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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของผูพิ้การท่ีมีต่อกระบวนการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของผูพิ้การในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร  ตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขการมีส่วนร่วมของผูพิ้การในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
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เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างผู ้พิการ 
ท่ีจดทะเบียน ณ สํานกัส่งเสริมและพิทกัษค์นพิการและสํานกังานพฒันาสังคมและความมัน่คง 
ของมนุษย ์  ประกอบดว้ย   ผูพิ้การทางการมองเห็น   ผูพิ้การทางกายและการเคล่ือนไหว และ 
ผูพิ้การทางการไดย้ินและส่ือความหมายท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล               
(นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ)  จาํนวน 396 คน   ขอ้มูลท่ีไดน้าํมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ และวิเคราะห์ถดถอยพหุ
แบบขั้นตอน    
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ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  การรับรู้ในสิทธิและหน้าท่ีเก่ียวกบักระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม คือ อาย ุ สถานภาพการสมรส ระดบั
การศึกษา  การประกอบอาชีพหลกั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ภูมิลาํเนาปัจจุบนั และประเภทความพิการ
ของผูพิ้การ คือ  ผูพิ้การทางการไดย้ินและส่ือความหมาย ปัจจยัดงักล่าวสามารถร่วมกนัอธิบาย
ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นน้ีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 2.  การติดตามขอ้มูลข่าวสารในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ภาพรวม
อยูใ่นระดบั ปานกลาง(ร้อยละ39.4) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.927 ปัจจยั 
ท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมดา้นน้ี  คือ  รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ประเภทความพิการของผูพิ้การ  
การประกอบอาชีพหลกั  และภูมิลาํเนาปัจจุบนั   ปัจจยัทั้งส่ีสามารถร่วมกนัอธิบายระดบัการมีส่วน
ร่วมดา้นน้ีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 3.  การแสดงความคิดเห็นในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยูใ่นระดบั
นอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 43.4)  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.82 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.925 ปัจจยัท่ีมีผล 
ต่อดา้นน้ี  คือ  การประกอบอาชีพหลกั  ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ภูมิลาํเนาปัจจุบนั 
อาย ุ และประเภทความพิการของผูพิ้การ   ปัจจยัทั้งหกสามารถร่วมกนัอธิบายระดบัการมีส่วนร่วม
ดา้นน้ีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 4.  การมีส่วนร่วมของผูพิ้การกบักระบวนการเลือกตั้งในการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งในฐานะ
ผูมี้สิทธิในการเลือกตั้งดา้นการไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการ
ทัว่ไปทุกคร้ัง  ภาพรวมพบว่า  กลุ่มตวัอย่างผูพิ้การไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยูใ่นระดบั 
ท่ีต ํ่า (ร้อยละ 64.1)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในดา้นน้ี คืออาย ุระดบัการศึกษา การประกอบ
อาชีพหลกั  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   ภูมิลาํเนาปัจจุบนั  และประเภทความพิการของผูพิ้การ  คือ  
ผูพิ้การทางการมองเห็นและผูพิ้การทางกายการเคล่ือนไหว ปัจจยัดงักล่าวสามารถร่วมกนัอธิบาย
ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นน้ีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้นการไปใชสิ้ทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคร้ังหลงัสุด (6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2548)  ภาพรวมพบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งผูพิ้การไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดบัท่ีสูง (ร้อยละ 55.3)   ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมในดา้นน้ี  คือ  อาย ุ   ระดบัการศึกษา   การประกอบอาชีพหลกั  และประเภทความ
พิการของผูพิ้การ คือ ผูพิ้การทางการมองเห็นและผูพิ้การทางกายและการเคล่ือนไหว ปัจจยัดงักล่าว 
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สามารถร่วมกนัอธิบายระดบัการมีส่วนร่วมดา้นน้ีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางการแก้ไขท่ีไดจ้ากผลการวิจยัโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย
แบ่งเป็นประเดน็ตามประเภทของผูพิ้การไดด้งัน้ี 

ผูพิ้การทางการมองเห็น คือ การเดินทางไปยงัหน่วยเลือกตั้งแต่ละเขตพื้นท่ี การเขา้คูหา
เลือกตั้ง การกากบาทบตัรเลือกตั้ง การขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และวิธีการเลือกตั้ง ไม่ทราบขอ้มูลผูส้มคัรรับเลือกตั้ง และขาดการ
สนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐในเร่ืองสิทธิขั้ นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
แนวทางการแกไ้ขคือ  จดัให้มีอุปกรณ์เสริมท่ีเป็นอกัษรเบรลล์ทุกหน่วยเลือกตั้งเพ่ือใชป้ระกอบ
บตัรทาบ และจดัเจา้หนา้ท่ีช่วยดูแลหรือคนช่วยนาํทางและช่วยในการหยอ่นบตัรเลือกตั้งลงกล่อง 
ควรมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้ผูพิ้การทางการมองเห็น
ไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงระบอบประชาธิปไตยให้มากข้ึน และจดัให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัส่ิง
อาํนวยความสะดวกแก่ผูพิ้การทางการมองเห็น โดยอนุญาตจดัให้มีพาหนะบริการรับ-ส่งไปยงั
หน่วยเลือกตั้งเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือว่าผิดกฎหมาย หรือจดัตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ีเป็นศูนยก์ลาง
เฉพาะสาํหรับผูพิ้การทางการมองเห็น 

ผูพิ้การทางการได้ยินและส่ือความหมาย  คือ ขาดความรู้ความเขา้ใจในวิธีการเลือกตั้ ง  
ไม่ทราบขอ้มูลผูส้มคัรเน่ืองจากไม่สามารถเขา้ใจส่ือความหมายในการปราศรัยและการหาเสียง 
และการติดต่อส่ือสาร     แนวทางการแกไ้ข คือ จดัทาํส่ือพร้อมมีวิทยากรล่ามภาษามือไปบรรยาย
ให้ผูพิ้การทางการได้ยินและส่ือความหมายฟัง เพ่ือให้เข้าใจในกระบวนการเลือกตั้ งสมาชิก  
สภาผูแ้ทนราษฎรอยา่งละเอียด  ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวและผูส้มคัรรับเลือกตั้งช่วยประชาสัมพนัธ์ให้
เขา้ใจในการใช้สิทธิเลือกตั้ งและแนะนําให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ งโดยมีล่ามแปลภาษามืออธิบาย
ประกอบหรือจัดทําเอกสารหนังสือภาพประกอบเพ่ือแนะนําให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

ผูพิ้การทางกายและการเคล่ือนไหว คือ การเดินทางไปยงัหน่วยเลือกตั้ง การเขา้คูหาเลือกตั้ง 
การกากบาทบตัรเลือกตั้ง การหยอ่นบตัรลงกล่องบตัรเลือกตั้ง ขาดความรู้ความเขา้ใจในวิธีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและวิธีการเลือกตั้ง แนวทางการแกไ้ขคือ จดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอย
อาํนวยความสะดวกผูพิ้การท่ีกากบาทบตัรเองไม่ได ้หรือจดัอุปกรณ์เสริมเพ่ือช่วยให้การกากบาท
บตัรเลือกตั้งไดส้ะดวกยิง่ข้ึน ใหเ้จา้หนา้ท่ีช่วยเหลือในการหยอ่นบตัรลงกล่องหรือจดัตาํแหน่งการ
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วางกล่องใส่บตัรเลือกตั้งในลกัษณะเป็นแนวระนาบกบัพ้ืนเพ่ือความสะดวกในการหย่อนบตัร
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากยิง่ข้ึน จดัทางเขา้คูหาใหเ้รียบและไม่มีส่ิงกีดขวาง จดัทาํทางลาดสาํหรับ
เกา้อ้ีเขน็  จดัความกวา้งของคูหาใหเ้กา้อ้ีเขน็เขา้ไดโ้ดยมีความกวา้งอยา่งนอ้ย 1 เมตร  จดัโต๊ะวาง
บตัรให้มีขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ไม่มีส่ิงกีดขวางใตโ้ต๊ะ และควรจดัเจา้หน้าท่ี
ช่วยเหลือผูพิ้การตามความตอ้งการ  และจดัใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูพิ้การโดยอนุญาต
จดัใหมี้พาหนะบริการรับ-ส่งไปยงัหน่วยเลือกตั้งเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือวา่ผิดกฎหมาย หรือจดัตั้ง
หน่วยเลือกตั้งท่ีเป็นศูนยก์ลางเฉพาะสาํหรับผูพิ้การทางกายและการเคล่ือนไหว 

 

*********************** 
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 The purposes of this research were to find out the level of participation of the disabled in 
the process of Members of Parliament election according to Thai Constitution B.E.2540 factors 
affecting the participation and problems, obstacles and how to solve those problems. 

 The data were collected by means of using questionnaire and interview of the disabled 
registered at the Bureau of the Empowerment for Persons with Disabilities and at the Ministry of 
Social Development and Human Security who were living in Bangkok, Nonthaburi, 
Pathumthanee and Samuthprakarn . The disabled included those who were blind,deaf and those 
with physical defects . The data were analyzed by using percentage , mean , standard deviation , 
chi-square and multiple requestioning .  

 The results revealed the followings : 

 1. The disabled knew they had right and duty to elect the MPs at the average level. 
Factors concerning the participation were age, marital status, education, career, monthly income 
and the present residence. The deaf participated statistically significantly at .05 

 2. The disabled got information about the election about 39.4 % ; mean at 3.20 an S.D. at 
0.927. The factors concerning the participation were monthly income, career, kinds of disability 
and the present residence. These four factors explained the level of participation statistically 
significantly at .05 
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 3. The disabled expressed their opinions about the process of election at the least (43.4 
%), mean at 1.82 and S.D. at 0.925. The factors concerning the participation were career, 
education, monthly income, the present residence, age, and kinds of disability. These six factors 
explained the level of this participation statistically significantly at .05 

   4. The disabled balloted at a rather low level (64.1 %) The factors concerning were age, 
education, career, monthly income, the present residence, blindness and physical defects These 
factors explained this level of participation statistically significantly at .05. From the latest 
election (6 February B.E. 2548) the disabled participated in the election at a higher level (55.3 
%). The factors concerning were age, education, career, blindness and physical defects. These 
factors explained this level of participation statistically significantly at .05 

 Problems, obstacles and methods to solve the problems concerning were ranged from the 
most to the least and for each kind of disability as follows : 

 The blind had difficulty traveling to the place of election and going into the polls, 
marking the ballot paper, lacking knowledge of process and method of election,not having 
enough information about the candidates, and not getting  enough support from the government. 
In order to solve such problems, it was suggested that the blind be provided the Braille in each of 
the polls and an assistant to help them put the ballot into the ballot box more campaign be made 
and they be provided more facilities such as transportation or even be provided a special election 
center. 

 For the deaf, they lacked knowledge of electing, didn’t have enough information about 
the candidates since they couldn’t hear. It was suggested that they be provided more information 
or documents about the election or more interpreters to help.   

 For the ones with physical defects, they had the same problems as the two mentioned 
before. In order to solve those problems, there should be more assistants to help them ballot for 
those who couldn’t mark the ballot paper themselves and help them put the ballot in the ballot 
box. The pats into the polls should be smooth or a bit slope and wide enough for the wheel chair. 
The table in the polls should be at least 80 centimeters wide. If possible, there should be a special 
election center with all facilities needed for them. 

*********************** 


