็นกิจกรรมแรก ขณะท่ีจิตอาสาหมู่อ่ืนๆอาจมีการเดินรณรงค์หรือไม่ก็ข้ึนอยู่กบัความสมคัรใจและ
ความเหมาะสมโดยขอให้ก าหนดวนัข้ึนเอง แต่เม่ือมีการจดัเดินรณรงคท่ี์หมู่บา้นใดขอความร่วมมือจิตอาสาจาก
หมู่อ่ืนๆเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลงั อย่างไรก็ตาม กิจกรรมอ่ืนๆอาทิ เสียงตามสายและการ
บอกปากต่อปาก หรือใช้โอกาสตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนตามครัวเรือน/การประชุมหมู่บา้น เผยแพร่ความรู้  
ถือเป็นกิจกรรมท่ีจิตอาสาทุกหมู่สามารถด าเนินการไดท้นัที   

โดยเพื่อเป็นการสนบัสนุนกิจกรรมการรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงของจิตอาสา ผูว้จิยัไดว้าง
แผนการจดัเตรียมเอกสารใบความรู้ไวส้ าหรับจิตอาสาท่ีตอ้งการแจกเอกสารประกอบการเดินรณรงค ์พร้อมทั้ง
จะจดัเตรียมอดัเสียงของผูว้ิจยัช้ีแจงการด าเนินโครงการดงักล่าวเพื่อให้จิตอาสาไดน้ าแผน่ซีดีน้ีไปเปิดกบัเคร่ือง
เสียงตามสายและเคร่ืองขยายเสียงอ่ืนๆต่อไปได ้พร้อมกนัน้ีผูว้ิจยัจะผลิตส่ือส าหรับเดินรณรงค์ซ่ึงก็คือไวนิล
ใหแ้ก่จิตอาสาส าหรับใชใ้นการรณรงคด์ว้ย และเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองของการด าเนินกิจกรรมผูว้ิจยัจะจดัให้มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มจิตอาสาเก่ียวกบักิจกรรมท่ีพวกเขาด าเนินการเป็นระยะ 
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ภาพกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพฒันาปอภารเข้มแข็ง 
เม่ือวนัที ่23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลปอภาร  
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3. จัดประชุมจิตอาสาเพื่อถอดบทเรียนผลการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกต้ังไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียง (คร้ังที ่2) 

ภายหลงัจากจิตอาสาไดร่้วมกนัก าหนดแผนปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผา่นกิจกรรมส่งเสริม
การเลือกตั้งสมานฉนัทเ์รียบร้อยแลว้ โดยกิจกรรมหลกัท่ีจะด าเนินการประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกัคือ การเดิน
รณรงค ์การบอกเล่าสู่ครอบครัวและครัวเรือนในการดูแลของจิตอาสาคนนั้น การประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตาม
สาย และการเฝ้าสังเกตการณ์ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึน โดยเพื่อให้จิตอาสาไดมี้ช่วงเวลาปฏิบติัการตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่วงเวลาประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัจิตอาสาเก่ียวกับผล
ปฏิบติักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงอีกคร้ังเม่ือเวลาผา่นไป 1 เดือน 

ด้วยเหตุน้ี การประชุมเชิงปฏิบติัการจิตอาสาเพื่อถอดบทเรียนผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงจึงจดัข้ึนอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลปอภาร  
โดยการประชุมคร้ังน้ีมีจิตอาสาชุดเดิมเขา้ร่วมเพียง 20 คน ไม่ได้เขา้ร่วมประชุม 3 คน แต่มีจิตอาสาชุดใหม่
เพิ่มเติมเขา้มาจ านวน 5 คน แบ่งเป็นจิตอาสาจากหมู่ท่ี 2 เขา้ร่วมเพิ่มเติมอีก 4 คน ท าให้มีผูท่ี้สมคัรเป็นจิตอาสา
พฒันาปอภารเขม้แขง็เพิ่มข้ึนเป็น 27 คน (โปรดดูรายช่ือในภาพผนวก) 

การประชุมเชิงปฏิบติัการของจิตอาสาในคร้ังน้ี มีเป้าหมายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการด าเนินกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านกิจกรรมเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงตามแผนปฏิบติัการใน 4 
กิจกรรมหลกัท่ีจิตอาสาไดร่้วมกนัก าหนดข้ึน รวมทั้งเพื่อถอดบทเรียนความเปล่ียนแปลงและขอ้ทา้ทายท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งท าการรณรงคเ์พื่อพฒันาแผนปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  

โดยจิตอาสาหมู่ท่ี 2 ไดแ้ลกเปล่ียนผลการเดินรณรงค ์เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2561 วา่ พวกตนเร่ิมตน้เดิน
รณรงค์ในช่วงสาย โดยเดินไปยงัแยกต่างๆของหมู่บา้น ผ่านส่ีแยกกลางหมู่บ้าน ก่อนไปยงับ่อลงปลาและ
ระหวา่งท่ีเดินไดมี้การถือป้ายไวนิลรณรงคเ์ร่ืองการเลือกตั้งสมานฉนัท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ท่ีเป็นป้ายท่ีจิต
อาสาหมู่ท่ี 2 ผูห้น่ึงไดผ้ลิตข้ึน พร้อมทั้งไดแ้จกใบความรู้ท่ีสถาบนัพระปกเกลา้ให้การสนบัสนุนแก่ประชาชน
ในชุมชนดว้ย  
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อยา่งไรก็ตาม การเดินรณรงคเ์พียงคร้ังเดียวก็ยงัไม่อาจประเมินไดว้า่คนในชุมชนสนใจและจะให้ความ
ร่วมมือเพียงใด เพราะคร้ังน้ีเป็นการเดินรณรงคเ์พียงคุม้ขา้งในเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี จึงเสนอให้มีการปรับรูปแบบ
การรณรงค์ เป็นการใช้รถแห่แทน เพราะจะช่วยให้ประชาสัมพนัธ์ได้ครอบคลุมมากข้ึนถึงคุ้มรอบนอก 
นอกจากนั้น การใชร้ถแห่ยงัสามารถเปิดแผ่นซีดีท่ีผูว้ิจยัผลิตมาให้ดว้ย ซ่ึงน่าจะไดรั้บความสนใจมากข้ึน และ
เพื่อให้เป็นทีมเดียวกนัจึงอยากขอให้สถาบนัพระปกเกลา้สนบัสนุนเส้ือจิตอาสา ท่ีมีโลโกข้องโครงการเพื่อใช้
ส าหรับเดินรณรงค ์

ดา้นจิตอาสาหมู่ท่ี 4 กล่าววา่ ตนไดร้ณรงคโ์ดยบอกต่อผูอ่ื้น วา่อยา่ซ้ือสิทธิขายเสียง เพราะเป็นเร่ืองไม่ดี  
ส่วนจิตอาสา หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 14 ได้แลกเปล่ียนในประเด็นเดียวกันว่าพวกตนได้
รณรงคโ์ดยการบอกต่อและประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสาย    

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การด าเนินกิจกรรมรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงดว้ยวธีิการบอกเล่าต่อคน
ในครอบครัวของตนและบอกต่อครัวเรือนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตนจ านวน 5 ครัวเรือนเป็นกิจกรรมท่ีจิต
อาสาด าเนินการมากท่ีสุด ในส่วนของกิจกรรมอ่ืนๆ คือ การประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงสามสายนั้น จิตอาสาส่วน
ใหญ่ด าเนินการได้ตามแผน มีเพียงจิตอาสาบางหมู่ท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ดว้ยเง่ือนไขเร่ืองขอ้จ ากดั อาทิ 
เคร่ืองเสียงไม่พร้อมใชง้าน หาแผน่ซีดีท่ีผูว้ิจยัมอบใหไ้ม่พบ เป็นตน้ ส่วนการเดินรณรงคน์ั้น มีเพียงจิตอาสาหมู่
ท่ี 2 เท่านั้นท่ีไดด้ าเนินการ โดยด าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2561 ตามแผนท่ีก าหนดไว ้ส่วนจิตอาสา
หมู่อ่ืนนั้นไม่ไดมี้การเดินรณรงคแ์ละยงัไม่มีแผนท่ีจะเดินรณรงคเ์ร่ืองน้ี ส่วนความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนขณะน้ี
ยงัไม่มีความชัดเจน ซ่ึงกิจกรรมท่ีจิตอาสาได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดข้ึนนั้นสามารถสรุปได้ดงัตาราง
ดา้นล่าง  

 
ตารางสรุปกจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงของจิตอาสาพฒันาปอภารเข้มแข็ง 

 
หมู่ที ่ กจิกรรมทีด่ าเนินการ ข้อสังเกตทีพ่บจากการด าเนินการ 

หมู่ท่ี 2 1.เดินถือป้ายรณรงค์รอบหมู่ท่ี 2 ( 1 เมษายน 
2561) 
2.บอกเล่าแก่ครัวเรือนท่ีอยูใ่นการดูแลของตน 

1.เคร่ืองเสียงใชก้ารไม่ได ้
2.แผน่ซีดีท่ีผูว้จิยัมอบไวห้ายไป 
3.แมจ้ะใชเ้คร่ืองขยายเสียงแต่ผูท่ี้อยูคุ่ม้รอบนอกก็
ไม่สามารถรับฟังไดเ้น่ืองจากเคร่ืองขยายเสียงไป
ไม่ถึง  
4.จึงเสนอใหใ้ชร้ถแห่ประชา สัมพนัธ์แทน 

หมู่ท่ี 3 1.บอกเล่าแก่ครัวเรือนท่ีอยูใ่นการดูแลของตน  
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หมู่ที ่ กจิกรรมทีด่ าเนินการ ข้อสังเกตทีพ่บจากการด าเนินการ 
2.เสียงตามสาย 

หมู่ท่ี 4 1.บอกเล่าแก่ครัวเรือนท่ีอยูใ่นการดูแลของตน  
หมู่ท่ี 5 1.บอกเล่าแก่ครัวเรือนท่ีอยูใ่นการดูแลของตน 

2.เสียงตามสาย 
 

หมู่ท่ี 8 1.บอกเล่าแก่ครัวเรือนท่ีอยูใ่นการดูแลของตน 
2.เสียงตามสาย 

 

หมู่ท่ี 10 1.บอกเล่าแก่ครัวเรือนท่ีอยูใ่นการดูแลของตน 
2.เสียงตามสาย 

 

หมู่ท่ี 14 1.บอกเล่าแก่ครัวเรือนท่ีอยูใ่นการดูแลของตน 
2.เสียงตามสาย 

 

 
จากตารางดา้นบนจะเห็นไดว้า่ จิตอาสาส่วนใหญ่สามารถขบัเคล่ือนกิจกรรมรณรงคต์ามแผนไดใ้นส่วน

ของการบอกเล่าแก่ครัวเรือนท่ีอยูใ่นการดูแลของตนจ านวน 5 ครัวเรือน/จิตอาสา เพราะส่วนใหญ่รณรงคด์ว้ย
การบอกต่อเม่ือลงพื้นท่ีตรวจลูกน ้ายงุลาย ขณะท่ี เสียงตามสายนั้นแมจ้ะด าเนินในเกือบทุกหมู่บา้นท่ีไม่มีปัญหา
เร่ืองเคร่ืองเสียงแต่ส่วนใหญ่อยู่ในการรับผิดชอบของผูน้ าทอ้งท่ี ไม่ได้เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยจิตอาสา  
รวมไปถึงเร่ืองของการเดินรณรงคท่ี์เกิดข้ึนในหมู่ท่ี 2 เพียงแห่งเดียว  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงไดเ้ชิญชวนจิตอาสาถอดบทเรียนร่วมกนัว่ามีขอ้ทา้ทายเร่ืองใดท่ีท าให้พวกเขาไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมรณรงค์ตามแผนได ้ ซ่ึงขอ้สรุปท่ีไดไ้ม่ชดัเจนนกั ผูว้ิจยัสังเกตว่ายงัมีความเขินอายอยู่
อยา่งมากในกลุ่มของจิตอาสา อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยัพยายามใชค้วามเป็นมิตรและเปิดใจรับฟังเป็นเคร่ืองมือในการ
ชวนให้จิตอาสาเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นให้มากท่ีสุด ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้มีเพียงจ านวนเล็กน้อยเก่ียวกบัความ
ขดัขอ้งของการด าเนินการ อาทิ เร่ืองของเสียงตามสายมีขอ้จ ากดัเร่ืองแผน่ซีดีผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูใ้หญ่บา้นและ
เคร่ืองเสียงก็อยู่ท่ีท่ีท  าการผูใ้หญ่บา้นเม่ือจะใช้ก็จ  าเป็นตอ้งขออนุญาตแจง้แก่กนัทราบ ซ่ึงหากผูใ้หญ่บา้นไม่
สะดวกเน่ืองจากติดภารกิจก็อาจจะส่งผลกระทบกบัการรณรงคด์ว้ยวิธีน้ีได ้ ส่วนเร่ืองของการรณรงคน์บัวา่ตอ้ง
ใชเ้วลาในการด าเนินการมากท่ีสุด ประกอบกบัยงัไม่มีการเลือกตั้งเกิดข้ึนในหมู่นั้นๆจึงท าให้เร่ืองการรณรงค์
ไม่ไดรั้บความใส่ใจจะด าเนินการตามแผนเท่าท่ีควร 

ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงสอบถามต่อไปว่าหากแผนการท่ีได้ร่วมกันก าหนดข้ึนก่อนหน้ามีข้อจ ากัดบาง
ประการ จะมีการปรับแผน หรือเพิ่มเติมกิจกรรมอ่ืนๆส าหรับการรณรงค์อีกหรือไม่ ซ่ึงมีจิตอาสาจากหมู่ท่ี 10 
คนหน่ึงแสดงความคิดเห็นวา่เธอไดน้ าเร่ืองน้ีไปพูดคุยกบัผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆซ่ึงไดรั้บความสนใจ
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ไถ่ถามจากผูเ้ขา้ร่วมเหล่านั้น ดงันั้น การท่ีน ากิจกรรมเร่ืองการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงไป
ประชาสัมพนัธ์บอกต่อในการบุญงานบวชอาจเป็นอีกหนทางหน่ึง             

ดา้นจิตอาสาหมู่ท่ี 2 มองวา่การจดักิจกรรมรณรงคท่ี์ผา่นมาของหมู่ตน ทั้งเร่ืองการเดินรณรงค ์และการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสายนั้นยงัไม่ครอบคลุม จึงเสนอให้มีการใช้รถเคร่ืองเสียงในการรณรงค์ หรือ  
“รถแห่” เพื่อให้สามารถประชาสัมพนัธ์พร้อมกบัรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงไดใ้นคุม้ท่ีอยูร่อบนอก
ดว้ย 

ด้านผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 กล่าวว่าพร้อมท่ีจะให้การสนบัสนุนการเดินรณรงค์ของจิตอาสาหมู่ท่ี 2 โดย
สนบัสนุนแผน่ป้ายไวนิลท่ีหมู่ท่ี 8 เคยไดรั้บจากส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด เม่ือ
คร้ังไดรั้บเลือกเป็นหมู่บา้นตวัอยา่งในการไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงของ กกต. เม่ือปี 2559 ซ่ึงเน้ือความมีลกัษณะของ
การรณรงคเ์ลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเช่นเดียวกนั สามารถใชร่้วมกนัได ้พร้อมทั้งจะสนบัสนุนให้จิตอาสาหมู่
ท่ี 8 เขา้ร่วมเดินรณรงคเ์พื่อส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในหมู่ท่ี 2 ดว้ย เพื่อให้การเลือกผูใ้หญ่บา้น
หมู่ท่ี 2  ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนน้ีเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่อ่ืนๆรวมไปถึงการเลือกตั้งระดบั
ทอ้งถ่ินของเทศบาลปอภารต่อไป 

เม่ือไดข้อ้มูลขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงสรุปผลการขบัเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงของ
จิตอาสาท่ีผ่านมาเพื่อให้ได้รับทราบร่วมกนั โดยสรุปได้ว่า ท่ีผ่านมาจิตอาสาได้พยายามขบัเคล่ือนกิจกรรม
ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงผา่นวิธีการบอกต่อครัวเรือนในความรับผดิชอบมากท่ีสุด รองลงมาเป็น
เร่ืองของเสียงตามสายซ่ึงอาจมีขอ้จ ากดัอยูใ่นเร่ืองของความพร้อมของเคร่ืองเสียงและความครอบคลุมของการ
กระจายเสียง ซ่ึงหากหาเครืองมืออ่ืนมาเสริมอาทิ รถแห่ อาจจะช่วยให้การประชาสัมพนัธ์มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทัว่ถึงมากข้ึน ส่วนเร่ืองการเดินรณรงค์เป็นเร่ืองท่ียงัเกิดข้ึนเฉพาะในหมู่ท่ี 2 เท่านั้น เพราะฉะนั้น
เพื่อให้การขบัเคล่ือนกิจกรรมรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงอยา่งต่อเน่ือง การด าเนินกิจกรรม
รณรงคเ์ดิมอยา่งต่อเน่ืองเป็นหนทางหน่ึง อีกส่วนหน่ึงคือเสริมกิจกรรมใหม่ๆเพื่อเสริมใหก้ารรณรงคมี์ศกัยภาพ
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นข้างต้นพบว่า การใช้โอกาสงานบุญของหมู่บ้านในการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงอาจช่วยให้คนในชุมชนได้รับทราบเร่ืองน้ีมากยิ่งข้ึน 
ขณะเดียวกนั การจดัใหมี้ “รถแห่” อาจเป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยใหก้ารประชาสัมพนัธ์และการรณรงคส่์งเสริม
การเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยัไดช้ี้ชวนให้จิตอาสาไดท้บทวนแนวทางการรณรงคกิ์จกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขาย
เสียงอ่ืน ๆ เพิ่มเติม โดยอาจใชก้ารเลือกผูใ้หญ่บา้นในหมู่ท่ี 2 มาเป็นจุดตั้งตน้ในการคิดกิจกรรมรณรงคเ์พิ่มเติม
อ่ืนๆได ้และเพื่อให้ทราบช่วงเวลาโดยประมาณ จึงไดเ้ชิญผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 (ปัจจุบนัเป็นอดีตผูใ้หญ่บา้น) ได้
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อธิบายขั้นตอนต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในการเลือกผูใ้หญ่บา้นและประมาณการช่วงเวลาเบ้ืองตน้ ส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการก าหนดกิจกรรมรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงต่อไป  

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 (ปัจจุบนัเป็นอดีตผูใ้หญ่บ้าน) ได้ให้ขอ้มูลเก่ียวกับขั้นตอนการเลือกผูใ้หญ่บ้าน
เบ้ืองตน้วา่ ตนจะหมดวาระลงในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 จากนั้น คาดวา่ วนัท่ี 3-5 มิถุนายน 2561 ทางอ าเภอ
จะเปิดรับสมคัรผูท่ี้สนใจลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงเม่ือสมคัรแลว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบติั คาดวา่
จะทราบวา่ผูส้มคัรเป็นใครบา้งระหวา่งวนัท่ี 7-9 มิถุนายน 2561 จากนั้น ทางอ าเภอจะตอ้งจดัการเลือกตั้งให้แลว้
เสร็จภายใน 15 วนั เพื่อไม่ให้ต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นว่างเวน้เป็นเวลานาน และระหว่างท่ีอยู่ในช่วงของการเลือก
ผูใ้หญ่บา้น ก านนัจะท าหนา้ท่ีรักษาการผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 กระทัง่ไดมี้การประกาศผูท่ี้ไดรั้บเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้น
อยา่งเป็นทางการ  

จากขั้นตอนการจดัใหมี้การเลือกผูใ้หญ่บา้นและช่วงเวลาด าเนินการขา้งตน้ สามารถสรุปไดเ้ป็นแผนผงั
ขั้นตอนการเลือกผูใ้หญ่บา้นในหมู่ท่ี 2 ไดด้งัน้ี 

 
 
   
 
 
 
    
 
 
จากแผนผงัคาดการณ์กิจกรรมและช่วงเวลาการเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ขา้งตน้ ผูว้ิจยัเชิญชวนจิตอาสา

และผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีได้ร่วมกันระดมความ
คิดเห็นวา่ หากจะด าเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง จะมีกิจกรรมใดท่ีมีความ
เป็นไปไดบ้า้ง  

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 (ปัจจุบนัเป็นอดีตผูใ้หญ่บา้น) ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ ก านนัต าบลปอภารไดแ้จง้กบัตนวา่จะ
จดัให้มีเวทีปราศรัยของผูส้มคัรข้ึนเพื่อใหผู้ส้มคัรไดแ้สดงวิสัยทศัน์ พร้อมกบัให้ค  ามัน่สัญญาวา่จะไม่ใชเ้งินใน
การซ้ือเสียง และในเวทีน้ีประชาชนก็จะสามารถซกัถามผูท่ี้ลงสมคัรไดอี้กดว้ย อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่ไดคุ้ยเร่ืองน้ี
ในรายละเอียด แต่กิจกรรมน้ีโดยส่วนตวัอยากใหมี้  

หมู่ 2 

ผู้ใหญ่บ้านม.2 
หมดวาระ 
31 พ.ค.61 

รับสมัคร 

3-5 มิ.ย.61 

เลือกผู้ใหญ่บ้านม.
2 ภายใน 15วัน 

ประกาศชื่อ 

7-9 มิ.ย.61 
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จิตอาสาหมู่ท่ี 2 กล่าวว่า อยากให้มีการรณรงค์ดว้ยรถแห่ทั้งก่อนประกาศรายช่ือผูส้มคัรและก่อนการ
เลือกตั้ง จากขอ้เสนอเร่ือง “รถแห่” ผูว้จิยัไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์การรณรงคจ์ากท่ีเคยพบวา่ การรณรงคโ์ดย
ใชร้ถซาเลง้ก็มีความน่าสนใจ ซ่ึงทุกครัวเรือนมีรถจกัรยานยนต์อยูแ่ลว้ อาจพ่วงขา้งมอเตอร์ไซด์ดว้ยรถเข็นเพื่อ
นัง่ไดห้ลายคนและสามารถติดป้ายรณรงคไ์ดท่ี้ดา้นขา้งรถเขน็ดว้ย และอาจใชช่ื้อวา่ “คาราวานซาเลง้”  

ซ่ึงจิตอาสาหมู่ท่ี 2 กล่าวว่า รถจกัรยานยนต์มีทุกบา้น แต่รถซาเลง้ก็มีอยู่ส่วนใหญ่ สามารถน ามาร่วม
รณรงคไ์ด ้หากใครไม่มีก็เป็นรถจกัรยานยนตห์รือรถจกัรยานตามสะดวก   

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8  กล่าววา่หากเป็นรถซาเลง้ท่ีหมู่ 8 ก็มีและสามารถน ามาเขา้ร่วมได ้และจะสนบัสนุน
ป้ายไวนิลส าหรับรณรงคไ์ม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในการรณรงคค์ร้ังน้ีดว้ย  

สรุปไดว้า่ กิจกรรมรณรงคด์ว้ยรถแห่จะใชช่ื้อวา่ “คาราวานซาเล้ง” โดยการรณรงคจ์ะจดัข้ึนในหมู่ท่ี 2 
โดยจิตอาสาทุกหมู่ร่วมเดินรณรงคใ์นคร้ังน้ี และโดยการสนบัสนุนป้ายไวนิลรณรงคเ์ลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง
ของผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 และสถาบนัพระปกเกลา้ นอกจากนั้น สถาบนัพระปกเกลา้จะจดัเตรียมใบความรู้พร้อม
เส้ือจิตอาสาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเดินรณรงค์ในคร้ังน้ี ส่วนกิจกรรมเวทีปราศรัยนั้น ผูใ้หญ่บ้านหมู่ท่ี 2  
จะหารือกับก านันต าบลปอภารอีกคร้ังถึงรูปแบบการจดั ด้านจิตอาสาทุกหมู่พร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมเวที
ปราศรัย พร้อมทั้งจะจดัเตรียมค าปฏิญาณให้แก่ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง ซ่ึงอาจเป็นกิจกรรมหน่ึงในเวทีปราศรัย 
ขณะเดียวกนั จิตอาสาแต่ละหมู่จะขบัเคล่ือนกิจกรรมรณรงค์ท่ีพวกตนสามารถด าเนินการไดโ้ดยล าพงัในส่วน
ของการบอกต่อครัวเรือนในการดูแลของตนอยา่งต่อเน่ืองและเสียงตามสาย 

ดว้ยเหตน้ี เม่ือไดข้อ้เสนอเร่ืองการจัดเวทีปราศรัย และ การจัดกิจกรรมรถแห่ หรือ คาราวานซาเล้ง 
ขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้ชวนให้จิตอาสาร่วมกนัก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกบักิจกรรม
รณรงค์บอกปากต่อปากกบัครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ การพูดคุยเร่ืองกิจกรรมน้ีในงานบุญและเสียงตามสาย โดย
ผูว้ิจยัขอเพิ่มเติมกิจกรรมการประเมินผลก่อนและหลงัการเลือกผูใ้หญ่บา้นในหมู่ท่ี 2 เขา้ไปดว้ยซ่ึงกิจกรรมน้ี
อาจจะตอ้งขอความร่วมมือจิตอาสาในการร่วมกนัเก็บแบบสอบถาม จากขอ้มูลกิจกรรมต่างๆขา้งตน้สามารถ
ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมตามแผนภาพดา้นล่าง  
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ด้วยเหตุน้ี จึงสรุปการประชุมจิตอาสาคร้ังน้ีได้ว่า จิตอาสาทุกหมู่จะขบัเคล่ือนกิจกรรมรณรงค์การ

เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงตามแนวทางเดิมต่อไป โดยเพิ่มเติมการบอกต่อในงานบุญงานบวช และใชโ้อกาสใน
การลงพื้นท่ีส ารวจลูกน ้ ายุงลายขยายผลโครงการน้ีไปยงัผูอ่ื้นในชุมชนให้มากข้ึน ส่วนเร่ืองการเดินรณรงค์นั้น 
จิตอาสาทุกหมู่จะร่วมแรงร่วมใจกนัเดินรณรงค์ในหมู่ท่ี 2 อีกคร้ัง โดยวนัและเวลาจะก าหนดอีกคร้ังในการ
ประชุมคร้ังต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บอกเล่าผู้อื่น/
เสียงตามสาย 

ม.1-ม.14 

หมู่ 2 

ผู้ใหญ่บ้านม.2 
หมดวาระ 
31 พ.ค.61 

รับสมัคร 

3-5 มิ.ย.61 

เลือกผู้ใหญ่บ้านม.2 
ภายใน 15วัน 

ประกาศชื่อ 

7-9 มิ.ย.61 

คาราวานซาเลง้ 

เก็บแบบสอบ 
ถามก่อนเลือก 

เก็บแบบสอบ 
ถามหลังเลือก 

เวทีปราศรยั 
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ภาพกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพฒันาปอภารเข้มแข็ง 
เม่ือวนัที ่21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลปอภาร  
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4. จัดประชุมจิตอาสาเพื่อถอดบทเรียนผลการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกต้ังไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียง (คร้ังที ่3) 

ภายหลงัจากจิตอาสาไดถ้อดบทเรียนการรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงร่วมกนัไปคร้ัง
หน่ึงแล้วและพบขอ้จ ากดัในการด าเนินกิจกรรมโดยล าพงั โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใช้การ
ลงทุนดา้นเวลาและประสานงานมากอยา่งการเดินรณรงค ์ดว้ยเหตุน้ี จิตอาสาจึงไดป้รับแผนการรณรงค์ชุมชน
พลเมืองเขม้แข็งผ่านการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงอีกคร้ัง โดยเน้นท่ีการรณรงค์การเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขาย
เสียงในหมู่ท่ี 2 เน่ืองจากก าลงัจะมีการเลือกผูใ้หญ่บา้นภายในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อให้หมู่ท่ี 2 เป็นแบบอยา่ง
ให้แก่การด าเนินกิจกรรมรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงให้แก่หมู่อ่ืนๆต่อไป ขณะเดียวกนั การรณรงค์
ผา่นการบอกต่อเร่ืองการไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงแก่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายท่ีจิตอาสาดูแลเม่ือตอ้งออกปฏิบติัหนา้ท่ี 
รวมไปถึงเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสายก็ยงัด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ดงันั้น การประชุมเชิงปฏิบติัของจิตอาสาในคร้ังท่ี  3 ท่ีจดัข้ึนในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 น้ี  จึงก าหนด
เป้าหมายในการประชุมไว ้4 เร่ืองหลกัดงัน้ี 

1. แลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงของจิตอาสาทุกหมู่ 

2. เพิ่มเติมเสริมความรู้เร่ืองความเป็นพลเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมี

คุณภาพ รวมทั้งเร่ืองขอ้เสียของการเลือกตั้งท่ีมีการซ้ือสิทธิขายเสียง ขอ้ดีของการไม่ซ้ือสิทธิ

ขายเสียง 

3. ไขขอ้ขอ้งใจเร่ืองโทษของการซ้ือสิทธิขายเสียงโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

4. วางแผนการเดินรณรงคด์ว้ยรถแห่และการจดัเวทีปราศรัยของผูส้มคัรในหมู่ท่ี 2 

โดยผลการประชุมเชิงปฏิบติัการในประเด็นขา้งตน้มีดงัต่อไปน้ี  

ในส่วนของกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกต้ังไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง  ในระดับหมู่ บ้าน ผลการประชุม
เชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังน้ีพบวา่ จิตอาสาส่วนใหญ่สามารถขบัเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้ง
สมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงผา่นกิจกรรมบอกเล่าการไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงผา่นครัวเรือนท่ีตนดูแลในช่วง
ของการลงพื้นท่ีไดม้ากท่ีสุด ดงัเช่นท่ี จิตอาสาหมู่ท่ี 4 เล่าให้ฟังวา่ “ยายก็บอกเขาวา่อยา่ซ้ือสิทธิขายเสียงนะลูก
นะ มนัไม่ดี เด๋ียวจะไดค้นไม่ดี เราตอ้งเลือกคนดีเขา้มาพฒันา” และยายยงัเล่าววา่ “เขาก็ถามวา่ยายท าอะไร ยายก็
บอกว่า ยายมาเป็นจิตอาสา มารณรงค์ให้ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพราะว่ามนัไม่ดี เราตอ้งเลือกคนดี ตอ้งดูคนดีๆ 
เวลาเขามาซ้ือสิทธิ ขายเสียงก็อยา่รับ เพราะถา้เราไดเ้ขาไปก็จะไดค้นไม่ดีเขา้มาพฒันาสังคม”   

http://1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
http://2.เพิ่มเติมเสริมความรู้เรื่องความเป็นพลเมือง/
http://4.วางแผนการเดินรณรงค์ด้วย์รถแห่/
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ดา้นจิตอาสาหมู่ท่ี 8 และ หมู่ท่ี 10 ก็เล่าให้ฟังเช่นกนัว่าพวกตนใช้โอกาสในระหว่างการส ารวจลูกน ้ า
ยงุลายเพื่อสอบถามและเล่าเร่ืองโครงการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ี ใหแ้ก่ชาวบา้นฟัง ขณะท่ี จิตอาสาหมู่ท่ี 2 
คนหน่ึงกล่าววา่ ไดส้านต่อการรณรงคด์ว้ยการบอกต่อ ใชช่้วงการส ารวจลูกน ้ ายุงลายในการเผยแพร่กิจกรรมน้ี
เช่นเดียวกบัหมู่อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม จิตอาสาหมู่ท่ี 2 มีความประสงค์จดักิจกรรมรณรงค์ด้วยรถแห่และแจก
เอกสารดว้ย ดา้นจิตอาสาหมู่ท่ี 2 อีกคนหน่ึงกล่าวว่าการรณรงค์ดว้ยการบอกต่อนั้นคาดวา่ประสบความส าเร็จ
เพียงร้อยละ 50  

ส่วนจิตอาสาหมู่ท่ี 14 กล่าววา่นอกจากจะใชโ้อกาสในระหวา่งการส ารวจลูกน ้ายุงลายเพื่อสอบถามและ
เล่าเร่ืองโครงการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ี ให้แก่ชาวบา้นฟังแลว้ ก็ยงัมีการประชาสัมพนัธ์ในงานบุญของ
หมู่บา้นดว้ย พร้อมทั้งไดป้ระชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสายทุกวนั ช่วงเวลา 09.30-09.00 นาฬิกา โดยพูดเสริมไป
กบัเร่ือกิจกรรมอ่ืนของหมู่บา้น 

  จากขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่กิจกรรมบอกต่อก็สามารถสร้างกระแสความสนใจไดพ้อสมควร อยา่งไรก็
ตามเน้ือหาท่ีถูกถ่ายทอดโดยจิตอาสาส่วนใหญ่เป็นไปในเชิง “ห้ามปราม” มากกวา่เป็นไปในเชิงวิชาการดงัเช่น
ค าบอกเล่าของจิตอาสาหมู่ท่ี 4 วา่ตนไดบ้อกกล่าวกบัผูอ่ื้นวา่ “อย่าซ้ือสิทธิขายเสียงนะลูกนะ” หรือ “เราตอ้งดู
คนดีๆ เวลาเขามาซ้ือสิทธิ ขายเสียงก็อย่ารับ” เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ไม่มีค  าอธิบายถึงเหตุผลวา่หากซ้ือสิทธิขาย
เสียงแลว้จะส่งผลเป็นการบ่อนท าลายประชาธิปไตยอยา่งไร หรือวา่การไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนั้นเป็นหนา้ท่ีของ
พลเมืองอยา่งไร ซ่ึงประเด็นน้ีผูว้จิยัสังเกตพบตั้งแต่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการระหวา่งจิต
อาสา ในคร้ังท่ี 2 แลว้  

ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงได้เสริมความรู้เร่ืองความเป็นพลเมืองกบัการส่งเสริมประชาธิปไตย รวมไปถึง 
ประเด็นขอ้ดีของการไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงและขอ้เสียของการซ้ือสิทธิขายเสียงใหแ้ก่จิตอาสาไดท้ราบเพิ่มเติมผา่น
การน ากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในคร้ังน้ีดว้ย เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการรณรงคส์ามารถถ่ายทอดความรู้
เร่ืองความส าคญัของการท ากิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แขง้ในคร้ังน้ีไดอ้ยา่งมี
ความเป็นวชิาการมากข้ึน  

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการเสริมความมัน่ใจให้แก่จิตอาสา เม่ือท าการรณรงค์ในระดบัพื้นท่ีโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเม่ือถูกถามค าถามเก่ียวกบัเร่ืองโทษท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือสิทธิขายเสียง หรือเร่ืองใดท าไดห้รือท าไม่ได้
ในช่วงของการเลือกตั้ ง ผูว้ิจ ัยจึงได้เตรียมข้อมูลของการเลือกผู ้ใหญ่บ้านเพิ่มเติม ในส่วนของ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 ภายหลงัจากเปล่ียนจากการเลือกตั้งทอ้งถ่ินมาสู่การ
เลือกตั้งทอ้งท่ี เพื่อเสริมกบัขอ้มูลท่ีปรากฎอยูใ่นใบความรู้ท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัท าไปก่อนหนา้ อนัประกอบดว้ยขอ้มูล
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เก่ียวกบั บทบาทของผูน้ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาล) ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไ้ข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552 ท่ีระบุหน้าท่ีและอ านาจของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการเลือกตั้งท่ีไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง อาทิ มาตรา 48 ปัญจทศ ท่ีกล่าวถึงการพน้ต าแหน่ง
ของนายกเทศมนตรี ท่ีได้ระบุสิทธิของผูมี้สิทธิเลือกตั้งว่าผูมี้สิทธิเลือกตั้งต านวนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงสามารถเขา้ช่ือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ได ้  

บทบาทของผูน้ าทอ้งท่ี ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2475 (แกไ้ขฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 
2552 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง อาทิ การควบคุมดูแลให้ราษฎรใน
หมู่บา้นให้ปฏิบติัไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการและกระท าตนเป็นตวัอย่างแก่ทาง
ราษฎรตามท่ีทางราชการแนะน า 

พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มีส่วนท่ีระบุไวเ้ก่ียวกบั
การหาเสียงไวใ้นหลายมาตราโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

มาตรา 57 เม่ือมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในกรณีอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระการด ารง
ต าแหน่งของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ห้ามมิให้ผูส้มคัรหรือผูใ้ดกระท าการเพื่อจูงใจผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งใหแ้ก่ตนเองหรือผูส้มคัรอ่ืน หรือใหง้ดเวน้การลงคะแนนเลือกตั้งใหแ้ก่ผูส้มคัรใดดว้ยวธีิการดงัน้ี 

(1)จดัท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจดัเตรียมเพื่อจะ ให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจ
ค านวณเป็นเงินไดแ้ก่ผูใ้ด 

(2)ให้ เสนอ ให้ หรือสัญญาวา่จะให้เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม
แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิวดั สถาบนัการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบนัอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดราชกิจจานุเบกษา 

(3)ท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดว้ยการจดัใหมี้มหรสพหรือการร่ืนเริงต่างๆ 
(4)เล้ียงหรือรับจะจดัเล้ียงผูใ้ด 
(5)หลอกลวง บงัคบั ขู่เขญ็ ใชอิ้ทธิพลคุกคามใส่ร้าย หรือจูงใจใหเ้ขา้ใจผิดในเร่ืองใดอนัเก่ียวกบัผูส้มคัร

ใด 
ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให้

ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 10 ปี ( ม.118) 
ม.58 หา้มมิใหผู้ส้มคัรจดัยานพาหนะน าผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปยงัท่ีเลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือน ากลบัจาก

ท่ีเลือกตั้ง หรือจดัให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปยงัท่ีเลือกตั้งหรือกลบัจากท่ีเลือกตั้งโดยไม่ตอ้งเสียค่าโดยหรือค่าจา้งซ่ึง
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ตอ้งเสียตามปกติ หากผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 58 ตอ้งระวางโทษจ าคุกตงัแต่ 1 ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง
หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 5 ปี (ม.119) 

ม.81 หา้มมิใหผู้ใ้ดจ่าย แจก หรือใหเ้งิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจมิให้
ไปลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกระท าการใดๆ เพื่อมิใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้ง ซ่ึงหากผูใ้ดฝ่าฝืน ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ สองหม่ืนบาท ถึง สองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับและให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 10 ปี (ม.127 ) 
 ม.82 ห้ามมิให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับ
ตนเองหรือผูอ่ื้น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งหรืองดเวน้ไม่ลงคะแนนเลือกตั้งใหแ้ก่ผูส้มคัรใด  
 ผูใ้ดฝ่าฝืน ม.82 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไม่เกิน หน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ   

ในกรณีท่ีผูฝ่้าฝืนตามวรรคหน่ึง เป็นผูรั้บหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ถา้ไดแ้จง้
ถึงการกระท าดงักล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนหรือใน
วนัเลือกตั้งผูน้ั้นไม่ตอ้งรับโทษ (ม.128) 

 
ขา้งตน้เป็นเพียงส่วนหน่ึงของพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2545 ท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เร่ืองใดท่ีผูส้มคัรท าไดห้รือท าไม่ไดใ้นการหาเสียง รวมไปถึง ยงัระบุไวช้ดัเจน
ว่าในส่วนของผูท่ี้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นหาก “...เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด” จาก
ผูส้มคัร ถือวา่เป็นความผดิตามมาตรา  82 และตอ้งรับโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไม่เกิน หน่ึงหม่ืนบาท แมว้า่
มีแนวโน้มว่ากฎหมายฉบบัน้ีจะมีการปรับปรุงก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน26 อย่างไรก็ตาม คาดว่า
ประเด็นเร่ืองการป้องกันการซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีได้รับการบรรจุอยู่ใน พระราชบัญญัติฉบับน้ีจะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางอ่ืน ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงได้จดัท าเอกสารใบความรู้จากพระราชบญัญติัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 ข้ึนเผยแพร่ 

อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการปรับแผนการวิจยัมุ่งเน้นใช้การเลือกตั้งระดบัทอ้งท่ี เป็นกรณีศึกษาในการ
ด าเนินโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ผา่นการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในคร้ังน้ีผูว้จิยั
จึงไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งในระดบัทอ้งท่ี ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบัจิตอาสา
ในคร้ังท่ี 3 น้ีดว้ย แต่เน่ืองจากก่อนหนา้การประชุมดงักล่าวจะเกิดข้ึนมีผูห้น่ึงไดโ้ทรศพัทส์อบถามเร่ืองกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 กบัผูว้ิจยั โดยผูท่ี้โทรศพัทเ์ขา้มานั้น แจง้วา่เป็นสามีของจิตอาสาหมู่ท่ี 
2 ผูห้น่ึง และเป็นผูท่ี้คาดวา่จะลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 โดยท่ีโทรศพัทม์าสอบถามนั้นเน่ืองจาก

                                                 
26 บีบีซีไทย. “บนัได 3 ขั้นสู่การเลือกตั้งทอ้งถ่ิน จะเร็วจริงตามสญัญา?”. วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560   ท่ีมา: 
http://www.bbc.com/thai/42010809 
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ตนได้รับเอกสารท่ีสถาบนัพระปกเกล้ารวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเลือกตั้งระดบัท้องถ่ินไว ้ ซ่ึงใน
เอกสารนั้นระบุว่า ห้ามสัญญาหรือให้ “ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด” นั้นหมายถึงเงินเพียงอย่างเดียวใช่
หรือไม่ หากผูส้มคัรน าเงินไปซ้ือ “ส่ิงของ” เช่น ขา้ว ปลา มาให้ชาวบา้นอยา่งน้ี ถือวา่ผิดกฎหมายหรือไม่ และ
กฎหมายฉบบัน้ี เป็นอยา่งเดียวกนักบักฎหมายการเลือกตั้งทอ้งท่ีหรือไม่ เพราะตามท่ีตนเขา้ใจมาโดยตลอดคือ
การเลือกตั้งในระดบัทอ้งท่ีนั้นจะไม่ไดเ้ขม้งวดเหมือนกบัการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน 

ดว้ยเหตน้ี ผูว้ิจยัจึงไดต้อบขอ้สงสัยดงักล่าวของผูท่ี้คาดวา่จะลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ผู ้
นั้นโดยอา้งอิง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 วา่ ในขอ้ท่ี 8 ระบุวา่ การเลือก
ผูใ้หญ่บา้นตอ้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม กล่าวคือ เร่ืองจดัให้ ให้ เสนอให้ หรือสัญญาวา่จะให้ ทรัพยสิ์น 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจค านวณเป็นเงินไดแ้ก่ผูใ้ด ไม่สามารถกระท าไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม อยา่งไร
ก็ตาม ค าตอบของผูว้ิจยัก็ยงัไม่อาจคลายขอ้สงสัยของผูท่ี้คาดวา่จะลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ผูน้ั้น
ได ้ผูว้ิจยัจึงไดเ้ชิญชวนให้ผูน้ั้นเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการของกลุ่มจิตอาสาท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2561 น้ีดว้ย โดยผูว้จิยัจะเรียนเชิญฝ่ายปกครองท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบการเลือกตั้งระดบัทอ้งท่ีเขา้มาให้
ความกระจ่างดา้นขอ้กฎหมาย ซ่ึงผูท่ี้คาดวา่จะลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ผูน้ั้นไม่ไดต้อบรับหรือ
ปฏิเสธอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม เม่ือถึงวนัประชุมผูน้ั้นก็ใหค้วามสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย 

กิจกรรมไขข้อข้องใจเร่ืองโทษของการซ้ือสิทธิขายเสียงโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ไดรั้บเกียรติจาก
ปลดัอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อตอบขอ้สงสัยในคร้ังน้ี โดยกิจกรรมดงักล่าวไดรั้บความสนใจจาก
จิตอาสาในการถามตอบขอ้ซกัถามเป็นอยา่งมาก โดยภายหลงัจากการอธิบายขั้นตอนกระบวนการจดัให้มีการ
เลือกผูใ้หญ่บา้นเรียบร้อยแลว้ มีจิตอาสาและผูเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมตั้งขอ้ซกัถามดงัน้ี  

ผูท่ี้คาดวา่จะลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 เป็นผูแ้รกท่ีตั้งขอ้ซกัถาม ในประเด็นเร่ืองการหา
เสียงว่า การหาเสียงโดยการใช้เงินไปซ้ือส่ิงของต่างๆมาแจกคนในชุมชนแทนการมอบเงินให้นั้น สามารถ
กระท าไดห้รือไม่ ถือวา่ผิดกฎหมายหรือไม่ ค  าวา่ “ทรัพยสิ์น” นั้นคืออะไร หมายถึงเงินอยา่งเดียวหรือไม่ โดย
ปลดัอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดได้ตอบข้อสงสัยดงักล่าว โดยอา้งอิง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 วา่ไม่สามารถกระท าได ้เพราะการมอบทรัพยสิ์นเงินทองหรือการน าเงินทองไปซ้ือส่ิงของ
แลว้มอบใหต่้างเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งส้ิน ดงัปรากฏชดัเจนในขอ้ท่ี 8 ของระเบียบฉบบัน้ี อยา่งไรก็ตาม ผู ้
ท่ีคาดวา่จะลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ยงัคงถามค าถามเดิมซ ้ าอีกคร้ัง ซ่ึงปลดัอ าเภอเมืองยนืยนัวา่ไม่
อาจกระท าได ้ต่อขอ้ถามวา่หากพบผูก้ระท าผดิการเลือกตั้งผูน้ั้นจะตอ้งรับโทษอยา่งไร ซ่ึงปลดัอ าเภอกล่าววา่ ใน
ส่วนท่ี 2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบบัน้ี กล่าวถึงการคดัคา้นการเลือกผูใ้หญ่บา้นวา่  

ขอ้ท่ี 88 เม่ือนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งผูใ้หญ่บา้นแลว้ ผูใ้ดเห็นวา่การเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเท่ียง
ธรรม ใหท้  าค าร้องคดัคา้นเป็นหนงัสือยืน่ต่อนายอ าเภอในสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีนายอ าเภอมีค าสั่ง  
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เม่ือนายอ าเภอไดรั้บหนงัสือร้องคดัคา้นแลว้ ใหด้ าเนินการสอบสวนแลว้รายงานผลการสอบสวนพร้อม
ความเห็นและหลกัฐานใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัวนิิจฉนัช้ีขาด หากเห็นวา่การเลือกผูใ้หญ่บา้นนั้นเป็นไปตามท่ีไดมี้
การร้องคดัคา้น หรือไดมี้การกระท าไปโดยไม่สุจริต และเท่ียงธรรมให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัสั่งให้ผูใ้หญ่บา้นนั้น
พน้จากต าแหน่ง ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีนายอ าเภอมีค าสั่ง 

ดา้นจิตอาสา หมู่ท่ี 4 ไดต้ั้งขอ้ซักถามเร่ืองของการถอดถอนผูใ้หญ่บา้น กรณีท่ีพบว่าภายหลงัการรับ
ต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นไม่ปฏิบติัหน้าท่ีสามารถท าไดห้รือไม่อย่างไร ซ่ึงปลดัอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า 
ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2475 มาตรา 14 ระบุวา่ ผูใ้หญ่บา้นตอ้งออกจากต าแหน่งดว้ย
เหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี ซ่ึงหน่ึงในนั้นมีเร่ืองของ ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกผูใ้หญ่บา้นในหมู่บา้นนั้นมีจ านวนไม่
น้อยกว่าก่ึงจ านวน ร้องขอให้ออกจากต าแหน่ง (6) หรือประชาชนอาจร้องไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัเพ่อให้
พิจารณาพฤติกรรมท่ีไม่มีความเหมาะ เพราะขอ้ท่ี 7 ของมาตราน้ีระบุว่า “ผูว้่าราชการจงัหวดัสั่งให้ออกจาก
ต าแหน่ง เม่ือไดส้อบสวนเห็นวา่บกพร่องใน ทางความประพฤติ หรือความสามารถไม่เหมาะสมกบัต าแหน่ง”  

กิจกรรมต่อมาเป็นการร่วมกนัวางแผนการเดินรณรงค์ด้วยรถแห่และการจัดเวทีปราศรัยของผู้สมัครใน
หมู่ที่ 2 อนัเป็นไปตามขอ้สรุปของการประชุมเชิงปฏิบติัจิตอาสาในคร้ังท่ี 2 เพื่อเสริมเร่ืองการเดินรณรงค์ใน
พื้นท่ีปฏิบติัการก็คือ หมู่ท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่งจิตอาสาหมู่ต่างๆ และ
เพื่อสร้างความตระหนกัอย่างต่อเน่ืองให้แก่คนในชุมชนและผูส้มคัรรับเลือกตั้งให้เห็นความส าคญัของการไม่
ซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง โดยผลการระดมความคิดเห็นสรุปไดด้งัน้ี 

กจิกรรมคาราวานซาเล้ง ก าหนดด าเนินการวนัอาทิตยท่ี์ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 เป็นตน้ไป โดยนดั
พบกนัท่ีท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 เพื่อก าหนดเส้นทางการเดินรณรงค ์พร้อมทั้งรับป้ายไวนิล เอกสารใบความรู้ 
และ เส้ือจิตอาสาท่ีสถาบนัพระปกเกลา้ให้การสนบัสนุน โดยในการเดิน
รณรงคค์ร้ังน้ี จิตอาสาหมู่ท่ี 2 ผูห้น่ึงอาสารับหนา้ท่ีติดต่อประสานเร่ืองรถ
แห่ ส่วนผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 กล่าววา่จะสนบัสนุนไวนิลและน ารถจกัรยาน
ยนตร์พ่วงขา้ง หรือ “ซาเล้ง” มาร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี  พร้อมกนัน้ีเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของจิตอาสาจากทุกหมู่ ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอวิธีการท า
ป้ายรณรงคอ์ยา่งง่ายๆดว้ยกระดาษลงัและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ โดยยกตวัอยา่ง
การจดัท าป้ายรณรงคข์อง พลเมืองในหมู่ท่ี 4 ต  าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง
เป็นตวัอยา่ง ซ่ึงภายหลงัน าเสนอวิธีน้ีผูว้ิจยัสังเกตวา่ไม่มีการตอบรับอยา่ง
กระตือรือร้นจากจิตอาสาเท่าใดนกั อยา่งไรก็ตาม ความส าเร็จในส่วนของ
ความเข้มแข็งและความกระตือรือร้นของจิตอาสาในการขับเคล่ือน
กิจกรรมจะมีมากนอ้ยเพียงใด จะตอ้งวดักนัในวนัท่ีจดักิจกรรมอีกคร้ัง 

ตวัอย่างการรณรงค์ที ่ต.สว่าง อ.โพนทอง 

http://4.วางแผนการเดินรณรงค์ด้วย์รถแห่/
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ในส่วนของกิจกรรมเวทีปราศรัยนั้น พบว่ายงัไม่มีความคืบหน้าในการประสานก านันเพื่อจัดเวที
ปราศรัยดงักล่าว ดงันั้นจึงไม่อาจก าหนดกิจกรรมต่างๆได ้ประกอบกบัผลจากการสังเกต ผูว้ิจยัพบว่าจิตอาสา
ส่วนใหญ่มีท่าทีตอบรับการจดัเวทีปราศรัยอย่างไม่กระตือรือร้น อีกทั้งยงัไม่ใคร่แสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินกิจกรรมน้ีเท่าใดนกัแมแ้ต่จิตอาสาจากหมู่ท่ี 2 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงจบการน ากระบวนการชวนพูดคุยใน
ประเด็นน้ีไป และกลบัมาเนน้ท่ีกิจกรรมเดินรณรงคใ์นวนัท่ี 3 มิถุนายน 2561 แทน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

ภาพกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพฒันาปอภารเข้มแข็ง 
เม่ือวนัที ่23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลปอภาร  
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ผลการด าเนินกจิกรรมตามแผนการส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ในหมู่ที ่2 โดยจิตอาสา 
กจิกรรมคาราวานซาเล้ง 
 กิจกรรมน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผลการรณรงคโ์ดยการเดินรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียงรอบท่ี 1 ในหมู่ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี  1 เมษายน 2561 ท่ีผา่นมา ซ่ึงสามารถเดินรณรงคไ์ดเ้พียงคุม้ท่ีอยู่รอบ
ในเท่านั้น ยงัไม่ครอบคลุมคุม้ท่ีอยูร่อบนอก ประกอบกบั การเดินเพียงอยา่งเดียวโดยไม่มีเคร่ืองเสียงนั้นไม่ดึงดูด
ความสนใจของผูท่ี้อยูใ่นชุมชนมากนกั ดงันั้น หากมีการใชร้ถยนตติ์ดเคร่ืองเสียงหรือ “รถแห่” ในการรณรงคจ์ะ
ช่วยให้การรณรงคค์รอบคลุมครัวเรือนท่ีอยูใ่นหมู่ท่ี 2 ไดท้ั้งคุม้ท่ีอยูร่อบในและรอบนอก นอกจากนั้นยงัอาจท า
ให้การรณรงค์มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เพราะว่าไม่ใช่เพียงการเดินเพียงอย่างเดียว แต่มีการเปิดซีดี
ประชาสัมพนัธ์โครงการไปดว้ย เป็นตน้ 
 กิจกรรมคาราวานซาเลง้จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2561 โดยมีการก าหนดแผนปฏิบติัการไวว้า่ จิตอาสา
ทุกหมู่จะมารวมกนัท่ีท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 เวลา 14.00 นาฬิกา เพื่อเตรียมนดัหมายเส้นทาง รับป้ายไวนิล 
เอกสาร และเส้ือจิตอาสาส าหรับการรณรงค ์ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมน้ีผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีสังเกตการณ์ดว้ย ดงันั้นผล
การด าเนินกิจกรรม “คาราวานซาเลง้” ท่ีรายงานในส่วนน้ีเป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดใ้ช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและ
รายงานตามส่ิงท่ีไดพ้บเห็นโดยตรง โดยพบวา่มีผลการด าเนินกิจกรรม “คาราวานซาเลง้” มีดงัต่อไปน้ี 
 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม – กิจกรรมในคร้ังน้ีพบว่ามีจิตอาสาจากทุกหมู่เขา้ร่วมตามแผนท่ีก าหนดไว ้
นอกจากนั้นยงัไดรั้บความร่วมมือจากผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 เขา้ร่วม และมีกลุ่ม อสม. บางส่วนจากหมู่ท่ี 2 เขา้ร่วม
ดว้ย รวมมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงจ านวนทั้งส้ิน 32 คน  

การนดัหมาย – ผูว้ิจยัไปถึงท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 เวลา 14.00 นาฬิกา พบว่าจิตอาสาส่วนใหญ่มา
ก่อนเวลานดัหมาย มีเพียงบางส่วนท่ีอยูร่ะหวา่งเดินทาง  

การแบ่งงาน – เม่ือถึงท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการแจกจ่ายใบความรู้พร้อมเส้ือจิต
อาสาให้แก่จิตอาสาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงคใ์นคร้ังน้ี จากนั้น ผูว้ิจยัไดเ้ฝ้าดูการจดัการของกลุ่มจิตอาสา ซ่ึง
มีขอ้สังเกตว่า จิตอาสาท่ีเป็นหลกัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมน้ีคือจิตอาสาจากหมู่ท่ี 2 เพียง 1 คนเท่านั้นท่ีท า
หน้าท่ีในการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ไวนิล และรถยนต์พร้อมเคร่ืองเสียง (รถแห่) เพื่อใช้ในการรณรงค์คร้ังน้ี    
โดยผูว้ิจยัสังเกตวา่จิตอาสาผูน้ี้ เป็นผูเ้ตรียมไวนิลเองทั้งหมด น าไวนิลมาวางไวส้ าหรับจิตอาสาผูอ่ื้นน าไปใชไ้ด ้
โดยไม่ไดข้อความร่วมมือจากจิตอาสาหมู่อ่ืนในการให้ความช่วยเหลือในการจดัเตรียมหรือแมแ้ต่จิตอาสาจาก
หมู่ท่ี 2 ดว้ยกนั ขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจคือขณะท่ีจิตอาสาผูน้ี้ก าลงัจดัเตรียมไวนิลอยูน่ั้น มีจิตอาสาเพียง 1 คนท่ีให้
ความช่วยเหลือ ขณะท่ี จิตอาสาผูอ่ื้นแมแ้ต่จิตอาสาจากหมู่ท่ี 2 ไม่ไดใ้ห้ความสนใจช่วยเหลือจดัเตรียมอุปกรณ์
ส าหรับเดินรณรงคอ์ยา่งกระตือรือร้นแต่อยา่งใด ส่วนใหญ่ยงัคงนัง่พูดคุยกนั รอเพียงเวลาท่ีพวกเขาจะ “เขา้ร่วม” 
เดินรณรงคเ์ท่านั้น 
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  การวางแผนการเดินรณรงค์นั้นเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของจิต
อาสาในการเดินรณรงค์เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงคร้ังน้ี ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่าการวางแผนเดินรณรงค์นั้นเป็นการ
วางแผนร่วมกันโดยจิตอาสาจากหมู่ท่ี 2 เพียง 2 คนเท่านั้ น ไม่ได้มีการหารือกับจิตอาสาหมู่ท่ี 2 คนอ่ืนๆ           
โดยตดัสินใจท่ีจะเดินรณรงคจ์ากท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ผา่นไปยงัคุม้ร่วมใจ คุม้วงัทอง  ออ้มไปยงัคุม้ร่มเยน็ 
คุม้แสนสุข คุม้หนองคู แลว้จึงไปยงัคุม้ดา้นนอกท่ีคุม้หน้าค่าย คุม้สะอาดนาดี และคุม้มิตรสัมพนัธ์ตามล าดบั  
แมก้ารหารือกนัระหวา่งจิตอาสาเพียง 2 คนจะช่วยให้ไดแ้ผนการเดินรณรงค ์อยา่งไรก็ตามการวางแผนโดยไม่มี
ส่วนร่วมนั้นจะส่งผลใหเ้กิดปัญหาในภายหลงั ซ่ึงผูว้จิยัจะกล่าวถึงในต่อไปตามล าดบั 

  

 
 
เม่ือเตรียมไวนิลเรียบร้อยแลว้ จิตอาสาคนเดิมไดป้ระสานเจา้ของรถยนตพ์ร้อมเคร่ืองเสียง (รถแห่) ทาง

โทรศพัท์ และได้ความว่ารถแห่จะมาล่าช้า จิตอาสาผูน้ั้นก็ได้เขา้มาแจ้งให้ผูว้ิจยัทราบ แทนท่ีจะแจง้ให้กับ 
จิตอาสาผูอ่ื้นท่ีนัง่รออยูโ่ดยตรง ราวกบัวา่ผูว้ิจยัคือผูท่ี้ตอ้งตดัสินใจต่อวา่จะด าเนินการอยา่งไรกบัการรณรงคใ์น
คร้ังน้ี ดงันั้น เม่ือไม่มีการส่ือสารกนัเองระหวา่งจิตอาสาท่ีก าลงัแสดงบทบาทหลกัในการเตรียมการกบัจิตอาสา
ผูเ้ขา้ร่วมจากหมู่อ่ืนๆ จึงส่งผลให้บรรยากาศเร่ิมเงียบ ซ่ึงอาจน าไปสู่ค าถามไดว้่าการเดินรณรงค์จะเกิดข้ึนได้
เม่ือใด  ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงได้แจง้ขอ้มูลดงักล่าวแก่จิตอาสาผูอ่ื้นแทน พร้อมทั้ง ปลุกพลงักลุ่มจิตอาสาด้วย
กิจกรรมปรบมือเล็กนอ้ย 

เ ม่ือรถแห่มาถึงจุดนัดหมาย เวลา 14.30 นาฬิกาโดยประมาณ  ผู ้วิจ ัยจึงได้ชวนจิตอาสาทุกคน
เตรียมพร้อมเดินรณรงค ์โดยมีการถ่ายภาพร่วมกนับริเวณดา้นหนา้ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ก่อน ซ่ึงจิตอาสา
ไดห้ยบิไวนิลมาโดยอตัโนมติัเพื่อถ่ายรูปอยา่งพร้อมเพรียง 

 



115 
 

 
 
อยา่งไรก็ตาม แมร้ถแห่จะมาถึงจุดนดัหมายแลว้ แต่พบวา่เคร่ืองป่ันไฟมีปัญหาจึงตอ้งใช้เวลาเกือบ 20 

นาที ในการเตรียมเคร่ืองเสียงให้พร้อม ส่งผลให้จิตอาสาท่ีมีความพร้อมจะเดินรณรงคแ์ลว้ตอ้งยืนรอรถเคร่ือง
เสียงท่ามกลางแสงแดด   
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อย่างไรก็ตามจิตอาสาก็ยงัยืนรอรถเคร่ืองเสียงกระทัง่ทุกอย่างพร้อม โดยไม่มีใครหายไปก่อนสักคน
เดียว ถึงอยา่งนั้น ก็ไม่มีจิตอาสาผูใ้ดท่ีจะแสดงตนเป็นผูน้ ากิจกรรมอยา่งชดัเจนท่ีจะคอยท าหนา้ท่ีชวนจิตอาสา
พูดคุย เตรียมความพร้อม หรือคุยถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการของโครงการแต่อย่างใด มีเพียงการจบักลุ่มกนัเพื่อ
ถ่ายรูปเพียงเล็กนอ้ย ซ้ือไอศครีมท่ีจากรถท่ีวิง่ผา่นมาและยนืหลบร้อนอยูท่ี่ใตต้น้ไมเ้พื่อรอรถแห่พร้อมเท่านั้น 

 

    
 
ระหวา่งน้ีไดมี้การน ารถยนตบ์รรทุกเล็ก (กระบะ) มาร่วมขบวนดว้ยจ านวน 1 คนั โดยมีการน าไวนิลท่ี

ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 ไปแขวนไวด้า้นขา้งรถเพื่อประชาสัมพนัธ์ 
 

          
 
เม่ือรถเคร่ืองเสียงพร้อมแลว้จิตอาสาไดต้ั้งขบวนโดยมีรถเคร่ืองเสียงน าหนา้ ซ่ึงรถเคร่ืองเสียงจะเปิดซีดี

ท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนเพื่ออธิบายความเป็นมาของโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผา่นกิจกรรม
เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ี ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ไดม้อบให้แก่ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้นส าหรับเปิดรณรงค์ผ่านเสียง
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ตามสายไปแลว้รอบหน่ึง อยา่งไรก็ตาม จิตอาสาท่ีแสดงบทบาทเป็นหลกัในการประสานกิจกรรมน้ี ไดแ้จง้ผูว้จิยั
วา่ผูใ้หญ่บา้นหาแผน่ซีดีดงักล่าวไม่เจอ จึงขอใหผู้ว้จิยัจดัท ามาอีกคร้ังเพื่อใชก้บัรถเคร่ืองเสียงน้ี  

การจดัขบวนรณรงคน้ี์มีรถเคร่ืองเสียงน าหนา้ จากนั้น ตามดว้ยขบวนเดินเทา้  ขบวนรถจกัรยาน  รถซา
เลง้ และ ปิดทา้ยดว้ยรถยนต ์ตามล าดบั โดยการจดัขบวนรณรงคน้ี์จิตอาสาเป็นผูด้  าเนินการจดัสรรกนัเอง โดย
การเดินรณรงคเ์ร่ิมตน้จากท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 จากนั้นเดินไปแยกท่ี 1 ผา่นคุม้ร่วมใจ คุม้วงัทอง คุม้ร่มเยน็ 
คุม้แสนสุข คุม้หนองคู คุม้หนา้ค่าย คุม้สะอาดนาดี และคุม้มิตรสัมพนัธ์ ตามล าดบัดงัแผนท่ีวางไว ้โดยระหวา่ง
การเดินรณรงค์น้ีจิตอาสาไดแ้จกใบความรู้ให้แก่ประชาชนในหมู่ท่ี 2 ดว้ย โดยกรณีท่ีบา้นนั้นไม่มีคนอยู่ จิต
อาสาจะใส่เอกสารใบความรู้ท่ีตูรั้บจดหมายหรือเสียบไวต้ามช่องประตูแทน 
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การเดินรณรงคส้ิ์นสุดเวลา 13.30 โดยประมาณ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ดัหมายให้จิตอาสาทั้งหมดกลบัมารวมตวั
กนัท่ีท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 อีกคร้ังเพื่อถอดบทเรียนการเดินรณรงคค์ร้ังน้ีร่วมกนั โดยผูว้ิจยัพบวา่ จิตอาสา
กลบัมาไม่พร้อมกนัซ่ึงสร้างความแปลกใจใหแ้ก่ผูว้จิยัเป็นอยา่งมากวา่เพราะเหตุใดจึงมีจิตอาสากลุ่มหน่ึงกลบัมา
ก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นจิตอาสาจากหมู่ท่ี 2 โดยจิตอาสาท่ีกลบัมาก่อนไดเ้ล่าให้ผูว้ิจยัฟังว่า “การวางแผนไม่ดี” 
และว่าการวางแผนเดินทางเพื่อประชาสัมพนัธ์ท่ีคุม้รอบนอกนั้นมีการขบัรถท่ีอาจเส่ียงอนัตราย จึงไม่ไดไ้ป
รณรงคด์ว้ย ซ่ึงผูว้จิยัสังเกตพบวา่กลุ่มท่ีกลบัมาก่อนส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เดินเทา้หรือไม่ก็ป่ันจกัรยาน ท าใหอ้าจเกิด
ความไม่สะดวกท่ีจะป่ันจกัรยานไปรณรงคท่ี์คุม้รอบนอก ถึงอยา่งนั้นผูว้ิจยัเกิดค าถามวา่เพราะเหตุใดจิตอาสาจึง
ไม่โดยสารรถยนตก์ระบะไป  

จิตอาสาชุดท่ีสอง กลบัมาสมทบท่ีท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นเม่ือเวลาผ่านไป 20 นาทีโดยประมาณ ทุกคนมี
ท่าทีเหน่ือยอ่อน รับประทานอาหารวา่ง และนัง่ลงพกั โดยไม่ไดมี้การพูดคุยกนัถึงเร่ืองการเดินรณรงคท่ี์ผา่นมา 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงชวนจิตอาสาทุกคนให้ทบทวนกิจกรรมท่ีเพิ่งด าเนินการไปเม่ือสักครู่ วา่การเดินรณรงคท่ี์เท่ีเพิ่ง
ผา่นไปนั้น ทุกคนมีความรู้สึกอยา่งไรบา้ง มีเร่ืองใดท าไดดี้ มีเร่ืองใดท่ีควรปรับปรุงบา้ง เพื่อเป็นบทเรียนให้แก่
จิตอาสาหมู่อ่ืนไดด้ าเนินการต่อไป  

1. ความรู้สึกหลงัเดินรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง

- เหน่ือยแต่มีความสุข 

- ไม่เหน่ือย 

- ตอนน้ีนัง่ใกลพ้ดัลมแลว้ เหน่ือยก็หายได ้

2. ส่ิงท่ีคิดวา่ท าไดดี้แลว้

- คิดวา่การเดินรณรงคร้ั์งน้ีดีแลว้ ท าใหป้ระชาชนสนใจเรา อยา่งนอ้ยก็ร้อยละ 50  

- การเดินรณรงคใ์นคร้ังน้ีมีเอกสาร เคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ 

- ไดท้  าให้ประชาชนรู้และตระหนกัถึงการไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ไม่เรียกร้องจะไดค้นดีเขา้มา

ท างานดว้ยใจ 

- เหน่ือยมีความสุขและภูมิใจ 

- การไดมี้ส่วนร่วมของแกนน าในการเดินรณรงค ์

- มีองคค์วามรู้เพิ่ม สามารถนความรู้ไปขยายต่อได ้

3. ส่ิงท่ีคิดวา่ควรปรับปรุง

- การขาดผูบ้รรยายใหค้วามรู้ ระหวา่งเดินรณรงค ์
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- การขาดความสนุก เลยท าให้คนเดินเหน่ือยและร้อน ขณะท่ีคนท่ีอยู่ในบา้นก็ไม่ออกมาดู 

และถา้ไม่ออกมาดูก็ไม่เห็นวา่มีการรณรงค ์

- การประสานงานควรมีการประสานแต่เน่ิน 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่กิจกรรมเดินรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ีสามารถด าเนินการได้
ตามแผนท่ีก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของความส าเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจต่อความส าคญัของ
กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงให้แก่คนในชุมชน ผูว้ิจยัประเมินว่ายงัอยู่ในระดับน้อย 
เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่อยูด่า้นในบา้น การเดินรณรงคโ์ดยใชเ้คร่ืองเสียงโดยเปิดซีดีอธิบายโครงการเพียง
อยา่งเดียวโดยไม่มีผูก้ล่าวเชิญชวนหรืออธิบายเพิ่มเติมและยงัขบัผา่นไปโดยไม่มีการชะลอหรือหยดุเป็นจุด อาจ
ไม่ช่วยให้คนในชุมชนไดย้ินอยา่งทัว่ถึง ทั้งยงัไม่อาจถึงความสนใจจากคนในชุมชนได ้ขณะท่ี การแจกเอกสาร
ระหว่างเดินรณรงค์นั้น แมว้่าบางส่วนจะสามารถแจกเอกสารให้ถึงมือของผูท่ี้อยู่ในครัวเรือนแต่ก็ไม่ได้ให้
ค  าอธิบายเพิ่มเติมแต่อยา่งใด แต่วา่ส่วนใหญ่เป็นการน าไปใส่ไวใ้นช่องประตูร้ัวหรือใส่ไวใ้นกล่องจดหมายโดย
ไม่มีการอธิบาย โดยระหวา่งท่ีจิตอาสาเดินรณรงคผ์ูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนนั้นบางส่วน โดยพบวา่
บางส่วนเคยไดย้ินโครงการน้ีขณะท่ีบางส่วนไม่เคยไดย้ินมาก่อน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเดินรณรงค์น้ีก็ถือว่า
ประสบความส าเร็จในการริเร่ิมการณรงคเ์ลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในชุมชนให้เกิดข้ึน กระนั้นหากตอ้งการ
ให้โครงการประสบความส าเร็จยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตว่า ตอ้งมีการปรับปรุงเร่ืองการประสานงานและการ
ส่ือสารให้มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดคุยระหว่างจิตอาสาในหมู่บา้นเดียวกนั เร่ืองของความร่วมมือกนั 
ความกระตือรือร้นช่วยเหลือ ไม่คิดวา่เป็นเร่ืองของหมู่บา้นอ่ืนและตนเป็นเพียงผูเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมเท่านั้น ทุก
คนตอ้งมองว่าตนเองเป็นเจา้ภาพร่วมกัน ซ่ึงผลจากการด าเนินกิจกรรมน้ีพบว่าทีผ่านมายงัไม่สามารถสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจา้ของประเด็นร่วมกนัใหแ้ก่จิตอาสาทุกหมู่ได ้  

เร่ืองท่ีจิตอาสาจากหมู่ท่ีท 2 ผูน้ี้ ตอ้งเตรียมการกิจกรรมเพียงล าพงัและมีเพียงจิตอาสาเพียง 1 คนท่ีให้
ความช่วยเหลือจดัเตรียมอุปกรณ์นั้น ผูว้ิจยัทราบเหตุผลในเวลาต่อมาจากการสัมภาษณ์ผูน้ าในหมู่ท่ี 2 และ จิต
อาสาผูน้ั้นวา่ จิตอาสาหมู่ท่ี 2 นั้น แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย เน่ืองจากส่วนหน่ึงสนบัสนุนผูส้มคัรฝ่ายหน่ีง อีกส่วนหน่ึง
สนบัสนุนผูส้มคัรอีกฝ่ายหน่ึง โดยแบ่งเป็นจ านวน 7 คนเท่าๆกนั ดา้นจิตอาสาผูท่ี้เป็นหลกัในการประสานงาน
ของหมู่ท่ี 2 กล่าวว่าตนมีความสนใจลงสมัครรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บ้านแต่ติดท่ีเร่ืองช่วงเวลาของการย้าย
ส ามะโนครัวไม่เพียงพอท่ีจะสมคัรลงรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้น ส่วนอีกฝ่ังหน่ึงน าโดยจิตอาสาท่ีเป็นภรรยาของผูท่ี้
จะลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงผูว้ิจยัสังเกตว่าสองกลุ่มน้ีจะนัง่คนละฝ่ังในการประชุมจิตอาสาทุกคร้ัง 
ขณะท่ีกลุ่มท่ีกลบัมาก่อนนั้นเป็นกลุ่มของภรรยาของว่าท่ีผูล้งสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นนัน่เอง ผูว้ิจยัจึงตั้ง
ขอ้สังเกตวา่น่ีอาจจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้จิตอาสาส่วนหน่ึงไม่โดยสารรถยนตร์กระบะเพื่อออกไปหาเสียงในคุม้
รอบนอก และกลบัมาก่อนการรณรงค์จะแลว้เสร็จ รวมไปถึงเป็นปัจจยัท่ีอาจท าให้ไม่เกิดความร่วมมือในการ
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จดัเตรียมกิจกรรมระหวา่งจิตอาสาหมู่ท่ี 2 เท่าท่ีควร กระนั้น ผูว้จิยัมองวา่มิติของการส่ือสารเองก็ยงัมีความส าคญั
อยา่งมากท่ีจะสร้างความร่วมมือได ้เพราะแมจิ้ตอาสาท่ีแสดงตนเป็นผูป้ระสานงานหลกัจะลงมือท าแต่ก็ยงัมีการ
กล่าวเชิญชวนกลุ่มท่ีอยูต่รงขา้มเขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ยอยู ่ยกตวัอยา่งเช่น การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมเดินรณรงค์
นั้น จิตอาสาท่ีเป็นหลกัในการประสานกิจกรรม กล่าวกบัผูว้ิจยัวา่ ตนไดใ้ชไ้ลน์กลุ่มในการประสานเชิญ อสม. 
โดยตนไดแ้จง้กบัประธาน อสม. แลว้เท่านั้น เป็นตน้    

 
เร่ืองการจัดเวทปีราศรัย 
 เวทีปราศรัย เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการกล่าวถึงตั้งแต่ช่วงแรกๆในการจดัสนทนากลุ่มระหวา่งผูน้ าทอ้งท่ี 
ผูน้  าทอ้งถ่ิน และปราชญช์าวบา้น ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะท่ีผา่นมาในการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ทางเทศบาลต าบลปอ
ภารเคยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด จดักิจกรรมเวที
ปราศรัยและการด่ืมน ้ าสาบานข้ึน จึงไม่แปลกท่ีเม่ือกล่าวถึงการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียง กิจกรรมเวทีปราศรัยจะได้รับการเสนอข้ึนมาด้วย แม้ว่ากรณีศึกษาของการส่งเสริมการเลือกตั้ ง
สมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงจะปรับเปล่ียนจากเป้าหมายการส่งเสริมการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน มาสู่
การเลือกตั้งระดบัทอ้งท่ี ในหมู่ท่ี 2 แทน แต่กิจกรรมเวทีปราศรัยก็ยงัได้รับการเสนอจากก านันต าบลปอภาร
เพื่อใหเ้ป็นอึกหน่ึงกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 
 โดยก านนัต าบลปอภารไดก้ล่าวขอ้เสนอน้ีแก่อดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 และเม่ือผูว้ิจยัไดรั้บทราบแนวคิด
ของก านนัในการจดักิจกรรมดงักล่าว ก็มีความรู้สึกยินดีท่ีไดเ้ห็นความเขม้แข็งของกลุ่มผูน้ าต าบลปอภารท่ีจะ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมน้ีอย่างเต็มท่ี อย่างไรก็ตาม เม่ือผูว้ิจยัได้สอบถามความคืบหน้าเร่ืองเวทีปราศรัยจากอดีต
ผูใ้หญ่บา้นก็พบว่ามีความล่าช้าในการประสานงานระหว่างผูใ้หญ่บา้นกบัก านนั อีกทั้งยงัปรากฎถึงความไม่
ชัดเจนในเร่ืองของวนัจดังานและกิจกรรมในเวทีปราศรัย ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงได้เข้าพบกับก านันและอดีต
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 เพื่อหารือถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว ซ่ึงไดค้  าช้ีแจงจากก านนัวา่ สามารถจดั
ได้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสมคัรใจของผูท่ี้ลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้น ดงันั้น ก านันจึงขอไปสอบถาม
ผูส้มคัรลงรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ทั้งสองฝ่ายเสียก่อนหากทั้งสองฝ่ายมีความประสงคจ์ะข้ึนเวทีปราศรัย
ก็อาจจดัได ้หากสามารถจดัข้ึนไดก้็จะตอ้งจดัข้ึนในวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์เช่นวนัท่ี 16 มิถุนายน 2561 ก่อนวนั
เลือกตั้งท่ีทางอ าเภอก าหนดไวใ้นวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561  
 เพื่อให้แน่ใจว่าการจดัเวทีปราศรัยระหว่างผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งในระดบัทอ้งท่ีสามารถจดัข้ึนไดแ้ละ 
ไม่ขดัต่อกฎหมาย ผูว้ิจยัจึงไดโ้ทรสอบถามปลดัอ าเภอเก่ียวกบัการจดัเวทีปราศรัยดงักล่าวซ่ึงไดรั้บค าช้ีแนะว่า 
สามารถจดัได ้แต่วา่ตอ้งจดัโดยก านนัเท่านั้น หน่วยงานราชการอ่ืนๆไม่สามารถเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งได ้เม่ือได้
ค  าตอบแลว้ ผูว้ิจยัไดก้ลบัมาตรวจสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเร่ืองการเลือกผูใ้หญ่บา้น พ.ศ. 2551 
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พบวา่มีขอ้ท่ีกล่าวถึงบทบาทของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง ในขอ้ท่ี 9 (ว.3) “การโฆษณาหา
เสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือหอกระจายข่าว ซ่ึงทางราชการอาจจดัให้มีข้ึนให้จดัให้มีการหาเสียงการ
เลือกผูใ้หญ่บา้นของผูส้มคัรทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั”  แสดงให้เห็นวา่การจดัเวทีปราศรัยส าหรับผูล้งสมคัรรับ
เลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นอาจจดัใหเ้กิดข้ึนโดยหน่วยงานราชการแต่ตอ้งเป็นไปโดยเท่าเทียมกนั 

ความคืบหน้าในการจดัเวทีปราศรัย ผูว้ิจยัได้สอบถามก านันต าบลปอภารถึงความสมคัรใจของผูล้ง
สมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นทั้ง 2 ฝ่ายในการข้ึนเวทีปราศรัย ซ่ึงไดค้วามวา่ผูล้งสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นทั้ง 
2 ฝ่ายพร้อมท่ีจะข้ึนปราศรัยบนเวที โดยไดก้ าหนดวนัจดัเวทีคือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา เป็น
ตน้ไป จากขา้งตน้ผูว้จิยัจึงมีแผนการลงสังเกตการณ์การจดัเวทีปราศรัยดงักล่าวดว้ย 

ก่อนหนา้จดัเวทีปราศรัยผูว้จิยัไดล้งพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูล้งสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นทั้ง 2 ฝ่าย ไดค้วาม
วา่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสมคัรใจข้ึนเวทีปราศรัยโดยขณะน้ีไดเ้ตรียมตวัเตรียมความพร้อมไวแ้ลว้ ดา้นอดีตผูใ้หญ่บา้น
หมู่ท่ี 2 กล่าวว่า ในวนัท่ีจดัเวทีปราศรัยนั้น ก านนัจะเปิดโอกาสให้ชาวบา้นโคกก่องได้เขียนค าถามสอบถาม
ผูส้มคัรในประเด็นท่ีอยากรู้ไดด้้วย ตอนน้ีคนในชุมชนดูมีทีท่าให้ความสนใจกบัการจดัเวทีปราศรัยในคร้ังน้ี
เพราะว่าท่ีผ่านมาไม่เคยมีการจดัเวทีปราศรัยเช่นน้ีมาก่อน นอกจากนั้น อดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ยงักล่าวอีกว่า  
ในวนันั้นไดข้่าววา่นายอ าเภอจะมาร่วมงานดว้ย “จะมาทานขา้วบา้นผมดว้ย” อดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 กล่าวอยา่ง
ภูมิใจ ดา้นปราชญช์าวบา้น ซ่ึงเป็นอดีตขา้ราชการทหารผูห้น่ึงให้ความเห็นวา่การจดัเวทีปราศรัยนั้นเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจอยา่งไรก็ตาม ไม่แน่ใจวา่จะมีชาวบา้นออกมาฟังมากนอ้ยแค่ไหน “ผมไดย้ินก านนัประกาศในเวทีไทย
นิยมท่ีศาลาประชาคมวนันั้นอยูเ่ร่ืองเวที แต่วา่ก็ไม่รู้วา่ชาวบา้นสนใจแค่ไหน แต่เวทีแบบน้ีก็ไม่เคยเกิดมาสักที” 
ปราชญช์าวบา้นผูน้ั้นกล่าว  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงเสนอวา่หากมีการเดินรณรงคเ์พื่อเชิญชวนชาวบา้นโคกก่องร่วมเวทีปราศรัยในเยน็
วนัท่ี 16 ก่อนเวลา 18.00 นาฬิกา จะดีหรือไม่ ซ่ึงปราชญช์าวบา้นผูน้ั้นกล่าววา่เป็นเร่ืองท่ีดีและการเดินรณรงคท่ี์
ผา่นมาซ่ึงตนไดเ้ขา้ร่วมในคร้ังท่ีสองนั้น ตนสังเกตวา่มีชาวบา้นเห็นดว้ยกบัการท าโครงการเพียงคร่ึงหน่ึงเท่านั้น
อีกคร่ึงหน่ึงยงัไม่เห็นความส าคญัและมองวา่เป็นการขดัผลประโยชน์ของพวกเขา ดงันั้นหากจะมีการเดินรณรงค์
อีกรอบก่อนการจดัเวที ตนก็เห็นดว้ย และสนบัสนุน 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจจึงได้หารือกับ จิตอาสาหมู่ท่ี 2 ท่ีแสดง
บทบาทหลกัในการประสานจิตอาสาหมู่ท่ี 2  ในการเดินรณรงค ์2 คร้ังท่ีผา่นมา ซ่ึงไดค้  าตอบวา่ การเดินรณรงค์
อีกรอบเป็นเร่ืองท่ีดี อยา่งไรก็ตาม เร่ืองประสานจิตอาสานั้นตนขอความช่วยเหลือจากผูว้จิยัประสานแจง้ในไลน์
กลุ่มจิตอาสาแทนตน เพราะท่ีผา่นมาการแสดงบทบาทหลกัในการประสานจิตอาสานั้นตนไดรั้บค าพูดจากผูอ่ื้น
ในท านองท่ีวา่ “ตอ้งการเด่น” ตอ้งการเป็น “ประธานอสม.ต าบล” ทั้งๆท่ีตนไดรั้บค าร้องขอจากประธานอสม.
หมู่บา้นใหป้ระกาศช้ีแจงเร่ืองราวต่างๆแทนประธานอสม. ไม่ไดต้อ้งการประกาศดว้ยตนเอง ตนจึงไม่สบายใจท่ี
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จะประสานจิตอาสาและ อสม. คนอ่ืนเขา้ร่วมเดินรณรงคใ์นคร้ังน้ี อยา่งไรก็ตามเร่ืองป้ายไวนิลต่างๆ พร้อมดว้ย
รถเคร่ืองเสียงตนพร้อมท่ีจะประสานให้ 

ดว้ยเหตุน้ี เพื่อสนบัสนุนให้การรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเกิดข้ึนไดต้ามแผนท่ี
ก าหนดไว ้และเพื่อสร้างสถานการณ์ประเมินความสนใจของจิตอาสา ผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน และชาวบา้นโคก
ก่องอีกคร้ังภายหลงัมีปฏิบติัการไประยะหน่ึงแล้ว ผูว้ิจยัจึงได้ประสานเชิญจิตอาสาเขา้ร่วมรณรงค์เชิญชวน
ชาวบา้นโคกก่องร่วมรับฟังการปราศรัยของผูล้งสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นทั้ง 2 ฝ่ายในเยน็วนัท่ี 16 มิถุนายน 
2561 ณ ส่ีแยกบา้นโคกก่อง ผา่นทางไลน์กลุ่มจิตอาสา โดยประชาสัมพนัธ์ก่อนวนังานประมาณ 3 วนั จ  านวน 1 
คร้ังเพื่อดูการตอบรับ จากนั้นประสานเชิญผา่นทางไลน์กลุ่มอีกคร้ังในเชา้ของวนัท่ี  16 มิถุนายน 2561 โดยผูว้จิยั
จะประเมินความกระตือรือร้นของจิตอาสาในช่วงเยน็ว่ามีผูส้นใจเขา้ร่วมการรณรงค์มากน้อยเพียงใด โดยนดั
หมายพบกนัเยน็เวลา 16.30 นาฬิกา ณ วดับา้นโคกก่อง เพื่อเตรียมเคล่ือนขบวน    

 

 
ช่วงเยน็เวลาของวนัท่ี 16 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ วดับา้นโคกก่อง ผูว้ิจยัไปถึงเป็นคนแรก 

และเฝ้าดูสถานการณ์ พบวา่มีจิตอาสาทยอยเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรม ช่วงเวลา 17.00 นาฬิกา และนัง่รอจิตอาสา
ผูอ่ื้นมาพร้อมกนัโดยไม่มีจิตอาสาผูใ้ดมีบทบาทน ากิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างพลงัก่อนเดินรณรงค ์ทั้งยงัไม่มีแมแ้ต่
การพูดคุยกนัในเร่ืองของการเดินรณรงคห์รือการปราศรัยท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน ประกอบกบัการท่ีจิตอาสาตอ้งรอรถ
เคร่ืองเสียงอีกเกือบ 20 นาที จึงจะเร่ิมเคล่ือนขบวนได้ จึงท าให้จิตอาสาหมู่ท่ี 2 หลายคนท่ีอยู่ในทีมของผูล้ง
สมคัรรับเลือกตั้งในคร้ังน้ีดว้ยเร่ิมมีความกงัวลวา่จะไปเตรียมตวัข้ึนเวทีไม่ทนั ไดมี้การมาสอบถามผูว้จิยัวา่ “ขอ
กลบัไปก่อนไดห้รือไม่” ซ่ึงผูว้ิจยัขอให้อยู่ในการพิจารณาของพวกเขาเอง ซ่ึงพบว่าสุดทา้ยแลว้กลุ่มจิตอาสา
ตดัสินใจอยูร่่วมเดินรณรงคเ์ชิญชวนชาวบา้นโคกก่องเขา้ร่วมฟังการปราศรัยในคร้ังน้ี  

 

ประกาศเชิญชวนเขา้จิตอาสาหมู่ท่ี 2 ร่วมเดินรณรงคเ์ชิญชวนชาวบา้นโคกก่องฟังการปราศรัย 
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 เม่ือรถเคร่ืองเสียงมาถึง เวลาประมาณ 17.30 นาฬิกา จิตอาสาผูท่ี้แสดงบทบาทหลกัในการจดัเตรียมรถ
เคร่ืองเสียง และ ผูท่ี้สนบัสนุนอีก 1 คนไดเ้ขา้จดัเตรียมป้ายไวนิลโดยติดป้ายไวนิลส าหรับรณรงคไ์วด้า้นขา้งรถ
เพียงล าพงั 2 คนโดยท่ีจิตอาสาผูอ่ื้นนัง่รอและไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือใดๆ จิตอาสาผูท่ี้แสดงบทบาทหลกัในการ
จดัเตรียมรถเคร่ืองเสียง ยงักล่าวกบัผูว้จิยัอีกวา่ลืมน า “กระติกน ้า” มาใหผู้ท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคด่ื์มกนั  
 

              
 
 เม่ือเวลาผา่นไปประมาณ 30 นาทีรถเคร่ืองเสียงจึงพร้อมและไดเ้คล่ือนขบวน โดยการเชิญชวนจิตอาสา
เร่ิมเคล่ือนขบวนนั้น ผูว้ิจยัตอ้งเชิญชวนดว้ยตนเอง พร้อมทั้งแบ่งหนา้ท่ีให้แก่จิตอาสาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม โดยจดั
ให้ผูท่ี้อยู่ในทีมของผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งทั้ง 2 ทีมไดแ้สดงบทบาทกล่าวเชิญชวนชาวบา้นโคกก่องเขา้ร่วมฟัง
การปราศรัยช่วงเย็นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการมีส่วนร่วม จากนั้น ผูส้มคัรส่วนหน่ึงได้ข้ึนบนรถยนต์
กระบะซ่ึงสนบัสนุนโดยจิตอาสาท่ีเป็นอดีตผูส้มคัรลงรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้น และอีกส่วนหน่ึงท่ีจะท าหนา้ท่ี
เป็นผูก้ล่าวเชิญชวนจะข้ึนบนรถเคร่ืองเสียง และเร่ิมเคล่ือนขบวนจากรอบนอก เร่ิมตน้ท่ีคุม้หนา้โรงพยาบาลค่าย 
ไปยงัคุม้มิตรสัมพนัธ์ คุม้สะอาดนาดี และเขา้มาดา้นในหมู่บา้น  
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 การปราศรัยท่ีคุม้รอบนอกของบา้นโคกก่องเสร็จส้ินเวลา 18.00 นาฬิกาโดยประมาณ โดยระหว่างท่ี
กล่าวรณรงคน์ั้น ผูว้ิจยัไดน้ัง่สังเกตการณ์การกล่าวปราศรัยเชิญชวนของตวัแทนจิตอาสาหมู่ท่ี 2 พบวา่ ตวัแทน
จิตอาสาทั้ง 2 คนท่ีมาจากทีมผูล้งสมคัรเลือกตั้งทั้ง 2 ทีม ใช้วิธีการอ่านใบความรู้เร่ืองขอ้ดีของการไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียงและขอ้เสียงของการซ้ือสิทธิขายเสียงระหวา่งการกล่าวเชิญชวน และเชิญชวนชาวบา้นโคกก่องทุกคุม้
เขา้ร่วมฟังการปราศรัยในตอนเยน็ โดยระหวา่งกล่าวเชิญชวน ผูว้ิจยัสังเกตเห็นการแอบแฝงหาเสียงโดยการยก
มือชู “หมายเลข” ของทีมตน ต่อเม่ือผูว้จิยัหนัศรีษะไปเห็นผูน้ั้นก็ปรับเปล่ียนเป็นการ “โบกมือ” ธรรมดาแทน  

เม่ือขบวนรถเคร่ืองเสียงเสร็จส้ินการรณรงคเ์ลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในคุม้รอบนอกเรียบร้อยแลว้ได้
วนเขา้มาเพื่อรณรงคต่์อท่ีคุม้ดา้นใน แต่เน่ืองจากเวลา 18.00 นาฬิกา เป็นช่วงเวลาท่ีก านดัไดน้ดัหมายให้ทีมผูล้ง
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สมคัรรับเลือกตั้งไดเ้ตรียมความพร้อมเพื่อข้ึนเวทีปราศรัย จึง
ท าให้ขบวนรณรงคข์าดผูก้ล่าวเชิญชวนชาวบา้นเขา้ร่วมรับฟัง
การปราศรัย อย่างไรก็ตาม การปราศรัยในคร้ังน้ีได้รับความ
ร่วมมือจากผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 และ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 12 
อาสากล่าวเชิญชวนชาวบ้านโคกก่องเข้า ร่วมรับฟังการ
ปราศรัยในคร้ังน้ีด้วย ซ่ึงถือว่าเป็นความร่วมมือท่ีเป็นการ
ช่วยเหลือจิตอาสาหมู่ท่ี 2 ในการรณรงคเ์ชิญชวนอยา่งต่อเน่ือง 
โดยขบวนรถรณรงค์ได้ขบัวนด้านในหมู่บา้นอย่างต่อเน่ือง 
และช่วง เวลานั้ น มีรถ เค ร่ือง เ สียง อีก 1 คัน ท่ีได้ รับการ
สนับสนุนโดยก านัน เปิดเพลงรณรงค์การออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ขบัตามหลงัรถเคร่ืองเสียงท่ีจิตอาสาประสานไวด้ว้ย 
ท าให้บรรยากาศในการเชิญชวนชาวบา้นโคกก่องเขา้ร่วมฟัง
การปราศรัยในคร้ังน้ีความคึกคกัอยา่งมาก 

 
เวลาประมาณ 18.30 นาฬิกา ขบวนรถรณรงค์เชิญ

ชวนชาวบา้นโคกก่องทั้ง 3 คนัไดม้าถึงบริเวณส่ีแยกกลาง
หมู่บา้น โดยเวลานั้นเร่ิมมีชาวบา้นโคกก่องทยอยมาจองท่ี
นัง่บริเวณดา้นหนา้เวทีแลว้จ านวนหน่ึง โดยผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไป
พูดคุยกบัชาวบา้นกลุ่มนั้นถึงความรู้สึกท่ีมีต่อการจัดเวที
ปราศรัยในคร้ังน้ี ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่ืนเตน้
ท่ีจะไดมี้โอกาสรับฟังการปราศรัยของผูท่ี้ลงสมคัรรับเลือก
เป็นผูใ้หญ่บา้นในคร้ังน้ี โดยกล่าวว่าเวทีแบบน้ีไม่เคยเกิด
ข้ึนมาก่อน การจดัเวทีแบบน้ีดีมาก อยากให้มีอีก  ขณะท่ี
ชาวบ้านคนหน่ึงได้แสดง ค าถามท่ีตนได้เตรียมมาถาม

ผูส้มคัรทั้ง 2 คนให้แก่ผูว้ิจยัดูอยา่งภาคภูมิใจ โดยกล่าวกบัผูว้ิจยัวา่ตนจะรอดูวา่ผูส้มคัรทั้ง 2 คนจะตอบค าถาม
ตนอยา่งไรบา้งอยา่งต่ืนเตน้ 
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 เวลาผ่านไปกระทัง่เวลา 19.00 นาฬิกา ซ่ึงล่วงเลยเวลาท่ีก านนันดัหมายไวอ้ยา่งมาก ผูว้ิจยัมีความเป็น
กงัวล จึงไดพ้ยายามติดต่อก านนัผ่านทางโทรศพัท์มือถือ แต่ก านนัไม่รับสาย อดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 พยายาม
ติดต่อก านนัเช่นเดียวกนัโดยพยายามโทรศพัทไ์ปหลายคร้ัง กระทัง่ก านนัรับสายและแจง้วา่อยูร่ะหวา่งเดินทาง
มา ระหวา่งนั้น ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 12  ไดใ้หค้วามช่วยเหลือโดยการกล่าวรักษาบรรยากาศ
ให้แก่เวทีปราศรัย โดยกล่าวถึงความส าคญัของการเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง และไดแ้จง้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมรับฟังการปราศรัยว่าก านนัอยู่ระหว่างการเดินทางซ่ึงท าให้ผูท่ี้เขา้ร่วมเวทีปราศรัยผ่อนคลายลงไปได ้
บา้งและผูค้นก็ยงัคงทยอยมาสมทบเพิ่มมากข้ึน โดยไม่เพียงแต่ชาวบา้นโคกก่องเท่านั้นท่ีมาร่วมฟังเวทีปราศรัย
ประมาณการดว้ยสายตาไดเ้กือบ 200 คน ทั้งท่ียืนและนัง่อยูบ่ริเวณโดยรอบเวที การจดัเวทีปราศรัยในคร้ังน้ียงั
ไดรั้บความสนใจจากผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 6 และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3 เขา้ร่วมสังเกตการณ์ดว้ย  
 

ตวัอยา่งค าถามจากชาวบา้นโคกก่องท่ีเตรียมไวส้ าหรับสอบถามผูส้มคัรทั้ง 2 คน 
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 กระทัง่เวลา 20.00 นาฬิกา ไม่พบวี่แววของก านนัปรากฏตวัท่ีเวทีปราศรัยแต่อยา่งใด ประกอบกบั อดีต
ผูใ้หญ่บา้นและผูน้ าทอ้งท่ีหมู่ท่ี 8 รวมทั้งผูท่ี้ลงสมคัรรับเลือกตั้งก็ไม่สามารถติดต่อก านนัทางโทรศพัท์ได้อีก 
ส่งผลใหผู้น้  าทอ้งท่ีและท่ีปรึกษาโครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ี คือ ประธานศูนยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมือง 
จงัหวดัร้อยเอ็ด (นางสาวจิรวรรณ สิทธิศกัด์ิ) ไดเ้ขา้ไปสอบถามความสมคัรใจของผูล้งสมคัรทั้ง 2 ฝ่าย ว่ายงัมี
ความประสงคท่ี์จะข้ึนปราศรัยบนเวทีหรือไม่ โดยผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งหมายเลข 2 กล่าววา่ตนพร้อมข้ึนปราศรัย 
ขณะท่ีผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งหมายเลข 3 กล่าวว่า หากก านนัไม่อยู่จะไม่ข้ึนปราศรัยเน่ืองจากเป็นห่วงเร่ืองข้อ
กฎหมาย ดว้ยเหตุน้ี จึงไดข้อ้สรุปวา่เวทีปราศรัยนโยบายของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ไม่อาจจดั
ข้ึนได ้อดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 และปราชญช์าวบา้นจึงไดป้ระกาศแจง้เร่ืองการงดเวทีปราศรัยแก่ชาวบา้นโคกก่อง 
ซ่ึงสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวบา้นโคกก่องท่ีเร่ิมทยอยมานัง่รอตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา เน่ืองจากหลายคน
ไม่ไดรั้บประทานอาหารเยน็และตั้งใจท่ีจะมานัง่รอฟังการปราศรัยในวนัน้ี  
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 ไม่เพียงแต่ชาวบา้นโคกก่องเท่านั้นท่ีไม่พอใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผูล้งสมคัรทั้ง 2 หมายเลขก็ต่างไม่
พอใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเช่นกนั โดยวนัรุ่งข้ึนทีมของผูส้มคัรจากทั้ง 2 หมายเลขได้โทรศพัท์มาหาผูว้ิจยั  
โดยทีมจากผูส้มคัรหมายเลข 3 ไดโ้ทรศพัทม์าแจง้ผลจากการท่ีก านนัไม่มาเปิดเวทีปราศรัยวา่ท าให้ทีมของพวก
เขาก าลงั “เสียคะแนน” เพราะชาวบา้นต่างน าไปพูดกนัว่าเบอร์ 3  “ไม่ใจ” แค่ข้ึนแนะน าตวับนเวทีก็ยงัไม่กลา้ 
โดยผูน้ั้นกล่าวกบัผูว้ิจยัวา่ท่ีพวกตนไม่ข้ึนบนเวทีเป็นเพราะวา่ไม่ตอ้งการขดัขอ้กฎหมายเพราะก านนัท่ีมีอ านาจ
รับผิดชอบไม่มาเปิดเวทีปราศรัย อีกทั้งหากข้ึนเวทีก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดการกระทบกระทัง่กันระหว่าง 2 ทีม
หรือไม่เพราะไม่มีคนกลาง พวกตนไดพ้ยายามโทรศพัทติ์ดต่อก านนัแต่ก็ไม่รับสาย จึงโทรศพัทไ์ปขอความเป็น
ธรรมจากนายอ าเภอ ซ่ึงไดค้วามว่าจะพยายามติดต่อก านนัให้ แต่ไม่อาจรับปากไดว้่าก านนัจะรับสายหรือไม่  
จึงขอร้องผูว้จิยัใหช่้วยด าเนินการบางอยา่งไดห้รือไม่ เพื่อช่วยเหลือทีมพวกตน เพราะขณะน้ีทีมพวกตนก าลงัเสีย
คะแนนอยา่งมาก ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้จง้ไปวา่พยายามติดต่อก านนัเช่นกนัแต่ไม่รับโทรศพัท ์
 ดา้นทีมผูล้งสมคัรหมายเลข 2 ไดติ้ดต่อมายงัผูว้จิยัทางโทรศพัทเ์ช่นเดียวกนั กล่าวถึงการท่ีทีมผูล้งสมคัร
หมายเลข 3 ไม่ยอมข้ึนเวทีปราศรัย แมแ้ต่แนะน าตวั “แนะน าตวัอยา่งเดียวก็ได ้แต่น่ีไม่ข้ึนเลย” ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้ต่รับ
ฟังและวิเคราะห์สถานการณ์ว่าดูเหมือนความสมานฉันทจ์ะยงัไม่เกิดข้ึน แมจ้ะปฏิบติัการส่งเสริมการเลือกตั้ง
สมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงมาสักระยะแลว้ก็ตาม 
 ดา้นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 กล่าวกบัผูว้ิจยัว่าเร่ืองแบบน้ีเกิดข้ึนได ้“ตนเจออะไรมาเยอะ ไม่คิดอะไรมาก” 
อย่างไรก็ตาม การท่ีก านันจะให้ตนท าหน้าท่ีรับผิดชอบเวทีปราศรัยนั้น ตนไม่เห็นด้วยเน่ืองจากไม่ได้มีการ
มอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเพียงการบอกปากเปล่าเท่านั้น จึงไม่อาจรับผดิชอบเวทีนั้นได ้ทั้งยงัไม่ทราบ
สถานการณ์ว่าเพราะเหตุใดก านันจึงไม่ปรากฎตวัท่ีเวทีปราศรัย จึงตอ้งสอบถามความสมคัรใจของผูส้มคัร  
หากจะข้ึนเวที คงท าไดเ้พียงการแนะน าตวัเท่านั้น แต่คิดอีกมุมหน่ึงการไม่ข้ึนเวทีเสียเลยอาจดีกวา่เพราะหากข้ึน
เวทีแลว้อาจเกิดการกระทบกระทัง่กนัได ้ซ่ึงไม่มีคนกลางท่ีมีอ านาจในการควบคุม 
 ดา้นอดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 กล่าววา่ตนไม่พอใจอยา่งยิ่งท่ีก านนัหลบการจดัเวทีปราศรัยโดยไม่แจง้ให้
ทราบถึงเหตุผลและติดต่อไม่ได ้“หากติดธุระอะไรท่ีท าให้จดัไม่ไดก้็น่าจะแจง้กนัก่อน” อดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 
กล่าว และยอมรับวา่การท่ีเวทีปราศรัยจดัข้ึนไม่ไดเ้พราะผูล้งสมคัรหมายเลข 3 ปฏิเสธท่ีจะข้ึนเวทีไดส่้งผลเสีย
ต่อผูส้มคัรหมายเลข 3 อย่างมาก “คนเขาว่าไม่ใจ” ซ่ึงเร่ืองของ “ใจ” ในท่ีน้ีหมายถึงความกล้าหาญซ่ึงเป็น
คุณสมบติัท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของผูน้ าทอ้งท่ี  
 ทีมผูส้มคัรหมายเลขหมายเลข 3 ไดติ้ดต่อมายงัผูว้ิจยัอีกคร้ัง กล่าวถึงความกา้วหนา้วา่ นายอ าเภอติดต่อ
ก านันได้แล้ว โดยก านันจะเขา้มาช้ีแจงเร่ืองการไม่มาจดัเวทีปราศรัยให้แก่ชาวโคกก่องได้ทราบในวนัท่ี 19 
มิถุนายน 2561 เร่ืองน้ีท าใหพ้วกตนรู้สึกมีความหวงั 
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 วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ผูว้ิจยัได้รับโทรศพัท์จากทีมผูส้มคัรหมายเลขหมายเลข 3 ติดต่อมาว่าก านนั
ต าบลปอภารไดม้าช้ีแจงเร่ืองการไม่ไดม้าจดัเวทีปราศรัยเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2561 เรียบร้อยแลว้ โดยผูว้ิจยัขอ
น าเอาบทสนทนาบางส่วนมาน าเสนอไวด้งัน้ี “...ตอนแรกตั้งแต่ 6 โมงเชา้พี่ก็โทรตามแก แต่แกก็ไม่รับ พอแกรับ
พี่ก็วา่ อา้วก านนัไหนก านนัวา่จะมาแต่เชา้ ท าไมตอนน้ียงัไม่มาอีก แกก็วา่ไม่มีใครเฝ้าร้านคา้ให้แต่ตอนน้ีก าลงั
จะออก พี่ก็รอก็ยงัไม่มา 4 โมงกว่าแล้ว สักพกัพี่ก็ว่าก านั้นจะมาไหม สักพกัหอกระจายข่าวก็ดงัเบิ้งๆๆๆ ออ้
ก านนัมาแลว้” “แกก็พูดดีอยู ่ก็พูดประชาสัมพนัธ์เร่ืองอ่ืนก่อน ก็พูดในส่วนของสวสัดิการอนันั้นอนัน้ี แกก็วา่ก็
อยากให้ผูใ้หญ่บา้นคนใหม่มาสานงานต่อ ก็เอาคนท างานนัน่แล่ะท่ีจะเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้นเรา และก็ว่าพรุ่งน้ีก็
อยา่ลืม พ่อแม่พี่นอ้ง ไปเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นไปใชสิ้ทธิของตนเอง ไปเป็นประชาธิปไตยแกก็พูดไป  แกพูดดีอยู่ 
แกก็พูดไปเร่ือย ทีน้ีปิดทา้ยแกก็วา่ขอกราบขอโทษพ่อแม่พี่นอ้งทุกๆท่าน เน่ืองจากวา่วนัท่ี 16 มิถุนายนท่ีผา่นมา
เวทีปราศรัยท่ีเกิดข้ึนก็สืบเน่ืองจากตวัของกระผมเองเป็นผูท่ี้จะไปนดัฝ่ายนั้นฝ่ายน้ี ตกลงกนัเรียบร้อยในการท่ี
จะปราศรัย แลว้ก็ตกลงค่าใชจ่้ายต่างๆเรียบร้อยในการท่ีจะมีการปราศรัยเกิดข้ึน เวทีน้ีก็คือผมก็จดัข้ึนนัน่แล่ะ 
ตอนแรกก็ไม่ไดรู้้ว่ากฎหมายฉบบัใหม่ออกมา  แบบเคร่งครัดอะไร แต่ทีน้ีไปปรึกษาผูใ้หญ่พอปรึกษาผูใ้หญ่
เสร็จปุ๊บนายอ าเภอก็ประมาณวา่อยูใ่นดุลยพินิจของก านนันะ นายอ าเภอก็ตดัออกไปวา่เพราะในส่วนของเขานั้น
ไม่มาอยู่แลว้ เพราะว่ามนัผิด แลว้แต่ก านนันะ ถา้ผิดมาก านนัก็รับเอาเอง ผมก็รับบ่ได ้ผมก็เลยตกยกเลิกกลาง
อากาศ  แกก็เลยบอกวา่ผมให้ลูกนอ้งแต่ละหมู่พูดก็ไม่มีใครกลา้พูด สักคน สรุปก็คืองานน้ีก็เลยลม้เลิกไป คือท่ี
ผมเขา้มาพูดผมตอ้งการเขา้มารับผิดชอบผมขอโทษพ่อแม่พี่น้องในชุมชน ว่าให้เขา้ใจตรงกนั  ไม่ใช่ความผิด
ของผูส้มคัรทั้งสองเลย  เป็นความผดิของผมเอง... พวกพี่ก็สบายใจข้ึนเยอะ” 
 จากขา้งตน้กล่าวไดว้า่ กิจกรรมจดัเวทีปราศรัยนั้นไม่ประสบความส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เน่ืองจากขอ้
กฎหมายกบัการส่ือสารท่ีขาดหายไประหว่างผูน้ าทอ้งท่ีกบัผูส้มคัรและประชาชนในพื้นท่ีส่งผลให้เกิดความ
เขา้ใจผิดในสาระส าคญัว่าการจดัเวทีปราศรัยยงัสามารถด าเนินการได้อยู่ตามกฎหมาย ส่งผลให้เกิดกิจกรรม
รณรงคเ์ชิญชวนชาวบา้นโคกก่องร่วมรับฟังการปราศรัย ขณะท่ีผูส้มคัรไดมี้การเตรียมตวัข้ึนเวที ดา้นชาวบา้น
โคกก่องก็ให้ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเวทีปราศรัยเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เม่ือเวทีปราศรัยไม่อาจจดัข้ึนได้
เน่ืองจากไม่มีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบอยูใ่นท่ีนั้น จึงสร้างความรู้สึกผดิหวงัและเสียใจใหก้บัหลายผา่ย  

อยา่งไรก็ตาม เม่ือผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบไดอ้อกมายอมรับผดิและช้ีแจงในภายหลงั ไดส้ร้างความ
เขา้ใจให้แก่คนในชุมชนและผูส้มคัร ส่งผลให้บรรยากาศผอ่นคลายมากข้ึน ขณะเดียวกนั แมเ้วทีปราศรัยจะจดั
ข้ึนไดไ้ม่ แต่จิตอาสา ประชาชน รวมไปถึงผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้หลายเร่ืองจากการเตรียมการจดัเวทีปราศรัยในคร้ังน้ี 
กล่าวคือ ในส่วนของจิตอาสาไดร่้วมกนัรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงอย่าง
ต่อเน่ือง ขณะท่ีประชาชนชาวบา้นโคกก่องมีความต่ืนตวัเก่ียวกบัการเลือกตั้งท่ีไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง การเลือกผูน้ า
จากผลงานและนโยบายมากข้ึน ด้านผูว้ิจยัเองได้เรียนรู้เร่ืองความเป็น “การเมือง” ท้องถ่ินมากยิ่งข้ึนและ
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ตระหนกัถึงความทา้ทายในการขบัเคล่ือนชุมชนเขม้แข็งผ่านประเด็นทางดา้นการเมืองโดยตรงว่ามีความยาก
เพียงใด และอาจจะทา้ทายกวา่การขอความร่วมมือจากคนในชุมชนให้ร่วมกนัขบัเคล่ือนความเขม้แขง็ของชุมชน
ผา่นประเด็นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
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ผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง  
 การเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 จดัให้มีข้ึนในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561  ตามประกาศอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

เร่ือง การเลือกผูใ้หญ่บา้น ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 โดย ผูใ้ดประสงคจ์ะสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้น ใหย้ืน่
ใบสมคัรดว้ยตนเอง ณ ท่ีวา่การอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ตั้งแต่วนัท่ี 4-6 มิถุนายน  2561 ซ่ึงมีผูส้นใจลงสมคัรรับเลือก
เป็นผูใ้หญ่บา้นจ านวน 2 คน โดยคนแรกจบัไดห้มายเลข 1 ส่วนคนท่ี 2 ไดห้มายเลข 2 อย่างไรก็ตาม ภายหลงั
จากท่ีอ าเภอได้ตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรหมายเลข 1 พบว่าผูส้มคัรหมายเลข 1 ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือก
สมาชิกวฒิุสภา (สว.) ส่งผลใหผู้ส้มคัรหมายเลข 1 มีคุณสมบติัไม่ผา่น ไม่สามารถลงสมคัรรับเลือกเป็นผูแ้ทนได ้
ส่งผลใหที้มงานของผูส้มคัรหมายเลข 1  ไดส่้งทีมงานอีกคนหน่ึงลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นแทน ซ่ึงต่อมา
ไดรั้บหมายเลข 3 ส่งผลให้ในการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 มีจ  านวนผูส้มคัร 2 คนคือผูส้มคัรหมายเลข 2 และ
ผูส้มคัรหมายเลข 3  

 คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของผูส้มคัรทั้ง 2 คนมีดงัต่อไปน้ี ในส่วนของผูส้มคัรหมายเลข 2 เป็นเพศชายอายุ 
54 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดจบหลกัสูตรวิชาชีพเทคนิค (แผนกหรือสาขาวิชาการบญัชี) เคยรับราชการในเทศบาล
ต าบลแห่งหน่ึงในอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ปัจจุบนัไดล้าออกจากการรับราชการก่อนเกษียณอายุราชการเพื่อ
มาลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดพู้ดคุยกบัผูส้มคัรท่านน้ีไดค้วามว่าการลาออกมาเพื่อลง
สมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นคร้ังน้ีเพราะตอ้งการพฒันาชุมชนและตนพอมีประสบการณ์อยูบ่า้งจากการท างาน
ท่ีผ่านมา ในส่วนของกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีผ่านมาตนเห็นด้วย เป็นโครงการท่ีดี
อยา่งไรก็ตาม ชาวบา้นก็แบ่งกนัอยูแ่ลว้เพราะเป็นเร่ืองปกติท่ีเม่ือเป็นการเมืองตอ้งมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกนั  
“...ผมวา่เป็นเร่ืองปกตินะ ท่ีจะมีการแบ่งแยก ไม่วา่จะระดบัชาติหรือวา่ระดบัทอ้งถ่ิน ก็ตอ้งมีการแบ่งแยกอยูแ่ลว้ 
มนัรู้ในใจวา่ ใครพวกใคร แต่หากไม่มีโครงการผมคิดวา่ จะรุนแรงกวา่น้ี ไปกนัใหญ่ ทุจริต เอาเงิน ไม่ท างาน...” 
ผูส้มคัรหมายเลข 2 ยงักล่าวอีกว่าตนจะน าไปปฏิบติั และจะประกาศเร่ืองน้ีบนเวทีปราศรัยด้วย กล่าวได้ว่า
ผูส้มคัรหมายเลข 2 รับทราบเร่ืองการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงใน
คร้ังน้ีเป็นอยา่งดี โดยท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการของกลุ่มจิตอาสาในคร้ังท่ี 3 และไดซ้กัถาม
ประเด็นเร่ืองการหาเสียงโดยการใหส่ิ้งของแทนการใหเ้งินไดห้รือไม่กบัปลดัอ าเภอดว้ย  

 ด้านผูส้มคัรหมายเลข 3 เป็นเพศหญิง อายุ 44 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดจบหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้น ปัจจุบนัประกอบอาชีพเกษตรกรและคา้ขาย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวข้องทราบว่าผูส้มคัร
หมายเลข 3 เป็นผูท่ี้มีฐานะดีเพราะมีเลา้หมูและโรงสี ผูส้มคัรหมายเลข 3 เป็นอดีตผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นของอดีต
ผูใ้หญ่บา้นท่ีเพิ่งเกษียณอายรุาชการ จึงไดรั้บการสนบัสนุนจากทีมงานและอดีตผูใ้หญ่บา้นใหส้านงานต่อ แมว้า่
ตอนแรกผูส้มคัรหมายเลข 3 ไม่ไดค้าดวา่จะลงสมคัรเป็นผูใ้หญ่บา้นดว้นตนเอง เน่ืองจากวา่มีจิตอาสาผูห้น่ึงซ่ึง
เป็นผูท่ี้แสดงบทบาทหลกัในการประสานกิจกรรมเดินรณรงคท่ี์ผา่นมา ไดรั้บการสนบัสนุนจากอดีตผูใ้หญ่บา้น
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และทีมงานให้ลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นในคร้ังน้ี แต่เน่ืองจากจิตอาสาผูน้ี้มีประวติัการโอนยา้ยออกไป
จากพื้นท่ีและมีระยะเวลาโอนยา้ยเขา้มาไม่เพียงพอกบัการลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นในคร้ังน้ี ดงันั้น
ทีมงานและอดีตผูใ้หญ่บา้นจึงไดส้นบัสนุนให้ผูส้มคัรหมายเลข 1 ท่ีเป็นสามีของผูส้มคัรหมายเลข 3 อดีตผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้นลงสมคัรแทน แต่ดว้ยเหตุท่ีผูส้มคัรหมายเลข 1 ไม่มีสิทธิลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นเน่ืองจากไม่
ไปใชสิ้ทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภา จึงท าให้ผูส้มคัรหมายเลข 3 ไดรั้บการสนบัสนุนจากทีมงานให้ข้ึนมาท าหน้าท่ี
และลงสมคัรเป็นผูใ้หญ่บา้นแทน  

ผลการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายฝ่ายทั้งในและนอกบา้นโคกก่องพบวา่ ผูล้งสมคัรหมายเลข 3 และทีมงาน 
ประกอบด้วย จิตอาสาผูท่ี้คาดว่าจะลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นในตอนแรก และ ผูส้มคัรหมายเลข 1 มี
ผลงานท่ีท ากบัชุมชนอย่างเห็นไดช้ดัแตกต่างจากผูส้มคัรหมายเลข 2 ท่ีพบว่าเพิ่งเขา้มาร่วมกิจกรรมต่างๆของ
หมู่บา้นเม่ือประมาณ 1 ปีท่ีผ่านมาน้ี ด้านผูล้งสมคัรหมายเลข 3 กล่าวกบัผูว้ิจยัเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการ
เลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในคร้ังน้ีวา่ เม่ือโครงการน้ีเขา้มาตนก็บอกชาวบา้นวา่ “จะไม่ใชเ้งิน
นะ เพราะโครงการเขา้มาแลว้” โครงการน้ีเขา้มาท าใหต้น “สบายใจ” เพราะ “แต่ก่อนใชเ้งินน าทุกบา้น”  อยา่งไร
ก็ตาม แมจ้ะพยายามพูดให้ชาวบา้นฟังตลอดวา่จะ “ไม่เหมือนเก่าแลว้นะ บางคนก็เร่ิมเขา้ใจ แต่วา่บางส่วนท่ีไม่
เห็นดว้ยก็ “เงียบๆไป” แต่ส าหรับตนตั้งเจตนารมณ์ไวว้า่ “ไม่จ่ายแน่นอน” เม่ือผูว้ิจยัถามต่อว่า หากทราบวา่มี
การจ่ายจากฝ่ายตรงขา้ม ฝ่ายท่านจะมีการจ่ายเงินเกทบัหรือไม่ “ไม่มีการเกทบัแน่นอน” ผูส้มคัรหลายเลข 3 
กล่าว 

 จากการสัมภาษณ์ผูส้มคัรทั้ง 2 ฝ่ายเบ้ืองตน้ จะเห็นไดว้่าผูล้งสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นทั้ง 2 ฝ่าย
ทราบดีถึงกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในคร้ังน้ี โดยไดก้ล่าวชดัเจนกบัผูว้ิจยั
ในเร่ืองของการ “ไม่แจกเงิน” ในการเลือกตั้งคร้ังน้ีอยา่งแน่นอน อยา่งไรก็ตาม เร่ืองของการเลือกตั้งนั้นเป็นเร่ือง
ของการแข่งขนั ซ่ึงผลการสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้น ในบา้นโคกก่อง ท่ีแมจ้ะเห็นดว้ยกบัการท าโครงการรณรงค์
ในคร้ังน้ีแต่ก็แสดงความไม่มัน่ใจว่าโครงการน้ีจะประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด ดงัค าพูดท่ีว่า “ตอ้งรอดู
ใกล้ๆ ” ท่ีส าคญัการวดัผลความส าเร็จของการรณรงค์การเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อน าสู่ชุมชนเขม้แข็ง
สมานฉนัทจ์ะทราบผลไดก้ต่็อเม่ือการเลือกตั้งผา่นพน้ไปแลว้เท่านั้น  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดลงพื้นท่ีสังเกตการณ์การเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 ณ 
หน่วยเลือกผูใ้หญ่บ้านวดัโคกก่อง พร้อมทั้งสังเกตการณ์ในหมู่บ้านโคกก่องโดยรอบ โดยผลการลงพื้นท่ี
สังเกตการณ์การเลือกผูใ้หญ่บา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 ในการเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2  เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 ผูว้ิจยัเดินทางไปถึงหน่วยเลือกผูใ้หญ่บา้น
เวลา 09.00 นาฬิกา ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเร่ิมเปิดหน่วยเลือกตั้งไปไม่นาน โดยผูว้ิจยัพบว่าบรรยายกาศท่ีบริเวณ
ดา้นหนา้วดับา้นโคกก่องมีกลุ่มผูช้ายจบักลุ่มอยู ่2 กลุ่ม บริเวณหนา้วดัจ านวน 3 คนและบริเวณห่างจากวดัไป 30 
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เมตรจ านวน 5 ถึง 6 คน โดยแต่ละคนต่างนัง่อยู่บนรถจกัรยานยนต์ นอกจากรถจกัรยานยนต์แลว้ผูว้ิจยัยงัพบ
รถยนตก์ระบะจ านวน 2 คนัจอดบริเวณหนา้วดั โดยชายท่ีอยูใ่นรถยนตก์ระบะนั้นก าลงัพูดคุยกบักลุ่มชายท่ีนัง่
อยูบ่นรถจกัรยานยนต ์เม่ือขบัวนไปบริเวณหลงัวดั พบหญิงสูงอายสุองคนถือกระเป๋าท าท่าทางซุบซิบและมีท่าที
เสมือนยนืรอใคร สักพกัมีการยกโทรศพัทมื์อถือข้ึนมาเพื่อคน้หาขอ้มูลบางอยา่งและแลกเปล่ียนกนัดูโดยแอบอิง
อยู่หลงัพุ่มไม ้เม่ือขบัรถวนรอบหมู่บา้น พบว่ามีการจบักลุ่มกนัระหว่างชาวบา้นในบา้นท่ีมีขนาดใหญ่และมี
รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตร์ขบัวนไปมาบริเวณหมู่บา้นจ านวนมากอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนในวนัปกติ เม่ือผูว้จิยัขบั
รถวนมาบริเวณหนา้วดัอีกรอบ พบวา่มีบุคคล 2 คน เป็นชายและหญิงนัง่รออยูบ่นพื้นถนนบริเวณทางแยกของ
ทางไปวดั  

 เม่ือผูว้ิจยัขบัรถเขา้มาบริเวณวดั พบว่ามีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จอดอยู่ในบริเวณวดัจ านวนมาก 
โดยส่วนมากเขา้มาจอดพกัหน่ึงเพื่อลงคะแนนเสียงแลว้จึงขบัออกไป ส่ิงท่ีน่าสนใจคือในบริเวณวดัพบวา่มีการ
แบ่งกลุ่มระหว่างทีมสนบัสนุนผูส้มคัรหมายเลข 2 และทีมสนบัสนุนผูส้มคัรหมายเลข 3 อย่างชดัเจน โดยทีม
สนบัสนุนผูส้มคัรหมายเลข 2 นัง่รวมกลุ่มกนัจ านวนประมาณ 10 คนบริเวณเพิงท่ีพกักลางวดั  ส่วนทีมสนบัสนุน
ผูส้มคัรหมายเลข 3 นัง่รวมกลุ่มกนัในช่วงเชา้จ านวนประมาณ 10 คนบริเวณศาลาหลงัเล็กใกลศ้าลาการเปรียญ 

 ขอ้สังเกตของผูว้ิจยัคือมีผูส้นบัสนุนผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเขา้มาทกัทายและ
นั่งพูดคุยกบัผูส้นับสนุนทั้ง 2 หมายเลข โดยพบว่ามีผูเ้ดินมาสมทบกบักลุ่มผูส้นับสนุนหมายเลข 3 จ านวน
มากกว่าหมายเลขท่ี 2 ขณะท่ี พบว่ามีสมาชิกจากทีมสนบัสนุนผูส้มคัรหมายเลข 2 พยายามเดินไปทกัทายและ
ตอ้นรับผูท่ี้มาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง โดยในบางกรณีพบวา่ลูกสาวของผูส้มคัรหมายเลข 2 จะเขา้มาทกัทายและพาผูท่ี้มา
ใชสิ้ทธิไปท่ีคูหาเลือกตั้ง  

 ความน่าสนใจอีกประการอยู่ท่ี ช่วงเวลาท่ีผูมี้สิทธิมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยส่วนใหญ่จะมาในช่วงเช้า 
โดยช่วง  13.00 นาฬิกา เ ป็นต้นไปเ ร่ิมมีคนเบาบางลงและเบาบางลงอย่างมากในช่วง เวลา 14.00 -
14.30  นาฬิกา  กระทัง่เวลา 14.30  ก านนัต าบลปอภารไดป้ระกาศผา่นเสียงตามสายให้ผูท่ี้มีสิทธิมาใชสิ้ทธิเลือก
ผูใ้หญ่บ้านก่อนท่ีจะปิดคูหา ต่อมาเวลา 14.45 นาฬิกา เร่ิมมีคนทยอยมาท่ีคูหาเลือกตั้ งอีกคร้ัง  โดยผูว้ิจ ัย
สังเกตเห็นวา่มีผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นจากหมู่อ่ืนและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปอภาร เขา้ร่วมสังเกตุการณ์การเลือก
ผูใ้หญ่บา้นคร้ังน้ีด้วย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล 1 คนสวมเส้ือท่ีมี “โลโก้ปอภารสมานฉันท์ ไม่ซ้ือสิทธิขาย
เสียง” ท่ีผูว้ิจยัแจกให้ตั้งแต่แรกมาดว้ย ต่อเม่ือเหลือเวลาอีก 5 นาทีก่อนปิดคูหาเลือกตั้ง เร่ิมมีประชาชนทยอยมา
ฟังผลการนบัคะแนนท่ีหน่วยเลือกตั้งมากข้ึน 

 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดน้ี ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง ยงัไม่ปรากฏตวัทั้งสองฝ่าย กระทัง่เวลา 14.45 นาฬิกา
โดยประมาณ ผูส้มคัรหมายเลข 3  ปรากฎตวั ดว้ยรอยยิ้มอ่อนๆ เดินผ่านดา้นหน้าเพิงพกัของกลุ่มผูส้นบัสนุน
หมายเลข 2 โดยไม่มีการกล่าวทักทาย และเดินไปนั่งท่ีศาลาหลังเล็กรวมกับทีมท่ีสนับสนุนตน ขณะท่ี
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ผูส้นบัสนุนหมายเลข 2 มีเพียงคนเดียวท่ีพยายามยิม้ทกัทายให้แก่ผูส้มคัรหมายเลข 3  แต่ไม่ไดรั้บการตอบรับ
จากผูส้มคัรโดยตรง ผูส้มคัรหมายเลข 3  ปรากฎตวัเพียงระยะหน่ึงเท่านัน่  จากนั้นไดจ้ากไปและกลบัมาอีกคร้ัง
เม่ือนบัผลคะแนน ขณะท่ีผูล้งสมคัรหมายเลข 2 ไม่ปรากฏตวัแมแ้ต่ในช่วงการนบัคะแนน โดยไดม้อบหมายให้
ทีมงานของตนคนหน่ึงท่ีไดรั้บการวางตวัให้เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นปฏิบติัหนา้ท่ีในการรับฟังผลการเลือกตั้งแทน 
 ส าหรับผลการเลือกตั้ง ผูส้มคัรหมายเลข 3  ชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนน 233 คะแนน ขณะท่ี
หมายเลข 2  ไดค้ะแนนเพียง 163 คะแนน บตัรเสีย 6 ใบ      

 บรรยากาศเม่ือการเลือกตั้ งผ่านพ้นไปไม่นานประมาณ 30 นาที ผู ้วิจ ัยได้รับข้อความผ่านทาง 
application Line กลุ่มปอภารเลือกตั้งสมานฉันท์ แจง้ว่า “ผูส้มคัรหมายเลข 3 ชนะการเลือกตั้งเพราะจ่ายเงิน 
2,000 บาท” เม่ือไดรั้บขอ้ความไม่นานผูว้จิยัก็ไดรั้บโทรศพัทจ์ากผูส้นบัสนุนหมายเลข 2 แจง้วา่หมายเลข 3 ชนะ
เพราะใชเ้งิน 

 “เบอร์ 3 ได้เพราะว่าเขาใช้เงิน มนัแก้ไม่ได้หรอก หัวละ 2 พนั เขาเอาคนข้ึนมาจาก กรุงเทพฯก็มี  
ก็เยอะอยูเ่ป็น 10 – 20 คนนัน่แล่ะ ให้หวัละ  2,000-3,000 ตามบา้นอีก แต่วา่เราไม่มีหลกัฐานเราตามถ่ายรูปเขา
ไม่ได้ แต่ก็มีคลิปเสียงของเด็กน้อย เขาบอกว่ามนัมีเด็กอยู่นั่นน่ะ โรงเรียนเขาหลอกถามว่า  บา้นเขาน่ะลุง
ผูใ้หญ่บา้นยดัเงินนะ บา้นแกเป็นไง ทีน้ีไอเ้ด็กท่ีเราก็บอกวา่บา้นเราก็ยดัเหมือนกนั แต่ไม่พูดหรอก เด๋ียวจะผิด
กนั” 

 วนัรุ่งข้ึนหลงัการเลือกตั้งผ่านพน้ไปผูว้ิจยัได้รับโทรศพัท์จากทีมสนับสนุนผูล้งสมคัรรับเลือกเป็น
ผูใ้หญ่บา้นหมายเลข 2 คนเดิมอีกคร้ัง กล่าวถึงความรู้สึกต่อผลการเลือกตั้งวา่ “...ถา้ไม่ใช่จิตอาสา พี่จะไม่เสียใจ
เลย ใส่เส้ือจิตอาสาท าไมตอ้งท าแบบน้ีถา้มนัเอาความซ่ือสัตยใ์ส่กนัพี่จะไม่เสียความรู้สึกเลย ... เรามนัซ่ือเกินไป 
เพราะวา่เราเคารพสถาบนัไง พี่ยกไวเ้หนือหวัเลยนะสถาบนั ... ไม่มีใครพูดหรอก เขาก็กลวัความผิดเหมือนกนั
นัน่แล่ะ ...พี่วา่ส่วนมากจะไม่ใช่ญาติของเราไงพวกท่ี 50-50 น่ะ ... แต่ญาติเราจริงๆเขาไม่มีปัญหา...”  

ภายหลงัการเลือกตั้งผ่านพน้ไป ผูว้ิจยัได้พูดคุยก่ึงสัมภาษณ์กบัผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน และปราชญ์
ชาวบา้นหลายคนเพื่อสอบถามวา่การเลือกตั้งท่ีผา่นมาพบวา่มีการใชเ้งินในการซ้ือเสียงหรือไม่ และ บรรยากาศ
ภายหลงัการเลือกผูใ้หญ่บา้นผ่านพน้ไปแลว้เป็นอย่างไรบา้ง ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนเป็นอย่างไร เกิด
ความสมานฉนัทต์ามเป้าหมายของการรณรงคห์รือไม่ 

อดีตผูใ้หญ่บา้นคนท่ี 1 และปราชญ์ชาวบา้น กล่าวว่า “...ถือว่าได้ผลตามการรณรงค์ของโครงการ คือ
ตอนนีก้็ไม่เจ็บตัวท้ังสองฝ่าย พอคะแนนออกมาก็ไม่เหมือนกับคร้ังท่ีแล้ว ห่างกันมากต่างกัน 70 คะแนน ... 
ส่วนตัวคิดว่าโครงการนี ้เข้ามาคุ้ม มผีลดี คนกระเตือ้งขึน้ ในเร่ืองไม่ซ้ือสิทธิขาย ...การเลือกคร้ังนีบ้อกได้เลยว่า
ต่างจากแต่ก่อน เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ แต่ว่าฝ่ายท่ีแพ้ก็ต้องท าใจกันไป อารมณ์นิดหน่อยตอนท่ีมีการนับ
คะแนน ส่วนใหญ่มาจากผู้สนับสนุนผู้แพ้ กพ็ูดเชิง “เด๋ียวดูเถอะงานนีต้้องมคีนตายเกิดขึน้” ตนกเ็ลยไม่พูดอะไร 
เพราะเป็นการกีฬา มนัเป็นการพูดกระแทกกันนิดหน่อย เรียกว่าเป็นช่ัววูบ  ... ตอนนีก้ม็กีารพูดกันเฉยๆว่า “ฝ่าย
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นั้นแจกเงิน เพราะไม่อย่างนั้นกค็งไม่ได้... ตอนนีโ้ล่งใจ ดีขึน้ สมยัก่อนความขดัแย้งสูงคร้ังท่ีแล้วจะมคีนรอ  รอ
ตามบ้าน รถออกว่ิง บีบแตรไล่หมากันดังลั่น เปิดเคร่ืองด่าทอกัน...การเลือกตั้งนี ้ตนกย็งัคิดอยู่ว่าจะมคีนมาเลือก
ไหม เพราะว่าไม่คึกคัก ท้ังส่วนของผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิ แต่ก่อนจะมีการว่ิงไปรับกัน และมีการมอบต่างๆ 
ตอนนีต่้างคนต่างมาต่างก็ใช้สิทธิไป อีกอย่างคนไปท างาน กทม.หรือต่างจังหวัด ก็ไม่สามารถมาได้ ถ้าไม่มี
กระสุน เพราะว่าไม่มค่ีาเดินทาง แต่อีกส่วนพ่อคิดว่าเป็นเพราะ เขาห่วงความรู้สึก และไม่รู้จะเลือกใคร เพราะท้ัง
สองฝ่ายก็ต่างเป็นญาติกันท้ังนั้น ก็คงกลัวว่าถ้าตนมาแล้วฝ่ายนู้นก็จะมาว่ิงขอคะแนน อีกฝ่ายก็จะขอคะแนน
เหมือนกันกเ็ลยกลัวว่าจะป่วน...” 

อดีตผูใ้หญ่บา้นคนท่ี 2 และปราชญ์ชาวบา้น กล่าวว่า “...ผมว่าการเลือกตั้งคร้ังนีเ้ห็นมิติใหม่ ... วันท่ี
เลือกนั้น ท้องท่ี ท้องถ่ิน สนใจมาก ผู้ใหญ่บ้านต าบลสีแก้วกม็า ... พอผลออกมาไม่มี “ปฏิกิริยา” จากฝ่ายตรง
ข้ามเลย ... ท่ีบ้านนีไ้ม่เคยมีการชนะกันขาดลอยแบบนี ้70 คะแนน สมัยผมห่ายกัน 7 คะแนนเท่านั้น ... มีคน
สงสัยเหมือนกันว่าท าไมชนะขาดลอย 70 คะแนน เขาก็เลยสงสัยว่า ผมเป็นคนสนับสนุนเป็นคนแจก แต่ผม
ไม่ได้ใช้เงินซักบาท  ... มันกม็ีการพูดกันบ้างว่าผมสนับสนุนเงิน ให้กับเบอร์ 3 เขาหาว่าผมเป็นผู้สนับสนุนราย
ใหญ่ ผมบอกได้เลย ไม่ได้ไปไหนเลย และคนมาหากไ็ม่ม ีตอนนีผ้มให้เบอร์ 2 หาหลักฐานมาอยู่ ...” 

 อดีตผูใ้หญ่บา้นคนท่ี 2 และปราชญช์าวบา้น ยงักล่าวอีกวา่ “...ปีนีก้ารเลือกตั้งเงียบเหงานะ คนมาจาก
กรุงเทพฯน้อย คนท่ีท่ีนั่งตามทางเดิน นั่งรอตามซุ้ม รอเงินกน้็อย แต่ก่อนเขาจะนั่งท่ีซุ้มนั่นล่ะ ... แต่ตอนนี ้2 ฝ่าย
ไม่จ่ายเลย ... การเลือกตั้งคร้ังนีแ้ตกต่างจากคร้ังก่อนมาก คร้ังท่ีแล้วมีรถมารับส่งลงคะแนน มี “กระสุน” คร้ังนี ้
ไม่มี “กระสุน” เลยไม่คึกคักเหมือนปีท่ีแล้ว การเลือกปีนีค้นลดลงขาดเป็น 100 คน คร้ังนีเ้รียกได้ว่ าท้ัง 2  ฝ่าย
ปฏิเสธท่ีจะใช้เงิน แต่ว่า ผมกคิ็ดว่ามนัมกีารใช้เงินแต่เป็นในลักษณะการด าเนินการอ่ืนๆ เช่นเงินสนับสนุนต่างๆ 
ท าให้การแข่งขันไม่รุนแรงเหมือนท่ีผ่านมา ไม่มีการกระทบกระท่ังกันมากนักส าหรับชาวบ้านท่ีสนับสนุนคน
ไม่ถูกเลือกกเ็ห็นเงียบๆอยู่  กท็ ากิจกรรมของตนไป ส่วนฝ่ายท่ีชนะกไ็ม่มีการสังสรรค์อะไรในแต่ละกลุ่ม ตอนนี ้
เรียกว่าบางลง แต่ก่อนนั้นคนชนะ ต้องซ้ือวัวเป็นตัวๆ เตรียมเลีย้งไว้เลย เลี ้ยงขอบคุณ ถากถางกัน เยอะเย้ยกัน 
แปลก...” อดีตผู้ใหญ่บ้านคนท่ี 2 ลงท้าย และกล่าวต่อว่า “...เร่ืองการทะเลาะเบาะแว้งนั้น ผมคิดว่าเร่ืองการไม่ใช้
เงินกค็งจะท าให้คนท่ีแพ้ยอมรับได้มากขึน้ ... คนบ้านนีม้กีารศึกษา ... ตอนนี ้มงีานบวชของหลานชายท้ัง 2 ฝาย 
กเ็ห็นเขากย็งัช่วยกันท ากิจกรรมอยู่ได้...” 

สมาชิกสภาเทศบาลและปราชญช์าวบา้นหมู่ท่ี 2 กล่าววา่ “...แต่ก่อนนั้นแข่งกัน “ดุ” สุดๆ โครงการนี ้
เป็นประโยชน์กับชุมชนมาก ๆ ท าให้ความรุนแรงลดลง มนัอาจฝังใจอยู่แล้ว แต่ว่าไม่แสดงออกอย่างรุนแรง  คืน
วนัท่ี 19 มิถนุายน คนกร็อนะ แต่ว่าสุดท้ายกบ็อกว่า หมา 4-5 ตัว ไม่หอนจักตัว...เร่ืองโกรธกันนั้นคิดว่านานๆไป
กเ็ข้ากันได้  นานๆไปกห็ายโกรธกัน ...” 

ผูส้ังเกตการณ์การเลือกตั้ง กล่าววา่ การเลือกตั้งเป็นไปเรียบร้อยดี “คนมาเยอะนะ ต่างจังหวัดก ็ขึน้มา
บ้างนะ แต่ไม่มาก ส าหรับคืนหมาหอน จากการสอบถามพบว่า “เงียบสงัด” ไม่มีอะไรเลย รอบนอกไม่ก็ไม่มี



136 

 

การให้เงินกัน ... เร่ืองการแบ่งแยกกด็ีกว่าคร้ังก่อน ... ช่วงนับคะแนนกป็กติดี พูดคุยกันดี แม้ผู้สมัครหมายเลข 2 
ไม่มาฟังด้วย ก็ส่งทีมงานมาฟัง ไม่มีการพูดอะไรท่ิมแทงกัน ... ส่วนเร่ืองความเสียใจนั้นผมว่ามีนะ แต่ว่าไม่มี
การแสดงออกรุนแรง “แผลไม่ลึก” ความเจบ็ปวดไม่มมีาก...” 

นอกจากผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน และปราชญ์ชาวบา้นในหมู่ท่ี 2 แลว้ ผูว้ิจยัยงัไดท้  าการสัมภาษณ์ผูน้ า
ทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน นอกหมู่ท่ี 2 ดว้ย สมาชิกสภาเทศบาลผูห้น่ึงกล่าวกบัผูว้ิจยัว่า การเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 
หลงัมีการรงคน์ั้นดีข้ึนมาก “...กม็ีคนรอนะ แต่ว่าไม่ได้...” สมาชิกสภาเทศบาลอีกผูห้น่ึง เม่ือพบหนา้ผูว้ิจยัก็ทกั
ข้ึนวา่ “ดีมากเลยไม่มกีารซ้ือสิทธิขายเสียงเลยนี”่   

เม่ือเวลาผ่านไป 2 อาทิตย์ ผูว้ิจ ัยได้ไลน์สอบถามทีมงานผู ้ท่ีชนะการเลือกผูใ้หญ่บ้านหมู่ท่ี 2 ว่า
บรรยากาศหลงัการเลือกผูใ้หญ่บา้นเป็นอยา่งไรบา้ง ไดค้  าตอบวา่ “พี่ก็พยายามอยู”่  

จากผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดจนขอ้มูลจากผูส้นบัสนุนผูท่ี้แพก้าร
เลือกตั้ง แสดงให้เห็นว่า การเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ในคร้ังน้ี มีแนวโน้มท่ีสร้างมิติใหม่ในการหาเสียงท่ีเน้น
เร่ืองผลงานและความดีของผูส้มคัรมาเป็นหลกัในการพิจารณาแทนเร่ืองของทรัพยสิ์นเงินทองท่ีแต่เดิมอาจเป็น
ปัจจยัหลกัท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งพิจารณานอกเหนือจากปัจจยัเร่ืองการเป็นเครือญาติ แมจ้ะกล่าวไม่ไดใ้นทนัทีวา่การ
เลือกผูใ้หญ่บา้นในคร้ังน้ีไม่มีการใชเ้งินจ่ายรายหวัแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์เพราะมีขอ้มูลแยง้จาก
ฝ่ายอ่ืนอยูบ่า้งแมจ้ะนอ้ยแต่ก็ควรรับฟัง แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือการรณรงคก์ารเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขาย
เสียงท่ีผ่านมานั้นช่วยลดเง่ือนไขในการพิจารณาเลือกผูส้มคัรจากเงินลงไปและหันมามองท่ีผลงานมากข้ึน  
การรณรงคจึ์งประสบความส าเร็จในเง่ของการสร้างพลเมืองท่ีมีเหตุมีผล อยา่งไรก็ตาม จากสถานการณ์ขา้งตน้
จะเห็นไดว้า่ การรณรงคก์ารเลือกตั้งสมานฉนัท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรใน
การสร้างความสมานฉันทสู่์ชุมชน อยา่งไรก็ตาม การรณรงคก์ารเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงก็
สามารถลดความขดัแยง้และการปะทะกนัอยา่งรุนแรงทางวาจาและกายภาพระหวา่งผูส้มคัรและผูส้นบัสนุนของ
ทัง่ 2 ฝ่ายลงไปได้มากพอสมควร ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีดีท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ความสามคัคีเกิดข้ึนได้อีกคร้ังใน
ระยะเวลาท่ีสั้นลงกวา่เดิม  
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ผลการจัดเกบ็แบบสอบถามกับตัวแทนประชาชนในหมู่ที ่2 ก่อนและหลังการเลือกผู้ใหญ่บ้านเพ่ือประเมินความ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  

นอกเหนือกจากการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง และการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในส่วนของผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้ า
ท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้านในและนอกหมู่ท่ี 2 แล้ว ผูว้ิจยัได้จดัให้มีการเก็บแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง 
(Structured interview) กบักลุ่มตวัอยา่งประชากรในหมู่ท่ี 2 บา้นโคกก่องเพื่อประเมินความเขา้ใจ ทศันคติและ
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างประชากรในหมู่ท่ี 2 ท่ีเกิดข้ึนภายหลังกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ ง
สมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการเลือกตั้ง วา่เป็นไปตามเป้าหมาย
ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการในการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็และความเป็นพลเมืองหรือไม่อยา่งไร       

เพื่อให้การเก็บแบบสอบถามในคร้ังน้ีครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายทุกครัวเรือนในหมู่ท่ี  2 และมี
ความเป็นตวัแทน ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดใน
แต่ละคุม้เพื่อเป็นตวัแทนของประชากรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในหมู่ท่ี 2 ส่งผลใหมี้สัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี  

 
ตารางแสดงสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคุ้ม 

รายช่ือคุ้ม จ านวนครัวเรือน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (ครัวเรือน) 
คุม้ร่มเยน็  34 7 
คุม้แสนสุข    38 8 
คุม้หนองคู    7 1 
คุม้ร่วมใจ  20 4 
คุม้วงัทอง  27 5 
คุม้หนา้ค่าย  17 3 
คุม้สะอาดนาดี 16 3 
คุม้มิตรสัมพนัธ์    23 2 
รวม 182 33 

 
รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 33 ครัวเรือน โดยการเก็บแบบสอบถาม ใชว้ิธีการสุ่มตวัแทนซ่ึงเป็นผูมี้

สิทธิเลือกตั้งจากครัวเรือนเป้าหมายจ านวนครัวเรือนละ 1 คน โดยเม่ือก าหนดสัดส่วนของครัวเรือนตวัอย่างใน
แต่ละคุม้เรียบร้อยแลว้ ล าดบัถดัไปผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการสุ่มหมายเลขท่ีบา้นในช่วงความถ่ีเท่าๆกนัเพื่อให้ครบตาม
จ านวนครัวเรือนเป้าหมายในแต่ละคุม้โดยผูว้ิจยัจะเรียงล าดบับา้นเลขท่ีทั้งหมดในหมู่ท่ี2 ตามล าดบั จากนั้นสุ่ม
หาเลขเร่ิมตน้ด้วยการใช้สูตร rand between และเร่ิมนับบา้นเลขท่ีเป้าหมายด้วยความถ่ีเท่าๆกนัคือห่างกนั 5 
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หมายเลขไปจนกระทัง่ครบตามจ านวนครัวเรือนเป้าหมายในแต่ละคุม้ โดยนบัหมายเลขท่ีบา้นส ารองจ านวน
คร่ึงหน่ึง เพื่อใช้ในกรณีท่ีบ้านเลขท่ีท่ีสุ่มไวน้ั้นไม่พบเป้าหมายผูใ้ห้สัมภาษณ์หรือกรณีท่ีเป้าหมายท่ีจะให้
สัมภาษณ์ในครัวเรือนไม่เป็นไปตามเง่ือนไข 

ในส่วนของกระบวนการเก็บแบบสอบถามนั้น ผูว้ิจ ัยเลือกใช้วิธีการให้จิตอาสาจากหมู่ท่ี 2 เป็น
ผูด้  าเนินการเก็บแบบสอบถามในคร้ังน้ี เน่ืองจากผูว้ิจยัมองว่ากระบวนการน้ีเป็นการสนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน นอกจากนั้นยงัเป็นการส่งเสริมการแสดงศกัยภาพของกลุ่มจิตอาสาซ่ึงนบัเป็นหน่ึงในแกนน า
ในการสร้างชุมชนเขม้แข็งอย่างต่อเน่ือง สุดทา้ยการใช้กระบวนการให้จิตอาสาเป็นผูด้  าเนินการนั้นยงัช่วยลด
ระยะเวลาในการสืบหาครัวเรือนเป้าหมาย ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินการในภาพรวมลง นอกจากนั้นการ
ให้กลุ่มจิตอาสาเป็นผูด้  าเนินการยงัช่วยในเร่ืองของการสร้างความคุน้เคย ลดเง่ือนไขดา้นการเป็นคนแปลกหนา้ 
ซ่ึงคาดการณ์ว่าอาจช่วยให้การสอบถามข้อมูลจะได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงมากยิ่งข้ึนในช่วงเวลาท่ีมีขอ้จ ากัดด้าน
ระยะเวลา   

โดยในการเก็บแบบสอบถามนั้นผูว้ิจยัใชก้ารรับสมคัรจิตอาสาตามความสมคัรใจ ทั้งน้ีเพื่อประเมินกลุ่ม
จิตอาสาด้วยว่ามีวามกระตือรือร้นและมีการพัฒนาศักยภาพมากแล้วเพียงใด ซ่ึงมีผู ้อาสา เข้าร่วมเก็บ
แบบสอบถามจ านวน14 คน ในจ านวน 14 คนน้ีพบวา่เป็นฝ่ายท่ีสนบัสนุนผูส้มคัรหมายเลข 2 และผูส้นบัสนุน
หมายเลข 3  อยา่งละคร่ึง   

ส าหรับกระบวนการในการเก็บแบบสอบถามนั้น  ผูว้ิจยัเร่ิมตน้จากการประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจ ทุก
ขั้นตอนกระบวนการให้กบัจิตอาสา เพื่อสร้างความเขา้ใจและสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมแรก โดยผูว้ิจยัจะ
อธิบายตั้งแต่กระบวนการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง การค านวณสัดส่วนกลุ่มเป้าหมาย การสุ่มเลขท่ีบา้นตามจ านวน
สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมาย  โดยผูว้ิจยัจะปรึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการเก็บแบบสอบถามกบับา้นเลขท่ีท่ีผูว้จิยั
สุ่มได้ว่ามีคนอยู่หรือไม่ คนท่ีอยู่นั้นมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หากไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ผูว้ิจยัจะเสนอ
บา้นเลขท่ีส ารองท่ีท าการสุ่มไดเ้พื่อใหจิ้ตอาสาช่วยพิจารณาต่อไป   

เม่ือท าความเขา้ใจเร่ืองการคดัเลือกครัวเรือนเป้าหมาย และร่วมกนัคดัเลือกบา้นเลขท่ีเป้าหมายพร้อม
ประเมินเง่ือนไขความเป็นไปได้ของแต่ละครัวเรือนในการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัไดอ้ธิบาย
ค าถามแต่ละขอ้เพื่อใหจิ้ตอาสาผูเ้ก็บแบบสอบถามไดท้ราบวา่เป้าหมายของค าถามแต่ละขอ้คืออะไร และวิธีการ
ถามตอ้งเร่ิมตน้อยา่งไร ตอ้งกรอกขอ้มูลอยา่งไร จดักลุ่มค าตอบท่ีไดเ้ช่นใด เพื่อเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ   

การเก็บแบบสอบถามนั้นผูว้ิจยัจะสอบถาม 2 ก่อนและหลงัการเลือกผูใ้หญ่บา้น โดยการเก็บนั้นจะ
ด าเนินการกบักลุ่มเป้าหมายเดิมเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามาเปรียบเทียบได ้ โดยลกัษณะของชุดค าถามก่อน
และหลงัการเลือกตั้งนั้น จะมีความแตกต่างกนัเล็กน้อยในเน้ือหาของค าถาม แต่ไม่ได้มีความแตกต่างกนัใน
สาระส าคญั ซ่ึงชุดค าถามก่อนและหลงัการเลือกตั้งดงักล่าวมาดงัต่อไปน้ี  
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ประเด็นที ่1   การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ สัดส่วนของผู้ทีไ่ปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ส าหรับประเด็นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการประเมินในส่วนน้ีคือการประเมินว่าท่ีผ่านมามีผูไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เท่าไร เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้งภายหลงัการด าเนินการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านการ
ส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง           

ประเด็นที ่2  เง่ือนไขส าคัญในการตัดสินใจเลือกผู้แทน ส าหรับประเด็นนีผู้้วจัิย 
ประเด็นน้ีผูว้จิยัตอ้งการประเมินวา่เม่ือมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของพลเมืองและการมีส่วน

ร่วมของพลเมืองในการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง ผ่านการด าเนินกิจกรรมการเลือกตั้งดว้ยความบริสุทธ์ิยุติธรรม
แลว้จะมีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนหรือไม่อยา่งไร โดยความเปล่ียนแปลงท่ีผูว้ิจยัคาดหวงัให้เกิดข้ึนคือ ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งจะตดัสินใจเลือกผูน้ าจากผลงานและนโยบายของผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งมากยิง่ข้ึน 

ประเด็นที ่3 ความสมานฉันท์ของคนในชุมชน 
ประเด็นเร่ืองความเขม้แข็งของชุมชน นบัเป็นเป้าหมายส าคญัของการวิจยัช้ินน้ี ส าหรับการประเมิน

ความเขม้แขง็ของชุมชนวา่เกิดข้ึนหรือไม่หลงัการด าเนินกิจกรรมนั้น ผูว้จิยัจะประเมินจากผลการท ากิจกรรมใน
เร่ืองของการส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในฐานะท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวว้า่จะเป็นเง่ือนไข
ส าคญัท่ีจะน าชุมชนไปสู่ความสมานฉนัทเ์ม่ือภายหลงัการเลือกตั้ง ส าหรับประเด็นค าถามท่ีผูว้ิจยัออกแบบเพื่อ
ประเมินความสมานฉนัทท่ี์เกิดข้ึน ประกอบดว้ยชุดค าถามเร่ือง 1.ท่านคิดวา่การเลือกตั้งสมานฉนัทใ์นชุมชนของ
ท่านเป็นไปไดห้รือไม่  

ประเด็นที ่4  ความเป็นพลเมืองทีต่ระหนักรู้ ตระหนักและสนใจความเป็นไปของชุมชน 
ส าหรับประเด็นน้ี เป็นการประเมินความเปล่ียนแปลงความเป็นพลเมืองตั้งแต่ระดบัของความสนใจ 

ความเป็นไปของชุมชน ผา่นชุดค าถามเร่ืองของการทราบเร่ืองของการเลือกผูใ้หญ่บา้นท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนหรือไม่ 
ทราบเร่ืองการรณรงคข์องจิตอาสาหรือไม่ รู้จกัโครงการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง
หรือไม่  

ประเด็นที ่5 ความเป็นพลเมืองทีม่ีความกระตือรือร้น 
ประเด็นน้ีเป็นความต่อเน่ืองจากการเป็นพลเมืองท่ีมีความตระหนักรู้กล่าวคือเม่ือมีความตระหนกัมี

ความสนใจในความเป็นไปของบา้นเมืองแลว้ พวกเขามีปฏิบติัการอยา่งไรบา้ง โดยจะสอบถามผ่านชุดค าถาม
อาทิ ท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวหรือไม่ดว้ยเหตุผลใด รวมไปถึงกรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนในชุมชนอาทิ ปัญหา
ความขดัแยง้ภายหลงัการเลือกตั้งท่านคิดวา่ท่านจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวหรือไม่   

ประเด็นที ่6 ประสิทธิภาพการรณรงค์ของจิตอาสา  
เป้าหมายของประเด็นน้ีคือตอ้งการทราบวา่จิตอาสามีการปฏิบติักิจกรรมรณรงคจ์ริงหรือไม่และมี

ประสิทธิภาพเพียงใด  
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ตารางแสดงกรอบค าถามและชุดค าถามก่อนและหลงัการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 

ประเด็น ค าถามก่อนการเลือกตั้ง ค าถามหลงัการเลือกตั้ง 
1.การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
และ สัดส่วนของผูท่ี้ไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

1.1 ในการเลือกผูใ้หญ่บา้นในหมู่บา้น
ของท่านคร้ังล่าสุดท่านไดไ้ปใช้สิทธิ
หรือไม่ 
1.2 ในการเลือกผู ้ใหญ่บ้าน ม. 2 ท่ี
ก าลัง จะ ถึ ง น้ีท่ านจะไป เ ลือกตั้ ง
หรือไม่ 

1.1 ในการเลือกผูใ้หญ่บา้นในหมู่บ้าน
ของท่านคร้ังล่าสุดท่านได้ไปใช้สิทธิ
หรือไม่ (วนัท่ี 20 มิ.ย. 2561) 
 

2. เ ง่ือนไขส าคัญในการ
ตดัสินใจเลือกผูแ้ทน 

2.1 ท่านพูดคุยกับคนในชุมชนของ
ท่าน เก่ียวกบัเร่ืองการเลือกผูใ้หญ่บา้น
ท่ีก าลงัจะถึงน้ีในประเด็นอะไรบา้ง  
2.2 ในการเลือกผูใ้หญ่บ้านท่ีผ่านมา
ท่านพิจารณาเลือกผูน้ าจากเร่ืองใด 

2.1 ในการเลือกผู ้ใหญ่บ้านท่ีผ่านมา
ท่านพิจารณาเลือกผูน้ าจากเร่ืองใด 
 

3.ความสมานฉันท์ของ
คนในชุมชน 

3.1 ท่านคิดว่าการเลือกตั้งสมานฉนัท์
ในชุมชนของท่านเป็นไปได้หรือไม่ 
เพราะอะไร 
3.2 ท่านคิดว่าเม่ือมีการรณรงค์เร่ือง
การเลือกตั้ งสมานฉันท์และไม่ ซ้ือ
สิทธิขายเสียง จะท าให้บรรยากาศใน
ชุมชนเป็นอยา่งไรบา้ง 
3.3 ท่ีผ่านมาเม่ือการเลือกตั้งผ่านพ้น
ไป บรรยากาศในชุมชนของท่านเป็น
อยา่งไรบา้ง 
3.4 กรณีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึน
ภายหลงัการเลือกตั้ง ท่านคิดว่าความ
ขัดแย้งดังกล่าวจะแก้ไขได้หรือไม่ 
เพราะอะไร  

3.1 ภายหลังมีการรณรงค์การเลือกตั้ง
ไ ม่ ซ้ื อ สิ ท ธิ ข า ย เ สี ย ง  ส่ ง ผ ล ใ ห้
บรรยากาศในการเลือกผูใ้หญ่บา้นคร้ังน้ี
เป็นอยา่งไร 
3.2 ภายหลงัมีการรณรงคก์ารเลือกตั้ง
ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงท่านคิดวา่ชุมชน
ของท่านเป็นอยา่งไรบา้ง 
3.3 เม่ือการเลือกตั้งผ่านพน้ไป ท่านคิด
ว่าบรรยากาศในชุมชนของท่านเป็น
อยา่งไรบา้ง 
3.4 กรณีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึน
ภายหลงัการเลือกตั้ง ท่านคิดวา่ความ
ขดัแยง้ดงักล่าวจะแกไ้ขไดห้รือไม่ 
เพราะอะไร  

4.ความ เ ป็นพล เ มื อง ท่ี
ตระหนักรู้ ตระหนักและ

4.1 การเลือกผูใ้หญ่บา้น ม.ท่ี 2 ท่ีก าลงั
จะเกิดข้ึนน้ี ท่านทราบหรือไม่   
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ประเด็น ค าถามก่อนการเลือกตั้ง ค าถามหลงัการเลือกตั้ง 
สนใจความเป็นไปของ
ชุมชน 

4.2 ท่านเคยได้ยินโครงการเลือกตั้ ง
สมานฉนัทห์รือไม่  

5.ความเป็นพลเมืองท่ีมี
ความกระตือรือร้น 

5. 1 หากพบว่ า ปั จ จุบัน มีแกนน า
รณรงค์เร่ืองการเลือกตั้งสมานฉันท์ 
ท่านจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรน
รงคน์ั้นหรือไม่ เพราะอะไร 
5.2 หากท่านพบกรณีท่ีมีการท าผิด
กฎหมายเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือ
เสียง การร้องขอทรัพยสิ์นเงินทองจาก
ผูส้มคัร ท่านจะท าอยา่งไร  
5.3 หากมีผูใ้ห้เงินแก่ท่านหรือสัญญา
วา่จะใหส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงเพื่อใหท้่านเลือก
เขาในการเลือกตั้งท่ีจะก าลงัจะเกิดข้ึน 
ท่านจะท าอยา่งไร  
5.4 กรณีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึน
ภายหลงัการเลือกตั้ง ท่านคิดว่าท่าน
สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไข
ปัญหาความขดัแยง้ดงักล่าวไดห้รือไม่ 
เพราะอะไร 

5.1 กรณีมีผูม้อบส่ิงของทรัพย์สินเงิน
ทองแก่ท่านหรือสัญญาว่าจะให้ส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงเพื่อให้ท่านเลือกเขาในการ
เลือกตั้งท่ีจะก าลงัจะเกิดข้ึน ท่านปฏิบติั
อยา่งไร  
5.2 เ ม่ื อท่ านพบกรณี ท่ี มีการท าผิด
กฎหมายเลือกตั้ง (ดงัท่ีกล่าวในขอ้ท่ี 6) 
ท่านท าอยา่งไร  
5.3 กรณีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึน
ภายหลงัการเลือกตั้ง ท่านจะเขา้ไปเป็น
ส่วนหน่ึงในการแก้ไขปัญหาความ
ขดัแยง้ดงักล่าวไดห้รือไม่ เพราะอะไร 
 

6. ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
รณรงคข์องจิตอาสา 

6.1 ท่ านได้ยิน เ ร่ื องการ เ ลื อกตั้ ง
สมานฉนัทจ์ากท่ีใด  

 

 
จากกรอบค าถามและชุดค าถามข้างต้นผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างโดยจัด

เรียงล าดบัชุดค าถามตามความเหมาะสม (โปรดดูแบบสอบถามท่ีภาคผนวก) ส าหรับใชส้อบถามกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ท าการคดัเลือกไว ้โดยผลการเก็บแบบสอบถามก่อนและหลงัการเลือกผูใ้หญ่บา้นสามารถสรุปไดต้ามประเด็น
ต่างๆดงัน้ี 
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สรุปผลแบบสอบถาม “ก่อน” การเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 
แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 33 ชุด แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 9  คน ร้อยละ 27.3 และ เป็นเพศหญิง

จ านวน 21 คน ร้อยละ 63.6 ไม่ระบุเพศ 3 คน ร้อยละ 9.1  โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 61 ปีข้ึนไป 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุระหวา่ง 51-60 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 
รองลงมามีคือผูท่ี้มีช่วงอายุระหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 21.2 โดยมีผูท่ี้มีช่วงอายุระหวา่ง 31-40 ปี และ ระหวา่ง 18-
30 ปี จ  านวน 2 และ 1 คน ตามล าดบั ไม่ระบุช่วงอายจุ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1  

ดา้นการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมหรือต ่ากว่าจ  านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 รองลงมาคือ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ขณะท่ีผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบั ปวช. ปวส. และ 
ระดบัปริญญา มีจ านวนเท่ากนัท่ีร้อยละ 9.1 ดา้นการประกอบอาชีพพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 42.4 รองลงมาคือรับจา้งทัว่ไป คา้ขาย และรับราชการ ร้อยละ 21.2 ร้อยละ 15.2 และร้อย
ละ 9.1 ตามล าดบั 

 
ประเด็นที ่1   การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ สัดส่วนของผู้ทีไ่ปใช้สิทธิเลือกตั้ง (พ.ศ. 2555)  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าพวกตนไดไ้ปใช้สิทธิเลือกผูใ้หญ่บา้นคร้ังท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2555) 

จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 โดยให้เหตุผลว่าไปเลือกผูใ้หญ่บ้านเพราะต้องการไปใช้สิทธิมากท่ีสุด 
รองลงมาคือตอ้งการไดผู้น้  าท่ีดีมาพฒันาชุมชน มีเพียงจ านวน 5 คนหรือร้อยละ 15.2 ท่ีกล่าววา่ไม่ไดไ้ปใชสิ้ทธิ 
ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ติดภารกิจอยูก่รุงเทพมหานครและยงัไม่มีสิทธิเลือกผูใ้หญ่บา้นเน่ืองจากเพิ่งยา้ยส ามโนครัวเขา้มา 

ประเด็นที ่2  เง่ือนไขส าคัญในการตัดสินใจเลือกผู้แทน ส าหรับประเด็นนีผู้้วจัิย (พ.ศ.2555) 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุวา่เง่ือนไขท่ีพวกตนใชต้ดัสินใจเลือกผูใ้หญ่บา้นคร้ังท่ีผา่นมา (พ.ศ. 

2555) คือเร่ืองนโยบายท่ีผูส้มคัรเสนอมีความน่าสนใจ สามารถพฒันาชุมชนได ้มากท่ีสุดจ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.9 รองลงมาคือตวัผูส้มคัร เช่น เป็นญาติ เพื่อน เป็นผูท่ี้มีธุรกิจรายไดดี้สามารถพึ่งพาไดใ้นเร่ืองการเงิน
หรือ เป็นท่ีใหก้ารสนบัสนุนทรัพยสิ์นเงินทอง ส่ิงของต่างๆในกิจกรรมต่างๆของชุมชนอยูเ่สมอ เป็นตน้ จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ  33.3 โดยเง่ือนไขดา้นทรัพยสิ์นเงินทองท่ีมอบให้นั้นไม่ไดรั้บการกล่าวถึงวา่เป็นเง่ือนไข
ส าหรับการตดัสินใจ 

ขณะท่ีประเด็นท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งพูดคุยกบัคนในชุมชนเม่ือมีการเลือกตั้งมากท่ีสุดคือเร่ืองตวัผูส้มคัร
และผลงานของผูส้มคัรจ านวนเท่ากนัคือ 21 คน คิดเป็นร้อยละ  63.6 รองลงมาคือนโยบายของผูส้มคัรจ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ  60.6 โดยทรัพยสิ์นเงินทองท่ีผูส้มคัรมอบใหเ้ป็นเร่ืองท่ีไดรั้บการกล่าวถึงนอ้ยท่ีสุด จ านวน  2 
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คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 โดยมีผูท่ี้กล่าววา่ไม่พูดคุยกบัใครเร่ืองการเลือกตั้งมีอยูจ่  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 
ดว้ยเหตุผลท่ีวา่พูดไม่เก่ง ไม่มีเวลา ไม่ไดไ้ปพบใคร และไม่ทราบวา่จะคุยเร่ืองใด  

ประเด็นที ่3 ความสมานฉันท์ของคนในชุมชน   
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุวา่ คิดวา่การเลือกตั้งสมานฉนัทจ์ะเกิดข้ึนไดใ้นชุมชนจ านวน 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ  87.9 ด้วยเหตุผลท่ีว่า คนในชุมชนมีการศึกษา คนในชุมชนมีความรู้มากข้ึน เป็นชุมชนเล็กๆ
เพราะมีการรณรงค์ ชุมชนมีความสามคัคี อย่างไรก็ตาม ในจ านวนร้อยละ 87.9 ท่ีเห็นว่าความสมานฉันท์ใน
ชุมชนอาจเกิดข้ึนไดเ้ม่ือการเลือกตั้งผา่นพน้ไป เป็นไปในลกัษณะของความคาดหวงั ดงัเหตุผลท่ีวา่หากทุกฝ่าย
ร่วมมือกนัความสมานฉนัทก์็สามารถเกิดข้ึนไดเ้ป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม มีผูที้เห็นวา่ความสมานฉนัทไ์ม่อาจเกิดข้ึน
ไดจ้  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  12.1 โดยเหตุผลท่ีวา่ อีกฝ่ายไม่ยอมรับ ชุมชนขาดความสามคัคีและต่างฝ่ายต่าง
พูดใส่กนั 

ต่อประเด็นท่ีว่าเม่ือมีการรณรงค์เร่ืองการเลือกตั้ งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง จะท าให้
บรรยากาศในชุมชนเป็นอยา่งไรบา้งนั้น พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ  48.5 
มีการพูดคุยกนัเร่ืองไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง รองลงมาเป็นเร่ืองของผูส้มคัรมีแนวโนม้จะไม่แจกเงินทอง จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ  45.5  รองลงมาเป็นเร่ืองท่ีคนส่วนใหญ่มีแนวโนม้จะไม่รับเงินจากผูส้มคัรจ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ  36.4  และสุดทา้ยคือเห็นวา่ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงจ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ  45.5   

ประเด็นที ่4  ความเป็นพลเมืองทีต่ระหนักรู้ ตระหนักและสนใจความเป็นไปของชุมชน 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าทราบเร่ืองการเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในเดือน

มิถุนายน 2561 จ  านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 93.9 มีเพียง 2 คนท่ีตอบวา่ไม่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 6.1  
ต่อขอ้ถามเร่ืองทราบเร่ืองการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงหรือไม่ พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามจ านวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 87.9 ทราบเร่ืองน้ี มีเพียง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ท่ีตอบวา่ไม่ทราบ
เร่ืองการรณรงค ์ซ่ึงเป็นคนละคนกบัผูท่ี้ตอบวา่ไม่ทราบวา่มีการเลือกตั้ง 

ประเด็นที ่5 ความเป็นพลเมืองทีม่ีความกระตือรือร้น 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าหากพบว่าปัจจุบนัมีแกนน ารณรงค์เร่ืองการเลือกตั้งสมานฉันท์ 

พวกตนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการรนรงค์นั้นจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ  87.9 ด้วยเหตุผลท่ีว่า คิดว่าเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน ตอ้งการให้ชุมชนสามคัคีสมานฉันท์เขม้แข็งและพฒันา ไม่อยากให้มีการซ้ือสิทธิขาย
เสียง อยากมีส่วนร่วม อยากทราบความเป็นมา อยากทราบวา่จะส าเร็จหรือไม่ และเพราะวา่เป็น อสม. อยา่งไรก็
ตาม ไม่ไดร้ะบุรูปแบบของการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการรณรงคอ์ยา่งชดัเจน ส่วนผูต้อบแบบสอบถามวา่จะไม่เขา้
ไปมีส่วนร่วมนั้นมีอยูจ่  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ไม่มีเวลาและใจไม่รัก  
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ต่อประเด็นท่ีว่าหากท่านพบกรณีท่ีมีการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือเสียง การร้องขอ
ทรัพยสิ์นเงินทองจากผูส้มคัร ท่านจะท าอย่างไรนั้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่กล่าววา่จะแจง้หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ เป็นเร่ืองไม่ถูกตอ้งมากท่ีสุด รองลงมาเพราะมีการ
รณรงค์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงแลว้ ไม่อยากให้ส่ิงน้ีเกิดข้ึนในชุมชนและเป็นการเอาเปรียบกนั รองลงมาผูต้อบ
แบบสอบถามระบุวา่จะแจง้ผูใ้หญ่บา้นจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ดว้ยเหตุผลวา่ปล่อยไวไ้ม่ได ้และมีเพียง 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ท่ีระบุวา่ตนจะปล่อยเลยผา่นไปไม่ท าอะไร     

ส าหรับประเด็นค าถามท่ีวา่หากมีผูใ้ห้เงินแก่ท่านหรือสัญญาวา่จะให้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อให้ท่านเลือกเขา
ในการเลือกตั้งท่ีจะก าลงัจะเกิดข้ึน ท่านจะท าอยา่งไรนั้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่กล่าววา่ไม่รับเงินและไม่
เลือกผูน้ั้น จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ คนให้เงินไม่ใช่คนดีเขาให้เรานอ้ยแต่เขาตอ้งการ
มาก ตอ้งการเลือกคนดี เป็นการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง และไม่อยากขายสิทธิ รองลงมาตอบว่าไม่รับเงินและ
จะแจง้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 โดยมีผูต้อบวา่รับเงินและเลือกผูท่ี้ใหจ้  านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 โดยใหเ้หตุผลวา่เป็นธรรมเนียมท่ีท ากนัมาแต่เดิม และตอบวา่แมจ้ะรับแต่เลือกท่ีตวับุคคล  
โดยไม่มีใครตอบวา่รับเงินและเลือกผูท่ี้ใหเ้งินสักคนเดียว  

เม่ือถามวา่กรณีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึนภายหลงัการเลือกตั้ง ท่านคิดวา่ท่านสามารถเป็นส่วนหน่ึง
ในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ดังกล่าวได้หรือไม่เพราะอะไร ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าได้ 
จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ คลุกคลีกบัผูส้มคัรอยา่งดี เป็นญาติกนั อยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั
จึงคุยกนัแบบพี่น้อง และชุมชนให้ความร่วมมือมาโดยตลอด อยา่งไรก็ตมาม ความคิดเห็นบางส่วนมีแนวโน้ม
เป็นเร่ืองของความคาดหวงัท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนเช่น ตอ้งคุยกนัดว้ยเหตุผล อยา่งไรก็ตาม มีผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 ตอบวา่ไม่ได ้ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ไม่อยากยุง่เก่ียว  

ประเด็นที ่6 ประสิทธิภาพการรณรงค์ของจิตอาสา  
ในขอ้น้ีเม่ือถามวา่ท่านไดย้นิเร่ืองการเลือกตั้งสมานฉนัทจ์ากท่ีใด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบวา่

ทราบจากการรณรงค์ของจิตอาสามากท่ีสุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ  81.8 รองลงมา คือการอบรมของ
สถาบนัพระปกเกล้า จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  33.3 และทราบจากการประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บ้าน
จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 30.3 โดยกล่าววา่ทราบเร่ืองการรณรงคน้ี์จากหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ กกต. ปกครอง 
อ าเภอ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 
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สรุปผลแบบสอบถาม “หลัง” การเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 
แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 33 ชุด แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 10  คน ร้อยละ 30.3 และ เป็นเพศหญิง

จ านวน 23 คน ร้อยละ 69.7 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 61 ปีข้ึนไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.5 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมามีคือผูท่ี้มีช่วงอายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 24.2 โดยมีผูท่ี้มีช่วงอายุระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 1 คนคิดเป็นร้อย
ละ 3 โดยในจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 33 คนน้ี มีกลุ่มตวัอย่างคนเดิมจ านวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 84.8 
และเป็นกลุ่มตวัอยา่งใหม่ท่ีอยูใ่นครัวเรือนเป้าหมายท่ีก าหนดไวจ้  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2  

ดา้นการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมหรือต ่ากว่าจ  านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 รองลงมาคือ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ขณะท่ีผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบั ปวช. ปวส.มี
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1  และ ระดบัปริญญา จ านวน  2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.1 ดา้นการประกอบอาชีพ
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 51.5 รองลงมาคือรับจา้งทัว่ไป คา้ขาย 
จ านวนเท่ากนัร้อยละ 15.2 และรับราชการ ร้อยละ 12.1  

 
ประเด็นที ่1   การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ สัดส่วนของผู้ทีไ่ปใช้สิทธิเลือกตั้ง (พ.ศ. 2561)  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุวา่พวกตนไดไ้ปใชสิ้ทธิเลือกผูใ้หญ่บา้นคร้ังท่ีผา่นมา (20 มิ.ย. 2561) 

จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 93.9 โดยให้เหตุผลว่าไปเลือกผูใ้หญ่บา้นเพราะต้องการไปใช้สิทธิมากท่ีสุด 
รองลงมาคือตอ้งการได้ผูน้ าท่ีดีมาพฒันาชุมชน มีเพียงจ านวน 1 คนหรือร้อยละ 3 ท่ีกล่าวว่าไม่ไดไ้ปใช้สิทธิ
เพราะป่วยติดเตียง  

ประเด็นที ่2  เง่ือนไขส าคัญในการตัดสินใจเลือกผู้แทน ส าหรับประเด็นนีผู้้วจัิย (พ.ศ.2555) 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุวา่เง่ือนไขท่ีพวกตนใชต้ดัสินใจเลือกผูใ้หญ่บา้นคร้ังท่ีผา่นมา (พ.ศ. 

2561) คือเร่ืองผูส้มคัรมีผลงานดี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมาคือเร่ืองนโยบายน่าสนใจ 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.3 ส่วนประเด็นเร่ืองการเป็นญาติกนั เร่ืองของทรัพยสิ์นเงินทอง ไดรั้บการกล่าวถึงจ านวน 3 
คนเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 9.1 ส่วนเหตุผลท่ีเลือกเพราะผูส้มคัรเป็นผูมี้รายไดดี้สามารถช่วยเหลือดา้นการเงินได้
ไม่มีผูใ้ดกล่าวถึง 

ประเด็นที ่3 ความสมานฉันท์ของคนในชุมชน   
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุวา่ ภายหลงัมีการรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ส่งผลให้

บรรยากาศในการเลือกผูใ้หญ่บา้นคร้ังน้ีส่งผลใหผู้ส้มคัรไม่แจกจ่ายทรัพยสิ์นเงินทองมากท่ีสุด จ านวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 72.7 เพราะหากบา้นอ่ืนไดแ้ลว้ตนไม่ไดผู้ส้มคัรจะเสียหาย นอกจากนั้นยงัมีผูก้ล่าววา่ตนรอแต่วา่
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เหตุการณ์เงียบเลย อยา่งไรก็ตาม มีผูท่ี้ตอบค าถามวา่ยงัมีการแจกเงินทองแต่นอ้ยลง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.1 ขอ้สังเกตคือผูท่ี้ใหข้อ้มูลน้ีเป็นฝ่ายท่ีสนบัสนุนผูท่ี้แพก้ารเลือกตั้ง   

โดยผูผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุวา่ ภายหลงัมีการรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ส่งผล
ใหชุ้มชนมีความสามคัคีกนัมากข้ึน จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 45.5  รองลงมาคือมองวา่คนในชุมชนมีความ
ต่ืนตวัและเขา้มามีส่วนร่วมกบัผูน้ ามากข้ึน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 รองลงมาคือมองวา่การรณรงคท์  า
ใหชุ้มชนยงัคงมีการแบ่งแยกกนัแต่นอ้ยลงจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 ซ่ึงมีจ  านวนเท่ากบัจ านวนผูท่ี้มองวา่
การรณรงคท์  าใหไ้ดผู้น้  าชุมชนท่ีดี อยา่งไรก็ตาม มีความคิดเห็นอ่ืนๆประกอบดว้ย การมองวา่เลือกใครก็ท างาน
ไดเ้หมือนกนั และ มองวา่หากแจกเงินก็ต่ืนตวัหากไม่แจกเงินก็ไม่ต่ืนตวั 

ต่อขอ้ถามวา่เม่ือการเลือกตั้งผา่นพน้ไป ท่านคิดวา่บรรยากาศในชุมชนของท่านเป็นอยา่งไรบา้ง ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบวา่ ผูส้มคัรท่ีไม่ไดรั้บการเลือกตั้งยอมรับการเลือกตั้งและสามารถท างานร่วมกบัผู ้
ชนะได ้จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 ขณะท่ีมีความคิดเห็นอ่ืนๆ 4 คนคิดเป็นร้อยละ 12.1 ประกอบดว้ย
ความคิดเห็นวา่ขณะน้ียงัเงียบอยู ่ยงัไม่พบความเคล่ือนไหว   

เม่ือมสอบถามวา่ในกรณีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึนภายหลงัการเลือกตั้ง ท่านคิดวา่ความขดัแยง้
ดงักล่าวจะแกไ้ขไดห้รือไม่ เพราะอะไร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองวา่สามารถแกไ้ขไดจ้  านวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 84.8 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ เป็นคนบา้นเดียวกนั เป็นญาติพี่นอ้งกนั เร่ืองความขดัแยง้จะค่อยๆหายไปเอง 

ประเด็นที ่4 ความเป็นพลเมืองทีม่ีความกระตือรือร้น 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุวา่กรณีมีผูม้อบส่ิงของทรัพยสิ์นเงินทองหรือสัญญาวา่จะใหส่ิ้งใดส่ิง

หน่ึงเพื่อใหท้่านเลือกเขาในการเลือกตั้งท่ีจะก าลงัจะเกิดข้ึนจะปฏิบติัตนโดยการไม่รับและไม่เลือกผูท่ี้ให้จ  านวน 
9 คนคิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมาคือไม่รับเงินและแจง้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 15.2 
โดยมีผูท่ี้ตอบวา่รับเงินและเลือกผูท่ี้ให้จ  านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.1 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่กลวับาปและเป็นสัญญา
ใจ และตอบวา่รับเงินแต่ไม่เลือกผูท่ี้ให้จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 อยา่งไรก็ตาม ค าตอบในขอ้น้ีไม่อาจระบุ
ไดว้า่มีการมอบเงินหรือทรัพยสิ์นเงินทองเพื่อจูงใจในการเลือกตั้งหรือไม่เป็นเพียงทศันคติท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ในกรณีท่ีมีผูม้ามอบทรัพยสิ์นเงินทองเท่านั้น  

เม่ือสอบถามว่าในการเลือกผูใ้หญ่บา้นท่ีผ่านมา ท่านพบกรณีท่ีมีการท าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 29 คนคิดเป็นร้อยละ 87.9 ตอบวา่ไม่พบกบัการทุจริต มี 4 คนท่ีปฏิเสธท่ีจะตอบ
ค าถาม คิดเป็นร้อยละ 12.1 

ต่อขอ้ถามวา่กรณีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึนภายหลงัการเลือกตั้ง ท่านจะเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในการ
แก้ไขปัญหาความขดัแยง้ดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะอะไร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่กล่าวว่า ไม่เข้าไป 
จ านวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 48.5 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ พูดไปก็ไม่ฟัง กลวัวา่จะแตกแยกกนัมากข้ึนและเม่ือคนเขา้ไป
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พูดเยอะจะยุง่กวา่เดิม ไม่เก่ียวกบัเรา ไม่รู้จกัใคร อยูเ่ฉยๆดีกวา่ ขณะท่ีมีผูท่ี้ตอบวา่จะเขา้ไปช่วยเหลือจ านวน 12 
คนคิดเป็นร้อยละ 36.4 โดยใหเ้หตุผลวา่ เพราะเป็นญาติกนั เพื่อความสามคัคี อยากใหชุ้มชนสามคัคีและอยากให้
ชุมชนอยูร่่วมกนั 
 จากขา้งตน้คือผลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในบา้นโคกก่อง ก่อนและหลงัการเลือก
ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 โดยเพื่อใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนผูว้ิจยัจะน าผลการเก็บ
แบบสอบถามในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกนั ก่อนวเิคราะห์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัมีปฏิบติัการ
รณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อส่งเสริมชุมชนสมานฉนัทแ์ละเขม้แขง็ต่อไป 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการเก็บแบบสัมภาษณ์ก่อนและหลังการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 
 

ประเด็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นก่อนการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ความคิดเห็นหลงัการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
1.การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
และ สัดส่วนของผูท่ี้ไป
ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

1.1ไปใชสิ้ทธิ จ านวน 27 คน (ร้อยละ 81.8) 
1.2ไม่ไปใชสิ้ทธิ  จ  านวน 5 (ร้อยละ 15.2) 

1.1ไปใชสิ้ทธิ จ านวน 31 คน  
(ร้อยละ 93.9) 
1.2ไม่ไปใชสิ้ทธิ จ านวน 1 คน  
(ร้อยละ 3) 

2.เง่ือนไขส าคญัในการ
ตดัสินใจเลือกผูแ้ทน 

2.1นโยบาย จ านวน 29 คน (ร้อยละ 87.9) 
2.2ตวัผูส้มคัร จ านวน 11 คน (ร้อยละ  33.3) 
2.3ทรัพยสิ์นเงินทอง จ านวน 0 คน 

2.1ผูส้มคัรมีผลงานดี จ านวน 27 คน 
(ร้อยละ 81.8) 
2.2นโยบายน่าสนใจ 11 คนคิดเป็น 
(ร้อยละ 33.3) 
2.3ทรัพยสิ์นเงินทอง จ านวน 3 คน  
(ร้อยละ 9.1) 

3.ความสมานฉนัทข์อง
คนในชุมชน 

3.1คิดวา่โครงการท าให้เกิดความสมานฉนัท ์
จ านวน 29 คน (ร้อยละ  87.9) 
3.2คิดวา่โครงการไม่ท าให้เกิดความ
สมานฉนัท ์จ านวน 4 คน (ร้อยละ  12.1) 

บรรยากาศหลังการรณรงค์ 
3.1ท าใหผู้ส้มคัรไม่แจกจ่ายทรัพยสิ์นเงิน
ทอง จ านวน 24 คนคิดเป็น (ร้อยละ 72.7) 
3.2ยงัมีการแจกเงินทองแต่นอ้ยลง 
จ านวน 4 คน (ร้อยละ 12.1) 
3.3ท าใหชุ้มชนมีความสามคัคีกนัมากข้ึน 
จ านวน 15 คน (ร้อยละ 45.5) 
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ประเด็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นก่อนการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ความคิดเห็นหลงัการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
3.4ท าใหชุ้มชนมีความต่ืนตวัและเขา้มามี
ส่วนร่วมกบัผูน้ ามากข้ึน จ านวน 8 คน 
(ร้อยละ 24.2) 
3.5ชุมชนยงัคงมีการแบ่งแยกกนัแต่
นอ้ยลงจ านวน 7 คน (ร้อยละ 21.2) 
3.6ท าใหผู้ส้มคัรท่ีไม่ไดรั้บการเลือกตั้ง
ยอมรับผลการเลือกตั้งและสามารถ
ท างานร่วมกบัผูช้นะได ้จ านวน 24 คน 
(ร้อยละ 72.7) 
3.7ยงัไม่พบความเคล่ือนไหว 4 คน 
(ร้อยละ 12.1) 
หากเกดิความขัดแย้งจะแก้ได้ไหม 
3.8คิดวา่สามารถแกไ้ขไดจ้  านวน 28 คน 
(ร้อยละ 84.8) 
3.9ไม่ตอบจ านวน 4 คน (ร้อยละ 12.12) 

4.ความ เ ป็นพล เ มื อง ท่ี
ตระหนักรู้ ตระหนักและ
สนใจความเป็นไปของ
ชุมชน 

4.1ทราบเร่ืองการเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ท่ี
ก าลงัจะเกิดข้ึนในเดือนมิถุนายน 2561 
จ  านวน  31 คน (ร้อยละ 93.9)  
4.2ไม่ทราบเร่ืองการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 
2  จ  านวน 2 (ร้อยละ 6.1)  
4.3ทราบเ ร่ืองการรณรงค์ ส่ ง เส ริมการ
เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง จ านวน 29 คน
(ร้อยละ 87.9) 
4.4ไม่ทราบเร่ืองการรณรงค์ จ  านวน 3 คน 
(ร้อยละ 9.1) 
4.5ชาวบ้านพูดคุยกันเร่ืองไม่ซ้ือสิทธิขาย
เสียงจ านวน 16 คน (ร้อยละ  48.5)  

- 
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ประเด็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นก่อนการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ความคิดเห็นหลงัการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
4.6ผู ้สมัครมีแนวโน้มจะไม่แจกเงินทอง 
จ านวน 15 คน (ร้อยละ  45.5)   
4.7คนส่วนใหญ่มีแนวโนม้จะไม่รับเงินจาก
ผูส้มคัรจ านวน 12 คน (ร้อยละ  36.4) 
4.8คิดวา่ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงจ านวน  5 
คน (ร้อยละ  45.5)   

5.ความเป็นพลเมืองท่ีมี
ความกระตือรือร้น 

5.1จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรนรงค์นั้ น
จ านวน 29 คน (ร้อยละ  87.9) 
5.2ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมอะไร จ านวน 3 คน  
(ร้อยละ 9.1)  
หากพบกรณทีีม่ีการท าผดิกฎหมายเลือกตั้ง 
5.3จะแจง้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจ านวน 16 
คน (ร้อยละ 48.5) 
5. 4จ ะ แ จ้ ง ผู ้ ใ ห ญ่ บ้ า น จ า น ว น  2 ค น  
(ร้อยละ 6.1) 
5.5ปล่อยเลยผา่นไปไม่ท าอะไร 1 คน  
(ร้อยละ 3) 
หากมีผู้ให้เงินหรือสัญญาว่าจะให้ 
5.6ไม่รับเงินและไม่เลือกผูน้ั้ น จ  านวน 18 
คน (ร้อยละ 54.5) 
5. 7ไม่ รั บ เ งิ นและจะแจ้ งห น่ ว ย ง าน ท่ี
รับผดิชอบ จ านวน 12 คน (ร้อยละ 36.4) 
5.8รับเ งินและเลือกผู ้ท่ี ให้จ  านวน 2 คน  
(ร้อยละ 6.1) 
ท่านคิดว่าสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งได้ 
5.9 ได ้จ  านวน 24 คน (ร้อยละ 72.7) 
5.10ไม่ได ้จ  านวน 8 คน (ร้อยละ 24.2) 

หากพบกรณีที่มีการท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง 
5.1ไม่พบ จ านวน 29 คน (ร้อยละ 87.9) 
5.2ไม่ตอบ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 12.1) 
หากมีผู้ให้เงินหรือสัญญาว่าจะให้ 
5.3ไม่รับและไม่เลือกผูท่ี้ให้จ  านวน 9 คน 
(ร้อยละ 27.3) 
5. 4ไ ม่ รั บ เ งิ น แล ะ แ จ้ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี ท่ี
รับผดิชอบจ านวน 5 คน (ร้อยละ 15.2) 
5.5รับเงินและเลือกผูท่ี้ให้จ  านวน 2 คน
(ร้อยละ 6.1) 
5.6รับเงินแต่ไม่เลือกผูท่ี้ให้จ  านวน 1 คน 
(ร้อยละ 3)  
ท่านคิดว่าสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ 
5. 7ไ ม่ เ ข้ า ไ ป  จ า น ว น  16 ค น  
(ร้อยละ 48.5) 
5.8เ ข้ า ไป ช่ วย เห ลื อจ า นวน  12 คน 
(ร้อยละ 36.4) 
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ประเด็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นก่อนการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ความคิดเห็นหลงัการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
6. ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
รณรงคข์องจิตอาสา 

6.1ทราบจากการรณรงคข์องจิตอาสา จ านวน 
27 คน (ร้อยละ  81.8) 
6.2จากการอบรมของสถาบนัพระปกเกล้า 
จ  านวน 10 คน (ร้อยละ  33.3) 
6.3จากการประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บ้าน
จ านวน 10 คน (ร้อยละ 30.3) 
6.4หน่วยงานอ่ืนๆจ านวน 5 คน (ร้อยละ 
15.2) 

 

 
จากตารางเปรียบเทียบผลการเก็บแบบสอบถามขา้งต้นจะเห็นได้ว่าในประเด็นเร่ืองการไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งนั้น  ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่เกินร้อยละ 80 จะไปใช้สิทธิเลือกผูใ้หญ่บา้น ดว้ยเหตุผลท่ี
ตอ้งการไปใชสิ้ทธิ ไปเลือกผูน้ า และตอ้งการไดผู้น้  าท่ีดี  

ในส่วนของเง่ือนไขส าคญัในการตดัสินใจเลือกผูแ้ทนนั้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจอยูบ่น 
2 เง่ือนไขส าคญัคือเง่ือนไขดา้นตวับุคคลท่ีมีผลงานดีและนโยบาย โดยก่อนการเลือกผูใ้หญ่บา้นประเด็นเร่ือง
นโยบายไดรั้บการกล่าวถึงว่าเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีสุด อย่างไรก็ตาม เม่ือหลงัการเลือกผูใ้หญ่บา้นผ่านพน้ไป
พบวา่เง่ือนไขดา้นตวับุคคลท่ีมีผลงานดีไดรั้บการกล่าวถึงในฐานะท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้ค าถามเร่ืองส่ิงท่ีคนในชุมชนพูดคุยกนัมากท่ีสุดเม่ือถึงฤดูกาลเลือกตั้งท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่กล่าวไว้
ตั้งแต่ก่อนมีการเลือกผูใ้หญ่บา้นว่าพวกตนพูดคุยเร่ืองตวัผูส้มคัรมากท่ีสุดและรองลงมาคือเร่ืองของผลงาน 
ความน่าสนใจคือปัจจุบนัเร่ืองทรัพยสิ์นเงินทองไดรั้บการกล่าวถึงเม่ือหลงัการเลือกผูใ้หญ่บา้นผา่นไปในฐานะ
เง่ือนไขของการตดัสินใจเลือกเช่นกนัโดยมีการกล่าวถึงจ านวน 3 คร้ัง ร้อยละ 9.1 ซึงขอ้สังเกตคือเป็นการกล่าว
ข้ึนลอยๆโดยไม่มีหลกัฐาน 

ในส่วนของความสมานฉนัทข์องคนในชุมชน ท่ีผูว้ิจยัคาดหวงัวา่จะเกิดข้ึนภายหลงัการด าเนินกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนั้น ก่อนการเลือกผูใ้หญ่บา้นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ จ านวน 29 คน (ร้อยละ  87.9) มองวา่โครงการน้ีอาจน าชุมชนให้เกิดความสมานฉนัทไ์ด ้อยา่งไรก็ตาม เม่ือ
การเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นผ่านไปพบวา่มีผูต้อบแบบสอบถามว่าโครงการน้ีท าให้ชุมชนมีความสามคัคีกนัมากข้ึน 
จ านวน 15 คน (ร้อยละ 45.5)  ซ่ีงลดลงจากเดิม โดยมีผูท่ี้มองวา่ชุมชนยงัคงมีการแบ่งแยกกนัแต่นอ้ยลงจ านวน 7 
คน (ร้อยละ 21.2) ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ มีผูต้อบแบบสอบถามวา่โครงการน้ีส่งผลให้ผูส้มคัรท่ีไม่ไดรั้บการเลือกตั้ง
ยอมรับผลการเลือกตั้งและสามารถท างานร่วมกบัผูช้นะได ้จ านวน 24 คน (ร้อยละ 72.7) 
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ขณะท่ีเม่ือถามวา่หากเกิดความขดัแยง้ข้ึนภายหลงัการเลือกตั้งจะสามารถแกไ้ขไดห้รือไม่ พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัคงยืนยนัค าตอบเดิมวา่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยก่อนการเลือกผูใ้หญ่บา้นตอบวา่แกไ้ขได ้
จ านวน 24 คน (ร้อยละ 72.7) และหลงัการเลือกตั้งผา่นไปมีผูต้อบวา่แกไ้ขไดจ้  านวน 28 คน (ร้อยละ 84.8) 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือถามวา่พวกเขาจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลงัการ
เลือกตั้งหรือไม่ พบวา่หลงัการเลือกผูใ้หญ่บา้นผา่นไปมีผูท่ี้ตอบวา่จะเขา้ไปช่วยแกไ้ขความขดัแยง้ลดลง เหลือ
เพียง 12 คน (ร้อยละ 36.4) จากเดิมก่อนท่ีจะเลือกผูใ้หญ่บา้นมีผูค้าดการณ์ว่าจะเขา้ไปช่วยเหลือจ านวน 24 คน 
(ร้อยละ 72.7) โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลวา่ไม่อยากยุ่งเก่ียว ไม่ใช่เร่ืองของตน และหากมากคนยิ่งมากความ กลวั
เกิดปัญหาความวุน่วายมากข้ึน ขณะท่ีประเด็นเร่ืองการด าเนินการหากพบการซ้ือสิทธิขายเสียง อาจตอบประเด็น
น้ีไม่ไดม้ากนกัเน่ืองจากเม่ือภายหลงัการเลือกผูใ้หญ่บา้น แมจ้ะมีผูท่ี้ไม่ตอบค าถามว่าพบเห็นการซ้ือสิทธิขาย
เสียงในหมู่บา้นหรือไม่จ  านวน 4 คน (ร้อยละ 12.1) แต่มีผูท่ี้ตอบว่าไม่พบว่ามีการซ้ือสิทธิขายเสียงในหมู่บา้น
มากถึง 29 คน (ร้อยละ 87.9) ขณะท่ี แมจ้ะมีผูท่ี้ตอบว่า ยงัมีการแจกเงินทองแต่น้อยลง จ านวน 4 คน (ร้อยละ 
12.1) แต่ไม่มีหลกัฐานระบุชดัเจน จึงส่งผลใหป้ระเด็นเร่ืองการท่ีจะด าเนินการต่อเม่ือพบการซ้ือสิทธิขายเสียงใน
ฐานะท่ีจะสะทอ้นความเป็นพลเมืองท่ีมีความกระตือรือร้นตกไป อยา่งไรก็ตามประเด็นท่ีวา่หากมีผูม้อบเงินให้
ท่านเพื่อให้ตดัสินใจเลือกพวกเขา ซ่ึงมีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 6.1) ตอบวา่จะรับไวแ้ละเลือกเพราะความสงสาร
และเป็นสัญญาใจ และมีจ านวน 1 คน (ร้อยละ 3) ตอบวา่จะรับเงินแต่ไม่เลือกผูท่ี้ให ้แสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการ
รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้สร้างความตระหนกัต่อการไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อสร้างชุมชนสมานฉนัทแ์ละ
เขม้แขง็อาจยงัไม่เพียงพอ อาจเน่ืองดว้ยเง่ือนไขดา้นเศรษฐกิจหรือควาไม่เพียงพอในการใหค้วามรู้หรือรณรงค ์

อยา่งไรก็ตาม เร่ืองของการสร้างชุมชนเขม้แขง็ผา่นกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนั้น 
จ  าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์เน้ือหาและบริบทอ่ืนๆประกอบกนัดว้ยเพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามสามารถ
วิเคราะห์ในเชิงลึกไดม้ากยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุ น้ีผูว้ิจยัจึงไดล้งพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งผูน้  าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน 
ปราชญช์าวบา้น จิตอาสา และตวัแทนภาคประชาชน เก่ียวกบัผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียงเพื่อน าสู่ชุมชนท่ีมีความสมานฉันท์เขม้แข็งว่าประสบความส าเร็จตามเป้าหมายเพียงใด โดยจะ
กล่าวถึงรายละเอียดเร่ืองน้ีในส่วนถดัไป 

 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกน้ีผูว้ิจยัด าเนินการกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งผูน้  าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน ปราชญ์
ชาวบา้น จิตอาสา และตวัแทนภาคประชาชน โดยเป็นการสัมภาษณ์ก่อนและหลงัการเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 
เพื่อใหไ้ดมุ้มมองเปรียบเทียบตั้งแต่เร่ิมตน้ด าเนินโครงการกระทัง่ส้ินสุดกระบวนการท่ีการเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 
2 จากผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอยู่ในและนอกหมู่บ้านเป้าหมาย (หมู่ท่ี 2) โดยประเด็นท่ีท าการสัมภาษณ์ก่อนการเลือก
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ผูใ้หญ่บา้นนั้นประกอบดว้ย ความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งเม่ือด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
เลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงมาระยะหน่ึง ในส่วนของทศันคติและท่าทีของผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  า
ทอ้งถ่ิน และคนในชุมชน ความรู้ท่ีไดรั้บ ความรู้ท่ีมีการถ่ายทอดต่อหรือมีการน าไปประยุกต์ใช้และผลท่ีเกิด
ข้ึนกบัชุมชน ความคิดเห็นต่อการเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน และแนวโนม้การเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียงในระดบัทอ้งท่ีและระดบัทอ้งถ่ินภายหลงัการรณรงค ์โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 
25 คน ประกอบดว้ยผูน้ าทอ้งท่ี 9 คน ผูน้ าทอ้งถ่ินจ านวน 8 คน ปราชญ์ชาวบา้น จ านวน 3 คน และประชาชน
จ านวน 3 คน จิตอาสาจ านวน 2 คน ซ่ึงไดข้อ้สรุปดงัน้ี  
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ตารางแสดงผลการสัมภาษณ์รายประเด็น (ก่อนการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2) 
 
ผู้ให้

สัมภาษณ์ 
(ช่ือย่อ) 

โครงการฯส่งผลต่อ
ทัศนคตขิองผู้น าและคน

ในชุมชนอย่างไร 

ความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการ 

ความรู้ที่น าไป
ประยุกต์ใช้และผลที่เกดิ

ขึน้กบัชุมชน 

คิดอย่างไรกบัการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2ที่ก าลงั

จะเกดิขึน้ 

คิดว่าการเลือกตั้ง
ระดบัท้องที่และระดบั
ท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
ต่อไปภายหลงัการ

รณรงค์ 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อชัยชนะใน
การเลือกตั้ง 

ส.ค. -มีแนวโนม้ท่ีคนใหม่จะลงเล่น
การเมืองทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึน 
-ชาวบา้นร้อยละ 80 ไม่เช่ือวา่จะ
ท าได ้
-จิตอาสาบางส่วนก็ยงัไม่เช่ือมัน่ 
-สท.เขต 2 ยอมรับมากกวา่ เขต 1 
(รอดูท่าที) 
-ผูส้มคัรพอใจมากท่ีจะไม่ตอ้งใช้
เงิน มีการพดูถึงเร่ืองน้ีกนัมาก 

-เร่ือง “ส านึกพลเมือง”  
-ไดรู้้กติกาของผูน้ านั้นมี รู้
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  
 

-เปิดซีดี ท่ีสถาบนัฯมอบให้ 
-ชาวบา้นเปล่ียนแปลงนอ้ย 
ส่วนใหญ่ยงัไม่รู้บทบาทหนา้ท่ี
ของตนและยงัไม่ค่อยเขา้มามี
ส่วนร่วม 

-คิดวา่รุนแรง 
-เป็นการแข่งขนัระหวา่งญาติ  

-ะการเลือกตั้งทอ้งท่ีท่ีผา่น
มารุนแรงกว่าการเลือกตั้ง
ทอ้งถ่ินเพราะมีต าแหน่ง
เดียว 
-การเลือกตั้งทอ้งถ่ินน่าจะดี
ข้ึนเพราะกม.แรง และมีท่ี
นัง่มากกวา่  
-มีกรณีของอดีตนายกเป็น
ตวัอยา่ง  
-ปัจจุบนัมีเทคโนโลยกีลวั
ถูกแอบถ่าย 
-อาจยงัมีการ “แอบ” จ่ายแต่
น่าจะลดลง 

-ความดีและเงิน 
-แมญ้าติเยอะแต่ไม่มีเงินก็อาจไม่
เลือก (แปรพกัต)์ 

ช.ย. -คนต่ืนตวัมาก จะมีผูล้งสมคัร 
สท.คร้ังหนา้มากข้ึน 
-ดา้นประชาชนคิดวา่ร้อยละ 60 
เห็นดว้ย 
 
 

- - -ยงัมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก
กนั  
-มีบางฝ่ายเรียกคนมากินขา้ว
ท่ีบา้นเพื่อความสบายใจ 
-เร่ืองจ่ายเงินนั้นไม่แน่ 

-การเลือกตั้งทอ้งท่ีคร้ังน้ี 
(ม.2) ไม่แรงแต่วา่แรงท่ีปาก
คน 
-ทอ้งถ่ินคิดวา่ไม่รุนแรง
เท่าไร 

-อาจมีการรอกระสุนนดัสุด ทา้ย 
แต่น่าจะนอ้ยลง 
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ผู้ให้
สัมภาษณ์ 
(ช่ือย่อ) 

โครงการฯส่งผลต่อ
ทัศนคตขิองผู้น าและคน

ในชุมชนอย่างไร 

ความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการ 

ความรู้ที่น าไป
ประยุกต์ใช้และผลที่เกดิ

ขึน้กบัชุมชน 

คิดอย่างไรกบัการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2ที่ก าลงั

จะเกดิขึน้ 

คิดว่าการเลือกตั้ง
ระดบัท้องที่และระดบั
ท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
ต่อไปภายหลงัการ

รณรงค์ 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อชัยชนะใน
การเลือกตั้ง 

Oldy -ชาวบา้นต่ืนตวั คิดว่า 70% 
-มีคนสนใจลงเลือกตั้งในระดบั
ทอ้งถ่ินมากข้ึน 
-ชาวบา้นก็มีทีท่าอยากไดผู้แ้ทน
หนา้ใหม่มากข้ึน 

การเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขาย
เสียง 

-พดูในท่ีประชุมหมู่บา้น 
-ชาวบา้นบอกว่าตนขดัขวางส่ิง
ท่ีพวกเขาเคยได ้
 

-ตอนน้ีไม่เห็นวา่มีการ
แข่งขนัรุนแรง อาจเพราะเป็น
ญาติกนั 

ไม่วา่การเลือกตั้งทอ้งท่ีหรือ
ทอ้งถ่ินคาดว่าจะตอ้งเงิน
เหมือนกนั 

1.“เงิน” โดย เฉพาผูสู้งอาย ุ  
2. “ความดี” ส่วนใหญ่ตอ้งเป็นคน
มีความรู้  
3.ญาติ   
4.นโยบาย  

Soldier1 -ท่ีผา่นมาแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือเห็น
ดว้ยและไม่ค่อยเห็นดว้ย 
-ชาวบา้นฟังแต่ไม่ค่อยตระหนกั 
50-50% 

- -ไม่ค่อยไดเ้ผยแพร่ 
-ผูน้  าทอ้งท่ีทอ้งถ่ินก็ยงัไม่ค่อย
มีการถ่ายทอดความรู้อยา่ง
จริงจงัส่วนใหญ่กล่าววา่
สถาบนัฯมาเท่านั้น ซ่ึงท่ีจริง
สามารถแทรกเขา้ไปในการ
ประชุมประจ า เดือนได ้

-การตั้งจิตอาสาท่ีผา่นมาถูก
ทางแลว้ หากมีการรณรงค์
ต่อเน่ืองจะส าเร็จมากยิง่ข้ึน 
 

-แมจ้ะมีการก าหนดกติกา
แต่สุดทา้ยก็อาจยงัมีการ
แอบแจก แต่คาดวา่ไม่มาก 
-เร่ืองศกัด์ิศรีส าคญัใครลง
แลว้จะรู้วา่แพไ้ม่ได ้
-รุนแรงลดลงทุกระดบั
เพราะกม.เขม้ 

1.ญาติ 
2.ผลงานท่ีผา่นมา 
3.นโยบาย 

ส.น. -แนวโนม้ไปในทางท่ีดีแต่ก่อน
คิดวา่ 40% แต่กระทัง่มีการเดิน
รณรงคม์ากๆ 98 % คิดวา่เป็นไป
ได ้
-แต่วา่ตอนน้ีก็ยงัมีคนท่ีพดูบอก
วา่ “ใครให้เงินมาก็เอาบกันั้น”แต่
ก็นอ้ยลง 

- - -ไดย้นิว่ามีการแบ่งเป็น 2 
กลุ่มแต่แทท่ี้จริงเป็นญาติกนั 
-เร่ิมมีการดึงญาติของแต่ละ
ฝ่าย 
 

น่าจะรุนแรงน้อยลงทั้ง 2 
ระดบัเพราะว่ามีบทเรียน
จากอดีตนายกฯ 

ญาติและเงิน 

สท.1 -มีการพูดคุยกนัว่าเป็นโครงการ
ท่ีดี 

ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง -เป็นการคุยกันในกลุ่มพ่ีน้อง 
ครอบครัวมากกวา่  

-คิดว่ารุนแรงอยู่นะ  เป็นพ่ี
น้องกันหมด ดึงกันมาเป็น
พวก 

คิ ด ว่ า อ าจ รุ นแร งล ดล ง
เพราะอาจจะกลัวๆ อยู่ ” 

เงินและความดีแต่ถา้ไม่มีญาติก็แพ ้
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ผู้ให้
สัมภาษณ์ 
(ช่ือย่อ) 

โครงการฯส่งผลต่อ
ทัศนคตขิองผู้น าและคน

ในชุมชนอย่างไร 

ความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการ 

ความรู้ที่น าไป
ประยุกต์ใช้และผลที่เกดิ

ขึน้กบัชุมชน 

คิดอย่างไรกบัการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2ที่ก าลงั

จะเกดิขึน้ 

คิดว่าการเลือกตั้ง
ระดบัท้องที่และระดบั
ท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
ต่อไปภายหลงัการ

รณรงค์ 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อชัยชนะใน
การเลือกตั้ง 

-ชาวบ้านตอบรับดีมองว่าเป็น
“ส่ิงแปลกใหม่” ในปอภาร 

-กับสาธารณะชนยงัไม่ได้คุย
เพราะยงัไม่ถึงฤดูกาล 

-รอลุน้ท่ีบา้นโคกก่องก่อนว่า
ไดผ้ลไหม ถา้ไม่มีการจ่ายเงิน
เลยจริงๆ  มนัจะมีตวัอยา่งท่ีดี 

ประกอบกับ เทคโนโลยี
ทนัสมยั 

ตา คิดวา่ประชาชนท่ีตอบรับนั้นเกิน 
50%   

ประชาธิปไตย ต น ฝ า ก เ ส ม อ ว่ า เ ร่ื อ ง
ประชาธิปไตยตอ้งใจเยน็ๆ 

-ได้ยินว่าหมู่  2 มีการคุยกัน
อ ยู่ ห ล า ย ค ร้ั ง พ ย า ย า ม
ประนีประนอมกนั จวนจะได้
อยูแ่ลว้แต่สุดทา้ยไม่ได ้คิดว่า
น่าจะเป็นเพราะยอมรับไม่ได้
ท่ีจะตอ้งดอ้ยกวา่อีกฝ่าย   

-ปมท่ีท าให้มนัรุนแรงก็คือ
เร่ืองเงิน ส าหรับการเลือกตั้ง
แบบไม่ ใช้ เ งินนั้ น คิดว่ า
ท้องท่ีน่าจะพอท าได้  หาก
เ ป็นท้อ ง ถ่ิ นจะ เ ร่ิ ม เ ป็ น
การเมืองแลว้ 

อันดับแรกคิดว่า เ ป็น ญาติ  นะ 
เพราะว่าถ้า ญาติได้ เราก็จะได้
หน้าตาไปดว้ย ล าดบัถดัมาก็น่าจะ
เป็นเงิน 

สท.2 -ผูน้  าทอ้งถ่ิน ผูน้  าทอ้งท่ี ก็มีการ
พดูคุยกนัวา่โครงการน้ีดี  
-คิดว่าส่วนใหญ่พอใจ 60% ร้อย
ละ 50% บอกว่าจะบอกต่อ แต่
บางคนเฉยๆ ไม่พดูอะไร 40%  

การไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง คุยกบัประชาชนเม่ือเวลาว่างๆ 
เวลาไปหาประชาชนเพราะว่า
ไม่อยากให้มีการซ้ือสิทธิขาย
เสียง เพราะวา่จะท าให้การเมือง
ไม่ดีมีทุจริต 

- คิ ด ว่ า รุ น แ ร ง  พ่ี น้ อ ง จ ะ
ทะเลาะกนั มีการดึงญาติโดย
เอาต าแหน่งผู ้ช่วยจูงใจ แต่
การใชเ้งินไม่น่ารุนแรง 
-หากมีการเดินรณรงค์บ่อย
เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ จ ะ สู ง ห น่ อ ย 
ประชาชนอาจคลอ้ยตามได ้  

คิดว่าการเลือกตั้งท้องท่ีจะ
ยงัมีการใช้เงิน เพราะหาก
ไม่ใช้เงิน “คนจะไม่สนใจ” 
ถ้ า มี อ ะ ไ ร ติ ด มื อ ไ ป
เล็กๆนอ้ยๆเขาก็จะสนใจ  

ญาติพ่ีนอ้ง  
บางคนเป็นญาติไม่รับเงินแต่เลือก
ก็มี 

สท.3 -คนในชุมชนกระตือรือร้น ว่า 
การเลือกตั้งคร้ังน้ีจะไม่มีการซ้ือ
สิทธิขายเสียง 
-ผูน้  าตอนน้ีก็มีการคุยกันอยู่ ว่า
ใครจ่ายเ งินนั้ น  “ เจอกันแน่” 

- - ไม่ได้ตามเร่ืองน้ี แต่ก็ไม่ได้
ข่าวเร่ืองรุนแรงเพราะว่าเป็น
ญาติๆกนั 

เทคโนโลยีตอนน้ีท่ีพฒันา
อยา่งมากก็มีส่วน 

เครือญาตินะ แต่ว่าก็ต้องมากับ
นโยบายดว้ย เช่น  ถา้ไดเ้ขา้ไป จะ
ท าให้พ่ีน้องประชาชนสบายเป็น
ตน้ เงินเป็นส่วนประกอบ ความดี
ส าคญัท่ีสุด 
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ผู้ให้
สัมภาษณ์ 
(ช่ือย่อ) 

โครงการฯส่งผลต่อ
ทัศนคตขิองผู้น าและคน

ในชุมชนอย่างไร 

ความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการ 

ความรู้ที่น าไป
ประยุกต์ใช้และผลที่เกดิ

ขึน้กบัชุมชน 

คิดอย่างไรกบัการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2ที่ก าลงั

จะเกดิขึน้ 

คิดว่าการเลือกตั้ง
ระดบัท้องที่และระดบั
ท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
ต่อไปภายหลงัการ

รณรงค์ 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อชัยชนะใน
การเลือกตั้ง 

เพราะมีติดกระเป๋าทุกคน “แก๊ก
เดียวรู้เร่ือง” 
-ส่วนใหญ่ก็ร้อยละ 80 ท่ีเห็นดว้ย
อยากให้เป็น อีก 20% ก็ยงัสงสัย
และเฉยๆ  

Young -ผู ้น าท้อง ท่ี มีการพูด คุยใน ท่ี
ประชุมอยูบ่า้ง 
-แรกๆคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย
แทบทั้งหมด ส่วนเวลาจริงๆก็คิด
อยูว่า่น่าจะลดลงได ้ร้อยละ 50% 

- ประกาศแจง้ให้ชาวบ้านทราบ 
มีการประชาสมัพนัธ์วา่ สถาบนั
พระปกเกล้าลงมาท ากิจกรรม 
ส่วน  ซี ดี เ ปิดประมาณช่วง
อาทิตย์แรก หลังๆ ไม่ได้เปิด 
เพราะวา่ยงัไม่ถึงสถาน การณ์ 

-หมู่ ท่ี  2 เ ป็นญา ติลงแข่ ง
กนัเองคิดว่าจะรุนแรงญาติพ่ี
นอ้งแบ่งพวกกนั 
-เร่ืองแจกเงินคิดว่าจะยงัมีอยู่ 
30% ในโค้งสุดท้าย จากทั้ ง
สองฝ่าย   

- -อยา่งแรก คือญาติ แต่ถา้ไม่ให้เงิน
คิดวา่จะไปเลือกเป็นส่วนนอ้ย  
-หากเป็นคนท่ีไม่มีญาติเยอะก็ตอ้ง
ทุ่มเงิน 

ชบ.1 ปีน้ีชาวบา้นบอกว่า “ท าใจ” กนั
แล้วว่า “ไม่ได้เงิน” อนัท่ีจริง ถ้า
รัฐประกาศมาคนก็กลัวกันแล้ว 
ไม่มีใครกลา้เส่ียงหรอก 

  -ถา้สถาบนัฯไม่ลงมาก็ไม่แน่
อาจมีการแข่งกนั  
-คิดว่าคนเก่าๆอาจเลือกผูช้าย
เพราะว่าผูห้ญิงยงัมีโอกาสอีก
มาก  
-ฝ่ายชายญาติเยอะกว่าแต่ฝ่าย
หญิงมีเงินมากไม่ได้ก็ไม่ มี
ปัญหา 

 -ผลงาน (ตอบชา้) 
-แต่คิดว่าจะให้ผูมี้อายมุากกว่าเป็น
ก่อน และ “เขาก็เป็นผูช้าย”  
-ตามธรรมเนียมก็ต้องใช้เ งินนะ  
แต่พอมีโครงการก็คงลดลงไป แต่
คนก็คงไม่ไป “ทิ้งบตัร” กันเยอะ
เหมือนกนั 

ชบ.2 ไดข้่าวเร่ืองการรณรงคแ์ต่ไม่ค่อย
สนใจเพราะปกติไม่ค่อยสนใจ

- - - - -ตนและครอบครัวนั้นส่วนใหญ่ไม่
สนใจเร่ืองเงินทอง แต่ว่าสนใจ
ผลงานมากกวา่  
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ผู้ให้
สัมภาษณ์ 
(ช่ือย่อ) 

โครงการฯส่งผลต่อ
ทัศนคตขิองผู้น าและคน

ในชุมชนอย่างไร 

ความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการ 

ความรู้ที่น าไป
ประยุกต์ใช้และผลที่เกดิ

ขึน้กบัชุมชน 

คิดอย่างไรกบัการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2ที่ก าลงั

จะเกดิขึน้ 

คิดว่าการเลือกตั้ง
ระดบัท้องที่และระดบั
ท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
ต่อไปภายหลงัการ

รณรงค์ 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อชัยชนะใน
การเลือกตั้ง 

อะไรในชุมชนเพราะเพ่ิงยา้ยมา 
(ยา้ยมาเม่ือ 2549) 

- ก า ร เ ลื อ ก ก็ มี ก า ร คุ ย กั น ใ น
ครอบครัว หากเห็นดีว่าคนไหนก็
เลือกพร้อมกนัหมด   

สวย -ชาวบา้นเปล่ียนไปมาก มีความ
กระตือรือร้น ส่วนมากเห็นด้วย 
70%  
-ย ังมีความคิดเ ดิมๆประมาณ 
30% คือ “ เ งินไม่กาไม่ เ ป็น ”  
อาจจะพดูแบบ “คะนองปาก” 
-ชาวบา้นบางคน/บางกลุ่มก็ยงัไม่
ร่วม ไม่มา ไม่มาไม่ไป ฟังอย่าง
เดียว 
-ตอนน้ีทั้ง 2 ฝ่ัง บอกวา่จะไม่แจก 

การไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง พูดแทรกให้ชาวบ้าน ได้รับรู้  
ช าวบ้าน มีก ารแลก เป ล่ี ยน 
พูดคุยกนัเป็นกลุ่ม สอบถามกนั
เก่ียวกบัโครงการ 

รอดูการเลือกตั้งหมู่ท่ี 2 ก่อน
ว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าหมู่หน่ึง
ท าได ้หมู่อ่ืนๆก็ท  าได ้

ถา้ไม่มีการซ้ือสิทธิขายเสียง 
ก็ไม่รุนแรง แต่เร่ืองคืนหมา
หอนต้องรอดูก่อนหน้าวนั
เลือกตั้ง 2-3 คืน ตวัแปร 
 

-อยา่งแรก คือ เร่ืองญาติ  ต่อมาคือ
ผลงาน แต่ก่อนคือ เงิน 
-เร่ือง “นโยบาย”นั้ นยงัไม่ค่อยมี
ใครพูด ส่วนใหญ่ก็ “บริการพ่ีน้อง
ประชาชนอยู่แล้ว ”  ส าคัญ ต่อ
ชาวบ้านเป็นเร่ืองพ้ืนฐานท่ีผู ้น า
ตอ้งท า 

The eye -พอมีโครงการน้ีก็มีจิตอาสาข้ึน  
-ด้านชาวบา้นบางคนก็ตอบรับดี 
30% 

- ประชาสัมพนัธ์สอนเร่ืองการ
เลือกตั้งนิดหน่อย   

-ตอนน้ีชาวบ้านเป็น 2 ฝ่าย
แล้วอนัดับแรกคือญาติทั้ง 2 
ฝ่าย ส่วนท่ี 2 คือคนกลางๆ ท่ี
เขา้ร่วม (ลอยตวั)  ถ้ายิงญาติ
คนอ่ืนก็เส่ียงได ้50% 
-ได้ยินกระแสว่าหมู่ 2 มีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวกกันและ
จบัตามาองกนัว่าใครเล่นเงิน
เขาจะจบัผิดเอาให้ถึงท่ีสุด 

-คร้ังท่ีแลว้ก็มีการพดูเร่ือง
การไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง  แต่
วา่ผูส้มคัรไม่ยอมพดูสาบาน 
(ออ้มแอม้)     
 

กรณีการแข่งขนั ถา้เอาเป็นเอาตาย 
ยงัไงญาติก็มาก่อนแต่ต้องเข้ากัน
ได ้
”ถ้าจะซ้ือญาติคนอ่ืนก็พอได้ แต่ 
“ตอ้งพดูถึงความดีดว้ย” 
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ผู้ให้
สัมภาษณ์ 
(ช่ือย่อ) 

โครงการฯส่งผลต่อ
ทัศนคตขิองผู้น าและคน

ในชุมชนอย่างไร 

ความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการ 

ความรู้ที่น าไป
ประยุกต์ใช้และผลที่เกดิ

ขึน้กบัชุมชน 

คิดอย่างไรกบัการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2ที่ก าลงั

จะเกดิขึน้ 

คิดว่าการเลือกตั้ง
ระดบัท้องที่และระดบั
ท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
ต่อไปภายหลงัการ

รณรงค์ 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อชัยชนะใน
การเลือกตั้ง 

Soldier2 -การรณรงค์ป ลุกกระแสได้  
กระตุ ้น ท าให้ชาวบ้านต่ืนตัว  
70%  
-ต้องหาทางกระตุ้นคนท่ีย ังน่ิง
เพราะยงัมีการพูดว่า“ไม่รู้จะเอา
เขา้มาท าไม” 
-ด้านผู ้น าหากจะแจกเงินก็ คือ
ตอ้งคิดมากข้ึน  

- - -การเดินรณรงค์ท่ีผ่านมา คิด
ว่า ขาดคนท่ีพูดชักชวน โน้ม
นา้ว    
- จิตอาสาต้องขย ันรณรงค์
ต่อเน่ือง 

- -อยา่งแรก ญาติ ซ่ึงส่วนมากไม่ให้
เงิน เพราะถา้ญาติใกลชิ้ดกนัมากๆ 
จะช่วยกนั 
-ถดัมาก็คือส่ิงของเงินทอง จะแจก
ปูพรมเพราะว่ากลัวจะโกรธกัน
และกนัผิดพลาด 
-ต่อมาคือผลงาน 

LD -ชุมชนต่ืนตวัแต่ท่ียงัไม่ตดัสินใจ
ก็มี 50% 
-ตอน น่้ี มีคน รุ่นใหม่ๆ  อยาก
ด าเนินการ เช่น ม.3 มี 3 คน เขต 
2 ไม่ รู้ ก่ีคนแต่มีคนสนใจเยอะ 
เขต 1 ก็มีแต่ไม่รู้จ  านวน 

การเลือกตั้งสมานฉันท ์ไม่
มี ก าร ซ้ือ สิท ธิขาย เ สียง  
ปรองดอง 

ถ่ายทอดให้คนในการสัมมนา
เร่ือง “ไทยนิยมย ัง่ยนื” และตอน
เทสต์เสียงไมค์โครโฟนก็พูด
เหมือนกนั พดูสาระเล็กนอ้ย   

คิดว่ารุนแรงนะ 50 ต่อ 45 % 
ญาติสองฝ่ายก็พอๆกนั ส่วน
ท่ีว่ามีแนวโน้มใช้เงินหรือไม่
ตอนน้ียงับอกไม่ได ้

-การเลือกสท.รุนแรงมาก 
เพราะกลวัแพ ้และคนหน่ึง
ก็กาได ้6 เบอร์   
-แต่ตอนน้ีกม.แรง แต่ก็คิด
วา่จะมีเล็ดลอด 

1. ญาติ ตอ้งเลือกกนัอยูแ่ลว้   
2. เงิน เข้ากับกลุ่มท่ีกลางๆ ยงัไม่
ตดัสินใจ แต่เป็นการลงทุนท่ีเส่ียง 
3.ผลงาน 

บ.3 -คนก็เร่ิมเข้าใจ คนส่วนใหญ่ก็
อยากเห็นแบบน้ี 70%  
-แต่คนท่ีไม่เห็นดว้ยเขาก็ “เงียบๆ
ไป” 

- พูดตลอดเร่ืองโครงการน้ี เวลา
ออกไปแนะน าตวั ก็พยายามพูด
ให้เขาฟังว่า “ไม่เหมือนเก่าแลว้
นะ” 

-มีการเฝ้าจับตามองรู้สึกอึด
อดั 
-ตอนน้ีอีกฝ่ายมีการหาเสียง
โดยการจดัรถรับส่งชาวบ้าน
เวลาเขา้เมือง 

 -ตอนน้ีผลงานและความดี 
-แต่ก่อนญาติและเงิน 

ส.จ. -ส่วนใหญ่ก็เห็นดว้ย การเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขาย
เสียง 
ประชาธิปไตย 

เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว  
เปิด CD  ก่อนคุยข่าวราชการ
ต่างๆ เล่าว่าบ้านเราช่วงน้ีเป็น

-อาจไม่รุนแรงและคนท่ีลง
สมัครรับเลือกก็ลงเ ป็น จิต
อาสาดว้ย 

คิ ดว่ าก าร เ ลือกตั้ ง จะไม่
รุนแรง เหมือนแต่ก่อน    
 

ญาติ มาเป็นอนัดบัแรก ตามมาดว้ย
เงิน 
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ผู้ให้
สัมภาษณ์ 
(ช่ือย่อ) 

โครงการฯส่งผลต่อ
ทัศนคตขิองผู้น าและคน

ในชุมชนอย่างไร 

ความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการ 

ความรู้ที่น าไป
ประยุกต์ใช้และผลที่เกดิ

ขึน้กบัชุมชน 

คิดอย่างไรกบัการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2ที่ก าลงั

จะเกดิขึน้ 

คิดว่าการเลือกตั้ง
ระดบัท้องที่และระดบั
ท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
ต่อไปภายหลงัการ

รณรงค์ 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อชัยชนะใน
การเลือกตั้ง 

-อาจจะมีชาวบา้นบางคนท่ีบอก
ว่า “ไม่มีอะไรมากูก็ไม่เลือก”  
(คิดวา่ประมาณ 5%) 

บ้านต้นแบบไม่ ซ้ือสิทธิขาย
เสียงการเลือกตั้ง เป็นตน้ 

-ตวัช้ีวดัท่ีดี ก็คือ หมู่ท่ี 2 ถ้า
ไม่มีการซ้ือสิทธิขายเสียงเลย
จะดี 

จ๋ิว - - - รุนแรง มีฝ่ายหน่ึงจะยกท่ีดิน
ให้ท่ีสาธารณะเพ่ือหาเสียง 
แต่ไม่โอนให้ชุมชน และฝ่าย
นั้นก็เร่ิมเขา้มาท ากิจกรรมกบั
ชุมชนมากข้ึนอยา่งท่ีไม่เคยมี
มาก่อน  
ตอนน้ีทั้ง 2 ฝ่ายก็จอ้งกนัอยู ่ 

- ผลงานส าคญั แต่วา่ผลงานกบัเงินก็
ตอ้งมาพร้อมกนั เพราะว่า ถ้าไม่มี
เงินก็ไม่สามารถ ท าอะไรได้ ไม่มี
ผลงาน พฒันาหมู่บา้นไม่ได ้

บ.2 -ยงัมีคนส่วนน้อยท่ีเงินไม่มากา
ไม่เป็น  
-ถึงยงัไงชาวบ้านก็แบ่งกันอยู่
แลว้ คิดวา่มี 60 – 40 %       

การไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง จะน าไปปฏิบติัและจะประกาศ
เร่ืองน้ีบนเวทีปราศรัย  

คิดว่ายงัมีการแบ่งพรรคแบ่ง
พวกเพราะเป็นเร่ืองการเมือง  
ผมคิดว่าการแบ่งพรรคแบ่ง
พวกนั้นแกไ้ม่ไดแ้ต่หากไม่มี
โครงการผมคิดว่า “จะรุนแรง
กวา่น้ี” 

เร่ืองการเมืองผมว่าเป็นเร่ือง
ปกตินะท่ีจะมีการแบ่งแยก
ไม่ว่าจะระดับชาติหรือว่า
ระดบัทอ้งถ่ิน เพราะ รู้อยูใ่น
ใจวา่ “ใครพวกใคร” 

อย่างแรก คือเร่ือง ญาติ ผลงาน 
และ เงิน อยา่งไรก็ตาม การให้เงิน
นั้น หากให้ไม่ดี “เขาจะหาว่าดูถูก
เขาได”้   

พ.ช. คนต่ืนตวันะแต่ว่าก็มีคนไม่ชอบ
พดูวา่ไม่รู้จะเขา้มาท าไม  
“ชงัข้ีหนา้” 

- กล่าวในเวทีปราศรัย รุนแรง มีการแข่งขนัและจบั
ตากนัชดัเจน 

บอกไม่ได้จนกว่า จะวัน
สุดทา้ยเพราะกระสุนจะมา
ตอนนั้น 

ญาติ และเงิน 
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 จากตารางสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกขา้งตน้จะเห็นได้ว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงสร้างความเปล่ียนแปลงในเร่ืองของความ
กระตือรือร้นของคนในชุมชนโดยเฉล่ียคือร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม ยงัมีผูท่ี้มองว่าการด าเนินกิจกรรมน้ีขดั
ผลประโยชน์ท่ีพวกเขาเคยได้ ดงัท่ี Oldy กล่าว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหลายฝ่ายมองว่าการจ่ายเงินเป็นวฒันธรรม 
ดงัท่ี ส.ค. ช้ีให้เห็นวา่ ชาวบา้นส่วนใหญ่มองวา่ผูท่ี้สมคัรรับเลือกตั้งนั้นมีเงินเดือนดงันั้นการจ่ายเงินเขา้ไปก่อน
รับต าแหน่งจึงเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมแลว้ ดงัท่ีชาวบา้นกล่าววา่  “จะไม่ใหไ้ดอ้ะไรบา้งเลยหรอ” ซ่ึงค าพูดของ ส.ค. 
สอดคลอ้งกบับทให้สัมภาษณ์ของ สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนหน่ึงท่ีกล่าววา่ ชาวบา้นเขา้ใจวา่การให้เงินก่อน
เขา้รับต าแหน่งคือ “ความยุติธรรม” เพราะพวกตนจะเขา้มาท างานมีเงินเดือนและอีกประการคือพวกตนมองว่า
เร่ืองน้ีเป็นสินน ้าใจเท่านั้น ดา้น ชบ. 1 ก็ยอมรับวา่เร่ืองการจ่ายเงินนั้นเป็น “ธรรมเนียม”  

โดยในส่วนสาระความรู้ท่ีผูน้  าทอ้งท่ีผูน้  าทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไดรั้บนั้นเป็นเร่ืองของขอ้ดีของการเลือกตั้ง
ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง และขอ้เสียของการซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง มีบางส่วนท่ีกล่าววา่ชอบในเร่ืองของ
บทบาทหนา้ท่ีความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตย ดา้นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์นั้นพบวา่มีผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  า
ทอ้งถ่ิน รวมไปถึงปราชญ์ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองความเป็น
พลเมือง ประชาธิปไตย และการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีน าความรู้ไป
เผยแพร่ต่อกบัคนในชุมชน ส่วนหน่ึงอาจเป็นดงัท่ี Young และ สท.1 บอกวา่ ยงัไม่ไดคุ้ยเร่ืองน้ีกบัสาธารณะชน
เพราะยงัไม่ถึงฤดูกาล โดยวธีิการเผยแพร่ส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสาย โดยแผน่ซีดีท่ีผูว้ิจยั
ไดจ้ดัท าใหน้ั้นเป็นเคร่ืองมือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ท่ีไดรั้บการน าไปเผยแพร่ต่อมากท่ีสุด  

อยา่งไรก็ตาม มีขอ้สังเกตวา่การประชาสัมพนัธ์ของผูน้ าทอ้งท่ีส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพนัธ์วา่ไดท้  า
กิจกรรมใดไปบา้งเท่านั้นไม่ไดก้ล่าวถึงเน้ือหาเชิงลึก ดงัท่ี Soldier1 กล่าววา่ ความรู้ท่ีผูน้  าทอ้งท่ีทอ้งถ่ินถ่ายทอด
นั้นส่วนใหญ่กล่าวว่าสถาบนัฯมาเท่านั้น ยงัไม่ค่อยมีการถ่ายทอดความรู้อย่างจริงจงั นอกจากนั้นการกล่าวถึง
กิจกรรมน้ีส่วนใหญ่เป็นการกล่าวในเชิงห้ามปราม ดงัเช่นท่ี Oldy กล่าววา่ตนไดป้ระชาสัมพนัธ์ในการประชุม
หมู่บา้นและพูดเสมอวา่ “มนัหมดยคุแลว้เร่ืองการใชเ้งิน” “อย่าคิดวา่ จะจ่ายเงินไดน้ะ จะติดคุกไม่รู้ตวั” เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม ผลสะทอ้นของคนในชุมชนต่อการประชาสัมพนัธ์ของผูน้ าพบวา่มี 3 ลกัษณะ บางส่วนก็
รับฟัง ขณะท่ีบางส่วนมีท่าทีเฉยๆ ดงัท่ี บ.3 กล่าววา่ใครท่ีไม่เห็นดว้ยก็เงียบๆไป ขณะท่ีอีกกลุ่มหน่ึงแสดงออก
อยา่งชดัเจนวา่ไม่ชอบโครงการน้ี ดงัท่ี ส.น.บอกวา่ชาวบา้นบางคนกล่าววา่ “ท าไมเขา้มาบ่อยแท”้ และดงัท่ี พ.ช. 
กล่าววา่ ชาวบา้นบางคนก็ “ชงัข้ีหนา้” และดงัท่ี Oldy กล่าววา่บางคนมองวา่การประชาสัมพนัธ์ของตนเป็นการ 
“ขดัลาภ” ของพวกเขา  

เร่ืองของปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อชยัชนะในการเลือกตั้ง พบวา่ญาติและเงินไดรั้บการกล่าวถึงมากท่ีสุด โดยมี
เร่ืองของความดีและนโยบายตามมาตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม เร่ืองของญาติและเงินนั้นจากบทสัมภาษณ์แสดงให้
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เห็นวา่มีความส าคญัพอๆกนั โดย “ญาติ” จะมีความส าคญัมาเป็นอนัดบัหน่ึง แต่ “เงิน” จะเป็นตวัตดัสินวา่ผูใ้ดจะ
ชนะในขั้นสุดทา้ย และโดยท่ีจ านวนญาตินั้นและการใชเ้งินนั้นมีความส าคญัแตกต่างกนัไปตามยคุสมยัดว้ย แต่
เดิมการเป็นญาติกนัมีความส าคญัอย่างยิ่ง การท่ีญาติไดรั้บการเลือกเป็นผูแ้ทนจะสร้างความภูมิใจให้แก่ผูเ้ป็น
ญาติอีกดว้ย ดงัท่ี ตา กล่าววา่ ถา้ญาติได ้ ผูเ้ป็นญาติก็ “ไดห้นา้” ไปดว้ยนัน่เอง ค าใหส้ัมภาษณ์ของ ส.ค. ก็แสดง
ให้เห็นว่าแต่เดิมการเลือกผูแ้ทนระดบัทอ้งท่ีนั้นไม่ได้ใช้จ่ายเงินแต่ใช้การเล้ียงอาหารแจกหมากแจกพลู จึง
กลายเป็นวฒันธรรมเร่ือง “การให้” แต่ไม่ไดมี้การแจกเงิน ส่งผลให้ผูท่ี้มีญาติมากกวา่ย่อมมีสิทธิท่ีจะชนะการ
เลือกตั้งไดม้ากกวา่ 

อย่างไรก็ตาม ต่อมาเม่ือการเมืองระดบัชาติเขา้มามีอิทธิพลมากข้ึน จึงท าให้เร่ิมมีการใชเ้งินในการซ้ือ
เสียง ซ่ึงหากมีการใชจ่้ายเงินแลว้จะมีลกัษณะของการบานปลายออกไปเพราะแต่ละฝ่ายท่ีลงแข่งขนัเลือกตั้งย่อม
ไม่มีฝ่ายใดอยากแพ ้ดงัท่ี Soldier 1 กล่าวว่า “ถ้าใครได้ลงจะรู้ มนัเป็นเร่ืองของศกัด์ิศรี ยอมไม่ได้” และดว้ย
เหตุผลน้ีเองจึงท าให้เกิดการลงทุนทางการเมืองจ านวนมากท่ีส่งผลต่อการแพไ้ม่ไดแ้ละน าไปสู่ความขดัแยง้ใน
เวลาต่อมา ส่งผลให้กลายเป็นวฒันธรรม ท าให้คนส่วนใหญ่ยงัมีความคิดว่า “เงินไม่มากาไม่เป็น” ดงัท่ี Oldy 
กล่าว ซ่ึง Oldy กล่าววา่ “กระสุน” หรือเงินมกัมาในคืนสุดทา้ยก่อนการเลือกตั้งและชาวบา้นจะรอคืนนั้น ชบ. 1 
ก็ยอมรับวา่หากไม่ไดเ้งิน “คนก็คงไม่ไป “ทิ้งบตัร” กนัเยอะเหมือนกนั” แสดงใหเ้ห็นวา่ เงินเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ี
จะส่งผลต่อชยัชนะในการเลือกตั้ง 

ซ่ึงเร่ืองน้ีส่งผลให ้เง่ือนไขเร่ืองญาติจากเดิมคือตวัแปรส าคญั แต่หากมีเงินเขา้มาเป็นตวัแปร ก็อาจท าให้
ญาติท่ีไม่ไดเ้งินมีการแปรพกัตร์ได ้ดงัท่ี ช.ย. และ ส.ค. บอกวา่การให้เงินก็ไม่อาจรับประกนัไดว้า่ผูน้ั้นจะชนะ 
การใชเ้งินเป็นตวัแปรนั้นมีความเส่ียงมากท่ีจะไม่ไดผ้ลอะไรเลย เพราะตอ้งมีการประเมินดว้ยวา่ผูท่ี้จ่ายเงินให้
นั้นจะลงคะแนนให้หรือไม่ดว้ย แต่เม่ือมีการจ่ายเงินแลว้จะตอ้งจ่ายให้ครบไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาเร่ืองความไม่
เป็นธรรม และปัญหาน้ีคือปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลใหเ้ม่ือมีการเลือกตั้งผูส้มคัรตอ้งลงทุนทางการเมืองสูง 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัท่ีผูค้นมีการศึกษามากข้ึน ความดีและเงินอาจจะตอ้งมาดว้ยกนั ดงัท่ี จ๋ิวบอกว่า 
“หากไม่มีเงินก็พฒันาไม่ได”้ กระนั้น หากมีความดีเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีเงินก็อาจแพก้ารเลือกตั้งไดเ้ช่นกนั 
ดงัท่ีผูน้  าหลายคนกล่าวตั้งแต่ช่วงแรกๆวา่ “บกัดี มกัแพ ้บกัมี” เพราะเม่ือถึงช่วงของการเลือกตั้งความดีต่างๆท่ี
ท าไวช้าวบ้านจะลืมไปหมด ดังท่ี สท.ผู ้หน่ึงกล่าวไว ้ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะคิดว่าเร่ืองการให้เงินเป็น 
“วฒันธรรม” ดงัท่ี ส.น. บอกวา่แมจ้ะมีการรณรงคเ์ลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงแต่ขณะน้ีก็ยงัมีคนพูดวา่ “ใครให้
เงินมาก็เอาบกันั้น” แม ้ส.น.เองจะกล่าววา่พบเร่ืองน้ีนอ้ยลงก็ตาม  

ในทางกลบักนั หากมีเงินเพียงอยา่งเดียวก็อาจไม่ไดรั้บเลือกเช่นกนั เพราะวา่ตวับุคคลก็ยงัมีความส าคญั
ต่อการตดัสินใจ ดงัท่ี  บ.2 และ Soldier1 กล่าวตรงกนัว่า คนส่วนใหญ่ให้เงินหรือไม่ให้เงินก็มี “คนในใจ” อยู่
แลว้ จากขา้งตน้จึงอาจสรุปไม่ไดท้นัทีว่าการใช้เงินในการหาเสียงจะช่วยให้ไดช้ยัชนะในการเลือกตั้ง เพราะ
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เร่ืองของตวับุคคลยงัเป็นส่ิงส าคญัในการตดัสินใจอยา่งมาก นัน่หมายความถึงความเป็นญาติมิตร เป็นคนท่ีมีผู ้
รู้จกัท่ีกวา้งขวาง ยงัมีอิทธิพลอยา่งมาก กระนั้น เงินยงัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของคนบางกลุ่มท่ียงัไม่
ตดัสินใจเลือกผูใ้ด จึงไม่แปลกใจท่ีเง่ือนไขเร่ืองญาติและเงินจะไดรั้บการกล่าวถึงในฐานะเง่ือนไขส าคญัของการ
ชนะการเลือกตั้งมากท่ีสุด  

ดงันั้น ในสถานการณ์ท่ีการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพิ่งไดรั้บการส่งเสริม จึงส่งผลให ้ผูใ้หส้ัมภาษณ์
ทั้งหมดมองวา่การเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ท่ีทุกฝ่ายจบัตามองในคร้ังน้ี อาจจะมีการใชเ้งินเพราะเงินยงัเป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัต่อชัยชนะในการเลือกตั้ง แต่ว่าอาจจะใช้ลดลง อย่างไรก็ตาม กิจกรรมรณรงค์ท่ีผ่านมาจะประสบ
ความส าเร็จในการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยติุธรรมเพียงใด ในการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเป็นพลเมืองทั้งผูน้  า 
ผู ้ตาม และสร้างชุมชนให้มีความสมานฉันท์เข้มแข็งอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวปอภารได้หรือไม่ 
ความส าเร็จเหล่านั้นไม่อาจประเมินไดจ้นกระทัง่การเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ซ่ึงไดรั้บเลือกเป็นกรณีศึกษาใน
คร้ังน้ีผา่นพน้ไป  

ดงันั้น ผลการใหส้ัมภาษณ์จึงถูกจดัข้ึนอีกคร้ังเพื่อประเมินสถานการณ์ความเป็นพลเมืองของทั้งผูส้มคัร
และผูมี้สิทธิเลือกตั้งอีกคร้ัง และเพื่อให้ทราบสถานการณ์ความสมานฉันท์ในชุมชนว่าเป็นเช่นไร โดยผลการ
สัมภาษณ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนแสดงให้เห็นว่าการท ากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขาย
เสียงนั้นสร้างมิติใหม่ข้ึนกบัการเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ในคร้ังน้ี ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ในส่วนการสังเกตุการณ์การ
เลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2    

อย่างไรก็ตาม แม้มุมมองจากผูน้ าท้องท่ี ผูน้  าท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้านจะมองว่าการเลือกตั้ง
ผูใ้หญ่บา้นในหมู่ท่ี 2 คร้ังน้ีไดท้  าให้เห็นมิติใหม่ๆถึงการเลือกตั้งท่ีเน้น “ความดี” น า “ทรัพยสิ์นเงินทอง” ซ่ึง
ส่งผลให้ชาวบา้นไม่คาดหวงัเร่ืองการไดรั้บเงินทองหรือรอวา่จะไดรั้บเงินก่อนจึงออกมาเลือกตั้งดงัท่ีเขา้ใจกนั
ไปวา่เป็นวฒันธรรมหรือ “ค่าจา้งไปเลือก” หรือ “ค่าเขา้ไปนัง่เกา้อ้ีของผูน้ า” ดงัท่ีผา่นมา ท าให้ชาวบา้นหันมา
พิจารณาเลือกคนจากผลงานมากข้ึน ผลคะแนนท่ีห่างกนัถึง 70 คะแนนเป็นตวัช้ีให้เห็นวา่ “ผลงาน” มีผลต่อการ
ตดัสินใจมากกวา่และน าหนา้ความเป็น “ญาติ” เพราะหากพิจารณาจากความเป็นญาติแลว้ไดค้วามวา่ต่างฝ่ายต่าง
เป็นญาติกนัท าให้มีจ  านวนญาติในชุมชนไม่ต่างกนั กระนั้น เร่ืองของการจ่ายเงินในการซ้ือเสียงเลือกตั้งหรือไม่
นั้น ไม่อาจกล่าวได้อย่างชัดเจนเพราะล้วนเป็นค าบอกเล่าจากผูท่ี้เฝ้าดูสถานการณ์ทั้งส้ิน อีกทั้ง ยงัมีค าให้
สัมภาษณ์ของฝ่ายสนบัสนุนผูท่ี้ไม่ไดรั้บเลือกตั้งในคร้ังน้ีวา่ “มีการจ่ายหวัละ 2,000” แต่ไม่มีหลกัฐาน  

ดงันั้น ในงานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัจึงขอสรุปไปท่ีผลของการเลือกตั้งอนัเป็นผลจากการรณรงค์ส่งเสริมการ
เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในมิติของ “ความสมานฉนัท์” ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน การไม่แตกแยกกนัระหวา่งญาติพี่
นอ้งอยา่งรุนแรง ซ่ึงผูว้จิยัพบวา่ภายหลงัการเลือกตั้งท่ีไม่มีการกระทบกระทัง่กนัระหวา่ง 2 ฝ่ายอยา่งชดัเจน ไม่มี
การเยาะเยย้ ไม่มีการสร้างสถานการณ์ป่วนชุมชนเหมือนกับการเลือกผูใ้หญ่บ้านคร้ังก่อนหน้า ขณะท่ี ทีม
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สนับสนุนผูส้มคัรทั้งสองฝ่ายก็ยงัท ากิจกรรมของชุมชนร่วมกนัได้ดงัเดิม ซ่ึงสถานการณ์เหล่าน้ีเป็นตวัช้ีวดั
ส าคญัวา่ การรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงของจิตอาสา ผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน และปราชญ์
ชาวบา้นในต าบลปอภารท่ีผา่นมา ไดอ้อกดอกผลแลว้เป็นท่ีน่าพอใจ สอดคลอ้งกบัผลการเก็บแบบสอบถามจาก
ตวัแทนหมู่ท่ี 2 ท่ีร้อยละ 45.5ระบุวา่โครงการน้ีท าใหชุ้มชนมีความสามคัคีกนัมากข้ึน ขณะท่ีร้อยละ 21.2 ระบุวา่
ชุมชนยงัคงมีการแบ่งแยกกนัแต่น้อยลง อย่างไรก็ตามการไม่ปะทะกนัอย่างรุนแรงนั้นก็เป็นแนวโน้มท่ีดีท่ีจะ
ช่วยใหผู้ส้มคัรและผูส้นบัสนุนทั้ง 2 ฝ่ายสามารถกลบัมาพูดคุยและท างานร่วมกนัไดอี้กคร้ังในเวลาอนัใกล ้ดงัท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามเองก็เห็นมิติของความร่วมมือน้ีเช่นกนั โดยร้อยละ 72.7 ระบุวา่โครงการน้ีส่งผลให้ผูส้มคัร
ท่ีไม่ไดรั้บการเลือกตั้งยอมรับผลการเลือกตั้งและสามารถท างานร่วมกบัผูช้นะได ้ 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มเข็งผ่านการส่งเสริมการเลือกตั้ ง
สมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงช้ินน้ี มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบติัการสร้าง
ความเป็นพลเมืองและชุมชนพลเมืองเขม้แข็งอยา่งมีส่วนร่วม เพื่อน าไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ท่ีมีคุณภาพ 2.เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาชุมชนพลเมืองเขม้แข็งในการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์
และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 3.เพื่อพฒันาและเสนอตน้แบบ (model) ในการสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แข็งไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียงในระบอบประชาธิปไตย 

ผลการศึกษาท่ีปรากฎในบทน้ีเกิดจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการในระดับพื้นท่ี เพื่อส่งเสริมชุมชน
พลเมืองเขม้แข็งให้แก่ชุมชนเป้าหมายท่ีมีประเด็นเร่ืองความขดัแยง้ในชุมชนผ่านกิจกรรมท่ีคนในชุมชน
ร่วมกนัคิดร่วมกนัสร้างสรรคเ์พื่อน าไปสู่เป้าหมายชุมชนเขม้แขง็ตามท่ีคนในชุมชนตั้งเป้าหมายไว ้

พื้นท่ีปฏิบติัการส าหรับโครงการวิจยัช้ินน้ีไดค้ดัเลือกภายใตเ้ง่ือนไขส าคญั 3 ประการ คือ ประการ
แรก พื้นท่ีดงักล่าวตอ้งมีปัญหาความขดัแยง้ในระดบัปานกลาง ไม่ยากเกินไปท่ีจะแกไ้ข โดยปัญหาความ
ขดัแยง้จากการเลือกตั้งเป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ีผูว้ิจยัน ามาพิจารณาในการคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย ประการท่ีสอง 
ผูน้ าชุมชนในพื้นท่ีนั้นตอ้งมีความสมคัรใจในการด าเนินโครงการวิจยัน้ี  และประการสุดทา้ย คือ เพื่อเป็น
การต่อยอดโครงการเสริมสร้างพลงัพลเมืองของสถาบนัพระปกเกลา้ ผูว้ิจยัจึงเลือกด าเนินการในจงัหวดั
ร้อยเอ็ดซ่ึงเป็นพื้นท่ีปฏิบติัการของโครงการดงักล่าว โดยต่อมาผูว้ิจยัไดเ้ลือกเทศบาลต าบลปอภาร อ าเภอ
เมือง จงัหวดัร้อยเอ เป็นพื้นท่ีปฏิบติัการเน่ืองจากตรงตามเง่ือนไขท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้และใชเ้ทคนิคการศึกษา
ชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม (PAR) ในการคน้หาประเด็นปัญหา การคน้หานิยามชุมชนเขม้แข็งร่วมกนั ตลอดจน
ร่วมกนัก าหนดแผนการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งในรูปแบบของกิจกรรมท่ีพื้นท่ีมีความสนใจ และทา้ยท่ีสุดคือ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีปฏิบติัการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งตามแผนร่วมกนั โดยผูว้ิจยัจะท าหน้าท่ีใน
ฐานะหุน้ส่วนท่ีคอยสนบัสนุนและสังเกตุการณ์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยั 

การวิจยัช้ินน้ีก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัวิจยัไว ้6 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การคดัเลือกพื้นท่ีวิจยั การ
ช้ีแจงท าความเขา้ใจความเป็นมาและวตัถุประสงค์ของโครงการแก่ผูน้ าชุมชน การคน้หาเป้าหมายและ
วางแผนร่วมกนั ด าเนินการตามแผนโดยคนในชุมชน ทบทวนปรับแผนอยา่งมีส่วนร่วม จากนั้นสนบัสนุน
ใหมี้การด าเนินการตามแผน (ปรับปรุง) โดยคนในชุมชนอีกคร้ัง โดยแต่ละขั้นตอนอาจผสมผสานไปดว้ยวิธี
การศึกษาท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ย การสัมภาษณ์เชิงลึก การเก็บแบบสอบถาม การท าแบบทดสอบ การ
สนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบติัการ รวมไปถึงการท ากิจกรรมต่างๆตามแผนท่ีคนในชุมชนไดก้ าหนดข้ึน 
อาทิ การจดัเวทีปราศรัย และการเดินรณรงค ์เป็นตน้ โดยผูว้ิจยัจะสังเกตุการณ์และเก็บขอ้มูลในทุกขั้นตอน
กระบวนการไวส้ าหรับการวเิคราะห์ต่อไป 
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ในบทน้ีผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1. สรุปผลการสร้างความเป็น
พลเมืองผ่านการเสริมสร้างความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี  2.สรุปผลการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งผ่าน
กิจกรรมเฉพาะของพื้นท่ี 3.ตวัแบบส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผ่านการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์
และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 4.ขอ้เสนอแนะ 

 
ส่วนที ่1 สรุปผลการสร้างความเป็นพลเมืองผ่านการเสริมสร้างความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในพืน้ที ่   
จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความเป็นพลเมืองหลายช้ินระบุให้เห็นว่า การสร้างความ

เป็นพลเมืองไม่อาจละทิ้งเร่ืองการเสริมสร้างความรู้ (knowledge) ได้ การเสริมความรู้ความเขา้ใจยงัเป็น
เง่ือนไขส าคญัประการแรกๆในการสร้างความเป็นพลเมือง แมว้า่ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกนัวา่การสร้างความเป็น
พลเมืองไม่อาจกระท าไดโ้ดยการให้ความรู้เพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งประกอบกบัการลงมือปฏิบติัดว้ย กล่าวคือ
ตอ้งมีการปฏิบติักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองบางประการไปพร้อมกนั 

ดว้ยเหตุน้ี เร่ืองของการส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านการเสริมสร้างความรู้และการท ากิจกรรม
เฉพาะตามความต้องการของพื้นท่ีจึงได้ถูกก าหนดข้ึนเป็นกรอบการวิจยัเพื่อตอบวตัถุประสงค์แรกของ
งานวิจยัช้ินน้ีในการศึกษาแนวทางปฏิบติัการสร้างความเป็นพลเมืองและชุมชนพลเมืองเขม้แขง็อยา่งมีส่วน
ร่วม เพื่อน าไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ  

โดยเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการสร้างความเป็นพลเมืองตามกรอบการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดข้ึน
จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความเป็นพลเมือง ผูว้จิยัจึงไดเ้สริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความ
เป็นพลเมืองกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการสร้างชุมชนเขม้แข็งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย
ให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในชุมชน ผา่นวิธีการท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความเหมาะสม กล่าวคือในส่วนของ
ผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้ าทอ้งถ่ิน ปราชญ์ชาวบา้น ผูว้ิจยัใช้วิธีการสนทนาก่ึงสัมภาษณ์และสอดแทรกความรู้เร่ือง
ความเป็นพลเมืองผา่นการสนทนากลุ่ม เน่ืองจากผูว้ิจยัมองวา่กลุ่มเป้าหมายน้ีมีพื้นฐานทางดา้นการเมืองการ
ปกครองพอสมควร  

ขณะท่ีดา้นประชาชนผูว้ิจยัไดเ้ผยแพร่ความรู้ผ่านวิธีการอบรมเชิงปฏิบติัการในการประชุมระดบั
หมู่บา้นซ่ึงวิธีการถ่ายทอดความรู้น้ีจะเป็นทางการมากกว่าการสนทนาก่ึงสัมภาษณ์และการสอดแทรก
ความรู้ผา่นการสนทนากลุ่มท่ีกระท ากบักลุ่มผูน้ า ในกลุ่มจิตอาสาก็เช่นเดียวกนั ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการเผยแพร่
ความรู้ผา่นการอบรมเชิงปฏิบติัการในการประชุมกลุ่ม อสม. จากนั้นสอดแทรกความรู้เฉพาะเร่ืองให้แก่จิต
อาสาในการจดัสนทนากลุ่มอีกคร้ัง  

ผลจากการศึกษาพบวา่ภายหลงัมีการเสริมสร้างความรู้แลว้ มีความเปล่ียนแปลงความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองความเป็นพลเมืองในแต่ละกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันออกไป โดยผลการส่งเสริมความรู้และการ
เปล่ียนแปลงของความรู้เร่ืองความเป็นพลเมืองในแต่ละกลุ่มเป้าหมายสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ส่วนทีห่น่ึง การส่งเสริมความรู้เร่ืองความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสู่ผู้น าชุมชน ทั้งผู้น า
ท้องที ่ผู้น าท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองดงักล่าวผา่นการสนทนาก่ึง
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สัมภาษณ์ ในช่วงของการแนะน าความเป็นมาและวตัถุประสงคข์องโครงการก่อนเร่ิมตน้โครงการวิจยั และ
อีกคร้ังในการสนทนากลุ่มผูน้ าทอ้งท่ีผูน้  าทอ้งถ่ินและปราชญ์ชาวบา้นผ่านการสอดแทรกองค์ความรู้ใน
กระบวนการต่างๆในการสนทนากลุ่ม ไม่ไดจ้ดัอบรมอย่างเป็นทางการ อตัราการตอบรับเขา้ร่วมกิจกรรม
ของผู ้น าชุมชนและจ านวนผูน้ าชุมชนท่ีให้ความสนใจเข้าร่วมสนทนากลุ่มและการจัดเวทีประกาศ
เจตนารมณ์จึงไม่เพียงแต่สะทอ้นให้เห็นความสนใจของผูน้ าชุมชนต่อโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อ
ส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็น้ีเท่านั้น แต่ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความเขา้ใจความส าคญัของการสร้างใหค้น
ในชุมชนมีความเป็นพลเมืองและมีส่วนร่วมกบัผูน้ าชุมชนไดป้ระการหน่ึง  

กล่าวได้ว่าแมผู้น้  าชุมชนจะไม่ได้รับความรู้เร่ืองความส าคญัของพลเมืองในการส่งเสริมชุมชน
เขม้แข็งและเสริมสร้างประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพจากการอบรมโดยตรง แต่ถึงอย่างนั้น พวกเขาก็สามารถ
เขา้ใจความส าคญัและบทบาทของพลเมืองในการสร้างชุมชนเขม้แข็งและส่งเสริมประชาธิปไตยจากการ
เปรียบเทียบองคค์วามรู้กบัประสบการณ์ตรงของพวกเขา ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของผูน้ าชุมชนท่ีสะทอ้นให้เห็น
วา่ปัจจุบนัคนในชุมชนไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือ ไม่ค่อยสนใจความเคล่ือนไหวต่างๆของชุมชน  ทั้งยงัมีความ
ขดัแยง้เกิดข้ึนระหวา่งคนในชุมชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือมีการเลือกตั้ง ก่อใหเ้กิดการแบ่งฝ่ายข้ึนซ่ึงส่งผลต่อ
การพฒันาชุมชนอยา่งมาก เพราะประชาชนฝ่ายท่ีสนบัสนุนผูท่ี้แพก้ารเลือกตั้งจะไม่ให้ความร่วมมือในการ
พฒันากับผูท่ี้ตนไม่ได้ให้การสนับสนุน และบางคร้ังนานหลายปีกว่าจะคืนดีและกลบัมาพูดคุยท างาน
ร่วมกนัไดเ้หมือนเดิม แต่บางคู่ก็โกรธกนัตลอดชีวิต ท่ีส าคญัคือเม่ือมีการเลือกตั้งคร้ังใหม่ก็จะมีการขดัแยง้
เกิดข้ึนอย่างไม่ส้ินสุด ด้วยเหตุน้ี ผูน้  าชุมชน ทั้งผูน้  าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน และปราชญ์ชาวบา้นจึงให้ความ
สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการวจิยัน้ี  

กระแสการตอบรับของผูน้ าต่อการเขา้ร่วมปฏิบติัการในโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริม
ชุมชนเขม้แข็งในคร้ังน้ีนบัว่าเป็นใบเบิกทางส าคญัของการมีปฏิบติัการอ่ืนๆเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งใน
ขั้นถดัไป ซ่ึงความส าเร็จในขั้นน้ีไม่อาจเกิดข้ึนไดห้ากผูน้ าชุมชนไม่เขา้ใจความส าคญัของความเป็นพลเมือง
กบัการส่งเสริมประชาธิปไตย และการเป็นส่วนหน่ึงของคนในชุมชนในฐานะพลเมืองท่ีจะร่วมกนัส่งเสริม
ชุมชนเขม้แขง็ ท่ีท าใหต้ดัสินใจ และเปิดใจยอมรับใหมี้ปฏิบติัการน้ีในชุมชนของตน  

การเสริมความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความเป็นพลเมือง ประชาธิปไตยและชุมชนเขม้แขง็เกิดข้ึนอีกคร้ัง
ในการจดัสนทนากลุ่ม (focus group) ระหวา่งกลุ่มผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน และปราชญช์าวบา้น โดยในคร้ังน้ี
ผูเ้ขา้ร่วมจะไดเ้รียนรู้เร่ืองความเป็นพลเมืองผา่นการลงมือปฏิบติัในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองของ
การตั้งเป้าหมายชุมชนเขม้แข็งท่ีพึงปรารถนา และแนวทางการไปสู่ชุมชนเขม้แข็งท่ีพึงปรารถนานั้น ซ่ึง
จ านวนผูน้ าชุมชนท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมสนทนากลุ่มและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของ
ผูน้ าแทบทุกคน แสดงใหเ้ห็นถึงความกระตือรือร้นของผูน้ าชุมชนในการเรียนรู้ และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
เขม้แข็งของผูน้ าในการเป็นผูใ้ฝ่รู้และเปิดใจรับส่ิงใหม่ส าหรับการพฒันา อนัเป็นตน้ทุนส าคญัประการหน่ึง
ในการพฒันาชุมชนเขม้แขง็ โดยตอนทา้ยของการระดมความเห็นไดข้อ้สรุปเร่ืองชุมชนเขม้แข็งคือชุมชนท่ีมี
ความสมานฉันท์สามคัคี ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ร่วมแรงร่วมใจกันพฒันา โดยกิจกรรมท่ีจะร่วมกัน
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ด าเนินการคือ การส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันทไ์ม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 
เพราะจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้พบวา่เร่ืองการเลือกตั้งคือเง่ือนไขส าคญัท่ีท าใหชุ้มชนเกิดการแบ่งพรรคแบ่ง
พวกและไม่ให้ความร่วมมือ ผ่านการจดักิจกรรมต่างๆร่วมกนั อาทิ การจดัเวทีประกาศเจตนารมณ์ การจดั
เวทีประชุมเชิงปฏิบติัการระดบัหมู่บา้น การจดัเวทีประชุมระดบัโซนหมู่บา้น  

ดงันั้น การสนทนากลุ่มระหวา่งผูน้ าชุมชนท่ีผูว้จิยัจดัข้ึนอีกหลายคร้ังในเวลาต่อมาจึงไดเ้นน้ (focus) 
ไปท่ีกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ของเทศบาลต าบลปอภาร  
โดยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมดงักล่าวผูว้จิยัไดจ้ดัท าใบความรู้เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ควบคู่กบัใบความรู้เร่ืองบทบาทหน้าท่ีของผูน้ าและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกตั้งทอ้งถ่ินข้ึน เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองบทบาทของพลเมืองกบัการส่งเสริมการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยุติธรรม ขอ้ดี
ของการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยติุธรรมไม่มีการซ้ือสิทธิขายเสียง ขอ้เสียของการเลือกตั้งท่ีมีการซ้ือสิทธิขายเสียง 
และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินตาม
พระราชบญัญติัว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 ซ่ึงผลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ าทอ้งท่ีผูน้  าทอ้งถ่ินในเวลาต่อมา ไดค้วามวา่ความรู้เร่ืองขอ้ดีของการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิ
ยุติธรรมไม่มีการซ้ือสิทธิขายเสียง ขอ้เสียของการเลือกตั้งท่ีมีการซ้ือสิทธิขายเสียงเป็นองคค์วามรู้ท่ีพวกเขา
พึงพอใจมากท่ีสุดและน าไปเผยแพร่ต่อมากท่ีสุดผ่านการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายและในการประชุม
หมู่บ้าน ในส่วนขององค์ความรู้เร่ืองความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตยได้รับการน าไปเผยแพร่ต่อ
เช่นเดียวกนัแต่ไดรั้บการกล่าวถึงนอ้ยกวา่เร่ืองของการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 

อย่างไรก็ตามกระบวนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่ผูน้ าชุมชนด้วยกระบวนการพูดคุย
อยา่งไม่เป็นทางการและการสนทนากลุ่มนั้นอาจไม่เพียงพอท่ีจะสร้างความรู้ความเขา้ใจความเป็นพลเมือง
ในเน้ือหาท่ีลึกซ้ึงได ้ซ่ึงเร่ืองน้ีจะส่งผลต่อทกัษะในการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของพลเมืองในเวลา
ต่อมา ดงัจะเห็นไดจ้ากการแสดงออกซ่ึงองคค์วามรู้เร่ืองความเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความ
เขม้แข็งให้แก่ชุมชนผ่านกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงของผูน้ า
ชุมชนในเวทีประกาศเจตนารมณ์ และเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการระดบัหมู่บา้นทั้ง 8 หมู่ ท่ีผูว้ิจยัพยายาม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างรู้สึกเป็นเจา้ของประเด็นให้แก่ผูน้ าในชุมชนอยา่งต่อเน่ืองโดยการเชิญให้
ผูน้ าชุมชนไดแ้สดงวิสัยทศัน์เก่ียวกบัการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผา่นกิจกรรมรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียง ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเน้ือหาท่ีมีการน าเสนอต่อชุมชนส่วนใหญ่ยงัเป็นไปในลกัษณะท่ีผิวเผินและเน้น
เร่ืองการ “ห้ามปราม” วา่ไม่ควรซ้ือสิทธิขายเสียงเป็นเร่ืองไม่ดีเท่านั้น และส่วนใหญ่กล่าวถึงประสบการณ์
ทางการเมืองของตนท่ีผ่านมา หรือประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของหมู่บา้นวา่ท่ีผ่านมาสถาบนัพระปกเกลา้ได้
เขา้มาจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวเท่านั้น มีจ  านวนน้อยท่ีจะกล่าวถึงบทบาทของ
พลเมืองท่ีจะส่งผลต่อการสร้างชุมชนเขม้แข็งสมานฉนัท ์ดงัท่ีผูน้  าทอ้งท่ีท่านหน่ึงให้สัมภาษณ์ไวว้า่ตนได้
เผยแพร่ความรู้เร่ืองพลเมืองในเวทีไทยนิยมย ัง่ยนื  
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อย่างไรก็ตาม แมก้ารเผยแพร่ความรู้ของผูน้ าสู่ชุมชนในเร่ืองของความส าคญัของพลเมืองต่อการ
พฒันาชุมชนเขม้แขง็จะไม่ลึกซ้ึงในเชิงวชิาการ กระนั้น ส่ิงน้ีก็แสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ความเขา้ใจความส าคญั
ของการสร้างความเป็นพลเมืองในระดบัหน่ึง แมส่้วนใหญ่มกัเป็นไปในเชิงห้ามปรามตรงๆวา่อยา่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียงก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการเสริมสร้างความรู้กบัพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองได ้ 

 
สรุปส่วนที ่1 
จากขา้งตน้สามารถสรุปผลการสร้างความเป็นพลเมืองผา่นการเสริมสร้างความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ในพื้นท่ี ในส่วนของผูน้ าชุมชนได้ว่า ผูน้  าชุมชนคือกลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพท่ีมีพื้นฐานความเข้าใจ
ทางดา้นการเมืองการปกครองผา่นประสบการณ์ตรง ทั้งยงัมีโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ดงักล่าวผา่นหลาย
ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสาย กระประชุมประชาคมหมู่บา้นประจ าเดือน รวมไปถึงการประชาคม
หมู่บา้นในกิจกรรมต่างๆท่ีหน่วยงานอ่ืนๆของภาครัฐและภาคประชาชนจดัข้ึน ดงันั้นการเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจแก่ผูน้ าชุมชนทุกระดบัควรเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองจริงๆจงั เพื่อสร้างความเขา้ใจเน้ือหาความเป็น
พลเมืองอยา่งลึกซ้ึงยิง่ข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้รวมไปถึงการสนบัสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ
ต่อไป เพราะประสบการณ์ตรงท่ีผู ้น าท้องท่ีผู ้น าท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้านประสบพบเจอจะเป็น
แหล่งขอ้มูลชั้นดีท่ีจะถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและมีเสน่ห์น่าสนใจ     

 
ส่วนที่สอง ผลการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสู่

ชุมชนกบัประชาชนในชุมชน ซ่ึงผูว้ิจยัได้สร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองดงักล่าวผ่านการจดักิจกรรมเวที
ประชุมเชิงปฏิบติัการในระดบัหมู่บา้นข้ึนตามขอ้สรุปจากการระดมความคิดเห็นของผูน้ าชุมชนท่ีว่าการ
สร้างชุมชนเขม้แข็งผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีมีประสิทธิภาพนั้น 
คนในชุมชนมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่เพราะท่ีผา่นมาการฉวยโอกาสเรียกร้องทรัพยสิ์นเงินทองและผลประโยชน์
บางอยา่งเพื่อแลกกบัคะแนนเสียงก็มีความส าคญัอยา่งยิง่ ประกอบกบัแรงเชียร์ของฝ่ายสนบัสนุนผูส้มคัรใน
การลงทุนทางการเมือง ดว้ยเหตุผลวา่ “อีกนิดเดียวจะชนะแลว้” ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีขดัขวางต่อการเลือกตั้ง
ท่ีบริสุทธ์ิยุติธรรม ดว้ยเหตุน้ี กิจกรรมเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสู่ชุมชน รวมไปถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเลือกตั้งไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียงในส่วนของขอ้ดีขอ้เสียและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จึงไดรั้บการเสนอให้เป็นอีกกิจกรรมหน่ีงใน
การเสริมสร้างชุมชนสมานฉนัทแ์ละเขม้แขง็ผา่นการรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการข้ึนเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสู่ชุมชน ให้แก่ประชาชนในระดบัหมู่บา้นจ านวน 8 หมู่บา้น โดย การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการน้ีเป็นกระบวนการผสมผสานระหว่างการอบรมเผยแพร่ความรู้ โดยผูว้ิจยัและผูน้ า
ชุมชน การจดัท าเอกสารใบความรู้ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกบัชุมชนเขม้แข็งและการ
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ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง จากนั้ น ประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยใช้วิธีการแบบผสมผสาน
ประกอบดว้ย การสังเกตพฤติกรรมความสนใจ การมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้ร่วมประชุม การท าแบบทดสอบก่อน
และหลงัการประชุมเชิงปฏิบติัการ และโดยการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัคนใน
ชุมชนเม่ือการประชุมเชิงปฏิบติัการผา่นมาสักระยะ 

ผลการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการทั้ง 8 หมู่บา้น พบวา่ พฤติกรรมของผูท่ี้
เขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั โดยช่วงแรกของการประชุมผูเ้ขา้ร่วมจะมีส่วนร่วมนอ้ย อาจ
เป็นเพราะส่วนใหญ่ยงัสงสัยในวตัถุประสงค์ของการจดัประชุม ต่อเม่ือผูว้ิจยัได้กล่าวถึงเป้าหมายของ
โครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการในการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง ผา่นกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัท์และ
ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง โดยกล่าวถึงความส าคญัของบทบาทพลเมืองต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยผา่นกิจกรรม
รณรงค์การเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ผูว้ิจยัเร่ิมสังเกตว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมบางส่วนเร่ิมให้ความสนใจ  
โดยส่วนใหญ่จะตั้งใจฟังไม่มีการพูดคุยกนัเอง ไม่มีการแอบกลบัไปก่อน อยา่งไรก็ตาม เม่ือถึงช่วงของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผูว้ิจยัพบว่าในทุกเวทีจะมีเพียงประชาชนบางคนเท่านั้นท่ีแสดงความคิดเห็น โดยความ
น่าสนใจคือหมู่ท่ี 2 เป็นหมู่ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุดทั้งหญิงและชาย รองลงมาคือหมู่
ท่ี 4 และหมู่ท่ี 11 ขณะท่ี หมู่ท่ี 3 มีการแสดงความเห็นนอ้ยท่ีสุดแมว้า่จะมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมมากท่ีสุด จึงเป็นท่ี
น่าสนใจวา่การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อใหไ้ดค้วามรู้นั้นไม่ควรมีจ านวนคนมากเกิน 100 คน   

ในส่วนของผลการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อประเมินความรู้ท่ี
เพิ่มข้ึนนั้น หากเปรียบเทียบเป็นรายหมู่บา้น จะพบไดว้่าค่าคะแนนก่อนการอบรมนั้น พบว่าส่วนใหญ่ได้
คะแนนหลงัการอบรมเพิ่มมากข้ึน โดยหมู่ท่ี 2 ได้คะแนนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดจากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ได ้7.33 จากเดิม ได ้6.81 คะแนน รองลงมาคือ หมู่ท่ี 11 ได ้6.59 จากเดิมได ้5.63 คะแนน รองลงมา
คือหมู่ท่ี 9 ได ้6.37 จากเดิมได ้5.24 ส่วนหมู่อ่ืนนั้นมีคะแนนความรู้หลงัการประชุมเพิ่มข้ึนไม่มาก และพบวา่
มีหมู่ท่ี 1 มีความรู้เท่าเดิม และหมู่ท่ี 5 มีคะแนนความรู้ลดเล็กเล็กนอ้ย  

กล่าวโดยสรุปไดว้่า ผลการสร้างความเป็นพลเมืองผ่านการเสริมสร้างความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายใน
พื้นท่ีในส่วนของคนในชุมชนท่ีผ่านมา สะทอ้นให้เห็นว่าคะแนนความรู้อาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอตัราการ
แสดงออก ดงัปรากฏใหเ้ห็นวา่หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 11 มีผูท่ี้ไดรั้บคะแนนความเป็นพลเมืองหลงัการประชุมเชิง
ปฏิบติัการสูงข้ึนกว่าเดิม แมจ้ะไม่ไดสู้งกว่าเดิมมากนกัแต่ถือว่าคะแนนความรู้หลงัการประชุมสูงกว่าหมู่
อ่ืนๆ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้ง 2 หมู่ก็มีการแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนในเวทีมากกวา่หมู่อ่ืนเช่นกนัแสดง
ใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจท่ีส่งผลต่อความสนใจท่ีจะซกัถามต่อตวัโครงการ  

ดงันั้น หากมีการอบรมเสริมความรู้ผา่นการอบรมเชิงปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการพิจารณาถึง
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพในการถ่ายทอดความรู้ และมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได ้และเร่ิมจดั
อบรมเชิงปฏิบติัการใหก้บักลุ่มประชาชนท่ีมีจ านวนไม่มากเกินไป อาจจะช่วยเสริมความรู้แก่คนเหล่าน้ีไดมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน รวมทั้ง อาจส่งผลใหเ้กิดการขยายผลดว้ยความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ืองและเกิดแรงสนบัสนุน
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ส าคญัในการท ากิจกรรมร่วมกนักบัผูน้ าชุมชนในการรณรงคส่์งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิ
กิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม การประเมินความเป็นพลเมืองนั้นไม่อาจประเมินไดจ้ากความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนไดเ้พียงอยา่ง
เดียว เพราะการเป็นพลเมืองท่ีสามารถเป็นพลงัให้แก่บา้นเมืองไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
บางประการดว้ย อนัเป็นท่ีมาท่ีผูว้ิจยัพยายามส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกิจกรรมตามความสนใจของ
พื้นท่ี ซ่ึงในท่ีน้ีคือการรณรงคก์ารเลือกตั้งสมานฉนัท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อเสริมสร้างชุมชนเขม้แข็ง
สมานฉนัท ์ ดงันั้น พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งผูน้  าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้น จิต
อาสาและประชาชน ภายหลังได้รับการเสริมความรู้ความเข้าใจเร่ืองความเป็นพลเมืองต่อการส่งเสริม
คุณภาพประชาธิปไตยผา่นกิจกรรมดงักล่าวจึงควรไดรั้บความสนใจศึกษาดว้ย  

 
ส่วนที ่2 สรุปผลการสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านกจิกรรมเฉพาะของพืน้ที่  
เร่ืองของการส่งเสริมความเป็นพลเมืองผา่นกิจกรรมบางประการนั้นเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความ

เป็นพลเมืองนอกเหนือจากการเสริมความรู้เพียงอย่างเดียวเป็นกระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง
ประการหน่ีงท่ีไดรั้บการกล่าวถึงในวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความเป็นพลเมือง ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นดว้ย
กบัประเด็นน้ีจึงไดก้ าหนดเง่ือนไขเร่ืองการส่งเสริมความเป็นพลเมืองผา่นกิจกรรมเป็นวตัถุประสงคข์องการ
วิจยัและโดยท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกนัก าหนดประเด็นการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็
ในรูปแบบกิจกรรมท่ีคนในชุมชนพึงปรารถนา อนัไดข้อ้สรุปในการจดัท ากิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งไม่
ซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อส่งเสริมาชุมชนเขม้แข็งท่ีมีความสมานฉันท์อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวปอภาร
พื้นท่ีปฏิบติัการวจิยัในคร้ังน้ี  

จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุมชนเขม้แขง็ช้ีใหเ้ห็นวา่ มีเง่ือนไขหลายประการท่ีแสดงให้
เห็นวา่ชุมชนนั้นเขม้แขง็หรือไม่ อาทิ การรวมตวัของคนในชุมชนในการจดัการปัญหา ความสัมพนัธ์ของคน
ในชุมชน การรักษากติกาท่ีร่วมกนัเพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชน เป็นตน้ ดงันั้น ส าหรับการส่งเสริม
ชุมชนเขม้แข็งในเทศบาลต าบลปอภารท่ีเน้นกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อลดการ
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายและสร้างความสมานฉนัทส์ามคัคีในชุมชนอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดท่ีชาวปอภารตอ้งการให้
เกิดข้ึนในฐานะชุมชนเขม้แขง็นั้น ผูว้จิยัจึงมุ่งประเมินความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนภายหลงั
การเสริมสร้างความรู้และการส่งเสริมกิจกรรมเฉพาะตามความตอ้งการของพื้นท่ีผา่น มิติการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และมิติความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเสริมสร้างชุมชนเขม้แข็งของ
ชาวปอภาร โดยการประเมินจะกระท าผา่นการสังเกตุอยา่งมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบั
ความเปล่ียนแปลงดา้นทศันคติและพฤติกรรมของคนในชุมชนภายหลงัมีปฏิบติัการเสริมสร้างความรู้และ
เร่ิมมีปฏิบติัการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในพื้นท่ีโดยจิตอาสามาระยะหน่ึง ซ่ึงเร่ือง
ของการเขา้มามีส่วนร่วมนั้นมีอยูห่ลายระดบั ผลจากการส ารวจวรรณกรรมแสดงให้เห็นวา่ การเขา้มามีส่วน
ร่วมทางการเมืองของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สามารถมีไดต้ั้งแต่ระดบัของการพูดคุยแลกเปล่ียน 
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การบอกต่อเชิญชวน การเขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงในท่ีน้ีก็คือการไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง การลงสมคัร การร่วม
รณรงค ์และการติดตามตรวจสอบ 

เพื่อใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน ภายหลงัการส่งเสริมความรู้และ
มีการเปิดพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งในชุมชนทุกภาคส่วนมาระยะหน่ึงตามกรอบการวิจยั
แลว้ ในส่วนถดัไปผูว้ิจยัจึงขอกล่าวถึงบทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านกิจกรรม
รณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงตามล าดบั โดยเร่ิมตน้จากในส่วนของผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน 
ปราชญช์าวบา้น ตามมาดว้ยบทบาทของจิตอาสาและประชาชน 

ในส่วนของผู้น าชุมชนท้องที่ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านนั้น ผลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
พบว่าภายหลงัการสนทนากลุ่มและการจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ือง
ของความเป็นพลเม่ืองกบับทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมเฉพาะตามความสนใจของพื้นท่ี ในท่ีน้ีคือการรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียงนั้นพบว่า ผูน้  าชุมชนน าองค์ความรู้ไปเผยแพร่ผ่านการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายและการ
ประชุมประชาคมหมู่บา้นมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม เน้ือหาท่ีน าเสนอนั้นยงัเป็นไปในลกัษณะผิวเผินเชิงห้าม
ปรามเช่น ไม่ควรซ้ือสิทธิขายเสียง เพราะเป็นเร่ืองไม่ดี ยงัไม่มีการกล่าวถึงความเช่ือมโยงระหวา่งบทบาท
ของพลเมืองกบัการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็มากนกั และส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมในลกัษณะ
ภารกิจประจ าวนัของชุมชนเท่านั้น เช่น วนัน้ีมีสถาบนัพระปกเกลา้เขา้มาท ากิจกรรมใด เป็นตน้  

เ ร่ืองของความต่อเน่ืองในการประชาสัมพันธ์ก็เป็นปัญหาอีกประการหน่ึงซ่ึงส่งผลให้การ
ประชาสัมพนัธ์รณรงคกิ์จกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อยคร้ังและเกิดข้ึนเพียงช่วงแรกๆ
ของการท าโครงการท่ีมีผูว้ิจยัเขา้ไปในหมู่บา้นเท่านั้น ดงัค าให้สัมภาษณ์ของผูน้ าทอ้งท่ี และผูน้ าทอ้งถ่ินท่ี
สะทอ้นวา่ตนไดก้ล่าวถึงเร่ืองดงักล่าวผา่นหอกระจายเสียงอยูส่องถึงสามคร้ัง ซ่ึงเร่ืองน้ีผูน้ าทอ้งท่ีบางส่วน
กล่าวกบัผูว้ิจยัวา่เป็นเพราะยงัไม่ถึงฤดูกาลท าให้กล่าวไปในเวลาน้ีเร่ืองดงักล่าวก็ไม่ไดรั้บความสนใจจาก
ชาวบา้น  

ดว้ยเหตุผลเดียวกนัน้ีเองท่ีท าให ้ไวนิล รณรงคไ์ม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในระดบัหมู่บา้นซ่ึงผูว้ิจยัไดผ้ลิต
ข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวและจ่ายแจกให้แก่ผูน้ าท้องท่ีทุกหมู่บ้านได้น าไป
ประชาสัมพนัธ์ไม่ไดรั้บการติดตั้งตามท่ีไดมี้การแสดงความคิดเห็นกนัไว ้  

 ไวนิลรณรงค์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในระดับหมู่บ้าน นั้นนบัเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงซ่ึงผูว้ิจยัไดผ้ลิตข้ึน
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวและจ่ายแจกให้แก่ผูน้ าท้องท่ีทุกหมู่บ้านได้น าไป
ประชาสัมพนัธ์ไม่ไดรั้บการติดตั้งตามท่ีไดมี้การแสดงความคิดเห็นกนัไว ้โดยการมีปฏิบติัการบางอยา่งต่อ
เคร่ืองมือในการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนบัเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ ซ่ึงการลงพื้นท่ีส ารวจชุมชนของผูว้ิจยัพบวา่ มีเพียง 
หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 9 และ หมู่ท่ี 11 เท่านั้ นท่ีติดป้ายรณรงค์ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ติดไวท่ี้ท่ีท าการ
ผูใ้หญ่บา้นมีเพียงหมู่ท่ี 3 ท่ีติดไวบ้ริเวณร้านคา้ชุมชน แต่ติดไวเ้ป็นเวลาไม่นานนกั ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวา่อาจ
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เป็นเพราะช่วงเวลานั้นมีโครงการประชารัฐ และโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลเขา้มาด าเนินการใน
ระดบัหมู่บา้นโดยจะมีการจดัเวทีประชาคมข้ึนทุกหมู่บา้น และมอบไวนิลโครงการ อาทิ เน็ตประชารัฐ ซ่ึง
ผูน้ าชุมชนทุกชุมชนจะน าข้ึนติดไวใ้นสถานท่ีท่ีเห็นไดช้ดัเจนของชุมชนอาทิ ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นและศาลา
ประชาคมหมู่บา้น  

เร่ืองดงักล่าวอาจเป็นเพราะปกครองจงัหวดัและกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานบงัคบับญัชาสาย
ตรงของทอ้งท่ี ดงันั้น การตอบสนองนโยบายจึงเป็นเร่ืองท่ีพึงปฏิบติัอยูแ่ลว้ อีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหป้้ายไวนิล
รณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีแจกไปไม่ไดรั้บความสนใจน าข้ึนมาประชาสัมพนัธ์มาก
นกัอาจเป็นเพราะสถานการณ์การเมืองในปัจจุบนัท่ียงัไม่มีการจดัใหมี้การเลือกตั้งประกอบกบัมีกฎหมายใน
เร่ืองของการห้ามชุมชนเกิน 5 คน การติดป้ายรณรงค์ดงักล่าวอาจมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดความเขา้ใจ
ผิดวา่อาจมีแนวโน้มในการชุมชนเกิน 5 คนเพื่อสนบัสนุนทางการเมืองบางประการก็เป็นได ้ขอ้จ ากดัด้าน
สถานการณ์ทางการเมืองก็เป็นอีกเง่ือนไขหน่ึงท่ีส่งผลต่อการมีปฏิบติัการต่อกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการ
เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงดงักล่าว  

จากขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าเร่ืองของบริบททางสังคมการเมืองนั้น มีผลต่อการท ากิจกรรมรณรงค์
เพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งบางประเภท ดงัเช่นบริบททางสังคมการเมืองในปัจจุบนัท่ีมีข้อจ ากัดในการ
รวมตวัอาจส่งผลให้ผูน้  าทอ้งท่ีและผูน้ าทอ้งถ่ินมีความไม่สะดวกในการร่วมรณรงคม์ากนกัเน่ืองจากเป็นเจา้
พนักงานของรัฐ ขณะท่ี บรรยากาศในเร่ืองของการเลือกตั้งท่ียงัมาไม่ถึงก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ผูน้  า
ชุมชนตอ้งพิจารณาหากจะประชาสัมพนัธ์รณรงคเ์ร่ืองดงักล่าว เพราะการประชาสัมพนัธ์รณรงคเ์ร่ืองการไม่
ซ้ือสิทธิขายเสียงโดยตรงอาจท าใหเ้ร่ืองดงักล่าวไม่ไดรั้บความสนใจจากคนในชุมชนมากนกั  

จากขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่ยงัมี “ระยะห่าง” ในปฏิบติัการรณรงคส่์งเสริมการ
เลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงอยูอ่ยา่งมาก แมว้า่จะเป็นคนในชุมชนก็ตาม ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึง
พิจารณาวา่ควรจดัใหมี้การกลุ่มจิตอาสาท่ีจะเขา้มารณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงโดยเฉพาะ 
รวมทั้งควรพิจารณาปรับเปล่ียนกรณีศึกษาจากเดิมก าหนดไวเ้ป็นการเลือกตั้งระดบัท้องถ่ิน มาเป็นการ
เลือกตั้งระดบัทอ้งท่ีท่ีจะมีข้ึนโดยเร็วน้ีแทน เพื่อสร้างเป้าหมายท่ีแน่นอนในการรณรงค์และเพื่อก าหนด 
ผูป้ฏิบติัการใหช้ดัเจนและเป็นไปโดยสมคัรใจ 

ผลการค้นหาจิตอาสาจากเวทีประชุมประจ าเดือนของอาสาสมคัรสาธารณะสุขประจ าหมู่บา้น
ภายหลงัจากการกล่าวถึงหลกัการเหตุผลของโครงการในความส าคญัของการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการ
ส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง และความส าคญัของการเลือกตั้งสมานฉันทไ์ม่ซ้ือสิทธิขายเสียงวา่จะน าพาชุมชนสู่
ความเขม้แข็งไดอ้ยา่งไร พบวา่มีผูท่ี้สมคัรใจเขา้ร่วมเป็นจิตอาสาเพียง 10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3 ของผูเ้ขา้
รับฟังการบรรยาย 300 คนเท่านั้น ซ่ึงอาจเป็นเพราะการสร้างความรู้ความเขา้ใจความส าคญัของความเป็น
พลเมืองต่อการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งและประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพผ่านกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการ
เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงของผูว้จิยัเป็นไปในระยะเวลาอนัสั้นเพียง 3 ชัว่โมงเท่านั้น ประกอบกบั ประเด็น
กิจกรรมเฉพาะท่ีจะน ามาใชร้ณรงคส่์งเสริมชุมชนเขม้แข็งในคร้ังน้ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง ในการเลือกตั้งไม่
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ซ้ือสิทธิขายเสียง ไม่ใช่เร่ืองการมีส่วนร่วมในลกัษณะของการบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ทัว่ไป อีกทั้งการมี
ส่วนร่วมในการรณรงคน์ั้นผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้ง “ลงทุน” ทางดา้นเวลามากกวา่การมีส่วนร่วมในรูปแบบอ่ืนๆ จึง
ส่งผลใหมี้ผูต้ดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีเป็นจ านวนนอ้ย    

ภายหลงัจากไดผู้ท่ี้อาสาเขา้มาเป็นแกนน ารณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียงแล้ว ผูว้ิจยัได้จดัสนทนากลุ่มระหว่างจิตอาสาเพื่อร่วมกนัวางแผนกิจกรรมต่างๆในการรณรงค์
ต่อไป ผลการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมพบวา่จิตอาสาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมหมู่ท่ี 2 นั้นมีความกระตือรือร้นใน
การแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะหมู่ท่ี 2 ก าลังจะมีการเลือกผูใ้หญ่บ้านเกิดข้ึนในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2561 น้ี ประกอบกบัจิตอาสาจากหมู่ท่ี 2 ส่วนใหญ่คือผูท่ี้ลงสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นและ
เป็นทีมสนบัสนุนผูส้มคัรผูล้งรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นในคร้ังน้ี อยา่งไรก็ตาม ไม่ใช่จิตอาสาจากหมู่ท่ี 2 ทุก
คนท่ีมีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัจิตอาสาจากหมู่อ่ืนๆท่ียงัมีความเขินอาย
และตอ้งเปิดโอกาสและเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็นจึงจะเร่ิมแสดงความคิดเห็น แต่ก็ยงันอ้ยอยูอ่ยา่งมาก 
ยกเวน้จิตอาสาจากหมู่ท่ี 10 ผูห้น่ึงท่ีมีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเห็นไดช้ดั 

จากกระบวนการส่งเสริมความเป็นพลเมืองผา่นการจดัเวทีสนทนากลุ่มจิตอาสาขา้งตน้แสดงให้เห็น
ว่าโดยธรรมชาติของคนในชุมชนการแสดงความคิดเห็นหรือการพูดคุยในท่ีสาธารณะแมจ้ะเป็นวงเล็กๆ
อยา่งการสนทนากลุ่มเพียง 20 คนก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีน่าต่ืนเตน้ ประกอบกบัการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรท่ีผ่าน
มาของหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เป็นไปในลกัษณะของการระดมความคิดเห็นมากนัก แต่เป็นการขอความ
ร่วมมือและลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีมีการวางไวเ้รียบร้อยแลว้ จึงท าให้เกิดความไม่คุน้ชินกบักระบวนการ 
อยา่งไรก็ตาม การสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองผา่นการสร้างพื้นท่ี เปิดโอกาส และสนบัสนุนใหพ้วกเขา
ไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเสรีก็ยงัเป็นกระบวนการท่ีจะสร้างประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพไดใ้นระยะยาวแมใ้น
ช่วงแรกจะมีอาสาสมคัรเพียงไม่ก่ีคนท่ีมีความคุน้ชินกบัการแสดงความคิดเห็นในท่ีสาธารณะแสดงความ
คิดเห็นเป็นส่วนใหญ่ แต่การเปิดพื้นท่ีและให้โอกาสอย่างต่อเน่ืองจะสามารถเสริมสร้างทกัษะในการ
แสดงออกซ่ึงความเป็นพลเมืองของจิตอาสาเหล่าน้ีไดใ้นอนาคต  

เร่ืองท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นในการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆของจิตอาสาก็มีส่วนส าคญัอย่าง
ยิง่ท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพลเมืองจิตอาสา กล่าวคือ  

ประเด็นแรก คือ เร่ืองของการรณรงคกิ์จกรรมทางการเมืองในการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์
และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนั้นเป็นประเด็นท่ีค่อนขา้งทา้ทายกบับริบททางสังคมการเมืองในขณะน้ี ส่งผลต่อ
รูปแบบของกิจกรรม และความสนใจทุ่มเทในการท ากิจกรรมของจิตอาสา และดงัท่ีกล่าวไปแลว้ว่าบริบท
ทางการเมืองน้ีส่งผลกระทบกบัการ “เลือกมีพฤติกรรม” ส่งเสริมกิจกรรมรณรงคด์งักล่าวของผูน้ าชุมชนดว้ย 
ซ่ึงเร่ืองน้ียอ่มส่งผลกระทบต่อการท่ีผูน้ าชุมชนาจะใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมรณรงคข์องจิตอาสาดว้ย  

ประเด็นท่ีสอง ยงัคงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเฉพาะท่ีไดรั้บการหยบิยกข้ึนมาด าเนินการส่งเสริมชุมชน
เขม้แข็งในการเลือกตั้งสมานฉันท์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง เพราะเร่ืองน้ีตอ้งการความรู้เฉพาะด้านกฎหมาย
เพื่อให้ค  าอธิบายท่ีชดัเจนแก่คนในชุมชนว่าเร่ืองของการซ้ือสิทธิขายเสียงนั้นมีความผิดอย่างไร ซ่ึงการให้
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ขอ้มูลชุดน้ีแมจ้ะอา้งกฎหมายแต่หากไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีรัฐกล่าวเองก็อาจจะยงัคงสร้างความคลางแคลงสงสัยแก่
ผูท่ี้รับฟังได ้ 

เร่ืองดงักล่าวผูว้ิจยัประสบดว้ยตนเองในการตอบค าถามเร่ืองขอ้กฎหมายกบัผูท่ี้คาดวา่จะลงสมคัร
รับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นผูห้น่ึงท่ีแมว้า่ผูว้จิยัจะกล่าวอา้งขอ้กฎหมายอยา่งชดัเจนแต่ก็ไม่ไดรั้บความเช่ือถือจาก
ผูน้ั้ น กระทั่งต้องเรียนเชิญเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมาช้ีแจงเร่ืองข้อกฎหมายด้วยตนเอง ดังท่ีกล่าวถึง
รายละเอียดไปแลว้ในบทท่ี 4  

ขณะท่ีเร่ืองของความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยนั้น แมผู้ว้จิยัจะถ่ายทอดเร่ืองดงักล่าวแก่อาสาสมคัรเหล่าน้ี แต่ดว้ยระยะเวลาท่ีสั้นอาจไม่เพียง
พอท่ีจะสร้างความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงได ้ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมัน่ใจในการถ่ายทอดต่อ ดงัสะทอ้นให้เห็นได้
จากผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการเผยแพร่และรณรงคต่์อของจิตอาสาวา่ส่วนใหญ่เป็นการบอกกล่าวต่อ
ครัวเรือนท่ีอยูใ่นการดูแลของตนเม่ือตรวจเยี่ยมโดยเร่ืองท่ีบอกนั้นส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงห้ามปรามว่าการ
เลือกตั้งท่ีมีการซ้ือสิทธิขายเสียงนั้นไม่ดี “อยา่ท า” ไม่ต่างจากส่ิงท่ีผูน้  าชุมชนกล่าว  

ประเด็นท่ีสาม คือเร่ืองของความเป็นเจา้ภาพ แน่นอนวา่แมผู้ว้ิจยัจะพยายามสร้างความรู้สึกว่าเป็น
เจา้ของประเด็นการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงให้แก่คนในชุมชนได้
รู้สึกว่าเป็นภาระกิจร่วมกนัเพื่อสร้างต าบลตน้แบบในเร่ืองน้ีสักเพียงใดก็ตาม แต่เม่ือสถานการณ์ทางการ
เมืองในเร่ืองของการจดัให้มีการเลือกตั้งยงัไม่มีทีท่าจะเกิดข้ึน จึงส่งผลให้เป้าหมายในการส่งเสริมชุมชน
เขม้แข็งผา่นกิจกรรมดงักล่าวไม่มีความเขม้ขน้เพียงพอ ขณะท่ีการหยิบยกประเด็นการเลือกตั้งระดบัทอ้งท่ี
ในหมู่ท่ี 2 ข้ึนมาเป็นเป้าหมายในการขบัเคล่ือนกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งสมานฉนัท์โดยการ
เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงแมจ้ะท าให้มีเป้าหมายท่ีชดัเจนยิ่งข้ึนและสามารถประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
รณรงค์ได ้กระนั้น ก็ยงัไม่สามารถสร้างเป้าหมายร่วมกนัท่ีใหญ่ระดบัต าบลได ้ ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวส่งผลต่อ
ความมุ่งมัน่ในการขบัเคล่ือนกิจกรรมรณรงคใ์นเวลาต่อมา ดงัจะเห็นไดว้า่ จิตอาสาหมู่อ่ืนๆพร้อมท่ีจะยกให้
จิตอาสาหมู่ท่ี 2 เป็นแกนน าขบัเคล่ือนกิจกรรมรณรงคเ์ลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงโดยพฤตินยั โดยพวกตน
ในฐานะจิตอาสาจะเขา้ร่วมกบัปฏิบติัการดงักล่าว ส่งผลให้จิตอาสาหมู่ท่ี 2 ตอ้งท าหน้าท่ีเป็นแกนหลกัใน
การขบัเคล่ือนกิจกรรมดงักล่าวในหมู่ท่ี 2 โดยจิตอาสาหมู่อ่ืนรอดูในฐานะผูเ้ขา้ร่วมเท่านั้น ส่วนหน่ึงอาจมอง
วา่เป็นการใหเ้กียรติแก่หมู่บา้นเจา้ภาพ กระนั้นอีกมุมหน่ึงก็แสดงใหเ้ห็นถึงความอ่อนแอในการเกาะเก่ียวกนั
ด้วยประเด็นการเมืองท่ีมีความอ่อนไหวท่ีส่งผลให้เกิดความไม่เป็นเน้ือเดียวกันของจิตอาสาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมในคร้ังน้ี  

ประเด็นท่ีส่ี การใช้เวทีของจิตอาสาเป็นพื้นท่ีพนัธะสัญญาระหว่างทีมผูส้นับสนุนผูล้งสมคัรรับ
เลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 แต่ละฝ่าย ดงัจะเห็นไดว้่าจิตอาสาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีเป็นอาสาสมคัร
ท่ีมาจากหมู่ท่ี 2 มากท่ีสุด โดยมีจ านวนทั้งส้ิน 14 คน ขณะท่ีหมู่อ่ืนๆมีระหวา่ง 1-5 คนเท่านั้น ซ่ึง 14 คนน้ี
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุนผูส้มคัรหมายเลข 2 และหมายเลข 3 อย่างละ 7 คน ดงันั้น จึงอาจ
กล่าวไดว้า่การขนัอาสาเขา้มารณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงของจิตอาสาจากหมู่ท่ี 2 ในแง่หน่ึงจึงมี
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ความเป็นการเมือง ในส่วนของการติดตามความเคล่ือนไหวของฝ่ายตรงขา้ม อีกทั้งยงัเป็นการสร้างสัญญาใจ
ร่วมกนักบัฝ่ายตรงขา้มหากฝ่ายใดมีการเคล่ือนไหวเพื่อใชจ่้ายเงินเพื่อซ้ือเสียงจะตอ้งมีการ “เสียหนา้” “เสีย
ศักด์ิศรี” เพราะการประกาศตัวเป็นจิตอาสาร่วมรณรงค์การเลือกตั้ งท่ีไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในคร้ังน้ี
เปรียบเสมือนเป็นค ามัน่สัญญากบัประชาชนไม่เพียงแต่หมู่ท่ี 2 เท่านั้นแต่ทั้งต าบลปอภารวา่พวกเขาพร้อมท่ี
จะด าเนินการเลือกตั้งอยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรมเนน้ผลงานท่ีผา่นมา  

การเขา้ร่วมเป็นจิตอาสาของทีมสนบัสนุนผูส้มคัรจากหมู่ท่ี 2 เพื่อรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขาย
เสียงยงัเกิดประโยชน์ในแง่ของการลงทุนทางการเมือง เน่ืองจากการเปิดตวัผูล้งสมคัรภายใตเ้คมเปญรณรงค์
น้ีท่ีมีผูว้ิจยัจากสถาบนัพระปกเกล้าเป็นเสมือน “ผูอ้ยู่เบ้ืองหลงั” นั้นส่งผลให้การปฏิเสธท่ีจะใช้จ่ายเงิน
รายบุคคลเพื่อขอให้ผูน้ั้นมาใช้สิทธิเลือกพวกตนไม่ไดรั้บการตั้งขอ้กงัขาว่า ผูล้งสมคัรผูน้ั้น “ไม่สปรอต” 
หรือเป็นพวกท่ีขออะไรไม่ให้ เพราะผูท่ี้มีลักษณะเช่นน้ีมกัได้ช่ือว่า “พึ่ งไม่ได้” และมักไม่ได้รับการ
สนบัสนุนจากคนในชุมชนให้เป็นผูน้ า แต่เป็นเพราะพวกเขาเขา้ร่วมโครงการรณรงค์น้ีไม่ใช่เพราะความ
ไม่สปอรตแต่อยา่งใด นอกจากนั้น การท่ีจิตอาสาไดท้  ากิจกรรมต่างๆในชุมชนยงัเป็นการแสดงออกซ่ึงการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอนัเป็นประโยชน์ต่อการหาเสียงประการหน่ึงด้วย จากเหตุผลขา้งตน้อาจเป็น
สาเหตุท่ีส่งผลใหมี้จิตอาสาจากหมู่ท่ี 2  เขา้ร่วมกิจกรรมน้ีจ านวนมากท่ีสุด    

ในแง่น้ีแมเ้ม่ือวิเคราะห์การเขา้มามีส่วนร่วมจ านวนมากของจิตอาสาหมู่ท่ี 2 แลว้จะพบไดว้่ามีมิติ
ดา้นการเมืองซ้อนทบัอยูพ่อสมควร อยา่งไรก็ตาม แมก้ารหยบิยกหน่วยงานภาครัฐข้ึนมาเป็นตวัแสดงหลกัท่ี
สนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมน้ี แทนการแจง้ว่าเป็นเจตนารมณ์ของคนในชุมชนในการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง
โดยมีปฏิบติัการร่วมกนัผา่นกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเป็นกิจกรรมแรก ซ่ึงกรณีเช่นน้ี
ในแง่หน่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนไดแ้มไ้ม่ทั้งหมด เพราะอาจท าให้คน
ในชุมชนเขา้ใจว่าเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาสนบัสนุนเหมือนกิจกรรมทัว่ๆไปดงัท่ีผ่านมา ซ่ึง
อาจส่งผลต่อความส าเร็จในการรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงได ้เน่ืองจากการท่ีหน่วยงาน
รัฐเขา้มาสนบัสนุนนัน่อาจหมายถึงการมีกฎหมายรองรับท่ีเขม้งวดและไม่อาจบิดพล้ิวได ้ดงัท่ีผูน้  าชุมชน
และผูล้งสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นได้ให้สัมภาษณ์ว่า หลงัโครงการน้ีเขา้มาคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็ 
“ถอดใจ” แลว้วา่จะไม่ไดเ้งิน  

อยา่งไรก็ตาม ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจะมีระดบัของความต่อเน่ืองนอ้ยมาก เพราะความร่วมมือของคน
ในชุมชนไม่ไดเ้กิดจากปัจจยัภายในคือความรู้ความเขา้ใจต่อความส าคญัของการมีส่วนร่วมของพลเมืองใน
การส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง แต่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากปัจจยั
ภายนอก คือ การเขา้มาของหน่วยงานภาครัฐเพื่อรณรงคกิ์จกรรมน้ี ดงัท่ีผูน้  าชุมชน จิตอาสา และแมแ้ต่ผูล้ง
สมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกนัวา่ หากสถาบนัพระปกเกลา้ออกไปแลว้ ก็คาดว่า
น่าจะยากท่ีจะมีคนสานต่อ เพราะพูดไปเขาก็ไม่เช่ือ และไม่มีใคร “กลวั”   

อย่างไรก็ตาม  การเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของทีมผูส้นบัสนุนผูล้งสมคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้น
หมู่ท่ี 2 ทั้ง 2 ฝ่ายก็เปรียบเสมือนการให้ค  ามัน่สัญญาต่อคนในชุมชน และประกาศตวัวา่จะไม่มีการจ่ายเงิน
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รายบุคคลก็ส่งผลให้เกิดการจบัตามองซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูส้มคัรต่อผูส้มคัรและระหวา่งคนในชุมชนต่อ
ผูส้มคัร แมว้า่ลึกๆแลว้การจ่ายทรัพยสิ์นเงินทองนั้นจะยงัเป็นท่ีรอคอย แต่หากฝ่ายใดท่ีเร่ิมจ่ายแจกก่อนนัน่
คือการ “ผิดค ามัน่” ท่ีประกาศต่อคนทั้งต าบล ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับเลือกเป็นผูน้ า
อยา่งแน่นอน ขณะท่ี การท่ีปฏิเสธท่ีจะจ่ายเงินของผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง ไดช่้วยตดัเง่ือนไขของการตดัสินใจ 
จากเงินใหเ้หลือเพียงผลงานท่ีผา่นมาและความเป็นญาติ  

ในแง่น้ีจึงกล่าวไดว้า่กิจกรรมรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งและ
สมานฉนัทน์ั้น โดยตวัของกิจกรรมอาจประสบความส าเร็จในการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงได ้อยา่งไรก็
ตาม ในแง่ของคุณภาพของโครงการในการสร้างให้เกิดชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง และการธ ารงไวซ่ึ้งความ
สมานฉนัทข์องคนในชุมชนภายหลงัการเลือกตั้งนั้น จะตอ้งเกิดจากเง่ือนไขอ่ืนเป็นตวัประกอบท่ีส าคญัคือ
เร่ืองของความเขา้ใจของคนในชุมชนทั้งผูน้  าและผูต้ามต่อเร่ืองความส าคญัของการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขาย
เสียงในฐานะบทบาทในการมีส่วนร่วมของพลเมืองประการหน่ึงในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งและ
ประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ   

 
ในส่วนของประชาชนในหมู่ที่ 2 นั้น ผลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายหลงัการจดัประชุมเชิง

ปฏิบติัการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการสร้างชุมชนเขม้แข็งผ่าน
กิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงไประยะหน่ึงพบว่าผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่สะทอ้นว่าคนในชุมชนโดย
เฉล่ียร้อยละ 50 เท่านั้นท่ีเห็นดว้ยกบักิจกรรมรณรงคเ์ลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง โดยส่วนใหญ่มีการพูดคุย
กนัปากต่อปากเป็นกระแสซ่ึงเป็นระดบัการมีส่วนร่วมในระดบัท่ีง่ายท่ีสุดและต ่าท่ีสุด ผูน้ าทอ้งท่ีท่านหน่ึง 
กล่าววา่คนในชุมชนยงัคงใหค้วามร่วมมือนอ้ย   

 การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างในหมู่ท่ี 2 ท่ีมีกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขาย
เสียงโดยจิตอาสา แสดงให้เห็นวา่คนในชุมชนมีความเห็นแบ่งเป็น 3 ส่วนคือส่วนท่ีเห็นดว้ยกบัการส่งเสริม
ชุมชนเขม้แข็งผ่านกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง กลุ่มท่ีไม่แสดงท่าที และกลุ่มท่ีแสดงท่าที
อยา่งชดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ย ดงัท่ี ส.น. ผูน้  าชุมชนผูห้น่ึงสะทอ้นให้ฟังวา่ บางพวกก็บอกวา่ “ชงัข้ีหนา้ ท าไม
เขา้มาบ่อยแท”้ ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่การจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใน 1 เวที
ท่ีหมู่ท่ี 2 แมจ้ะมีผลสะทอ้นท่ีดีในการแสดงความคิดเห็นและผูท่ี้เขา้ร่วมก็มีค่าคะแนนความรู้เฉล่ียเพิ่มสูงข้ึน 
กระนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างความเขา้ใจบทบาทของพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่คน
ทั้งหมู่บา้น  

ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งในหมู่ท่ี 2 ไดส้ะทอ้นให้เห็นวา่ในส่วนของผูท่ี้เห็นดว้ยกบัการท า
กิจกรรมรณรงคน้ี์ มีบางส่วนท่ีพร้อมจะเขา้ร่วมกิจกรรม แต่บางส่วนแมจ้ะเห็นดว้ยแต่ไม่ขอเขา้ร่วมกิจกรรม
ดว้ยเหตุผลเร่ืองการไม่มีเวลา ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ กระบวนการใชกิ้จกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเร่ืองความ
เป็นพลเมืองผา่นการลงมือปฏิบติันั้นสามารถสร้างความสนใจอยากเขา้มามีส่วนร่วมของคนในชุมชนไดด้ว้ย
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เหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็น “ความอยากรู้” หรือ การอยากเข้ามาช่วยเหลือเพราะเห็นว่าเป็นโครงการท่ีดี 
ตอ้งการสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชน  

อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาถึงสถานการณ์การเขา้มามีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีเกิดข้ึนจริงจะพบ
ได้ว่า ในการเดินรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงของกลุ่มจิตอาสาทั้ง 3 คร้ัง ไม่มีคนใน
ชุมชนคนใดท่ีออกมาร่วมเดินรณรงคพ์ร้อมกลุ่มจิตอาสาสักคนเดียว แมจ้ะมีผูท่ี้ใหส้ัมภาษณ์วา่มีความสนใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคก์็ตาม ส่ิงน้ีอาจสะทอ้นใหเ้ห็นขอ้จ ากดั 2 ประการ ประการแรก อาจเป็นเพราะในการ
เดินรณรงคค์ร้ังน้ีจิตอาสาไม่ไดมี้การประสานชวนชาวบา้นให้ร่วมเดินรณรงคท์ั้งก่อนหนา้และระหวา่งการ
เดินรณรงค ์ท าให้คนในชุมชนเขา้ใจวา่กิจกรรมน้ีจดัข้ึนเฉพาะจิตอาสาและอสม.เท่านั้น ประการที่สอง อาจ
เป็นเพราะวฒันธรรมการมีส่วนร่วมท่ีคนในชุมชนคุน้เคยคือการเขา้ร่วมการประชุม และกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์อ่ืนๆอาทิ การท าความสะอาดชุมชน เป็นตน้ ดงันั้น เม่ือเป็นกิจกรรมท่ีแตกต่างออกไปจึงอาจท า
ให้เกิดขอ้สงสัยวา่จะตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไร รวมทั้งจะตอ้งลงทุนเร่ืองใดบา้ง จากเง่ือนไข 2 ประการน้ี อาจ
ส่งผลเป็นสาเหตุให้คนในชุมชนส่วนหน่ึงแมจ้ะไม่ใช่ทั้งหมดท่ีมีความสนใจในกิจกรรมเขา้ใจความส าคญั
ของการท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งและมีความสนใจอยากเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ยงัไม่มีพฤติกรรม
การแสดงออกซ่ึงการมีส่วนร่วมในรูปแบบท่ีชดัเจนนอกเหนือจากการเขา้ร่วมเวทีประชุม  

ดงันั้น จากผลการสร้างความเป็นพลเมือง ผ่านการเสริมความรู้ และการกิจกรรมเฉพาะตามความ
ตอ้งการของพื้นท่ีทั้งในระดบัผูน้ าและคนในชุมชนขา้งตน้ สรุปไดว้่ากระบวนการเสริมสร้างความรู้เร่ือง
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีความสัมพนัธ์กบัการสร้างความเขา้ใจบทบาทของพลเมืองแก่
กลุ่มเป้าหมาย อนัจะส่งผลต่อการแสดงออกซ่ึงการมีส่วนร่วม อาทิ การมีส่วนร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น 
และร่วมกิจกรรมรณรงคใ์นเวลาต่อมา  

อยา่งไรก็ตาม การแสดงออกในการมีส่วนร่วมของพลเมืองจะแตกต่างกนัออกไปตามบทบาทหนา้ท่ี
และโอกาส กล่าวคือ ในขณะท่ีผูน้ าชุมชนจะมีโอกาสในการแสดงออกซ่ึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านการประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย หรือในการประชุมประชาคม
หมู่บา้น รวมไปถึงการประชุมของหน่วยงานราชการต่างๆท่ีอาจใชเ้ป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ได ้ดา้นจิต
อาสาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมผา่นการเดินรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ผา่นครัวเรือนท่ีอยูใ่นการดูแลของ
ตนมากท่ีสุด ขณะท่ีประชาชนจะมีส่วนร่วมในระดบัของการพูดจาแลกเปล่ียนกนัระหว่างกลุ่มและในเวที
ประชุมมากท่ีสุด แต่ยงัไม่ปรากฏวา่มีส่วนร่วมในการรณรงคอ่ื์น อาทิ ในการเดินรณรงค์ท่ีผา่นมา ส่วนหน่ึง
อาจเป็นเพราะไม่มีการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนจากจิตอาสาใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วมเดินรณรงคด์ว้ย  

 
จากผลการศึกษาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีขอ้สังเกตต่อการพฒันาการส่งเสริมการศึกษาและการจดักิจกรรม

เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองและน าสู่ชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ดงัน้ี  
1. การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองนั้นตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง อย่างเป็น

ธรรมชาติ ผ่านการใช้ภาษาท้องถ่ินและการยกตัวอย่างกิจกรรมหรือปัญหาใกล้ตัว : จาก
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ประสบการณ์ท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดความรู้สู่คนในชุมชนโดยให้ผูว้ิจยัหรือ
หน่วยงานภายนอกเป็นผูด้  าเนินการเพียงล าพงั หรือแมแ้ต่การให้ผูน้ าชุมชนและจิตอาสาท่ีแม้
เป็นคนภายในชุมชนเป็นคนด าเนินการเพียงล าพงันั้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอ  ดงัปรากฏให้
เห็นวา่ทั้งสองฝ่ายต่างมีจุดแขง็และจุดอ่อนแตกต่างกนั ขณะท่ีผูว้จิยัหรือหน่วยงานภายนอกมีจุด
แข็งด้านวิชาการและความเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงซ่ึงส่งผลต่อความรู้และความ
น่าเช่ือถือในชุมชน แต่ผูน้ าชุมชนและจิตอาสามีศกัยภาพในการประยุกต์ค  าอธิบายเชิงวิชาการ
ผ่านประสบการณ์ตรงและสามารถถ่ายทอดดว้ยภาษาถ่ินซ่ึงจะช่วยให้เขา้ใจง่าย ดงันั้น การมี
ปฏิบติัการร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัจากภายนอกท่ีมีความรู้เชิงวิชาการร่วมกบัผูน้ าชุมชน จิตอาสา 
และคนในชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการน าเสนอ อาจจะเป็นหนทางท่ีจะช่วยส่งเสริมและสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจแก่คนในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด  

2. การแบ่งบทบาทหน้าท่ีกนัอย่างชดัเจน : กรณีท่ีมีการจดัเวทีเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนนั้น เพื่อให้
เกิดความร่วมมือระหว่างแกนน าชุมชนกบัผูว้ิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการแบ่งงานกนั
อยา่งชดัเจนวา่ฝ่ายใดจะเสริมเร่ืองใดโดยพิจารณาจากศกัยภาพ ควรเป็นลกัษณะของการเสริม
ทพักนัให้มากยิ่งข้ึน ไม่ควรต่างฝ่ายต่างกล่าวถึงเร่ืองท่ีตนสนใจเพราะจะท าให้เร่ืองท่ีน าเสนอ
ในเวทีไม่เป็นระบบและขาดพลงั  

3. การสร้างแกนน าแต่เน่ิน : ผลจากปฏิบติัการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งท่ีผ่านมา แสดงให้
เห็นว่าการคน้หาและสร้างแกนน าในชุมชนเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง ดงันั้น เพื่อให้เกิด
ความย ัง่ยืนผูว้ิจยัจากภายนอกควรเน้นสร้างแกนน าท่ีมีศกัยภาพและเติมเต็มองค์ความรู้ให้แก่
พวกเขาเกิดความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดได้ แม้ไม่อาจถ่ายทอดได้เป็นวิชาการได้ 100 
เปอร์เซ็นตแ์ต่อยา่งนอ้ยก็สามารถถ่ายทอดความรู้ไดจ้ากความเขา้ใจ ดว้ยความมัน่ใจ เพราะส่ิงน้ี
จะส่งผลใหพ้วกเขาเกิดความตระหนกัในความส าคญัของการส่งเสริมความเป็นพลเมืองสู่คนใน
ชุมชนอยา่งแทจ้ริง อนัจะส่งผลต่อการมีพฤติกรรมขบัเคล่ือนกิจกรรมในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  

4. สังคมน าการเมือง : ผลการศึกษาเร่ืองการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองในการสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ผา่นกิจกรรมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียง ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะเก่ียวกบัการเมืองการปกครองนั้น ยงัเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยากกบัคนใน
ชุมชน เพราะมีการปะทะกนัของชุดความรู้กบัความเช่ือท่ีคนในชุมชนเคยปฏิบติักนัมา ซ่ึงมี
ส่วนท่ีจะก่อให้เกิดการต่อตา้นชุดความรู้เร่ืองความเป็นพลเมืองกบัการสร้างชุมชนเขม้แข็งได ้
ดงันั้น การเสริมสร้างความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพในระดบัชุมชนจึงควรเร่ิมจากชุดกิจกรรมท่ีไม่
ทา้ทายมากหรือขดักบัความเช่ือของคนในชุมชนก่อนหน้าน้ีมากนัก เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งและก่อร่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เป็นความ “คุน้ชิน” ต่อเน่ือง
เสียก่อน ส่วนกิจกรรมท่ีมีความทา้ทายและปะทะกบัความเช่ือและพฤติกรรมดั้งเดิมของชุมชน
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อาจจ าเป็นต้องพิจารณาน ามาด าเนินการในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม หรืออาจพิจารณา
สอดแทรกองคค์วามรู้ดงักล่าวเป็นระยะแทนการมุ่งด าเนินการเร่ืองนั้นโดยตรงในทนัที 

 
กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การสร้างความเป็นพลเมือง ผา่นการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจควบคู่กบัการ

ส่งเสริมให้เกิดการลงมือปฏิบติักิจกรรมบางอยา่งนั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น อย่างไรก็ตาม การเลือกกิจกรรมท่ีจะ
น ามาด าเนินการส่งเสริมความเป็นพลเมืองและสร้างชุมชนเขม้แขง็นั้น นอกจากจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีคนในชุมชน
ตอ้งการอย่างแทจ้ริง โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้ว ยงัจ  าเป็นตอ้ง พิจารณาให้มีความ
เหมาะสมกบับริบททางสังคมการเมืองในขณะนั้นดว้ย   

ดงันั้น จึงกล่าวได้ว่า ในส่วนของวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เร่ืองการศึกษากระบวนการพฒันาชุมชน
พลเมืองเขม้แข็งในการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนั้น ยงัเป็นเร่ืองท่ีมีความทา้
ทายอยูอ่ยา่งมาก การพิจารณาส่งเสริมกิจกรรมน้ีเพื่อน าสู่การสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ ตอ้งเกิดจากความ
พร้อมของทุกฝ่ายอย่างแทจ้ริง ภายใตส้ถานการณ์ทางการเมืองท่ีเหมาะสมและเปิดมากพอท่ีจะด าเนินการ 
เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดความลงัเลและเขา้มาร่วมปฏิบติัการได้อย่างไม่เต็มท่ีของทุกฝ่ายเน่ืองจากเกรงข้อ
กฎหมาย  

ดงันั้น กระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองของความเป็นพลเมือง และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งและคุณภาพประชาธิปไตย โดยการหยิบยกตวัอย่างเร่ืองของ
การเมืองการปกครองและการเลือกตั้งมากล่าวถึงในฐานะกรณีตวัอยา่งอาจท าได ้อยา่งไรก็ตาม ตอ้งกระท า
อย่างค่อยเป็นค่อยไป สม ่าเสมอ และโดยหน่วยงานภาครัฐจะเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะในมุมมอง
ของคนในชุมชนแลว้วฒันธรรมหน่วยเหนือยงัมีอิทธิพลต่อความเช่ืออยูอ่ยา่งมาก ถึงอยา่งนั้นการใชว้ธีิจู่โจม
ไม่อาจประสบความส าเร็จในการปรับทศันคติในเร่ืองการเลือกตั้งท่ีไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงได้ เพราะเร่ือง
ดงักล่าวทา้ทายกบัความเช่ือและผลประโยชน์ท่ีคนในชุมชนอาจเคยไดรั้บมาในอดีต ไม่วา่จะกระท าโดยผูใ้ด 
ไม่วา่จะเป็นคนในหรือนอกชุมชน อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีทราบกนัดีว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นมีภารกิจมากการ
ลงพื้นท่ีอย่างสม ่าเสมออาจเป็นการยาก ดว้ยเหตุน้ี การแสวงหากลุ่มผูมี้ศกัยภาพและมีใจอาสาท ากิจกรรม
เพื่อชุมชนเพื่อเสริมและปรับทศันคติเฉพาะคนกลุ่มน้ีก่อน อาจเป็นหนทางท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพราะ
คนกลุ่มน้ีมกัเป็นผูท่ี้มีพื้นฐานความรู้พอสมควรมีประสบการณ์มากสามารถสร้างความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว
ไดไ้ม่ยาก ซ่ึงหากคนกลุ่มน้ีเขา้ใจก็อาจเป็นก าลงัส าคญัในการถ่ายทอดความรู้เหล่าน้ีต่อไป ก่อให้เกิดการ
ขยายวงขององคค์วามรู้สู่คนในชุมชนไดม้ากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม การมีความรู้กบัการมีพฤติกรรมนั้น แมจ้ะเก่ียวขอ้งกนัแต่ก็ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขหลาย
ประการ การท่ีมุ่งสร้างแกนน าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความส าคญัของการเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วม
ส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมานฉันท ์อาจเป็นประเด็นท่ีมีความซับซ้อนมาก
เกินไป เพราะทา้ยท่ีสุดแลว้คนในชุมชนอาจไม่เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างการเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ชุมชนเขม้แขง็ และการเมืองท่ีดี ท่ีมีการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยติุธรรม แต่เห็นเพียงวา่บั้นปลายของ
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การท ากิจกรรมพวกเขาจะไดอ้ะไรในท่ีน้ีก็คือพวกเขาจะไม่ไดส่ิ้งท่ีพวกเขาเคยไดน้ัน่เอง และส่ิงน้ีเป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลอย่างยิ่งต่อการตดัสินใจเปิดรับอย่างไม่มีขอ้กงัขาต่อการท ากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง
สมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อสร้างชุมชนให้เขม้แขง็ ซ่ึงเร่ืองน้ีอาจกระทบต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
กิจกรรมของคนในชุมชน เร่ือยไปจนกระทัง่การตดัสินใจถ่ายทอดความรู้เร่ืองดงักล่าวของกลุ่มผูน้ าและจิต
อาสา รวมไปถึงการ “เลือก” ท่ีจะถ่ายทอดความรู้เพียงบางชุดของกลุ่มผูน้ าและจิตอาสา ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็น
เง่ือนไขท่ีส่งผลให้การรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อส่งเสริมชุมชน
พลเมืองเขม้แขง็ เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไม่เตม็ประสิทธิภาพ  

แทจ้ริงแลว้หากพิจารณาจากตน้ทุนทางสังคมของเทศบาลต าบลปอภารแห่งน้ี จะพบไดว้า่อนัท่ีจริง 
ต าบลปอภารมีความพร้อมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แข็งท่ีไม่มีปัญหาการท างานร่วมกัน
ระหว่างผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน มีปราชญ์ชาวบา้น ท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีใจกวา้งเปิดรับและพร้อมจะ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ขณะท่ีคนในชุมชนก็ให้เกียรติผูน้ าและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมหาก
ผูน้ าร้องขอ จึงไม่แปลกท่ีต าบลปอภารมกัจะไดรั้บกเลือกจากหน่วยงานราชการหลายแห่งเพื่อตวัแทนด าเนิน
โครงการหลายอยา่ง เร่ืองของเศรษฐกิจในระดบัชุมชนท่ีดี มีวิสาหกิจชุมชนและมีตลาดนดัของต าบลขนาด
ใหญ่ อนัเป็นตน้ทุนท่ีท าให้คนในชุมชนมีเวลาว่างมากพอท่ีจะท ากิจกรรมเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันพฒันา
ชุมชนต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม การเลือกกิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชนให้มีความเขม้แข็งนั้นก็มีความส าคญัอยา่งยิ่ง จาก
บทเรียนคร้ังน้ี แสดงให้เห็นแลว้วา่การพฒันาชุมชนพลเมืองเขม้แข็งในการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์
และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง อาจมีประสิทธิภาพในทางปฏิบติัไดม้ากท่ีสุดเม่ือสถานการณ์ทางการเมืองเปิด และ
เม่ือคนในชุมชนมีความรู้มากพอในเร่ืองความเป็นพลเมืองและความส าคญัของพลเมืองในการสร้างการเมือง
ท่ีดีท่ีโปร่งใสท่ีส่งผลต่อชุมชนเขม้แข็งในระยะยาว เพราะความรู้ความเขา้ใจดงักล่าวจะส่งผลต่อการเปิดใจ
รับกิจกรรมน้ี อยา่งไรก็ตามการเสริมสร้างความรู้เร่ืองความเป็นพลเมืองนั้น ควรเร่ิมตน้จากเร่ืองรอบตวัและ
ไม่จู่โจมเข้าสู่ประเด็นทางการเมืองโดยตรงเพื่อสร้างความคุน้เคย จากนั้น อาจเช่ือมโยงสู่ประเด็นทาง
การเมืองไดใ้นเวลาต่อมา โดยการถ่ายทอดความรู้เหล่าน้ีควรเป็นไปโดยธรรมชาติโดยการถ่ายทอดกนัเอง
ของคนในชุมชนจะดีท่ีสุดเพราะจะมีความต่อเน่ืองมากกวา่การเขา้ไปถ่ายทอดความรู้โดยหน่วยงานรัฐแบบจู่
โจมในระยะเวลาอนัสั้น   
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ส่วนที่ 3 ตัวแบบส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียง  

โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัอีกประการในการพฒันาตวัแบบ (model) ในการสร้างชุมชน
พลเมืองเขม้แข็งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงตวัแบบท่ีผูว้ิจยัเสนอไวใ้นรายงานฉบบัน้ี 
พฒันาข้ึนจากบทเรียนท่ีผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์และสังเคราะห์จากผลปฏิบติัการส่งเสริมและสร้างส านึกความเป็น
พลเมือง ตามกรอบการวิจยัท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนโดยผสมผสานระหว่างทฤษฎีว่าด้วยการสร้างความเป็น
พลเมืองและทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยการเสริมสร้างชุมชนเขม้แข็ง ภายใตห้ลกัการวิจยัชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม (PAR) 
ซ่ึงบทเรียนท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ยส่ิงท่ีท าแลว้ประสบส าเร็จ ส่ิงท่ีท าแลว้ไม่
ประสบความส าเร็จ ส่ิงท่ีตอ้งมีการปรับเปล่ียนเพื่อให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามความปรารถนาของพื้นท่ีและตามเป้าหมายของการศึกษาวิจัย 
ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมดน้ีจะได้รับการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพฒันาข้ึนเป็นตวัแบบในการ
สร้างชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ ผา่นกิจกรรมรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงดงั
จะไดก้ล่าวถึงต่อไป  

โดยก่อนจะกล่าวถึงตวัแบบการสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผา่นกิจกรรมดงักล่าว ผูว้ิจยัจะกล่าวถึง
ผลการด าเนินกิจกรรมตามกรอบการวิจยัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนอีกคร้ัง เพื่อให้เห็นถึงส่ิงท่ีประสบ
ความส าเร็จ ส่ิงท่ีไม่ประสบความส าเร็จ รวมไปถึงพฒันาการของแต่ละขั้น และขอ้เสนอแนะในการพฒันา
ขั้นตอนนั้นๆเพื่อให้ตวัแบบในการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผ่านการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์
และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยผูว้ิจยัจะกล่าวถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนด าเนินการ 
ขอ้เสนอแนะ และตวัแบบในการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผา่นการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละ
ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงตามล าดบั   

 
จากกรอบการวิจยัเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ี ตั้งตน้จากการท่ีผูว้ิจยัไดใ้ส่เง่ือนไขบางอย่างเขา้ไปให้แก่

กลุ่มเป้าหมายซ่ึงประกอบด้วย ผูน้ าชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประชาชน และจิตอาสา 
จากนั้น โดยเง่ือนไขท่ีเสริมเขา้ไปเป็นเร่ืองขององค์ความรู้เก่ียวกบัความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมของ
พลเมืองในการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็และประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ พร้อมทั้งเปิดพื้นท่ีให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ไดอ้ยา่งเสรี (free space) ผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมีผูว้ิจยัเป็นผูอ้  านวยกระบวนการพูดคุย 
(facilitator) ภายใตชุ้ดค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง ในท่ีน้ีคือกรอบค าถามเก่ียวกบัชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง แนวทางการ
ส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง และกิจกรรมท่ีคนในชุมชนจะช่วยกนัด าเนินการเพื่อส่งเสริมชุมชนและ
พลเมืองให้มีความเขม้แข็งตามเป้าหมายหรือนิยามชุมชนเขม้แข็งท่ีพวกตนไดร่้วมกนัก าหนดไว ้ดงันั้น ทุก
ขั้นตอนกระบวนการเร่ิมตั้งแต่การร่วมกนัก าหนดเป้าหมายชุมชนพลเมืองเขม้แข็งท่ีพึงปรารถนา จึงเป็นไป
อยา่งมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกในทุกขั้นตอนกระทัง่ลงมือปฏิบติั มีการทบทวนแผน และลงมือปฏิบติัตามแผนท่ี
มีการทบทวนอีกคร้ัง โดยผูว้ิจยัคาดหวงัว่ากระบวนการเหล่าน้ีช่วยสร้างให้ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้
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ความตระหนกัในความส าคญัในการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็งตามท่ีสมาชิกใน
ชุมชนพึงปรารถนา และน าสู่การเสริมสร้างประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพไดใ้นทา้ยท่ีสุด  

กระบวนการตามกรอบการวิจยัขา้งตน้ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว ้7 ขั้นตอนท่ีส าคญัคือ เร่ิมตั้งแต่ขั้นแรก
การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ซ่ึงในขั้นตอนน้ีพบว่าไม่ประสบกบัปัญหาใด เน่ืองจากผูว้ิจยัใช้วิธีการส ารวจ
ขอ้มูลเบ้ืองตน้กบัหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งเพื่อระบุพื้นท่ีเป้าหมายท่ีอาจมีความขดัแยง้เกิดข้ึน โดยอา้งอิง
ตามผลการส ารวจวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของการเลือกตั้งท่ีอาจน ามาสู่ความขดัแยง้ ดงันั้น ส านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด จึงเป็นหน่วยงานท่ีผูว้ิจยัเลือกเขา้ไปพบเพื่อขอ้ขอ้มูลซ่ึง
ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี การเขา้หารือเพื่อเก็บขอ้มูลเชิงลึกกบัเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อน าข้อมูลมาศึกษาเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจเลือกพื้นท่ีศึกษานั้น ก็ได้รับความร่วมมือจากผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินและเจา้หน้าท่ีเป็นอย่างดี จึงกล่าวได้ว่าวิธีการคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมายส าหรับด าเนินการส่งเสริม
ชุมชนเขม้แขง็โดยการเลือกปรึกษากบัหน่วยงานราชการท่ีมีความเก่ียวขอ้งอาจเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะท าให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ประกอบการตดัสินใจ อย่างไรก็ตาม การปรึกษาหน่วยงานราชการเป็นเพียงวิธีการ
หน่ึงเท่านั้น การคน้หาพื้นท่ีเป้าหมายอาจใชว้ธีิการอ่ืนประกอบกนั อาทิ เร่ิมจากการส ารวจขอ้มูลจากองคก์ร
ภาคประชาสังคม ผลการศึกษาวจิยัหรืองานวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อต่อยอดปฏิบติัการ หรือสืบคน้จากข่าว
และสารคดี ก็ท  าไดเ้ช่นกนั  

ขั้นท่ีสองการช้ีแจงท าความเข้าใจความเป็นมาและวตัถุประสงค์ของโครงการวิจยัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง
รายบุคคล ซ่ึงในท่ีน้ีประกอบดว้ยผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน ทั้งอดีตและปัจจุบนั รวมทั้งปราชญช์าวบา้นตาม
ค าแนะน าของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป้าหมาย 
โดยใชว้ิธีการสนทนาก่ึงสัมภาษณ์นั้น พบวา่วิธีการน้ีประสบความส าเร็จในการสร้างความคุน้เคยและสร้าง
ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ถึงความส าคญัของการด าเนินโครงการวิจยัให้แก่กลุ่มผูน้ าชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดงัจะเห็นไดว้า่ ผูน้  าชุมชนส่วนใหญ่ตอบรับท่ีจะเขา้ร่วมโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการน้ีและใหค้วามสนใจเขา้
ร่วมการสนทนากลุ่มเพื่อวางแผนแนวทางการด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็ ซ่ึง
เม่ือผูน้ าชุมชนเห็นความส าคญัของการด าเนินโครงการน้ีในชุมชนและเป็นฝ่ายท่ีเอ่ยปากนดัหมายประชาชน
เขา้ร่วมกิจกรรมแลว้ การด าเนินกิจกรรมจะไดรั้บการยอมรับให้มีปฏิบติัการในเวลาต่อมา แมว้า่สถานการณ์
น้ีจะเป็นเพียงใบเบิกทางและไม่อาจรับประกนัไดว้า่โครงการจะประสบความส าเร็จ กระนั้นใบเบิกทางน้ีก็มี
คุณค่าอยา่งยิ่ง ดงันั้น แมว้ิธีการเขา้หาผูน้ าชุมชนตั้งแต่ช่วงเร่ิมแรกในการด าเนินโครงการ ผา่นการสนทนา
ก่ึงสัมภาษณ์รายบุคคลจะตอ้งใชเ้วลามากเพราะตอ้งนดัหมายวนัเวลาวา่งใหต้รงกนัและใชเ้วลาสนทนาอย่าง
นอ้ยไม่ต ่ากวา่รายละ 1 ชัว่โมง อยา่งไรก็ตาม วธีิการน้ีจะช่วยให้ผูน้  าชุมชนเกิดความรู้สึกผอ่นคลาย สามารถ
แสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสัยกบัผูว้ิจยัไดอ้ยา่งเต็มท่ี ก่อเกิดความไวว้างใจและเกิดการยอมรับใน
เวลาต่อมา ซ่ีงการยอมรับและสนบัสนุนของผูน้ าชุมชนก็มีผลอย่างยิ่งต่อการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ต่างๆในชุมชนในล าดบัต่อไป 
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ขั้นท่ีสาม การค้นหาเป้าหมายและวางแผนร่วมกัน  เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจ ัยก าหนดไว้ว่าต้องเร่ง
ด าเนินการภายหลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดเ้ปิดตวัโครงการน้ีกบัผูน้ าชุมชนรายบุคคล โดยในการก าหนดเป้าหมาย
และวางแผนการพฒันาชุมชนนั้นจะเร่ิมตน้จากกลุ่มผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ินและปราช์ชาวบา้นท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้
ปรึกษาหารือก่อนหน้า โดยเป้าหมายสูงสุดในขั้นตอนน้ี คือการค้นหาประเด็นปัญหาและก าหนดแนว
ทางการสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมกนัระหว่างคนในชุมชนต่อไป การน าวิธีการสนทนากลุ่มมาใช้ในช่วง
เร่ิมตน้โครงการเพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แข็งกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูน้ านั้นเป็นขั้นตอนท่ี
ผูว้ิจยัแนะน าวา่ควรตอ้งปฏิบติั เพราะนอกจากจะช่วยให้สามารถก าหนดประเด็นชุมชนเขม้แข็งอนัเป็นท่ีพึง
ปรารถนาของคนในชุมชนไดอ้ย่างแทจ้ริงแลว้ ยงัช่วยให้ผูน้  าชุมชนท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้หารือรายบุคคลเขา้ร่วม
สนทนากลุ่มในคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่แต่ละฝ่ายคิดเห็นอยา่งไรต่อการด าเนินโครงการวิจยั 
นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัสามารถใช้พื้นท่ีน้ีในการตอบขอ้สงสัยในกรณีท่ีมีผูต้ ั้งค  าถามได้อีกด้วย ขณะท่ีหาก
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคนเห็นพอ้งกนัท่ีจะด าเนินโครงการน้ี จะเกิดให้เกิดฉนัทามติเป็นความชอบธรรม
ในการด าเนินโครงการอนัจะส่งผลต่อการใหค้วามร่วมมือของผูน้ าชุมชนในเวลาต่อมา  

ส่ิงท่ีส าคญัในขั้นตอนน้ีก็คือผูอ้  านวยกระบวนการพูดคุยจะตอ้งเปิดพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้มาก
ท่ีสุด มีการสร้างบรรยายกาศของการเรียนรู้ร่วมกนัมากกว่าการรับฟังผูว้ิจยัเพียงฝ่ายเดียว แต่โดยท่ีการเปิด
เวทีนั้นจะตอ้งมีกรอบค าถามในการพูดคุยท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของกระบวนการในการคน้หานิยาม
ชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง แนวทางการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งและกิจกรรมท่ีจะด าเนินต่อไป โดยผูอ้  านวยการ
พูดคุยจะตอ้งไม่หลุดกรอบค าถามเหล่าน้ีเพื่อดึงให้การสนทนาอยูใ่นทิศทางของเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงผล
การด าเนินกระบวนการน้ี พบวา่ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่เม่ือเปิดเวทีให้มีการแสดงความคิดเห็นแลว้ มกัจะไม่มี
ปัญหาในการแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัคึกคกั ท าให้ไดแ้นวทางกิจกรรมมาตาม
เป้าหมาย อยา่งไรก็ตาม ผูน้ ากระบวนการตอ้งพึงระวงัการครองเวทีหรือน าความคิดโดยผูน้ าบางคน โดยไม่
ควรสรุปขอ้เสนอจากผูน้ าคนใดคนหน่ึงในทนัทีแต่ควรเปิดรับฟังให้มาก และจดความคิดเห็นต่างๆไวห้าก
พบวา่มีประเด็นท่ีสอดคลอ้งกนั แลว้จึงอาจจดักลุ่มร่วมกนัอีกคร้ัง แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปโดยความเห็นชอบของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมภายใตห้ลกัการมีส่วนร่วม 

นอกจากการค้นหาเป้าหมายและวางแผนร่วมกันแล้ว ในการสนทนากลุ่มผู ้วิจ ัยได้พยายาม
สอดแทรกแนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมืองและความเป็นประชาธิปไตยใหแ้ก่ผูน้ าชุมชนดว้ย การท่ีผูว้จิยัเลือก
ท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูน้ าชุมชนดว้ยวิธีการท่ีไม่ไดเ้ป็นทางการอย่างการอบรมนั้น เพราะมีมุมมองวา่ 
ผูน้  าชุมชนมีพื้นฐานทางด้านการเมืองการปกครองอยู่ก่อนหน้าและสามารถสร้างความเข้าใจเร่ืองราว
ความส าคัญของพลเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้ไม่ยากจาก
ประสบการณ์ของตน อย่างไรก็ตาม ผลปรากฎว่าการถ่ายทอดความรู้โดยการแทรกเขา้ไปในการสนทนา
กลุ่มนั้นกระท าได ้ แต่ผูรั้บจะไม่ไดรั้บรายละเอียดของเน้ือหามากนกั ดงันั้นจึงไม่อาจสร้างความมัน่ใจใน
การน าเสนอความคิดต่อเร่ืองดงักล่าวหรือถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองดงักล่าวซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเน่ืองในการแสดงออกซ่ึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านกิจกรรมท่ีก าหนดร่วมกนัใน
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เวลาต่อมา ซ่ึงในท่ีน้ีคือการรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อน าสู่ชุมชน
พลเมืองเขม้แข็ง ประกอบกบั การท่ีผูน้ าชุมชนเป็นกลุ่มท่ีมีภาระงานมาก ทั้งยงัมีมิติดา้นการเมืองและการ
เป็นหน่วยงานราชการซ้อนทบัอยู่ จึงท าให้มีปฏิบติัการต่างๆในกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมชุมชนพลเมือง
เขม้แข็งนอ้ย การถ่ายทอดขอ้มูลความส าคญัของการด าเนินโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการของกลุ่มผูน้ าชุมชน
จึงเป็นไปในเชิงประชาสัมพนัธ์ว่ามีการท ากิจกรรมใดบา้งไม่ไดล้งรายละเอียดเชิงลึก ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจเป็น
เพราะผูน้ าชุมชนไม่ไดเ้ขา้รับการอบรมเร่ืองความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตยอยา่งเป็นทางการดงัท่ีผูว้ิจยั
กล่าวไปแลว้จึงท าใหย้งัไม่มีความเขา้ใจเร่ืองดงักล่าวอยา่งลึกซ้ึงถึงขั้นถ่ายทอดต่อในรายละเอียดได ้หรืออาจ
เป็นการเลือกน าเสนอขอ้มูลเชิงกิจกรรมเพราะมีความเป็นกลางและไม่สุ่มเส่ียงก็เป็นได ้ดงันั้น จึงไม่ควร
คาดหวงัให้กลุ่มผูน้ าคือกลุ่ม “แกนน า” ด าเนินกิจกรรมรณรงค์ต่างๆแต่ควรเป็นคน้หา “จิตอาสา” ผูท่ี้เห็น
ความส าคญัของการด าเนินโครงการน้ีและตั้งใจท่ีจะเสียสละเขา้มาขบัเคล่ือนโครงการเป็นตวัแสดงหลกัใน
การด าเนินกิจกรรมรณรงคต่์างๆเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงไดป้รับเพิ่มขั้นตอนของตวัแบบในการเสริมสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผ่าน
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในส่วนของการคน้หา จิตอาสา 
ตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการและน า ขั้นตอนต่างๆท่ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินกบักลุ่มจิตอาสาในการขบัเคล่ือนกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งข้ึนมาไวช่้วงแรก ส่วนกิจกรรมท่ีจะตอ้งมีปฏิบติัการร่วมกบักลุ่มผูน้ านั้นจะน าไป
ไวใ้นส่วนทา้ย โดยพิจารณาถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือก าหนดใหมี้การเลือกตั้งแทน  

การจัดเวทปีระกาศเจตนารมณ์ แทจ้ริงแลว้กิจกรรมน้ีเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนของ
ผูน้ าชุมชน ท่ีตอ้งการประกาศให้คนในชุมชนไดท้ราบว่าต่อแต่น้ีไปเทศบาลต าบลแห่งน้ีจะมีการรณรงค์
กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง เพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง จึงกล่าวไดว้า่กิจกรรม
น้ีไม่ได้จัดไวใ้นแผนของผูว้ิจ ัย แต่เป็นความต้องการของผูว้ิจ ัยท่ีต้องการสร้างการมีส่วนร่วมคิดร่วม
ด าเนินการของคนในชุมชนให้มากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม เม่ือด าเนินกิจกรรมน้ีแล้วผูว้ิจยัพบว่าขั้นตอนน้ีมี
ความส าคญัและควรจดัไวเ้ป็นหน่ึงในขั้นตอนของการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งตั้งแต่ช่วงเร่ิมต้น
โครงการ เน่ืองจากการจดัเวทีประกาศเจตนารมณ์น้ีจะช่วยให้คนในชุมชนทราบวา่ต่อไปชุมชนจะเขา้ร่วม
โครงการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผา่นกิจกรรมรณรงค์หน่ึงๆตามความตอ้งการของคนในชุมชน ซ่ึง
ในท่ีน้ีคือการรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง และเป็นการเปิดตวัผูว้ิจยัไปดว้ย ซ่ึงในแง่หน่ึง
อาจจะช่วยให้คนในชุมชนให้ความร่วมมือมากข้ึน แต่ในการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาอาจมองว่าการ
เปิดตวัเช่นน้ีเป็นการไม่สมควรเพราะจะท าใหไ้ม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นจริง  

ดงันั้น เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นกลางของผูว้ิจยัเพื่อประโยชน์ในการเก็บขอ้มูล และเพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มากท่ีสุด ในการจดัเวทีประกาศเจตนารมณ์น้ี ผูว้ิจยัควรมองหาผูด้  าเนิน
กระบวนการต่างๆบนเวทีจากพื้นท่ี หรือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่นในกิจกรรมน้ีคือการรณรงค์
ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีทั้ง อ าเภอ ทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงอยา่ง กกต. รวมไปถึงภาคประชาสังคมในพื้นท่ี อาทิ ศูนยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมืองของ
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สถาบันพระปกเกล้า ประจ าจังหวดัต่างๆ ซ่ึงอาจขอความร่วมมือได้ โดยผูว้ิจ ัยควรอยู่เบ้ืองหลังและ
สนบัสนุนในเน้ือหาเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น เพื่อลดลกัษณะการพึ่งพาลงใหม้ากท่ีสุด  

ท่ีผา่นมาผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้ว่าการคน้หาและเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่จิตอาสา เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั
อยา่งยิง่ต่อการขบัเคล่ือนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ อยา่งไรก็ตาม ท่ีผา่นมาผูว้จิยัคาดหวงั
วา่จะสามารถขบัเคล่ือนกิจกรรมดงักล่าวผา่นกลุ่มผูน้ าได ้แต่กลบัพบวา่ดว้ยเง่ือนไขหลายประการดงัท่ีกล่าว
ไปแลว้การคน้หาจิตอาสาตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการจะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด โดยจิตอาสาน้ีสามารถใชก้ารสังเกต
ไดส่้วนหน่ึงเพื่อคน้หาผูท่ี้มีศกัยภาพและเขา้ไปพูดคุยเชิญชวนเขา้ร่วมกิจกรรม หรือใชก้ารประกาศรับสมคัร
ผูท่ี้สนใจก็ไดเ้ช่นกนั แต่ประเด็นหลกัอยูท่ี่ “ความสมคัรใจ” เพราะส่ิงน้ีจะท าให้จิตอาสาพร้อมท่ีจะสละเวลา
เขา้ร่วมกิจกรรมกบัผูว้ิจยัอย่างสม ่าเสมอ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นว่ากิจกรรมในเวทีประกาศเจตนารมณ์นั้นคือ
พื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีจะสามารถค้นหาจิตอาสา เพื่อขบัเคล่ือนกิจกรรมรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียงไดต้ั้งแต่ตน้ โดยวิธีการท่ีใช้มีไดต้ั้งแต่การเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดแ้สดงวิสัยทศัน์และ
แสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโดยตรง หรือโดยการเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมไดแ้สดงเจตจ านงเชิงสัญลกัษณ์เช่น
โดยการยกมือ หรือโดยการหยิบเข็มกลดัดังท่ีผูว้ิจยัท า จากนั้นให้ผูส้นใจลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรับการ
ติดต่อเพื่อเชิญชวนเขา้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมต่างๆต่อไป  

ด้วยเหตุน้ี ตวัแบบการสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผ่านการส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง
สมานฉันท์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีผูว้ิจยัเสนอ จึงปรับกระบวนการคน้หาจิตอาสามาไวใ้นช่วงตน้และควร
เร่ิมท าหลงัจากประกาศเปิดตวัการด าเนินโครงการแก่คนในชุมชนทนัทีเพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง และท่ีดี
ท่ีสุดคือเร่ิมตน้คน้หาจิตอาสาตั้งแต่เวทีประกาศเจตนารมณ์ และคน้หามาไปเร่ือยๆเพราะท่ีผา่นมาจิตอาสาท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคผ์ูว้ิจยัพบวา่มีจ านวนนอ้ยมากเพียง 27 คน โดยใน 27 คนน้ีมีศกัยภาพแตกต่างกนัไป
อีกดว้ย บา้งน าเสนอเก่งบา้งน าเสนอไม่เก่ง ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นแต่มีใจท่ีจะมีส่วนร่วมจึงท าให้การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นไม่หลากหลาย ประกอบกบั จิตอาสาในปฏิบติัการคร้ังน้ีมีจุดอ่อนท่ีมีผูส้มคัรไม่ครบ
ทุกกลุ่ม ขณะท่ี บางหมู่บา้นมีผูส้มคัรเพียงคนเดียวท าให้ขาดทีมงานในการร่วมคิดและร่วมปฏิบติัการใน
พื้นท่ีส่งผลต่อการขบัเคล่ือนกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆในเวลาต่อมา เป็นเพียงการท ากิจกรรมการ 
บอกต่อโครงการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผา่นการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงกบั
ครัวเรือนในการดูแลของตนเท่านั้น ซ่ึงไม่เพียงพอท่ีจะสร้างความเขา้ใจเร่ืองความส าคญัของการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองในการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ผา่นกิจกรรมน้ี  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเพิ่มเติมขั้นตอนของการคน้หาจิตอาสาในระดบัหมู่บา้นเขา้ไปในตวัแบบ โดยอาจ
ด าเนินการภายหลงัจากได้จิตอาสามาแลว้ชุดหน่ึง ซ่ึงในขั้นน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งลงพื้นท่ีปฏิบติัการด้วยตนเอง 
เพราะการคน้หาจิตอาสานั้นจะตอ้งเกิดจากความสมคัรใจ เกิดจากความเขา้ใจ การเปิดโอกาสให้จิตอาสา
ชกัชวนกนัมาเขา้ร่วมกิจกรรมอาจไม่เพียงพอ แต่สามารถท าได ้แต่อีกวิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้ไดจิ้ตอาสาท่ี
ตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมเพราะตระหนกัในความส าคญัของการสร้างความเป็นพลเมืองอยา่งแทจ้ริงก็คือโดย
การจดัเวทีใหค้วามรู้แก่กลุ่มประชาชนในระดบัหมู่บา้นเพื่อคน้หาจิตอาสาใหค้รบทุกหมู่บา้น 
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ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดเป้าหมายร่วมกันและเสริมศักยภาพให้แก่จิตอาสา  เพื่อก าหนด
เป้าหมายในการสร้างชุมชนเขม้แข็งร่วมกนั อนัจะเป็นวตัถุดิบส าคญัในการขบคิดเก่ียวกบัแนวทางการ
ส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางท่ีพึงปรารถนาต่อไป ในขั้นน้ีผูว้ิจยัควรเร่ิมตน้จากความตอ้งการของจิต
อาสาว่าตอ้งการเห็นชุมชนเขม้แข็งแบบใด และพวกเขาเห็นดว้ยกบัเป้าหมายการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งท่ี
ผูน้ าชุมชนเสนอไวห้รือไม่หรือวา่มีเป้าหมายอ่ืน กรณีท่ีเป้าหมายชุมชนเขม้แข็งท่ีจิตอาสาตอ้งการไปให้ถึง
ไม่แตกต่างจากส่ิงท่ีผูน้  าชุมชนเคยเสนอไว ้อาจด าเนินกระบวนการขั้นต่อไปในการก าหนดแนวทางและ
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งร่วมกนัต่อไปไดท้นัที แต่หากแนวคิดของจิตอาสาแตกต่างเก่ียวกบัชุมชน
เขม้แข็งแตกต่างไปจากส่ิงท่ีผูน้  าชุมชนเสนอ ก็อาจมีการปรับเปล่ียนได ้เพราะทา้ยท่ีสุดแลว้เป้าหมายเร่ือง
ชุมชนเขม้แข็งก็สามารถมีหลายเป้าหมายและหลายแนวทางท่ีจะไปให้ถึง เพียงแต่จะเร่ิมตน้ขบัเคล่ือนจาก
เป้าหมายใดก่อนเท่านั้น  

ด้วยเหตุน้ี ตวัแบบการสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แข็งท่ีผูว้ิจยัเสนอไวจึ้งมี 2 กรอบด้วยกนั ซ่ึงอาจ
ด าเนินการแยกกนัหรือด าเนินการด้วยกนัก็ย่อมได้ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของพื้นท่ี โดยกรอบที่ 1 เป็น
กรอบการขบัเคล่ือนเพื่อนเสริมสร้างชุมชนเขม้แข็งผ่านกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงในช่วงน้ีอาจเน้นท่ีกิจกรรมได้
หลากหลาย ไม่จ  าเป็นตอ้งเน้นท่ีกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเท่านั้น 
เพราะผลจากการศึกษาพบวา่ ประเด็นทางดา้นการเมืองเป็นเร่ืองท่ีมีความอ่อนไหว หากน ามาขบัเคล่ือนเป็น
กิจกรรมหลกัตั้งแต่เร่ิมแรกในการส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ อาจท าใหเ้กิดการแบ่งเป็น 2 กลุ่มของคนในชุมชน
ไดเ้พราะเร่ืองทางการเมืองมกัเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์และความเช่ือเดิม กระนั้น หากจิตอาสาเห็นว่าควร
ด าเนินกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเป็นหลกัตั้งแต่แรก ก็อาจท าได ้เพราะกระบวนการ
ส าคญัคือการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง และการท่ีจิตอาสารวมตวักนัเพื่อขบัเคล่ือนกิจกรรมหน่ึงๆเพื่อแก้ไข
ปัญหาและพฒันาชุมชนก็คือเง่ือนไขหน่ึงของชุมชนท่ีเขม้แขง็  

อยา่งไรก็ตาม ขอ้สังเกตุของผูว้ิจยัจากบทเรียนในการด าเนินการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผ่าน
กิจกรรมรณรงคเ์ลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงโดยทนัทีพบวา่จะส่งผลใหชุ้มชนแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายในช่วงแรก 
นอกจากนั้นประเด็นน้ียงัเป็นประเด็นท่ีอ่อนไหวตอ้งตรวจสอบบริบททางสังคมการเมืองให้ดีวา่เปิดส าหรับ
การเคล่ือนไหวเร่ืองน้ีหรือไม่ ขณะท่ี การเคล่ือนไหวในประเด็นน้ีนกัการเมืองทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชนอาจมี
ขอ้จ ากดัในการสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีไดเ้น่ืองดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมายและความเป็นการเมืองในพื้นท่ี  

ด้วยเหตุน้ี กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเร่ืองความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองในการสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผ่านตวัอย่างกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของคนใน
ชุมชนเช่นการประกอบอาชีพ การท าการเกษตร การพฒันาชุมชน โดยเนน้ประเด็นให้ชดัเจนวา่จะส่งเสริม
ประเด็นใดเพียง 1 ประเด็นก่อน อาทิ ความซ่ือสัตย ์ระเบียบวินยั หรือการพึ่งตนเอง อนัเป็นคุณสมบติัของ
การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาขบัเคล่ือนจะช่วยสร้างความเขา้ใจแก่คนในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกวา่เพราะเขา้ใจไดง่้ายกวา่และการเปิดใจรับกบัประเด็นท่ีไม่ “ขดักบัผลประโยชน์” จาก
ค่านิยมเดิมเช่นการไดรั้บเงินหาเสียงในฤดูเลือกตั้ง อาจท าใหไ้ดง่้ายกวา่การเปิดรับประเด็นทางดา้นการเมือง 
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แต่หากชุมชนมีความสนใจขบัเคล่ือนกิจกรรมรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงก็อาจ “แทรก” ความรู้
เร่ืองการเลือกผูแ้ทนท่ีดี และความส าคญัของบทบาทพลเมืองในการส่งเสริมการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยุติธรรม
เพื่อน าสู่ชุมชนเขม้แขง็ได ้ 

จากนั้น หากชุมชนใดมีความสนใจท่ีจะขบัเคล่ือนกิจกรรมรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์
และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง อาจพิจารณาใช้ตวัแบบท่ีผูว้ิจยัเสนอไวใ้นกรอบที่ 2 ต่อไปได ้โดยในขั้นน้ี ผูว้ิจยั
เสนอวา่ควรเร่ิมด าเนินการเม่ือมีการประกาศอยา่งชดัเจนแลว้วา่จะเร่ิมมีการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดกระแสและ
ความสนใจ จากนั้น การประสานความร่วมมือระหวา่งจิตอาสาและผูน้ าเป็นส่ิงส าคญัท่ีขาดไม่ได ้โดยอาจจดั
ให้มีการพบปะแลกเปล่ียนกนัระหว่างจิตอาสาและผูน้ าชุมชนถึงกิจกรรมต่างๆท่ีแต่ละฝ่ายกระท าผ่านมา 
จากนั้นร่วมกนัก าหนดเป้าหมายอีกคร้ังเพื่อให้เกิดความชดัเจนในการก าหนดกิจกรรมและสลายความเป็น
เจา้ของประเด็นเดิมและสร้างการเป็นเจา้ของประเด็นและกิจกรรมร่วมกนัใหม่  

ส าหรับกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัเสนอไวใ้นกรอบน้ีประกอบดว้ย การจดัเวทีเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองความเป็นพลเมืองกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผ่านกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ในระดบัหมู่บา้น การจดัเวทีโซนหมู่บา้นเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้และสร้างกระแสการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงอย่างต่อเน่ือง และการจดัเวที
ปราศรัยเพื่อเปิดโอกาสให้ผูส้มคัรไดมี้การแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิ
ยุติธรรม ซ่ึงอาจมีกิจกรรมไดห้ลายประการ อาทิ ก าหนดกติกาในการเลือกตั้งท่ีไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงร่วมกนั
ระหวา่งผูส้มคัร การแถลงนโยบาย การกล่าวค ามัน่สัญญาร่วมกนั เป็นตน้  ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ี ผูว้จิยัปรับจาก
กิจกรรมท่ีผูน้ าชุมชนไดเ้สนอไว ้ซ่ึงในบางกิจกรรมผูว้ิจยัไดมี้ปฏิบติัการเรียบร้อยแลว้และพบว่ากิจกรรม
เหล่าน้ีหากน ามาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนเขม้แข็งผา่นการรณรงคเ์ลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียงอยา่งเหมาะสม จะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจิตอาสาและผูน้ าชุมชนจะสามารถมีกิจกรรมร่วมกนั
ไดเ้พื่อส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็อยา่งต่อเน่ือง  

หากกิจกรรมดงักล่าวสามารถมีปฏิบติัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามแผน และด าเนินการโดยจิตอาสาและ
ผูน้ าชุมชนเป็นหลกั โดยอาจร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัความส าคญับทบาท
ของพลเมืองในเชิงวิชาการเพื่อสร้างให้คนในชุมชนเห็นภาพความส าคญัในการแสดงบทบาทพลเมืองของ
พวกตนวา่เก่ียวขอ้งกบัชุมชนเขม้แขง็อยา่งไรและมีความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่
ซ้ือสิทธิขายเสียงอย่างไรมากยิ่งข้ึน โดยผูน้ าชุมชนและจิตอาสาเสริมในส่วนของประสบการณ์การมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนท่ีผา่นมาเพื่อเป็นการยกตวัอยา่งให้คนในชุมชนเขา้ใจเน้ือหาสาระเชิงวิชาการมากข้ึน 
หรือเสริมรายละเอียดการท ากิจกรรมร่วมกนั จะช่วยให้กระบวนการเสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองความเป็น
พลเมืองกบับทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ผา่นการรณรงคไ์ม่ซ้ือสิทธิขายเสียง
มีการแบ่งบทบาทการถ่ายทอดขอ้มูลอย่างชัดเจน ลดความทบัซ้อน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ท่ี
ส าคญัอาจส่งผลต่อความเขา้ใจเน้ือหาเชิงวชิาการของคนในชุมชนไดม้ากยิง่ข้ึน 
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อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตประการณ์หน่ึงเก่ียวกบัการจดัเวทีปราศรัย จากประสบการณ์การจดั
เวทีปราศรัยผลงานและนโยบายท่ีคาดวา่จะจดัข้ึนในการเลือกผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ซ่ึงไม่สามารถจดัข้ึนไดเ้น่ือง
ดว้ยเง่ือนไขหลายประการ อาทิ กฎหมายท่ีไม่ไดร้ะบุชดัเจนวา่ก าหนดให้มีหน่วยงานใด “ตอ้ง” จดัให้มีการ
ปราศรัยนโยบายข้ึนเม่ือมีการเลือกตั้งระดบัทอ้งท่ี อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขท่ีผูว้ิจยัเห็นว่ามีความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ “ความเป็นการเมือง” ท่ีส่งผลให้ทอ้งท่ีตดัสินใจในนาทีสุดทา้ยยกเลิกการจดัเวทีปราศรัย เน่ืองจาก
หากจดัเวที เน่ืองจากหากมีการจดัเวทีปราศรัยข้ึนแล้วเม่ือผลแพช้นะออกมาจะส่งผลให้ฝ่ายท้องท่ีถูก
ฟ้องร้องไดใ้นฐานะผูจ้ดัวา่ในเวทีปราศรัยนั้นเป็นการจดัโดยไม่เป็นธรรมแต่เป็นการส่งเสริมให้ฝ่ายหน่ึงฝ่าย
ใดได้คะแนนเสียง เป็นตน้ ดงันั้น หากพื้นท่ีมีความประสงค์จดัให้มีเวทีปราศรัยข้ึนไม่ว่าจะเป็นในการ
เลือกตั้งระดับใด ฝ่ายทอ้งท่ี ทอ้งถ่ิน ควรมีการศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจน กรณีกฎหมายไม่ได้ระบุไว ้     
ควรปรึกษาผูรู้้ว่ากระท าไดห้รือไม่ แต่กรณีท่ีมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบชดัเจน ทอ้งท่ี ทอ้งถ่ิน หรือจิตอาสา 
ควรแจง้ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นผูด้  าเนินการแทนจะดีท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม ทั้งหมดน้ี “ความตั้งใจจริง” 
เป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด ท่ีจะขับเคล่ือนให้กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง เพื่อ
เสริมสร้างชุมชนสมานฉนัทเ์ขม้แขง็เกิดข้ึนไดใ้นท่ีสุด  
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แผนภาพตัวแบบกระบวนการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการท ากจิกรรมระดับชุมชน 
ในกจิกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

จิตอาสา ชุดท่ี 1 

ผูว้จิยั 
พบผูน้ าทอ้งท่ีทอ้งถ่ิน 

ปราชญช์าวบา้น 

ประกาศใหค้นใน
ชุมชนทราบ 

เห็นชอบกบัโครงการ รับสมคัรจิตอาสา 

ประชุมจิตอาสาชุดท่ี 1 
เพ่ือก าหนดแนวทางร่วมกนั 

แผนปฏิบติัการ
ส่งเสริมชุมชน

เขม้แขง็ 

ผูวิ้จยัคน้หาจิตอาสาเพ่ิมเติมให้ครบทุกหมู่และสนบัสนุนให้เกิดการปฏิบติัการตามแผน 

เน้ือหาในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
(ช่วงที ่1 เน้นเชิงกว้าง) 

1.เนน้คุณธรรมพลเมือง เช่น ความซ่ือสตัย ์
จิตอาสา มีส่วนร่วม พ่ึงตนเอง  
2.แทรกเร่ืองบทบาทพลเมืองในการเลือก
ผูแ้ทนอยา่งมีวจิารณญาณไวด้ว้ย (อยา่งค่อย
เป็นค่อยไป) 

เน้ือหาในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
(ช่วงที ่2 เน้นเชิงลกึ) 

1.เนน้บทบาทพลเมืองในการเลือกผูแ้ทน
อยา่งมีวจิารณญาณ 
2.ขอ้ดีของการไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงขอ้เสีย
ของการซ้ือสิทธิขายเสียง 
3.ส่งเสริมใหมี้การก าหนดแนวทางส่งเสริม
ชุมชนเขม้แขง็ผา่นกิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือ
สิทธิขายเสียงร่วมกนั 
4.ผลกัดนัเป็นกติการ่วม 

ก่อ
นมี

กา
รเลื

อก
ตั ้ง

 
เมื่
อมี

กา
รเลื

อก
ตั ้ง

 

ผูน้ าชุมชนและจิตอาสาตอ้งประสาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น กกต.ด าเนินการ 

ด าเนินการโดยจิตอาสาและผูน้ า 

ผูว้จิยัมีบทบาทสงัเกตการณ์และเสริม 

ประชุมร่วมระหวา่งผูน้ า + จิตอาสา 

ก าหนดแผนปฏิบติัการร่วมกนัเพ่ือส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน าสู่ชุมชนเขม้แขง็ 

เช่น เวทีใหค้วามรู้ / การรณรงค ์/
ประชุมหมูบ่า้น/ เสียงตามสาย 

เวทีโซนหมูบ่า้น เพ่ือแลกเปล่ียน
ต่อเน่ือง + สร้างกระแส 

เวทีปราศรัยรวม: ก าหนดกติกา 
แถลงนโยบาย → สร้างค ามัน่  

 
เลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละ

ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 
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จากตวัแบบ จะเห็นไดว้า่ กระบวนการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง ผา่นกิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขาย

เสียงนั้น ยงัคงอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ช่วงการพบผูน้ า การประกาศเจตนารมณ์ การให้ความรู้ การจดักิจกรรม

ระดบัหมู่บา้น การจดัเวทีระดบัโซนหมู่บา้น และการจดัเวทีรวมเพื่อเสนอนโยบายและการก าหนดกติกา

ร่วมกนัระหวา่งผูส้มคัร ท่ีจะเกิดข้ึนตอนทา้ย อยา่งไรก็ตาม ผลการวเิคราะห์ปฏิบติัการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง

ผา่นกิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนั้น แสดงให้เห็นวา่กระบวนการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งจะตอ้งให้

ความส าคญักบัการคน้หาจิตอาสาและสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อให้จิตอาสาเป็นผูป้ฏิบติัการ และท าหนา้ท่ีเป็น

ขอ้ต่อเช่ือมประสานประชาชนในหมู่ต่างๆใหม้ากข้ึน  

ดว้ยเหตุน้ี ตวัแบบท่ีผูว้ิจยัเสนอซ่ึงเป็นขอ้เสนอท่ีเกิดจากการถอดบทเรียนปฏิบติัการท่ีผ่านมา จึง

เพิ่มส่วนของการหาจิตอาสา เขา้ไปตั้งแต่ตน้โครงการ จากนั้น จดัเวทีให้จิตอาสาไดป้ระชุมเชิงปฏิบติัการ

และก าหนดเป้าหมายร่วมกนัตั้งแต่แรก โดยช่วงน้ีผูว้ิจยัอาจยงัจ าเป็นตอ้งเป็นขอ้ต่อเขา้ไปคน้หาจิตอาสาใน

หมู่บา้นเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดทีมจิตอาสาในทุกหมู่บา้น จากนั้นสนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมโดยจิตอาสาเป็นคน

ด าเนินการเองทั้งหมด แต่ผูว้ิจยัเขา้ไปสังเกตการณ์ทุกกิจกรรมเพื่อสร้างสายสัมพนัธ์และเก็บขอ้มูลส าหรับ

การวิเคราะห์ โดยกิจกรรมท่ีจิตอาสาจะด าเนินการควรมีความหลากหลายไม่จ  ากัดแค่เร่ืองการรณรงค์

ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือยงัไม่ถึงฤดูกาลเลือกตั้ง เพราะจะท าให้เร่ือง

ดงักล่าวไม่ไดรั้บความสนใจ เกิดความหวาดระแวงวา่จะเสียผลประโยชน์ แต่ควรเป็นการสร้างคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองทางออ้ม เนน้ท่ีเร่ืองความซ่ือสัตย ์จิตอาสา พึ่งพาตนเองใหม้ากข้ึนเป็นตน้ โดยเร่ืองการท า

หนา้ท่ีของพลเมืองท่ีดีในการเลือกผูน้ าอยา่งมีวจิารณญาณ จะใชก้ารสอดแทรกไปเป็นระยะ  

เม่ือถึงฤดูกาลเลือกตั้ง อาจจะเนน้เร่ืองการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงโดยตรงไดม้ากข้ึน แต่บทบาท

ของคนท่ีจะรณรงค์ จะตอ้งเน้นท่ีจิตอาสาแทนการเน้นท่ีผูน้ า ในส่วนของผูส้มคัรและผูน้ าจะตอ้งเปล่ียน

ฐานะจากผูท่ี้เคล่ือนงานมาเป็นผูเ้ขา้ร่วม ผูก้  าหนดกติกา และผูรั้กษากติกาแทน การรณรงคต์อ้งปล่อยให้เป็น

หนา้ท่ีของจิตอาสา 100% เพื่อหลีกเล่ียงประเด็นความเป็นการเมืองและขอ้กฎหมาย  

กรณีท่ีจะมีการจดัเวทีระดับโซนและเวทีรวมนั้น ควรประสานหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

โดยตรงเป็นผูด้  าเนินการเพื่อความเป็นกลางและเพื่อความสบายใจของผูน้ าและผูส้มคัร กรณีท่ีเป็นการ

เลือกตั้งระดบัทอ้งท่ี หากจะมีการจดัเวทีปราศรัย ควรด าเนินการก่อนมีการประกาศ แต่เป็นเวทีตั้งขอ้ก าหนด

ร่วมกนัและปฏิญาณระหวา่งคนในชุมชนทั้งผูท่ี้จะลงสมคัรและผูใ้ช้สิทธิว่าจะร่วมปฏิบติัตามกฎน้ีร่วมกนั

มากกวา่เวทีปราศรัยนโยบายเพราะมีความสุ่มเส่ียงเป็นประเด็นการเมืองหากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่ายชนะ 
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ส่วนที ่4 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินโครงการวิจยัชุมชนพลเมืองเขม้แข็งผ่านการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันทแ์ละไม่

ซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีผ่านมา ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตและมีข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาจากปฏิบติัการต่างๆท่ีได้
ด าเนินการมาทั้งในส่วนของการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองในการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง ผ่านวิธีการต่างๆ อาทิ การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบติัการ
ระดบัหมู่บา้น และการคน้หาจิตอาสา รวมไปถึงการด าเนินกิจกรรมรณรงคส่์งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง 
ดงัต่อไปน้ี  

 
1. การเสริมความรู้แก่คนในชุมชนผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยังคงเป็นส่ิงส าคัญ แมผู้ว้ิจยั

จะพบวา่ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการมีความรู้เพิ่มข้ึนไม่มากภายหลงัการประชุม ทั้งน้ีส่วน
หน่ึงอาจเป็นเพราะเง่ือนไขดา้นพื้นฐานความรู้ความสนใจการอ่านออกเขียนไดเ้ร่ืองภาษาถ่ิน
และวฒันธรรมท่ีมองวา่การให้เงินในการเลือกตั้งเป็นผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง เป็นตน้ อยา่งไรก็
ตาม ผลการศึกษาพบว่ามีความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการเสริมสร้างความรู้ กบัการสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคญัของพลเมืองและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดงันั้นการ
เสริมสร้างความรู้ยงัเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็น อย่างไรก็ตาม กระบวนการเสริมสร้างความรู้นั้น
จ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองแต่ค่อยเป็นค่อยไป เพราะตอ้งค านึงวา่กลุ่มเป้าหมายในพื้น
ท่ีวา่มีพื้นฐานทางความรู้ท่ีแตกต่างกนั จึงควรมีการออกแบบการอบรมให้ลดขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา 
ความต่อเน่ือง ความใกลชิ้ด เร่ืองของความแตกต่างดา้นภาษาและวฒันธรรม ลงให้ไดม้ากท่ีสุด
ซ่ึงการพฒันาวิทยากรแม่ไก่ท่ีมีเวลาในการเผยแพร่ความรู้ อาทิ การพฒันาศกัยภาพให้แก่จิต
อาสาเพื่อท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้อยา่งต่อเน่ืองดว้ยภาษาถ่ินและภายใตว้ฒันธรรมทอ้งถ่ินอาจ
เป็นหนทางหน่ึงท่ีอาจจะท าใหเ้กิดความต่อเน่ืองได ้ 

2. ท าให้เร่ือง “ความสุจริต” เป็นเร่ืองใหญ่ที่คนในชุมชนให้ความส าคัญ ท่ีผูว้ิจยัเสนอเช่นน้ี
เพราะว่า การสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง
โดยตรงนั้นมีขอ้จ ากดัในหลายเร่ือง ทั้งเร่ืองของขอ้จ ากดัด้านกฎหมาย ขอ้จ ากดัในการเป็น
เจา้หน้าท่ีรัฐ ขอ้จ ากดัในเร่ืองความเช่ือดั้งเดิม ส่งผลให้มีผูท่ี้ “พร้อม” จะขบัเคล่ือนกิจกรรมน้ี
น้อย ประกอบกบัเม่ือไม่มีการเลือกตั้งจึงท าให้คนในชุมชนไม่ใคร่สนใจกบัการรณรงค์น้ีนัก 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเสนอวา่การแทรกความรู้ของผูน้ าชุมชนในการประชุมหมู่บา้นทุกเดือนนั้น การ
ท่ีเนน้เร่ืองการเลือกตั้งสมานฉนัทไ์ม่ซ้ือสิทธิขายเสียงโดยตรงเพียงอยา่งเดียวจะท าให้คนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมเร่ิมมองเป็นเร่ืองท่ียงัมาไม่ถึงและไม่เก่ียวกบัพวกเขา ไม่เก่ียวกบัชีวติประจ าวนั ไม่
เก่ียวกบัความเขม้แข็งของชุมชน ดงันั้น จึงควรฉายภาพใหญ่ของความส าคญัของความสุจริต
ก่อนในเร่ืองน้ีก่อน 
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3. ควรมีการทบทวนและปรับแผนเป็นระยะ จะเห็นไดว้่าเม่ือด าเนินโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
เพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็ง ผา่นการท ากิจกรรมเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงน้ีไประยะ
หน่ึงจะพบไดว้า่ผูว้ิจยัมีการปรับเปล่ียนแผนเป็นระยะ ทั้งน้ีเพราะเม่ือปฏิบติัตามแผนไปสักพกั
แลว้จะทราบขอ้จ ากดับางประการ อาทิ การจดัอบรมประชาชนในระดบัหมู่บา้นท่ีผูเ้ขา้ประชุม
มีความรู้เพิ่มข้ึนไม่มาก การท่ีผูน้ าชุมชนท่ีคาดหวงัวา่จะเป็นแกนน าในการขบัเคล่ือนกิจกรรม
ส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผ่านการรณรงคส่์งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงนั้นไม่สามารถ
เป็นแกนน าขบัเคล่ือนหลกัไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ จึงตอ้งมีการการปรับแผนเป็นการคน้หา
จิตอาสา รวมไปถึงพื้นท่ีปฏิบติัการท่ีแต่เดิมก าหนดไวเ้ป็นการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน ตอ้งเปล่ียน
มาเป็นการเลือกผูใ้หญ่บา้นแทนเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ียงัไม่มีการก าหนดวนั
เลือกตั้งอย่างชัดเจน เพราะเร่ืองดงักล่าวจะส่งผลต่อการประเมินความส าเร็จของโครงการ  
ท่ีกล่าวเช่นน้ี ผูว้ิจยัไม่ไดป้ฏิเสธการปรับเปล่ียนแผน เพราะการปรับเปล่ียนแผนปฏิบติัการใน
คร้ังน้ีนบัวา่เป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ โดยมีเป้าหมายสูงสุดท่ีก าหนดไวเ้บ้ืองตน้
ในการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง จากนั้น กิจกรรมท่ีจะด าเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไดซ่ึ้งเป็นลกัษณะของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ดงันั้น หากหน่วยงานหรือชุมชนใดท่ี
น าตวัแบบน้ีไปปฏิบติัแลว้พบวา่เร่ิมมีความสอดคลอ้งไม่เกิดข้ึน ก็ควรพิจารณาปรับเปล่ียนแผน
แต่เน่ิน ดงันั้น การประชุมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งแกนน าจึงเป็นกระบวนการท่ีขาดไม่ได ้
แต่ส่ิงส าคัญคือทุกขั้นตอนท่ีมีการปรับเปล่ียนนั้ นต้องมีหลักท่ีแน่นอนและทุกขั้นตอนท่ี
ปรับเปล่ียนจะตอ้งสร้างบทเรียนใหแ้ก่ชุมชน 

4. ต้องหา “โจทก์” ให้พบ เร่ืองการรณรงค์การเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงให้ได้ผล ต้องหา 
“โจทก์” ให้พบ ในท่ีน้ีคือตอ้งไม่โยนกนัไปมา แต่ตอ้งยอมรับว่า ไม่ว่าผูส้มคัรหรือผูท่ี้มีสิทธิ
เลือกตั้งต่างก็เป็นหุ้นส่วนของกนัและกนัเก่ียวขอ้งกนั เป็นห่วงโซ่ท่ีหาจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุด
ไม่ได ้ดงันั้นทุกฝ่ายควรเร่ิมจากตนเอง ก็จะสามารถยุติวงจรการซ้ือสิทธิขายเสียงลงได ้ท่ีผา่น
มาผูว้ิจยัพยามกล่าวถึงประเด็นน้ี แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา ความต่อเน่ือง ความใกลชิ้ด  
เร่ืองของความแตกต่างดา้นภาษาและวฒันธรรม ส่ิงเหล่าน้ี ท าให้เร่ืองการรณรงคก์ารเลือกตั้ง
ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงใหไ้ดผ้ลจึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้สังเกตดา้นการเสริมความรู้อยา่งมาก 

5. วางเป้าหมายให้ชัดก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นชุมชนปฏิบัติเองมากที่สุด ผลการ
ปฏิบติัการท่ีผา่นมาเป็นบทเรียนวา่การวางแผนร่วมกนักบัคนในชุมชนตั้งแต่เร่ิมตน้ปฏิบติัการ
ส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งผา่นกิจกรรมหน่ึงๆ ตามแนวทางการท าวิจยัชุมชนแบบ PAR นั้นเป็นส่ิง
ท่ีดี แต่ส่ิงส าคญัคือตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายและผลลพัธ์ในการประชุมให้ชัดเจน เช่น การ
ก าหนดเป้าหมายแลว้จะตอ้งก าหนดผูรั้บผิดชอบให้ชดัเจน เนน้ชุมชนปฏิบติัเองมากท่ีสุด การ
ท างานของผูว้ิจยัท่ีผ่านมามีลกัษณะของการประสานและขบัเคล่ือน “เด่ียว” ในเร่ืองการสรุป
ขอ้มูล การก าหนดประเด็น การประสานประชุม ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ี ท าให้คนในชุมชนยงัไม่ทิ้ง
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ความพึ่งพาผูว้ิจยั จึงควรมีการหาผูช่้วยวิจยัเขา้ท าหน้าท่ีประกบประสานงานแทนผูว้ิจยั การ
ขบัเคล่ือนของผูว้จิยัควรเป็นไปแบบเบ้ืองหลงัมากกวา่เบ้ืองหนา้   

6. เร่งหาจิตอาสาแต่เน่ิน ผลการด าเนินโครงการท่ีผ่านมาพบว่าท่ีผ่านมาผูว้ิจยัคน้หาจิตอาสาช้า
เกินไป การด าเนินกิจกรรมของจิตอาสาหมู่ท่ี 2  ท าใหเ้ห็นไดว้า่สามารถสร้างความต่ืนตวัให้แก่
ประชาชนในชุมชนไดอ้ยา่งมาก  อยา่งไรก็ตาม การคน้หาจิตอาสานั้น ตอ้งมาจากความสมคัรใจ 
ซ่ึงผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสมคัรใจเป็นจิตอาสาเพื่อท าเร่ืองน้ีโดยเฉพาะก็จริง แต่เม่ือได้จิตอาสา
มาแลว้ การท่ีจะรักษาคนเหล่าน้ีให้มีพลงัต่อเน่ืองเป็นส่ิงส าคญั ท่ีจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ/การ
สนทนากลุ่มเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ การปล่อยให้เขาไปท างานโดยล าพงักระทัง่สร้าง
ความรู้สึกวา่ไม่มีแบค็อพัท าให้เขาเหน่ือยและเร่ิมอ่อนลา้ ดงันั้น เม่ือการท ากิจกรรมไม่กา้วหนา้ 
การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้จึงไม่สนุกส าหรับพวกเขาเพราะไม่มีอะไรท่ีจะแลกเปล่ียน ดงันั้น 
หากเราจะใหเ้ขาจดักิจกรรม เราตอ้งหาพวกใหเ้ขาดว้ย    

7. การเมืองก็คือการเมือง อยา่ลืมวา่ นกัการเมืองไม่วา่ในระดบัทอ้งท่ีหรือระดบัทอ้งถ่ินไม่วา่จะมี
ใจสนบัสนุนกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงเพียงใด แต่การให้ออก
หน้าเป็นแกนน านั้นเป็นเร่ืองยาก เน่ืองดว้ยเหตุผลส าคญัคือเร่ืองดงักล่าวขดักบัความเคยชินท่ี
ผูค้นในชุมชนกระท าผา่นมาในอดีต แมแ้ต่การเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางก็ยงัสุ่มเส่ียงต่อการ 
“เสียคน” ไดเ้พราะสถานการณ์เช่นน้ีจะน าไปสู่การแพก้ารชนะกนัซ่ึงฝ่ายแพอ้าจโจมตีผูท่ี้เขา้มา
ท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียหรือคนกลางวา่ไม่มีความเป็นกลางได ้จึงไม่แปลกท่ีจะไม่มีใครอยากรับเป็น
คนกลางหรือจดัเวทีปราศรัย  
ดงันั้น แม ้ผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ินท่ีน้ีจะเขา้กนัได ้และมีลกัษณะเปิด เขา้ถึงไดง่้าย พูดคุยงาน 
พร้อมให้ความร่วมมือนบัเป็นลกัษณะท่ีดี แต่การให้ผูน้  าทอ้งท่ีผูน้  าทอ้งถ่ินเป็นแกนปฏิบติัการ
เป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากต่างมีภารกิจมาก อีกทั้งการเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานของรัฐกลายเป็น
ขอ้จ ากดัท่ีท าให้เขาไม่สามารถขยบัตวัได้คล่องนักในสถานการณ์ท่ีการเลือกตั้งยงัไม่มีการ
ก าหนดให้เกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม ควรตอ้งให้ผูน้  าเหล่าน้ีเขา้ร่วมและรับรู้การด าเนินโครงการ
โดยตลอด เพื่อการขยายผลในช่องทางต่างๆและเพื่อความชอบธรรมของการด าเนินโครงการ 
กรณีท่ีผูน้ าทอ้งท่ีกระตือรือร้นอย่างมาก และลงมือปฏิบติัรณรงคด์ว้ยตนเอง นบัว่าเป็นเร่ืองดี
มาก แต่วา่เม่ือเป็นเร่ืองการเมือง จึงกล่าวไดย้ากกวา่การรณรงคเ์ร่ืองวฒันธรรมทัว่ไป    

8. วัฒนธรรมหน่วยเหนือ – อนัท่ีจริงความเช่ือเร่ืองวฒันธรรม “หน่วยเหนือ” หรือการท่ีคนใน
ชุมชนมกัเกรงใจบางคร้ังถึงขั้นเกรงกลวัต่อหน่วยงานภาครัฐนั้น ในแง่หน่ึงถือวา่เป็นตน้ทุนท่ีดี
ของหน่วยงานภาครัฐในการเขา้ไปขอความร่วมมือในช่วงแรก อยา่งไรก็ตาม การขบัเคล่ือนโดย
หน่วยงานภาครัฐโดยตลอด ไม่สามารถสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชนได ้เพราะพฤติกรรมความ
ร่วมมือไม่อาจาพิสูจน์ไดว้า่เกิดจากความเขา้ใจและความเต็มใจ แต่อาจเป็นไปเพราะเกรงกลวัก็
เป็นได ้ดงัเช่นท่ีคนในชุมชนไม่ปฏิเสธโครงการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ผา่นการรณรงค์
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การเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ส่วนหน่ึงก็เป็นเพราะเกรงใจหน่วยงานภาครัฐ
เกรงกลวัต่อความผดินัน่เอง ซ่ึงหากปฏิบติัการดงักล่าวเร่ิมตน้จากความกลวั และโดยไม่มีท่ีท่าท่ี
จะเปล่ียนไปเป็นความเขา้ใจ ความเขม้แขง็ของชุมชนจะไม่อาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงันั้น ส่ิง
ท่ีหน่วยงานภาครัฐพึงพิจารณาก็คือ จะมีหนทางเช่นใดท่ีจะสามารถน าเอาความเช่ือเร่ือง
วฒันธรรม “หน่วยเหนือ” มาเป็นตน้ทุนในการขบัเคล่ือนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมือง
เขม้แขง็อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 
กล่าวโดยสรุปไดว้า่ กระบวนการส่งเสริมความเป็นพลเมืองนั้น ตอ้งค่อยๆ ท า ค่อยเป็นค่อยไป อยา่

หักดิบความเช่ือ หรือปรับทศันคติแบบจู่โจม แต่ควรใช้วิธีการปรับความเช่ือไปในทางท่ีถูกตอ้งอย่างค่อย

เป็นค่อยไปแบบธรรมชาติ โดยการสร้างให้เขา้ใจถึง “ประโยชน์ท่ีแทจ้ริง” ไม่ใช่ “ประโยชน์ผิวเผิน” เพื่อ

สร้างให้เกิดความตระหนักในการขบัเคล่ือนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเขม้แข็งได้อย่างจริงจงั

ต่อเน่ือง ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ตวัแบบการสร้างชุมชนพลเมืองเขม้แข็งท่ีเสนอน้ี จะพอใหแ้นวทางส าหรับ

แก่ผูท่ี้สนใจไดท้ดลองน าไปปรับใชแ้ละปฏิบติัต่อไป อยา่งไรก็ตาม งานวจิยัทางดา้นสังคมศาสตร์และชุมชน

ศึกษายอ่มมีความแตกต่างกนัออกไปตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี ผลลพัธ์ของปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนอาจแตกต่าง

กนัออกไปแต่ส่ิงท่ีไดอ้ยา่งแน่นอนคือการต่อยอดความรู้ของกนัและกนั 
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แผนทีเ่ทศบาลต าบลปอภาร 
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แผนทีบ้่านโคกก่อง หมู่ที ่2 ต าบลปอภาร 
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รายช่ือจิตอาสาพฒันาปอภารเข้มแขง็ 
ที่ ช่ือ – สกุล หมู่ที่ 
1 คุณกนกวรรณ นนัทรัตน์ 2 
2 นางอ่อนตา สังวบุิตร 2 
3 นางราตรี ดอนจนัทร์โคตร 2 
4 นางบาน พรรณขาม 2 
5 นางค าจนัทร์ วรรณุรักษ ์ 2 
6 นางเบญจมาภรณ์ วงศอ์าสา 2 
7 นายไพทูล ภาระบุตร 2 
8 นายสุทธิเกียรติ ดอนจนัทร์โคตร 2 
9 นางไสว สมบติัหอม 2 
10 นางอรทยั ติสองเมือง 2 
11 นาง มะลิวรรณ จนัทะคาม 3 
12 นางนิกร สิงห์ขรอาจ 3 
13 คุณบุญลือ ปทยัวงษ ์ 4 
14 นางสมปอง สมศรี 5 
15 นายอมรฤทธ์ิ เยน็เกษม 5 
16 คุณส าราญ อุดมศิลป์  8 
17 คุณหนูกนั ภาภูมิพฤกษ ์ 8 
18 นางวรดา มลชอุ่ม 8 
19 นางสาววไิล ผาบุตรา 8 
20 นางสุนีรัตน์ อ่อนพฤกษภู์มิ 8 
21 คุณมาลยั วเิศษวสิัย 10 
22 นางสุรัตน์ จนัทกล   10 
23 คุณทองสุข พรเพชร  10 
24 คุณสุวรรณา มลมาลี  10 
25 คุณสุวรรณี มลโมลี 10 
26 คุณประมวล วรนิจ  14 
27 คุณเจษฎา วงษสี์ดา 14 
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แบบทดสอบความรู้ 

โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง  
เทศบาลต าบลปอภาร อ าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็ 

 

ค าช้ีแจง จงตอบค าถามตามความรู้ความเขา้ใจของท่าน  
ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
เพศ  O  หญิง   O ชาย 
อาย ุ  ..................................................  
อาศยัอยูห่มู่ท่ี   ......................................... เทศบาลต าบลปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 
 

ส่วนที ่2 ค าถาม 
1.รูปแบบของประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเท่านั้น 
 O  ใช่   O ไม่ใช่                  O ไม่รู้ 
 

2.สิทธิ ส าคญักวา่ หนา้ท่ี 
 O  ใช่   O ไม่ใช่                  O ไม่รู้ 
 

3.พลเมืองคือใครก็ไดท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนและรอการพึ่งพาจากรัฐวา่จะท าอะไรใหบ้า้ง 
 O  ใช่   O ไม่ใช่                  O ไม่รู้ 
 

4.คนท่ีเคารพในความแตกต่าง มีความรับผดิชอบ และมีเหตุผล ถือวา่เป็นพื้นฐานของพลเมือง 
 O  ใช่   O ไม่ใช่                  O ไม่รู้ 
 

5. ปัญหาการทุจริตต่างๆเป็นหนา้ท่ีของผูน้ าในการแกปั้ญหาเท่านั้น 
 O  ใช่   O ไม่ใช่                  O ไม่รู้ 
 

6.การเลือกตั้งเป็นสิทธิ 
 O  ใช่   O ไม่ใช่                  O ไม่รู้ 
7.ผูส้มคัรแจกเงิน ส่ิงของ หรือจดังานร่ืนเริงต่างๆเพื่อจูงใจใหเ้ลือกตนเอง ไม่ถือวา่เป็นความผดิตามกฎหมาย 

O  ใช่   O ไม่ใช่                  O ไม่รู้ 
8.การร้องขอเงินทอง ส่ิงของต่างๆ จากผูส้มคัรและสัญญาว่าจะเลือกผูน้ั้น สามารถกระท าได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย 

O  ใช่   O ไม่ใช่                  O ไม่รู้ 
 

หมายเลขแบบสอบถาม 
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9.ผูไ้ม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะเสียสิทธิในการคดัคา้นการเลือกก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
O  ใช่   O ไม่ใช่                  O ไม่รู้ 

 

10.การรับเงินจากผูส้มคัร ถือวา่เป็นเร่ืองธรรมดา ท่ีปฏิบติักนัเป็นขนบธรรมเนียม 
O  ใช่   O ไม่ใช่                  O ไม่รู้ 

 

11.ท่านเคยไดย้นิการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงมาก่อนหรือไม่ 
 O  เคย   O ไม่เคย    
 

12.ท่านคิดวา่การเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงคืออะไร (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 O การเลือกคนดี มีความสามารถ และไม่แจกเงินซ้ือเสียง  

O การไม่รับ และ ไม่เรียกร้องเงินทองจากผูส้มคัร 
O การเฝ้าระวงั ไม่ใหเ้กิดการทุจริตเลือกตั้งเพื่อความสามคัคีของชุมชน 
O การยอมรับผลแพช้นะดว้ยใจนกักีฬา 
O การฮั้วกนั 

 

13.ท่านคิดวา่การเลือกตั้งสมานฉนัทใ์นชุมชนของท่านเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
O  มาก  O ปานกลาง                  O นอ้ย 
O เป็นไปไม่ไดเ้ลย                  
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แบบสอบถามเร่ืองชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการวจัิยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 

ณ เทศบาลต าบลปอภาร อ าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็ 
 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง จงท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัท่าน 
 

1.เพศ  1. ชาย   2. หญิง    
2.ช่วงอาย ุ

 1. ระหวา่ง 18-30 ปี   2. ระหวา่ง 31-40 ปี 
               3. ระหวา่ง 41-50 ปี   4. ระหวา่ง 51-60 ปี 
               5. มากกวา่ 60 ปี 
 

3.อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี .....................หมู่ท่ี .......................คุม้ท่ี .................. ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 
 

4.ระดบัการศึกษา               
               1. ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่                2. อาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.) 
               3. มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3)            4. มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
               5. ระดบัปริญญา     6. กศน. 
 

5.อาชีพ               
 1. เกษตรกรรม      2. คา้ขาย           3.ลูกจา้งในบริษทั/โรงงานอุตสาหกรรม                    

     4. รับจา้งทัว่ไป   5. รับราชการ      6. นกัเรียนนกัศึกษา 
 7. อ่ืนๆ ............................................................................................................................ 

 

ส่วนท่ี 2 ค าถาม 
ค าช้ีแจง จงท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัท่าน 
1.ในการเลือกผูใ้หญ่บา้นในหมู่บา้นของท่านคร้ังล่าสุดท่านไดไ้ปใชสิ้ทธิหรือไม่  

     1 ไป เพราะ .................................................................................................................... 
     2 ไม่ไป เพราะ .................................................................................................................... 

 
 

เลขท่ีแบบสอบถามก่อนการเลือกตั้ง  
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2.การเลือกผูใ้หญ่บา้น ม.ท่ี 2 ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนน้ี ท่านทราบหรือไม่ (หากไม่ทราบใหข้า้มไปขอ้ท่ี 5)  
     1 ทราบ 
     2 ไม่ทราบ 

3.ในการเลือกผูใ้หญ่บา้น ม. 2 ท่ีก าลงัจะถึงน้ีท่านจะไปเลือกตั้งหรือไม่ 
     1 ไป เพราะ .................................................................................................................... 
     2 ไม่ไป เพราะ .................................................................................................................... 

4.ท่านพูดคุยกบัคนในชุมชนของท่าน เก่ียวกบัเร่ืองการเลือกผูใ้หญ่บา้นท่ีก าลงัจะถึงน้ีในประเด็นอะไรบา้ง  
(ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ โดยให้ใส่หมายเลข 1-5 ในช่อง   โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ) 

     1 ตวัผูส้มคัร 
     2 ผลงานท่ีผา่นมาของผูส้มคัร 
     3 นโยบายท่ีผูส้มคัรเสนอในการเลือกตั้ง 
     4 การแจกจ่ายทรัพยสิ์นเงินทอง 
     5 อ่ืนๆ .............................................................................................................................. 
     6 ไม่พูดคุย เพราะ ............................................................................................................ 
 

5.ในการเลือกผูใ้หญ่บา้นท่ีผา่นมาท่านพิจารณาเลือกผูน้ าจากเร่ืองใด 
(ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ โดยให้ใส่หมายเลข 1-3 ในช่อง   โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ)   

   1 ตวัผูส้มคัร เช่น เป็นญาติ เพื่อน เป็นผูท่ี้มีธุรกิจรายไดดี้สามารถพึ่งพาไดใ้นเร่ืองการเงินหรือ 
เป็นท่ีใหก้ารสนบัสนุนทรัพยสิ์นเงินทอง ส่ิงของต่างๆในกิจกรรมต่างๆของชุมชนอยูเ่สมอ เป็นตน้  

     2 ทรัพยสิ์นเงินทอง ท่ีผูส้มคัรไดม้อบให้แก่ท่าน โดยมุ่งหวงัใหเ้ลือกตน 
     3 นโยบายท่ีผูส้มคัรเสนอ เช่น มีความน่าสนใจ สามารถพฒันาชุมชนได ้เป็นตน้ 
     4 อ่ืนๆ .............................................................................................................................. 

 

6.ท่านเคยไดย้นิโครงการเลือกตั้งสมานฉนัทห์รือไม่ (หากไม่เคยใหข้า้มไปขอ้ 8 )  
     1 เคย 
     2 ไม่เคย 

 

7.ท่านไดย้นิเร่ืองการเลือกตั้งสมานฉนัทจ์ากท่ีใด  
(ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ โดยให้ใส่หมายเลข 1-5 ในช่อง   โดยเรียงล าดับตามความมากน้อยท่ี
ท่านได้รับข้อมลู)   

     1 จากการอบรมของหน่วยงานราชการ อาทิ กกต. 
     2 จากการจดัอบรมของสถาบนัพระปกเกลา้ 
     3 จากการประชาสัมพนัธ์ของ ผูใ้หญ่บา้น  

       4 จากการรณรงคข์องจิตอาสา 
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      5 จากส่ือโทรทศัน์ วทิย ุ 
     6 อ่ืนๆ .............................................................................................................................. 

 

8.ท่านคิดวา่การเลือกตั้งสมานฉนัทใ์นชุมชนของท่านเป็นไปไดห้รือไม่ เพราะอะไร 
     1 เป็นไปได ้เพราะ ...................................................................................................... 
     2 เป็นไปไม่ได ้เพราะ ..................................................................................................  

 

9.หากพบวา่ปัจจุบนัมีแกนน ารณรงคเ์ร่ืองการเลือกตั้งสมานฉนัท ์ท่านจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการรนรงคน์ั้น
หรือไม่ เพราะอะไร 

     1 เขา้ร่วม เพราะ ...................................................................................................... 
     2 ไม่เขา้ร่วม เพราะ ..................................................................................................  

 

10.ท่านคิดวา่เม่ือมีการรณรงคเ์ร่ืองการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ท าใหบ้รรยากาศใน
ชุมชนเป็นอยา่งไรบา้ง 

     1 คนส่วนใหญ่พูดคุยเร่ืองการไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 
     2 คนส่วนใหญ่มีแนวโนม้จะไม่รับเงิน 
     3 ผูส้มคัรมีแนวโนม้จะไม่แจกทรัพยสิ์นเงินทอง 
     4 ไม่มีอะไรเกิดข้ึน/ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง/เหมือนเดิม 
     5 อ่ืนๆ ............................................................................................................................... 

 

11.หากท่านพบกรณีท่ีมีการท าผดิกฎหมายเลือกตั้ง ไม่วา่จะเป็นการซ้ือเสียง การร้องขอทรัพยสิ์นเงินทอง
จากผูส้มคัร ท่านจะท าอยา่งไร  

     1 ท  าเป็นไม่รู้ไม่เห็นแลว้ปล่อยเลยผา่นไป  เพราะ ............................................................. 
     2 แจง้ผูใ้หญ่บา้น เพราะ ................................................................................................... 
     3 แจง้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง  เพราะ .................................................................. 
     4 อ่ืนๆ ............................................................................................................................... 

12.หากมีผูใ้หเ้งินแก่ท่านหรือสัญญาวา่จะใหส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงเพื่อใหท้่านเลือกเขาในการเลือกตั้งท่ีจะก าลงัจะ
เกิดข้ึน ท่านจะท าอยา่งไร  

     1 ไม่รับเงินและไม่เลือก เพราะ .......................................................................................... 
     2 รับเงินและเลือกผูท่ี้ให ้เพราะ .......................................................................................... 
     3 รับเงินแต่ไม่เลือก  เพราะ ................................................................................................ 
     4 ไม่รับเงินและแจง้ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหด้ าเนินการ  เพราะ ................................... 
     อ่ืนๆ ................................................................................................................................... 

 

13.ท่ีผา่นมาเม่ือการเลือกตั้งผา่นพน้ไป บรรยากาศในชุมชนของท่านเป็นอยา่งไรบา้ง 
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     1 ผูส้มคัรทั้งสองฝ่ายไม่ยอมรับการเลือกตั้ง 
     2 ผูส้มคัรท่ีไม่ไดรั้บการเลือกตั้งยอมรับผลการเลือกตั้ง แต่ปฏิเสธท่ีจะร่วมงานกบัผูช้นะ 
     3 ผูส้มคัรท่ีไม่ไดรั้บการเลือกตั้งยอมรับผลการเลือกตั้ง และสามารถท างานร่วมกบัผูช้นะ 
     4 อ่ืนๆ ......................................................................................................................... 

 

14.กรณีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึนภายหลงัการเลือกตั้ง ท่านคิดวา่ความขดัแยง้ดงักล่าวจะแกไ้ขได้
หรือไม่ เพราะอะไร  

     1 ได ้เพราะอะไร ......................................................................................................... 
          2 ไม่ได ้เพราะอะไร ..................................................................................................... 
 

15.กรณีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึนภายหลงัการเลือกตั้ง ท่านคิดวา่ท่านสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ดงักล่าวไดห้รือไม่ เพราะอะไร 

     1 ได ้เพราะอะไร ......................................................................................................... 
          2 ไม่ได ้เพราะอะไร ..................................................................................................... 
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แบบสอบถามเร่ืองชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการวจัิยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 

ณ เทศบาลต าบลปอภาร อ าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็ 
 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง จงท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัท่าน 
1.เพศ  1. ชาย   2. หญิง    
2.ช่วงอาย ุ

 1. ระหวา่ง 18-30 ปี   2. ระหวา่ง 31-40 ปี 
               3. ระหวา่ง 41-50 ปี   4. ระหวา่ง 51-60 ปี 
               5. มากกวา่ 60 ปี 
 

3.อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี .....................หมู่ท่ี .......................คุม้ท่ี .................. ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 
 

4.ระดบัการศึกษา               
               1. ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่                2. อาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.) 
               3. มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3)            4. มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
               5. ระดบัปริญญา     6. กศน. 
 

5.อาชีพ               
 1. เกษตรกรรม      2. คา้ขาย           3.ลูกจา้งในบริษทั/โรงงานอุตสาหกรรม                    

     4. รับจา้งทัว่ไป   5. รับราชการ      6. นกัเรียนนกัศึกษา 
 7. อ่ืนๆ ............................................................................................................................ 

 

ส่วนท่ี 2 ค าถาม 
ค าช้ีแจง จงท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัท่าน 
1.ในการเลือกผูใ้หญ่บา้นในหมู่บา้นของท่านคร้ังล่าสุดท่านไดไ้ปใชสิ้ทธิหรือไม่ (วนัท่ี 20 มิ.ย. 2561) 

     1 ไป เพราะ .................................................................................................................... 
     2 ไม่ไป เพราะ .................................................................................................................... 

2.ในการเลือกผูใ้หญ่บา้นท่ีผา่นมาท่านพิจารณาเลือกผูน้ าจากเร่ืองใด 
(ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ โดยให้ใส่หมายเลขในช่อง   โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ)   

   1.1 ตวัผูส้มคัร เป็นญาติกนั  
   1.2 ตวัผูส้มคัร เป็นผูมี้ผลงานดี 

เลขท่ีแบบสอบถามหลงัการเลือกตั้ง  
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   1.3 ตวัผูส้มคัร เป็นผูมี้รายไดดี้ สามารถใหก้ารช่วยเหลือดา้นการเงินได ้ 
   1.4 ตวัผูส้มคัร เป็นผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุนทรัพยสิ์นเงินทอง ส่ิงของต่างๆในกิจกรรมของชุมชน

อยูเ่สมอ เป็นตน้  
   2 ทรัพยสิ์นเงินทอง ท่ีผูส้มคัรมอบให ้เพราะ ....................................................................... 
   3 นโยบายท่ีผูส้มคัรเสนอ เช่น มีความน่าสนใจ สามารถพฒันาชุมชนได ้เป็นตน้ 
   4 อ่ืนๆ .................................................................................................................................. 

 

3.ภายหลงัมีการรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ส่งผลใหบ้รรยากาศในการเลือกผูใ้หญ่บา้นคร้ังน้ี
เป็นอยา่งไร 

   1 ผูส้มคัรไม่แจกทรัพยสิ์นเงินทอง (หากตอบขอ้น้ีใหข้า้มไปตอบขอ้ท่ี 5) 
   2 ยงัมีการแจกทรัพยสิ์นเงินทอง แต่นอ้ยลง (หากตอบขอ้น้ี ใหต้อบค าถามขอ้ท่ี 4 ดว้ย) 
   3 ผูส้มคัรเปล่ียนวธีิการมอบเงินทอง มาเป็นอยา่งอ่ืน คือ ................................................    

                    (หากตอบขอ้น้ี ใหต้อบค าถามขอ้ท่ี 4 ดว้ย) 
   4 อ่ืนๆ ............................................................................................................................... 

 

4.กรณีมีผูม้อบส่ิงของทรัพยสิ์นเงินทองแก่ท่านหรือสัญญาวา่จะใหส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงเพื่อให้ท่านเลือกเขาในการ
เลือกตั้งท่ีจะก าลงัจะเกิดข้ึน ท่านปฏิบติัอยา่งไร  

     1 ไม่รับเงินและไม่เลือกผูน้ั้น เพราะ ................................................................................... 
     2 รับเงินและเลือกผูท่ี้ให ้เพราะ .......................................................................................... 
     3 รับเงินแต่ไม่เลือกผูท่ี้ให ้ เพราะ ...................................................................................... 
     4 ไม่รับเงินและแจง้ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหด้ าเนินการ  เพราะ ................................... 
     อ่ืนๆ ................................................................................................................................... 

 

5.ภายหลงัมีการรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงท่านคิดวา่ชุมชนของท่านเป็นอยา่งไรบา้ง 
   1 ชุมชนมีความสามคัคีกนัมากข้ึน  
   2 ชุมชนยงัคงแบ่งแยกกนั แต่นอ้ยลง 
   3 คนในชุมชนมีความต่ืนตวั และเขา้มามีส่วนร่วมกบัผูน้ ามาข้ึน 
   4 ไดผู้น้  าท่ีดี ไม่มีการซ้ือสิทธิขายเสียง   
   5 ยิง่ท  าใหชุ้มชนแตกแยกกวา่เดิม 
   6 อ่ืนๆ ............................................................................................................................... 

 

6.ในการเลือกผูใ้หญ่บา้นท่ีผา่นมา ท่านพบกรณีท่ีมีการท าผดิกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ (หากตอบวา่ “ไม่พบ” 
ใหข้า้มไปขอ้ท่ี 8) 

     1 ไม่พบ 
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     2 พบ คือ ................................................................................................... 
 

7.เม่ือท่านพบกรณีท่ีมีการท าผดิกฎหมายเลือกตั้ง (ดงัท่ีกล่าวในขอ้ท่ี 6) ท่านท าอยา่งไร  
     1 ท  าเป็นไม่รู้ไม่เห็นแลว้ปล่อยเลยผา่นไป  เพราะ ............................................................. 
     2 ถ่ายภาพ/วดีีโอเป็นหลกัฐาน แต่เก็บไวไ้ม่แจง้ผูรั้บผดิชอบ 
     3 แจง้ผูใ้หญ่บา้นดว้ยวาจา หรือ ดว้ยหลกัฐานต่างๆ ........................................................ 
     3 แจง้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง   
     4 อ่ืนๆ ............................................................................................................................... 

 

8.เม่ือการเลือกตั้งผา่นพน้ไป ท่านคิดวา่บรรยากาศในชุมชนของท่านเป็นอยา่งไรบา้ง 
     1 ผูส้มคัรทั้งสองฝ่ายไม่ยอมรับการเลือกตั้ง 
     2 ผูส้มคัรท่ีไม่ไดรั้บการเลือกตั้งยอมรับผลการเลือกตั้ง แต่ปฏิเสธท่ีจะร่วมงานกบัผูช้นะ 
     3 ผูส้มคัรท่ีไม่ไดรั้บการเลือกตั้งยอมรับผลการเลือกตั้ง และสามารถท างานร่วมกบัผูช้นะ 
     4 เกิดปัญหาความขดัแยง้ข้ึนระหวา่งผูส้นบัสนุนจากทั้ง 2 ฝ่าย  (หากตอบขอ้น้ีใหต้อบ 

                      ขอ้ท่ี 10 ดว้ย) 
     5 อ่ืนๆ ......................................................................................................................... 

 

9.กรณีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึนภายหลงัการเลือกตั้ง ท่านคิดวา่ความขดัแยง้ดงักล่าวจะแกไ้ขไดห้รือไม่ 
เพราะอะไร  

     1 ได ้เพราะอะไร ......................................................................................................... 
          2 ไม่ได ้เพราะอะไร ..................................................................................................... 
10.กรณีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึนภายหลงัการเลือกตั้ง ท่านจะเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในการแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ดงักล่าวไดห้รือไม่ เพราะอะไร 

     1 เขา้ไป เพราะอะไร ......................................................................................................... 
          2 ไม่เขา้ไป เพราะอะไร ..................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ผู้น า/ผู้เกีย่วข้องเทศบาลต าบลปอภาร (ก่อนการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ม.2) 
โครงการวจัิยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขาย

เสียง 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ช่ือ ........................................................................... สกุล 
..................................................................................... 
ต าแหน่ง 
................................................................................................................................................................. 
ส่วนที ่2 ค าถามทัว่ไป 
1.ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์ในพื้นท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนของท่าน
หรือไม่อยา่งไร  
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2.เม่ือเขา้ร่วมโครงการ ท่านคิดวา่องคค์วามรู้ใดท่ีท่านช่ืนชอบ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดม้ากท่ีสุด 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
3.ภายหลงัจากเขา้ร่วมโครงการ ท่านไดน้ าองคค์วามรู้เร่ืองใดไปเผยแพร่หรือปรับใชก้บัการปกครองชุมชน
บา้ง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
4.เม่ือท่านไดน้ าเทคนิค ความรู้ต่างๆไปปรับใชใ้นชุมชนแลว้ เกิดผลเช่นใดบา้ง เช่น คนในชุมชนมีการตอบ
รับหรือปฏิเสธอยา่งไร เป็นตน้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
5.ภายหลงัมีการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉนัทแ์ละไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงในเทศบาลต าบลปอภาร (เช่น มีการ
สัมมนาในระดบัหมู่บา้น การประชุมผูน้ า) ในชุมชนมีการพูดคุยกนัในเร่ืองน้ีอยา่งไรบา้ง  
5.1 ผูน้  าทอ้งถ่ิน มีท่าทีตอบรับหรือปฏิเสธโครงการน้ีอยา่งไรบา้ง / มีความเปล่ียนแปลงใดเกิดข้ึนบา้ง 
.......................................................................................................................................................................... 
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5.2 ผูน้ าทอ้งท่ี มีท่าทีตอบรับหรือปฏิเสธโครงการน้ีอยา่งไรบา้ง / มีความเปล่ียนแปลงใดเกิดข้ึนบา้ง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
5.3 ประชาชน มีท่าทีตอบรับหรือปฏิเสธโครงการน้ีอยา่งไรบา้ง / มีความเปล่ียนแปลงใดเกิดข้ึนบา้ง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
6.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งทอ้งท่ีและการเลือกตั้งทอ้งถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนในภายหน้าจะมีความรุนแรงหรือไม่ 
เพราะอะไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
7.ท่านไดติ้ดตามความเคล่ือนไหวการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 บา้งหรือไม่ หากใช่ ท่านพบวา่บรรยากาศ
การเลือกตั้งในหมู่ท่ี 2 เป็นเช่นใด 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
8.หากมีการแข่งขนัรุนแรงเกิดข้ึนในการเลือกตั้งท้องท่ี/ท้องถ่ินในอนาคต ท่านคิดว่าปัญหาดังกล่าวจะ
สามารถแกไ้ขไดห้รือไม่อยา่งไร หรือ โดยใคร  
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
9.ในการเลือกตั้งคร้ังหนา้ หากท่านเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งแลว้ปรากฏวา่มีผูร้้องขอทรัพยสิ์นเงินทองจากท่าน 
ท่านจะใหพ้วกเขาหรือไม่ เพราะอะไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
10.ท่านคิดว่าหากตอ้งการชนะการเลือกตั้ง ปัจจยัใดเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด ระหว่าง เงิน ความเป็นญาติพี่
นอ้ง ผลงานท่ีผา่นมา หรือ นโยบายของผูส้มคัร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ผู้น า/ผู้เกีย่วข้องเทศบาลต าบลปอภาร (หลงัการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ม.2) 
โครงการวจัิยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขาย

เสียง 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ช่ือ ........................................................................... สกุล 
..................................................................................... 
ต าแหน่ง 
................................................................................................................................................................. 
ส่วนที ่2 ค าถามทัว่ไป 

1.อยากใหท้่านเล่าบรรยากาศการเลือกผูใ้หญ่บา้น หมู่ 2  ท่ีผา่นมาใหฟั้งโดยสังเขป 
.......................................................................................................................................................................... 
2.ท่านคิดอยา่งไรกบัผูท่ี้ชนะการเลือกผูใ้หญ่บา้นในคร้ังน้ี (วดัเร่ืองการยอมรับ) 
.......................................................................................................................................................................... 
3.ท่านคิดวา่บรรยากาศภายหลงัการเลือกผูใ้หญ่บา้นเป็นอยา่งไรบา้ง (วดัเร่ืองความเขม้แขง็ ความขดัแยง้)  
.......................................................................................................................................................................... 
4.ท่านคิดวา่การรณรงคก์ารเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีผา่นมา ส่งผลอยา่งไรต่อการเลือกผูใ้หญ่บา้น (ม. 2 
) ในคร้ังน้ีบา้ง (เช่น ท าให้การจ่ายเงินลดลงหรือไม่ การแข่งขนัดว้ยการเงินรุนแรงลดลง ส่งผลให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน คนในชุมชนกลา้แสดงออก กลา้แสดงความคิดเห็นมากข้ึน เป็นตน้) 
.......................................................................................................................................................................... 
5.ท่านคิดวา่การรณรงค์การเลือกตั้งไม่ซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีผา่นมา ส่งผลอยา่งไรต่อชุมชน เข่น ท าให้ชุมชน
เขม้แข็งข้ึนหรือไม่  ท าให้การแข่งขนัรุนแรงลดลงหรือไม่ ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีความเขม้แข็งข้ึนในมิติ
ใดบา้งหรือไม่ เป็นตน้  
.......................................................................................................................................................................... 
6.ในส่วนของตวัท่านเอง ท่านไดเ้รียนรู้หรือไดอ้ะไรจากการท าโครงการน้ีบา้ง 
.......................................................................................................................................................................... 
7.อยากใหท้่านเล่าถึงบรรยากาศในการจดัเวทีปราศรัย เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2561 ท่ีผา่นมา 
.......................................................................................................................................................................... 
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โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการชุมชนพลเมืองเขม้แขง็ 

 

ส ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ  

 

 

บทบาทของผู้น าท้องถิน่และผู้น าท้องที ่

และ 

ข้อห้ามและบทลงโทษในการหาเสียงเลือกตั้ง 

 
 

ส ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ  
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บทบาทของผู้น าท้องถิน่ 

และผู้น าท้องที ่
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พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 13) พ.ศ.2552 ระบุหนา้ท่ีและอ านาจของ

นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบางไว ้ดงัน้ี  
มาตรา 18 สมาชิกสภาเทศบาลยอ่มเป็นผูแ้ทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้นและตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไม่อยูใ่นความผกูมดัแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ 
มาตรา 31  ในท่ีประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถ้าม นายกเทศมนตรีหรือ

รองนายกเทศมนตรีในขอ้ความใด ๆ อนัเก่ียวกบัการงานในหนา้ท่ีได ้แต่นายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบ เม่ือเห็นวา่ขอ้ความนั้น ๆ ยงัไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกบัความปลอดภยั
หรือประโยชน์ส าคญัของเทศบาล 

มาตรา 48 ทว ิ  ใหเ้ทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหน่ึงซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

มาตรา 48 เบญจ บุคคลผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และตอ้งมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี ดว้ย 

(1) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สามสิบปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
  (2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 

(3) ไม่เป็นผูท่ี้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รอง
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้มในสัญญาท่ีกระท ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่ถึงหา้ปีนบัถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

(4) เคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงถูกใหพ้น้จากต าแหน่งเน่ืองจากกระท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิช 

มาตรา 48 สัตต ใหน้ายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งนบัตั้งแต่วนัเลือกตั้ง และมีระยะการด ารงต าแหน่ง
คราวละส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 

มาตรา 48 อฏัฐ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู ้
ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายไดต้ามเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) เทศบาลต าบล ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินสองคน 
(2) เทศบาลเมือง ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินสามคน 
(3) เทศบาลนคร ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกินส่ีคน 
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช่สมาชิก

สภาเทศบาลได ้โดยในกรณีเทศบาลต าบลใหแ้ต่งตั้งไดจ้  านวนรวมกนัไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมือง

บทบาทของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) 

 

ส ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ  
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ใหแ้ต่งตั้งไดจ้  านวนรวมกนัไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครใหแ้ต่งตั้งไดจ้  านวนรวมกนัไม่เกินหา้
คน 

มาตรา 48 นว รองนายกเทศมนตรีตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 48 เบญจ 
มาตรา 48 เตรส นายกเทศมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผดิชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เทศบญัญติั และนโยบาย 
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมติัเก่ียวกบัราชการของเทศบาล 
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี 
(4) วางระเบียบเพื่อใหง้านของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติั 

(๖) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 
มาตรา 48 จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ตอ้งไม่กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(1) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ เวน้แต่

ต าแหน่งท่ีด ารงตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
(2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ 

นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ ปฏิบติักบับุคคลในธุรกิจการงาน
ตามปกติ 

3) เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีเทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญา หรือใน
กิจการท่ีกระท าใหแ้ก่เทศบาลนั้น หรือท่ีเทศบาลนั้นจะกระท า 

บทบญัญติัตามมาตราน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึงไดรั้บเบ้ียหวดับ าเหน็จ
บ านาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ ์หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั และมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบุคคล
ดงักล่าวตามวรรคหน่ึงรับเงินตอบแทนค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใดเน่ืองจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการ
ของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาทอ้งถ่ินอ่ืน หรือกรรมการท่ีมี
กฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นโดยต าแหน่ง 

มาตรา 48 ปัญจทศ นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(4) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 48 เบญจ 
(5) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 48 จตุทศ 
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(6) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งตามมาตรา ๖๒ ตรีวรรคหา้ หรือ
มาตรา 73 

(7) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(8) ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง

ท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวา่นายกเทศมนตรีไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ในระหวา่งท่ีไม่มีนายกเทศมนตรี ใหป้ลดัเทศบาลปฏิบติัหนา้ท่ีของนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ  าเป็นได้
เป็นการชัว่คราวจนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

เม่ือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัความเป็นนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั
สอบสวนและวนิิจฉยัโดยเร็ว ค าวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 

มาตรา 48 โสฬส รองนายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(1) นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง 
(2) นายกเทศมนตรีมีค าสั่งใหพ้น้จากต าแหน่ง 
(3) ตาย 
(4) ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี 
(5) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ นว  
(6) กระท ากาฝ่าฝืนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(7) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(8) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหอ้อกจากต าแหน่งตามมาตรา 73 
มาตรา 50  ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขต 

เทศบาล ดงัต่อไปน้ี 
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ใหมี้และบ ารุงทางบกและทางน ้า 
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
(4) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
(5) ใหมี้เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
(6) ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม 
(7) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
(8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(9) หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 
การปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้

วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และให้ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
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เทศบาล การจดัท างบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติังาน และการ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการนั้น และหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา 51 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจดัท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดงัต่อไปน้ี 
(1) ใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา 
(2) ใหมี้โรงฆ่าสัตว ์
(3) ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
(4) ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 
(5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(6) ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษรั์กษาคนเจบ็ไข  ้
(7) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
(8) ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้า 
(9) เทศพาณิชย ์
 
 
 
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2475 (แกไ้ขฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2552) ระบุหนา้ท่ี

และอ านาจของก านนัไวด้งัน้ี 

หน้าที่และอ านาจของก านัน 

มาตรา 34 บรรดาการท่ีจะตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยในต าบล คือ การท่ีจะวา่กล่าวราษฎร
ในต าบลนั้น ใหป้ระพฤติตามพระราชก าหนดกฎหมายก็ดี หรือการท่ีจะป้องกนัภยนัตรายและรักษาความสุข
ส าราญของราษฎรในต าบลนั้นก็ดี หรือการท่ีจะรับกิจสุขทุกข์ของราษฎรในต าบลนั้นข้ึนร้องเรียนต่อผูว้่า
ราชการ เมือง กรมการอ าเภอ และจะรับขอ้ราชการมาประกาศแก่ราษฎรในต าบลนั้นก็ดีหรือท่ีจะจดัการตาม
พระราช ก าหนด กฎหมาย เช่นการตรวจและน าเก็บภาษีอากรในต าบลนั้นก็ดี การทั้งน้ีอยู่ในหน้าท่ีของ
ก านันผูเ้ป็นนายต าบล ผูใ้หญ่บา้นทั้งปวงในต าบลนั้น และแพทยป์ระจ าต าบลจะตอ้งช่วยกนัเอาเป็นธุระ
จดัการใหเ้รียบร้อยไดต้ามสมควร แก่หนา้ท่ี  

มาตรา 34 ทว ินอกจากอ านาจหนา้ท่ีท่ีกล่าวโดยเฉพาะใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของก านนั ใหก้ านนั มี
อ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่บา้นดว้ย  

มาตรา 35 ก านนัมีหนา้ท่ีและอ านาจในการท่ีเก่ียวดว้ยความอาญาดงัต่อไปน้ี คือ  
ขอ้ 1 เม่ือทราบข่าววา่ มีการกระท าผดิกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยวา่ไดเ้กิดข้ึนในต าบลของตน ตอ้ง

แจง้ความต่อกรมการอ าเภอใหท้ราบ  

บทบาทของผู้น าท้องที ่

 

ส ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ  
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ขอ้ 2 เม่ือทราบข่าววา่มีการกระทาผดิกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยวา่ไดเ้กิดข้ึนในต าบลท่ีใกลเ้คียง
ตอ้งแจง้ความต่อก านนันายต าบลนั้น ใหท้ราบ  

ขอ้ 3 เม่ือปรากฏวา่ ผูใ้ดก าลงักระท าผดิกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยวา่เป็นผูท่ี้ไดก้ระท าผดิ
กฎหมายก็ดี ใหจ้บัผูน้ั้นไว ้และรีบนาส่งต่อกรมการอ าเภอ  

ขอ้ 4 ถา้มีหมายหรือมีค าสั่งตามหนา้ท่ีราชการใหจ้บัผูใ้ดในต าบลนั้น เป็นหนา้ท่ีของก านนัท่ีจะจบัผู ้
นั้นแลว้รีบส่งต่อกรมการอ าเภอตามสมควร  

ขอ้ 5 เม่ือเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีออกหมายสั่งใหค้น้หรือให้ยดึ ก านนัตอ้งจดัการใหเ้ป็นไปตามหมาย 

ขอ้ 6 ถา้มีผูม้าขออายดัตวัคนหรือส่ิงของก็ดีหรือผูต้อ้งโจรกรรม จะท ากฎหมายตราสิน หรือมีผูจ้ะ
ขอท าชนัสูตรบาดแผลก็ดี ทั้งน้ีใหก้ านนัสืบสวนฟังขอ้ความแลว้รีบน าตวัผูข้อและผูต้อ้งอายดั และทรัพย์
ส่ิงของบรรดาท่ีจะพาไปดว้ยนั้นไปยงักรมการอ าเภอ ถา้ส่ิงของอยา่งใดจะพาไปไม่ได ้ก็ใหก้ านนัชนัสูตรให้
รู้เห็น แลว้น าความไปแจง้ต่อกรมการอ าเภอในขณะนั้น  

มาตรา 36 ถา้ก านนัรู้เห็นเหตุทุกขร้์อนของราษฎร หรือการแปลกประหลาดเกิดข้ึนในต าบลตอ้งรีบ
รายงานต่อกรมการอ าเภอให้ทราบ  

มาตรา 37  ถา้เกิดจลาจลก็ดี ฆ่ากนัตายก็ดี ชิงทรัพยก์็ดี ปลน้ทรัพยก์็ดี ไฟไหมก้็ดี หรือเหตุร้ายส าคญั
อยา่งใด ๆ ในต าบลของตน หรือในต าบลท่ีใกลเ้คียงอนัสมควรจะช่วยไดก้็ดี หรือมีผูร้้ายแต่ท่ีอ่ืนมามัว่สุมใน
ต าบลนั้นก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยวา่ลูกบา้นในต าบลนั้น บางคนจะเก่ียวขอ้งเป็นโจรผูร้้ายก็ดี เป็นหนา้ท่ีของ
ก านนัจะตอ้งเรียกผูใ้หญ่บา้นและลูกบา้นในต าบลออกช่วยต่อสู้ ติดตามจบัผูร้้ายหรือติดตามเอาของกลางคืน 
หรือดบัไฟ หรือช่วยอยา่งอ่ืนตามควรแก่การโดยเตม็ก าลงั  

มาตรา 38 ใหก้ านนัดูแลคนเดินทาง ซ่ึงไม่มีเหตุควรสงสัยวา่จะเป็นผูร้้าย ใหไ้ดมี้ท่ีพกัตามควร  
มาตรา 39 ถา้ผูเ้ดินทางดว้ยราชการจะตอ้งการคนน าทาง หรือขาดแคลนพาหนะเสบียงอาหารลงใน

ระหวา่งทาง และจะร้องขอต่อก านนัให้ช่วยสงเคราะห์ ก านนัตอ้งช่วยจดัหาใหต้ามท่ีจะทาได ้ถา้หากวา่ การ
ท่ีจะช่วยเหลือนั้นจะตอ้งออกราคาค่าจา้งเพียงใด ใหก้ านนัเรียกเอาแก่ผูเ้ดินทางนั้น  

มาตรา 40 ก านนัตอ้งร่วมมือและช่วยเหลือนายอ าเภอและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดูแล
รักษา และคุม้ครองป้องกนัท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน และส่ิงซ่ึงเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืน อนั
อยูใ่นต าบลนั้น  

มาตรา 41 ก านนัตอ้งรักษาบญัชีสามะโนครัว และทะเบียนบญัชีของรัฐบาลในต าบลนั้น และ คอย
แกไ้ขเพิ่มเติมใหถู้กตอ้งกบับญัชีของผูใ้หญ่บา้น  

มาตรา 42 ก านันตอ้งท าบญัชีส่ิงของ ซ่ึงตอ้งภาษีอากรในแขวงนั้นยื่นต่อกรมการอ าเภอและน า
ราษฎรไปเสียภาษีอากรตามพระราชบญัญติัภาษีอากร  

มาตรา 43 ก านนักระท าการตามหนา้ท่ีจะเรียกผูใ้ดมาหารือใหช่้วยก็ได ้
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พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2475 (แกไ้ขฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2552) ระบุหนา้ท่ี

และอ านาจของผูใ้หญ่บา้นและผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นไวด้งัน้ี 

หน้าที่และอ านาจของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

มาตรา 27 ผูใ้หญ่บา้นท าหนา้ท่ีช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบติัหนา้ท่ีและเป็นหวัหนา้ราษฎร ใน
หมู่บา้นของตน และมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ีดว้ย  

(1) อ านวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัใหแ้ก่ราษฎร ใน
หมู่บา้น  

(2) สร้างความสมานฉนัทแ์ละความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนในหมู่บา้น รวมทั้งส่งเสริมวฒันธรรมและ
ประเพณีในทอ้งท่ี  

(3) ประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บา้นในการติดต่อหรือรับบริการกบัส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

(4) รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อน ทุกขสุ์ขและความตอ้งการท่ีจาเป็นของราษฎรในหมู่บา้น 
แจง้ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้าร
แกไ้ขหรือช่วยเหลือ  

(5) ใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือการใหบ้ริการของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

(6) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บา้นใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน ของทาง
ราชการ โดยกระทาตนใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่ราษฎรตามท่ีทางราชการไดแ้นะน า  

(7) อบรมหรือช้ีแจงใหร้าษฎรมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้ราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ในการน้ี สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดต้ามสมควร  

(8) แจง้ให้ราษฎรใหค้วามช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อบ าบดัปัดป้อง ภยนัตราย
สาธารณะอนัมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกขแ์ก่ผูป้ระสบภยั  

(9) จดัใหมี้การประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บา้นเป็นประจ าอยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง  
(10) ปฏิบติัตามค าสั่งของก านนัหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติซ่ึง เกิดข้ึนใน

หมู่บา้นใหก้ านนัทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอ าเภอดว้ย  
(11) ปฏิบติัตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือตาม ท่ี

กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือนายอ าเภอมอบหมาย  
มาตรา 28 ผูใ้หญ่บา้นมีหนา้ท่ีและอ านาจในการท่ีเก่ียวดว้ยความอาญาดงัต่อไปน้ี คือ  
ขอ้ 1 เม่ือทราบข่าววา่มีการกระท าผดิกฎหมาย เกิดข้ึนหรือสงสัยวา่ไดเ้กิดข้ึนในหมู่บา้นของตน 

ตอ้งแจง้ความต่อก านนันายต าบลใหท้ราบ  
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ขอ้ 2 เม่ือทราบข่าววา่มีการกระท าผดิกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยวา่ไดเ้กิดข้ึนในหมู่บา้นท่ีใกลเ้คียง 
ตอ้งแจง้ความต่อผูใ้หญ่บา้นหมู่บา้นนั้นใหท้ราบ  

ขอ้ 3 เม่ือตรวจพบของกลางท่ีผูท่ี้กระท าผดิกฎหมายมีอยูก่็ดี หรือส่ิงของท่ีสงสัยวา่ไดม้าโดยการ
กระท าผดิกฎหมาย หรือเป็นส่ิงของส าหรับใชใ้นการกระท าผดิกฎหมายก็ดี ใหจ้บัส่ิงของนั้นไวแ้ละรีบน าส่ง
ต่อก านนั นายต าบล  

ขอ้ 4 เม่ือปรากฏวา่ผูใ้ดก าลงักระท าผดิกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยวา่ เป็นผูท่ี้ไดก้ระท าผดิ
กฎหมายก็ดี ใหจ้บัตวัผูน้ั้นไวแ้ละรีบน าส่งต่อก านนันายต าบล  

ขอ้ 5 ถา้มีหมายหรือมีค าสั่งตามหนา้ท่ีราชการ ใหจ้บัผูใ้ดในหมู่บา้นนั้น เป็นหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น 
ท่ีจะจบัผูน้ั้น และรีบส่งต่อก านนั หรือกรมการอ าเภอตามสมควร  

ขอ้ 6 เม่ือเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีออกหมายสั่งใหค้น้ หรือใหย้ดึ ผูใ้หญ่บา้นตอ้งจดัการใหเ้ป็นไปตาม
หมาย  

มาตรา 28 ทว ิผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  
(1) ช่วยเหลือผูใ้หญ่บา้นปฏิบติักิจการตามอ านาจหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นเท่าท่ีไดรั้บมอบหมาย จาก

ผูใ้หญ่บา้นใหก้ระท า  
(2) เสนอขอ้แนะน าและใหค้  าปรึกษาต่อผูใ้หญ่บา้นในกิจการท่ีผูใ้หญ่บา้นมีอ านาจหนา้ท่ี  
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี   
(1) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บา้น  
(2) ถา้รู้เห็นหรือทราบวา่เหตุการณ์อนัใดเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนในหมู่บา้นเก่ียวกบัความสงบ

เรียบร้อย ใหน้ าความแจง้ต่อผูใ้หญ่บา้น  
ถา้เหตุการณ์ตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนในหมู่บา้นใกลเ้คียง ใหน้ าความแจง้ต่อผูใ้หญ่บา้น

ทอ้งท่ีนั้นและรายงานใหผู้ใ้หญ่บา้นของตนทราบ  
(3) ถา้มีคนจรเขา้มาในหมู่บา้นและสงสัยวา่ไม่ไดม้าโดยสุจริต ให้น าตวัส่งผูใ้หญ่บา้น  
(4) เม่ือมีเหตุร้ายเกิดข้ึนในหมู่บา้น ตอ้งระงบัเหตุปราบปราม ติดตามจบัผูร้้ายโดยเตม็ก าลงั  
(5) เม่ือตรวจพบหรือตามจบัไดส่ิ้งของใดท่ีมีไวเ้ป็นความผดิหรือไดใ้ชห้รือมีไว ้เพื่อใชใ้นการ

กระท าความผดิหรือไดม้าโดยการกระท าความผดิ ให้รีบน าส่งผูใ้หญ่บา้น  
(6) เม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูใ้ดไดก้ระท าความผดิและก าลงัจะหลบหนีใหค้วบคุมตวัส่ง

ผูใ้หญ่บา้น  
(7) ปฏิบติัตามค าสั่งของผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงสั่งการโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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“ข้อห้าม” ในการหาเสียงเลือกตั้ง  

และ “บทลงโทษ” 
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ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง และ บทลงโทษ 

พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545 ระบุส่ิงท่ีผูล้งสมคัร
รับเลือกตั้ง และ ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง สามารถท าไดแ้ละท าไม่ไดร้ะหวา่งหาเสียงเลือกตั้งดงัน้ี  

 
ข้อกฎหมาย บทลงโทษ 

ม.54 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งของผูส้มคัร ตาม
หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
     ห้ามมิให้ผูส้มคัรใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงิน
ค่าใชจ่้ายท่ีก าหนด ... 

ม.116 ผูส้มคัรใดฝ่าฝืนมาตรา 54 (2) ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนถึง หน่ึง
แสนบาทหรือรับเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนเงินท่ี
เกินจ านวนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั
ประกาศก าหนด แลว้จ านวนใดจะมากกวา่กนั หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับและใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 5ปี 

ม.57 เม่ือมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในกรณีอ่ืนนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน ห้ามมิให้ผูส้มัครหรือผู ้ใด
กระท าการเพื่อจูงใจผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งให้แก่ตนเองหรือ
ผู ้สมัครอ่ืน หรือให้งดเว้นการลงคะแนนเลือกตั้ งให้แก่
ผูส้มคัรใดดว้ย 

ม.118 ผูใ้ดฝ่าฝืนมา.57 ม.60 ม.75 ม.89 หรือ ม.91 ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ สอง
หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก าหนด 10 ปี 

วธีิการดงัน้ี 
(1)จดัท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจดัเตรียมเพื่อจะ 
ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจค านวณเป็นเงิน
ไดแ้ก่ผูใ้ด 
(2)ให้ เสนอ ให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชน 
สมาคม มูลนิธิวดั สถาบนัการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือ
สถาบนัอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด
ราชกิจจานุเบกษา 

 

(3)ท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจดัให้มีมหรสพ
หรือการร่ืนเริงต่างๆ 
(4)เล้ียงหรือรับจะจดัเล้ียงผูใ้ด 
(5)หลอกลวง บงัคบั ขู่เข็ญ ใชอิ้ทธิพลคุกคามใส่ร้าย หรือจูง
ใจใหเ้ขา้ใจผดิในเร่ืองใดอนัเก่ียวกบัผูส้มคัรใด  

 



224 
 

ข้อกฎหมาย บทลงโทษ 
ม.58 ห้ามมิให้ผูส้มคัรจดัยานพาหนะน าผูมี้สิทธิเลือกตั้งไป
ยงัท่ีเลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือน ากลบัจากท่ีเลือกตั้ง หรือ
จดัใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งไปยงัท่ีเลือกตั้งหรือกลบัจากท่ี 

ม.119 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 58 ตอ้งระวางโทษจ าคุกตงัแต่ 1 
ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิ 

เ ลือกตั้ งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยหรือค่าจ้างซ่ึงต้อง เสีย
ตามปกติ 

เลือกตั้งมีก าหนด 5 ปี 

ม.60 หา้มมิใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีกระท าการ
ใดๆอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผูส้มัคร เวน้แต่เป็นการ
กระท าตามอ านาจหนา้ท่ี 

ม.118 ผูใ้ดฝ่าฝืนมา.57 ม.60 ม.75 ม.89 หรือ ม.91 ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่สอง
หม่ืนบาท ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก าหนด 10 ปี 

ม.61 หา้มมิใหผู้ใ้ดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ
ใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผูส้มัคร นับตั้ งแต่เวลา 
18.00 นาฬิกา ของวนัก่อนวนัเลือกตั้งหน่ึงวนัจนส้ินสุดวนั
เลือกตั้ง 

ม.121 ผูใ้ดผ่าผืนมาตรา 62 (2) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือปรับ
แห่งละหน่ึงพนับาท แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่กนัหรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ 

ม.81 ห้ามมิให้ผูใ้ดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู ้มี สิทธิ เลือกตั้ ง เพื่อจูงใจมิให้ไป
ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกระท าการใดๆ เพื่อมิให้ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้ง 

ม.127 ผูใ้ดฝ่าฝืนม.81 (1) ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี 
ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ สองหม่ืนบาท ถึง สองแสนบาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
ก าหนด 10 ปี 

ม.82 ห้ามมิให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดเรียก รับ หรือยอมจะรับ
เงิน ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 
เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ งหรืองดเวน้ไม่ลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหแ้ก่ผูส้มคัรใด 

ม.128 ผูใ้ดฝ่าฝืน ม.82 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือไม่เกิน หน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
   ในกรณีท่ีผูฝ่้าฝืนตามวรรคหน่ึง เป็นผูรั้บหรือยอมจะ
รับเงิน ทรัพยสิ์น หรือ 

 ประโยชน์อ่ืนใด ถ้าได้แจ้งถึงการกระท าดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมอบหมายก่อนหรือในวนัเลือกตั้งผูน้ั้นไม่ตอ้ง
รับโทษ 
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(ร่าง) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ...ระบุ
ส่ิงท่ีผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง และ ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง สามารถท าไดแ้ละท าไม่ไดร้ะหวา่งหาเสียงเลือกตั้งดงัน้ี  

 

ข้อกฎหมาย บทลงโทษ 

ม.48 (3)การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดโดยหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
ก า ร เ มื อ ง  แ ล ะ ต ามหลัก เ กณฑ์ แล ะ วิ ธี ก า ร ท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
      (4) ห้ามมิให้ผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองใชจ่้ายใน
การเลือกตั้งเกินจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดตาม 

มาตรา 128 ผูส้มคัรหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผูใ้ด
ฝ่าฝืนมาตรา 48 วรรคสามต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หน่ึงปีถึงหา้ปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง
หน่ึงแสนบาทหรือปรับเป็นจ านวนสามเท่าของ
จ านวนเงินท่ีเกินจ านวนเงินท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้ งประกาศก าหนด แล้วแต่ว่าจ  านวนใดจะ
มากกว่ากัน หรือทั้งจ  าทั้ งปรับ และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดหา้ปี 

วรรคหน่ึง ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายดงักล่าวใหร้วมถึงบรรดาเงิน
หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีบุคคลใด ๆ จ่ายหรือรับวา่จะจ่าย
แทนหรือน ามาให้ใช้โดยไม่ คิดค่าตอบแทนเพื่อ
ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยความยินยอม
ของผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองนั้นดว้ย ในกรณีท่ีน า
ทรัพย์สินมาให้ใช้ให้ค  านวณตามอัตราค่าเช่าหรือ
ค่าตอบแทนตามปกติในทอ้งท่ีนั้น ๆ 
 
 

 

มาตรา 52 หา้มมิให้ผูส้มคัรหรือผูใ้ดกระท าการอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดเพื่อจูงใจใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งใหแ้ก่ตนเอง หรือผูส้มคัรอ่ืน หรือใหง้ด
เวน้การลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัร ดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี  
(1) จดัท า ให ้เสนอให ้สัญญาวา่จะให ้หรือจดัเตรียม
เพื่อจะให ้ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจ
ค านวณเป็นเงินได ้แก่ผูใ้ด  
(2) ให ้เสนอให ้หรือสัญญาวา่จะใหเ้งิน ทรัพยสิ์น 
หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ 

มาตรา 124 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 17 มาตรา 52 มาตรา 56 
วรรคหน่ึง มาตรา 71 หรือมาตรา 84 ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืน
บาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก าหนดสิบปี  
ในกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา 52 และศาลมีค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้ลงโทษผู ้กระท าการฝ่าฝืน ให้ศาลสั่ง
จ่ายเงินสินบนน าจบัไม่เกินก่ึงหน่ึงจากจ านวนเงิน
ค่าปรับแก่ผูแ้จง้ความจบั 
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ข้อกฎหมาย บทลงโทษ 
วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ 
วดั สถาบนัการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบนั
อ่ืนใด  
(3) ท าการโฆษณาหาเสียงดว้ยการจดัใหมี้มหรสพ
หรือการร่ืนเริงต่าง ๆ  
(4) เล้ียงหรือรับจะจดัเล้ียงผูใ้ด  
(5) หลอกลวง บงัคบั ขู่เข็ญ ใชอิ้ทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย
ดว้ยความเทจ็ หรือจูงใจให้เขา้ใจผดิในคะแนนนิยม
ของผูส้มคัร 

น าจบั 

มาตรา 53 ห้ามมิให้ผูใ้ดหรือพรรคการเมืองใดเรียก
หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพื่อลง
สมัครรับเลือกตั้ งหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ งอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูส้มคัรอ่ืนหรือพรรคการเมือง
อ่ืนในการเลือกตั้ง และท าให้การเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไป
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
 

มาตรา 131 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 53 ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืน
บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

มาตรา 54 ห้ามมิให้ผูส้มคัรจดัยานพาหนะน าผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ งไปย ังท่ีเลือกตั้ งเพื่อการเลือกตั้ ง หรือน า
กลบัไปจากท่ีเลือกตั้ง หรือจดัใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งไปยงั
ท่ีเลือกตั้ง หรือกลบั 
 

มาตรา 132 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 54 วรรคหน่ึง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิ  

จากท่ีเลือกตั้งโดยไม่ตอ้งเสียค่าโดยสารยานพาหนะ
หรือค่าจา้งซ่ึงตอ้งเสียตามปกติ  
      ห้ามมิให้ผูใ้ดกระท าการตามวรรคหน่ึง เพื่อจูงใจ
หรือควบคุมให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนหรือไม่
ลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรใด 

เลือกตั้งมีก าหนดหา้ปี 

มาตรา 56 หา้มมิให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐใชต้  าแหน่งหนา้ท่ี
โดยมิชอบดว้ยกฎหมายกระท าการใด ๆ เพื่อเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัรหรือพรรคการเมือง 

มาตรา 124 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 17 มาตรา 52 มาตรา 56 
วรรคหน่ึง มาตรา 71 หรือมาตรา 84 ตอ้งระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืน
บาท 
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ข้อกฎหมาย บทลงโทษ 
 ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 
มาตรา 57 หา้มมิใหผู้ใ้ดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
โดยวิธีการใด ๆ แก่ผู ้สมัครหรือพรรคการเมือง 
นบัตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวนัก่อนวนัเลือกตั้ง
หน่ึงวนัจนส้ินสุดวนัเลือกตั้ง  
        ห้ามมิให้ผูใ้ดน าเขา้หรือแกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกบัการ
โฆษณาหาเสียงทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผูส้มัคร
หรือ 

มาตรา 134 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 57 มาตรา 60 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
 

พรรคการเมือง ภายในเจ็ดวนัก่อนวนัเลือกตั้ งจน
ส้ินสุดวนัเลือกตั้ง 
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เอกสารประกอบการสัมมนาสร้างความเข้าใจและจัดท า

แนวทางส่งเสริมชุมชนเข้มแขง็ในการเลือกตั้งสมานฉันท์

และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง 

โครงการวจิัยเชิงปฏิบตัิการชุมชนพลเมืองเข้มแขง็ 
 

ส ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ  
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ประชาธิปไตย คือ รูปแบบการปกครองท่ีประชาชนเป็นผูมี้อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมโดยส่วนรวมไม่ใช่ของคนใดคนหน่ึง ดงัวลีท่ีวา่ ประชำธิปไตย คือ กำรปกครอง

ของประชำชน โดยประชำชน และเพือ่ประชำชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกตั้ง เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีส าคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาชน

สามารถใชอ้ านาจผา่นการเลือกผูแ้ทนเขา้มาบริหารประเทศแทนตนได ้ดงันั้น หากประชาชนเลือกผูแ้ทนท่ีดี

ก็จะช่วยส่งเสริมให้บา้นเมืองเจริญรุ่งเรือง แต่หากเลือกผูแ้ทนท่ีไม่ดีไม่มีความสามารถบา้นเมืองก็จะมีแต่

ความลา้หลงัไม่พฒันา อาจเกิดปัญหาคอร์รัปชัน่ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม ระบอบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถถอดถอนผูแ้ทนนั้นๆได ้หาก

พบวา่มีการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือไม่ท าตามนโยบายท่ีสัญญาไวก้บัประชาชนก่อนการเลือกตั้ง ซ่ึงสะทอ้นให้

เห็นถึงการเป็นเจา้ของอ านาจสูงสุดของประชาชนในการปกครองประเทศ  ท่ีแตกต่างจากการปกครองใน

ระบอบอ่ืนท่ีประชาชนไม่มีสิทธิในการเลือกหรือแมแ้ต่ถอดถอนผูป้กครองท่ีไม่ดี  

 

 

 

 

โดย เพ่ือ 

ของ 

ผู้แทนด ี บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง 

ผู้แทนไม่ด ี บ้านเมืองไม่พฒันาและถอยหลงั 

อ านาจ 

ประชาชน 

 

อ านาจอธิปไตย 

ประชาธิปไตยคืออะไร 

 

ส ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ  

 

 

ประชาธิปไตยกบัการเลือกตั้ง 

 

ส ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ  
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หวัใจส าคญัของระบอบประชาธิปไตยคือการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบ ดงัท่ี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ไดก้ าหนดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองไวใ้น

หมวดท่ี 3 ของรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 มาตรา 41 บุคคลและชุมชนยอ่มมีสิทธิ 
(1) ไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามท่ี

กฎหมายบญัญติั 
(2) เสนอเร่ืองราวร้องทุกขต่์อหน่วยงานของรัฐและไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาโดยเร็ว 
(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเน่ืองจากการกระทบหรือการละเวน้การกระท าของขา้ราชการ 

พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา 42 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องคก์ร ชุมชน หรือ

หมู่คณะ  
การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญัติแห่ง

กฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนหรือเพื่อการป้องกนัหรือขจดัการกีดกนัหรือการผกูขาด 
มาตรา 43 บุคคลและชุมชนยอ่มมีสิทธิ 
(1) อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนั 
  ดีงามทั้งของทอ้งถ่ินและของชาติ 
(2) จดัการ บ ารุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความ 
        หลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืตามวธีิการท่ีกฎหมายบญัญติั 
(3) เขา้ช่ือกนัเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอนัจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
        หรือชุมชน หรืองดเวน้การด าเนินการใดอนัจะกระทบต่อความเป็นอยูอ่ยา่งสงบสุขของ     
        ประชาชนหรือชุมชนและไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งน้ีหน่วยงานของรัฐตอ้ง    
        พิจารณาขอ้เสนอแนะนั้นโดยใหป้ระชาชนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพิจารณาดว้ยตาม  
        วธีิการท่ีกฎหมายบญัญติั 
(4)   จดัใหมี้ระบบสวสัดิการของชุมชน 

 

  สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะร่วมกบัองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินหรือรัฐในการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

มาตรา 44 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ  
การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

ท่ีตราข้ึนเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

รูปแบบการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 

 

ส ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ  
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มาตรา 45 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกนัจดัตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจาก สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว ระบอบ
ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพได้ พลเมืองในชาติจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีด้วย ดังท่ี  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคนไทยไว ้ใน
หมวดท่ี 4 ของรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มาตรา 50 บุคคลมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(1) พิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
(2) ป้องกนัประเทศ พิทกัษรั์กษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 

รวมทั้งใหค้วามร่วมมือในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(3) ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
(4) เขา้รับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบงัคบั 
(5) รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไม่กระท าการใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

แตกแยกหรือเกลียดชงัในสังคม 
(7) ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอยา่งอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็น

ส าคญั 
(8) ร่วมมือและสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวฒันธรรม 
(9) เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
(10) ไม่ร่วมมือหรือสนบัสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

 

พลเมือง มาจากค าวา่ “พละ” บวกกบัค าวา่ “เมือง” ท าให้พลเมือง หมายถึงผูท่ี้เป็นพละก าลงัให้แก่

บา้นเมือง ดงันั้น พลเมืองจะตอ้งสามารถปฏิบติัตวัให้เป็นประโยชน์แก่สังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยสามารถส่งเสริมประชาธิปไตยไดห้ลายประการ เช่น โดยการเคารพกฎหมาย และโดย

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การติดตามตรวจสอบ การเป็นผูมี้จิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของ

สังคม เป็นตน้     

 

 

พลเมืองคืออะไร 

 

ส ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ  
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กล่าวโดยสรุป พลเมือง คือ คนท่ีมีจิตส านึกความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและสังคม

โดยไม่เป็นภาระให้กบัผูอ่ื้น แต่ในทางกลบักนั คือผูท่ี้เป็นก าลงัของบา้นเมืองรวมตวักนัท าเร่ืองดีๆ เพื่อ

ช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน และมีส่วนร่วมกบัสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขส่วนรวม พลเมือง จึงตอ้งมี

ส านึกรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยั มีเหตุผล มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิตวัเองและผูอ่ื้น เคารพความแตกต่าง 

เป็นตน้ (ศุภณฐั เพิ่มพูนววิฒัน์, 2558)  

 
 

เม่ือการเลือกตั้งเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปกครอง การเลือกผูแ้ทนท่ีดี จึงเป็นเป้าหมายสูงสุดท่ีจะน าพา

สังคมสู่ความรุ่งเรือง อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัการเลือกตั้งมีการแข่งขนัสูง ก่อใหเ้กิดการ “ลงทุน” ทางการเมือง

และน าไปสู่ปัญหาการ “ถอนทุนคืน” ส่งผลใหเ้กิดความแตกแยกของคนในสังคม และกระทบกบัการพฒันา

สังคมในภาพรวม 

ดังนั้ น เพื่อให้ได้ผูแ้ทนท่ีดี พลเมืองจึงควรเลือกผูแ้ทนด้วยเหตุผล ยึดความสามารถ มากกว่า

ทรัพยสิ์นเงินทอง ตระหนกัถึงผลลพัธ์ในระยะยาว นอกจากนั้น พลเมืองจะตอ้งติดตามตรวจสอบผลการ

ท างานของผูแ้ทนท่ีเลือก รวมทั้งมีส่วนร่วมคิด ร่วมเสนอแนวทางการบริหารต่อผูแ้ทน ตลอดจนหาทาง

จดัการกบัผูแ้ทนท่ีทุจริต เป็นตน้  ส่ิงเหล่าน้ีคือบทบาทของพลเมืองในการสร้างการเมืองท่ีดีสมานฉนัท ์และ

ส่งเสริมประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง  

 

 

พลเมืองดี บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง 

ไม่มพีลเมือง บ้านเมืองไม่พฒันาและถอยหลงั 

พลเมืองกบัการเลือกตั้งสมานฉันท์ 

 

ส ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ  
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การเลือกตั้งสมานฉนัทจ์ะเกิดไดก้็ดว้ยความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ใช่เพียงนกัการเมือง หรือผูส้มคัร
เท่านั้นท่ีจะตอ้งพึงระวงัการให้หรือสัญญาวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ตลอดจนการใช้จ่ายเงินเพื่อซ้ือ
เสียง แต่พลเมืองสามารถร่วมกนัสนบัสนุนการเลือกตั้งสมานฉนัท ์โดยการปฏิเสธท่ีจะรับและไม่เรียกร้อง
เงินหรือส่ิงของจากผูส้มคัร 
 

 

 

 

 

 

 

พลเมือง เลือกตั้ง 

พลเมือง+ไม่ซ้ือเสียง เลือกตั้ง 

ไม่มพีลเมือง เลือกตั้ง 

ซ้ือเสียง เลือกตั้ง 

สมานฉันท์ 

ขัดแย้ง 
ไม่สมานฉันท์ 

ขัดแย้ง 
 

แบ่งฝัก 
แบ่งฝ่าย 

บ้านเมือง 
เจริญรุ่งเรือง 

เลือกตั้งสมานฉันท์เกดิได้จริงไหม 

 

ส ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ  
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ไม่ซ้ือสิทธิ – ขายเสียง 
ข้อดี 

 
ประชาชน 

ผู้สมัคร 

ชุมชน 

ข้อเสีย 

• ได้ผู้น าทีด่ี สุจริตไม่เป็นทาสเงิน 

• ไม่ต้องตกอยู่ใต้อทิธิพลของเงิน 

• มีศักดิ์ศรีมีอสิระเสรีภาพในการเลือกผู้น า 

• กล้าตรวจสอบการท างานของผู้แทน 

• ภาคภูมิใจ 

 

• ไม่ได้เงินหรือส่ิงของจากผู้สมัคร 
ช่วงหาเสียง 

• ขอให้ช่วยเร่ืองส่วนตัวไม่ได้ต้องเป็นเร่ือง
ส่วนรวมเท่าน้ัน 

• ยงัยดึติดกบัตัวบุคคลเดิมแม้ไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียง 

 
 

 

 

• คนดี คนเก่ง แต่ไม่มีเงินกม็ีสิทธิเป็น
ผู้น าได้ 

• แข่งขันกนัด้วยนโยบาย และความรู้
ความสามารถ 

• รู้แพ้ รู้ชนะ 

 

• ชุมชนสมานฉันท์ มีความรัก ความ
สามัคคี  

• ชุมชนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม 
• การบริหารและพฒันาเต็มเม็ดเต็ม

หน่วย  
• เกดิประโยชน์สุขแก่ชุมชนในระยะยาว 
• ถูกยกย่องว่าเป็นชุมชนต้นแบบ 

 

• ต้องใช้เวลาท าความเข้าใจ  

• ต้องปรับเปลี่ยนวธีิคิดและพฤติกรรม 

• ชุมชนเคยชินและไม่เช่ือว่าจะท าได้จริง 
 

 

• กลวัว่าจะไม่ได้รับเลือกตั้ง 

• กลวัว่าคนอ่ืนจะแจกเงิน (ซ้ือเสียง) 
และได้รับเลือกตั้ง 

• ถ้าไม่มคีวามรู้ ความสามารถหรือ
นโยบายดีๆ จะเป็นจุดอ่อน  
 

ใบควำมรู้ที ่1 โครงกำรเลือกต้ังสมำนฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง 

 

ทางเลือกที่ 1 

จัดท าโดยส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า 
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ทางเลือกที่ 2 
ข้อดี 

 ประชาชน 

ผู้สมัคร 

ชุมชน 

ข้อเสีย 

• ได้เงินและของฟรีช่วงการหาเสียง 

• ฉวยโอกาสเรียกร้องเงินหรือความ
ต้องการจากผู้สมัคร 

• มีอ านาจเหนือผู้สมัคร  
(ไหว้ประชาชน) 

 

• ได้เงนิหรือของมาเร็ว แต่กห็มดเร็ว  
ไม่ยัง่ยืน 

• ต้นเหตุท าให้มผู้ีน าทีม่าจากการซ้ือ
เสียงทุจริต 

• ตกเป็นทาสเงนิ ไม่มอีสิรภาพในการ
ตดัสินใจ 

• ถูกตราหน้าว่าเงนิไม่มา กาไม่เป็น 

• ผดิกฎหมายต้องถูกจ าคุกและปรับ 

 

• ไม่ต้องเก่งแต่มีเงินก็เป็นผู้น าได้ 

• คิดว่าได้คะแนนเสียงแน่ๆ 

• มั่นใจในการเลือกตั้งมากขึน้ 

 

 

• อยู่แบบเดิมๆ กไ็ม่เดือดร้อนมาก 

• อาจได้ของฟรีจากการหาเสียง  
แต่เป็นแค่ระยะส้ัน 

• เงินสะพดั 

• ผู้สมัครหลายคนมาหาและเคารพเรา 
 

 

 
• แบ่งฝัก แบ่งฝ่าย ขดัแยง้ในชุมชน 
• สูญเสียผลประโยชน์มหาศาลและยาวนาน 
• ไดผู้น้  าท่ีไม่ซ่ือสัตยสุ์จริตตั้งแต่ตน้ 
• อาจเกิดการคอร์รัปชัน่ในการพฒันาชุมชน 
• ดอ้ยพฒันากวา่ชุมชนท่ีไม่ซ้ือสิทธ์ิ 
• ถูกตราหนา้วา่เป็นโรคร้อยเอ็ด 
 

 

 

• ใช้เงนิมากกว่าปกต ิ

• ไม่แน่ใจว่าจะได้รับเลือก 

• จ ายอมต้องให้เงนิหรือส่ิงของแก่ชาวบ้านแม้
ใจไม่ต้องการจะจ่าย    

• ผดิกฎหมาย 

• แพ้ไม่เป็น 
 

ใบควำมรู้ที ่2 โครงกำรเลือกต้ังสมำนฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง 

 

ซ้ือสิทธิ – ขายเสียง 

จัดท าโดยส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า 
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ประกาศอ าเภอเมืองร้อยเอด็ เร่ือง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2561 จัดท าโดยส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า 

ไม่ท าอะไรเลย !!! 
ข้อดี 

ประชาชน 

ผู้สมัคร 

ชุมชน 

ข้อเสีย 

• ยงัมีชีวติอยู่ได้
• ไม่เหน่ือย  ไม่เสียเวลาเข้าร่วมกจิกรรม

ต่างๆ

• อาจได้รับเงินหรือผลประโยชน์จาก
ผู้สมัครเหมือนเดิม

• ไม่รับประกนัว่าจะได้ผู้น าทีม่ี
ความสามารถเพราะยงัมีการซ้ือเสียงอยู่

• ต้องรอให้มีการเลือกตั้งใหม่ ถึงจะได้
เงินหรืออาจไม่ได้เลย

• อนาคตของลูกหลานกจ็ะถอยหลงัเข้า
คลอง

• สบายๆหาความสุขให้ตนเองได้ตามปกติ

• ไม่ต้องคิดนโยบายทีชุ่มชนต้องการ
อยากท าอะไรก็ท า (ตามใจฉัน)

• ไม่ต้องพฒันาตนเอง อยู่แบบนี้
กไ็ด้รับเลือกตั้ง

• อยู่แบบเดิมๆ กไ็ม่เดือดร้อนมาก

• ไม่ต้องปรับตัวกบัเร่ืองใหม่

• ใช้ความสัมพนัธ์ส่วนตัว เรียกร้องเร่ือง

ส่วนตัวได้

 

• ขัดแย้ง ความไม่สามัคคียงัคงอยู่
• ความไม่เสมอภาคยงัคงอยู่
• ความไม่ยุติธรรม เหล่ือมล า้ยังคงอยู่
• ชีวติความเป็นอยู่ล าบากส่งไปถึงลูกหลาน

ตลอดไป

• อาจต้องจ่ายเงินเพิม่เร่ือยๆเพ่ือประกนั
ให้ได้รับเลือกตั้ง

• เส่ียงต่อการกระท าผดิกฎหมาย

• คนดี ไม่อยากเข้ามาท างานให้ชุมชน

ใบควำมรู้ที ่3  โครงกำรเลือกต้ังสมำนฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขำยเสียง 

ทางเลือกที่ 3 
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