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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภา
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตอ าเภอโนนไทยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 395 คน เครื่องมือที่ใช้                        
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้                             
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test แบบ 
Independent samples และ F-test (one way ANOVA)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.) 
กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.24) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัคร ด้านนโยบายพรรค และภาพลักษณ์
ของพรรคที่สังกัดอยู่ในระดับมาก แต่ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
อยู่ในระดับน้อย 

2. ประชาชนที่มีเพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส) กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันและประชาชน
ที่มีอายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา 
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการวิจัยน าไปสู ่แนวทางการพัฒนาการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั ้งของประชาชน 
ทางด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครในการเลือกผู้สมัครที่ซื่อสัตย์  สุจริต ไม่โกงกินเข้าถึงได้ง่าย 
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ชอบช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน ทางด้านนโยบายพรรคและภาพลักษณ์ของ
พรรคที่สังกัด เป็นพรรคมีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป มีชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์
ในทางท่ีด ี
 
ค าส าคัญ: การเลือกตั้ง,  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,  ความคิดเห็นต่อการเลือกตั้ง 
 
Abstract 

The purpose of this research was 1) to study of the effective factors to election 
the House of Representatives in case study: Non Thai District Nakhon Ratchasima 
Province, 2) to compare of The effective factors to election the House of 
Representatives in case study: Non Thai District Nakhon Ratchasima Province, 3) to 
study of improvement voting of the public in Non Thai District that divided by personal 
factors. The population were the public in Non Thai District, Nakhon Ratchasima 
Province. Determining size of sampling group by used calculation of TARO YAMANE is 
earn the sampling group for 395 persons, the tool that using to collect the data is the 
questionnaire of rating scale, the statistic to analyze the data such as percentage, 
means, standard deviation, t-test of Independent Samples and F-test (One way - 
ANOVA) 

The result found that;  
1. The public opined to the effective factors to election the House of 

Representatives in case study: Non Thai District Nakhon Ratchasima Province in overall 
was in a medium level ( x =3.24) when consider by side is found that personal 
qualification of the nominee in policy of party and image of party was in a much level 
and beneficial or compensation, relationship to the nominee was in a low level  

2. The public who has differed gender has opinion to the effective factors to 
election the House of Representatives in case study: Non Thai District Nakhon 
Ratchasima Province in overall and by side is differed and the public who has differed 
age has opinion to the effective factors to election the House of Representatives in 
case study: Non Thai District Nakhon Ratchasima Province in overall and by side is not 
differed 

3. The research result is lead to improvement method for voting of the public; 
for the personal qualification of the nominee as honesty, non-corrupt, accessible, be 
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politeness and can solve the problems for community. For policy and image of party 
that is under; the party has recognized success from the public, be well-known or good 
image. 
 
Keywords: Election, Nominee, Opinion of election 
 
บทน า 
 ประเทศไทย เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ซึ่งการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยนั้น เป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองที่อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชนประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองประเทศ แต่ในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนทุกคน จะท าหน้าที่เป็น
ผู้ปกครองตนเองโดยตรง จึงต้องใช้ระบบตัวแทน โดยให้ประชาชนเลือกตั้งผู้แทนไปท าหน้าที่แทน
ตนเองแบบมีเงื่อนไขในระยะเวลาคราวละสี่ปี หากหากปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีขาดประสิทธิภาพ ก็จะเลือก
คนอ่ืนที่ดีกว่าในครั้งต่อไป ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย ยึดหลักการส าคัญ 6 ประการ                                 
1) หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน หมายความ
ว่า อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของปวงชน การปกครองต้องเป็นของประชาชน และเพ่ือ
ประชาชน 2) หลักเสียงข้างมากแต่คุ้มครองเสียงข้างน้อย หมายความว่า การตัดสินใจนโยบายส าคัญ 
ยึดถือเสียงข้างมากของส่วนใหญ่เป็นหลัก แต่ทั้งนี้ก็เพ่ือคุ้มครองสิทธิของเสียงข้า งน้อย 3) หลักการ
ปกครองโดยกฎหมาย หมายความว่า ประชาชนทุกคนต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
คุ้มครอง โดยที่ทุกคนได้รัยความยุติธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกัน  4) หลักสิทธิและเสรีภาพ คือ 
ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 5) หลักความเท่าเทียมกัน ถือว่าประชาชนทุกคนมี
ความเท่าเทียมกันในทุกโอกาส ไมเลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ ผิว ศาสนา ขนชั้น เรียกว่าไม่ล าเอียง
เลือกที่รักมักท่ีชัง 6) หลักเหตุผล คือการฟังเหตุผลของกันและกัน เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 

รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน 
การเมืองไว้อย่างชัดเจนว่า ให้เน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมากกว่าที่จะเป็น
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน นั่นหมายความว่า ก าหนดให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การเมืองการปกครองในทุกขั้นตอน เช่น ก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน การที่
ประชาชนมีสิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลงประชามติและท า
ประชาพิจารณ์ได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิลงนามเพ่ือถอดถอนบุคลากรระดับสูง รวมถึงเน้น
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาททาง 
การเมืองของตน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพ่ือการแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์ 
ประโยชน์แก่สังคมของตน (จักษ์ พันธ์ชูเพชร, 2549 : 359-360) ซึ่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 ได้
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ก าหนดบทบาทของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองซึ่งสะท้อนเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบัน
ได้อย่างชัดเจนที่ว่า มาตรา 44 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ มาตรา 
45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560: 
12) มาตรา 164 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อ ร้องขอต่อ
ประธานวุฒิสภาเพ่ือมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งได้  มาตรา 165 ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 61) รวมถึงยังมีการกระจายอ านาจ
การปกครองไปสู่ส่วนท้องถิ่นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นมากข้ึน ดัง มาตรา 287 ประชาชน
ในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีวิธีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย ยัง รวมถึงที่ว่า ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องรายงานการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 115) เป็นต้น ถึงแม้ในปัจจุบันนี้กฎหมายจะ
ก าหนดบทบาทของประชาชนไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ ตามหาใช่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะ
เข้าใจอย่างถี่ถ้วนในบทบาทของตนเองที่เขียนไว้ ในรัฐธรรมนูญนั้นๆ การเข้าไปมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองของประชาชนจะมากหรือน้อยนั้น ย่อมสะท้อนถึงผู้น าประเทศ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
รวมถึงสถานศึกษาด้วยว่ายังขาดการให้ความรู้ ทางการเมืองที่ถูกต้องให้กับประชาชน ส่วนผู้ที่เข้าไป
เป็นตัวแทนประชาชนยังด าเนินแนวคิดในการ ผูกการเมืองติดกับทุนนิยม เอาวัตถุสิ่งของเพียงเล็กน้อย
เพ่ือแลกผลประโยชน์ของประชาชนทั้งชาติ อยู่เช่นเดิม จะเห็นได้อย่างชัดเจนก่อนการเลือกตั้งแทบ
ทุกครั้ง นั่นก็คือ การซื้อเสียง จนกลายเป็น ค่านิยมที่ผิดๆ ของประชาชนไปโดยปริยาย ซึ่งก่อนการ
เลือกตั้งมักจะได้ยินค าพูดที่ว่า “เงินไม่มา กาไม่เป็น” ซึ่งโดยทั่วไปไม่ว่าในกรุงเทพมหานครหรือ
ต่างจังหวัด สิ่งเหล่านี้จะเป็นบทสรุปของประชาธิปไตยแบบไทยๆ หรือไม่ไม่มีใครคาดการณ์ได้ ถึง
อย่างไรทั้งปัจจัยด้านการศึกษา ด้านบทบาทของผู้น า (บวรศักดิ ์อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, 2548: 
66) ทั้งปัจจัยด้านเงิน ย่อมไม่ใช่สิ่งชี้ขาดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนน้อยหรือมากได้  แต่ยังพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ยังมีประเด็นด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านนโยบาย
ของผู้สมัคร ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้สมัคร ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งถือ
เป็นปัจจัยส าคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยมีปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางด้าน
การเมือง ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านผลประโยชน์
หรือผลตอบแทนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อ าเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตอ าเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประชาชนที่มี เพศต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.) 
กรณีศึกษา: อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ต่างกัน 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
กรณีศึกษา: อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดตัวแปรที่ท าการวิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได ้

 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ปัจจัยด้านนโยบายของผู้สมัคร ปัจจัยด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้สมัคร และ 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร 
 ตัวแปรตาม คือ การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตพ้ืนที่อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรคือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 31,065 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ใน
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน่ 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 395 คน ที่ระดับความเชื่อถือ เท่ากับร้อยละ 95 หรือระดับนัยส าคัญ 0.05   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บข้อมูลระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561  
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลง

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา 

อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักการ
บริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดีเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
 2.  สร้างแบบสอบถาม แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุม
กับความมุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา
แก้ไขภาษา เนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพ่ือให้เกิดความเข้าใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าเพิ่มเติม 
 4.  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

5.  น าแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  
 6.  จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC: Index of Item Objective congruence) 

2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
(Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .97 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรที่ศึกษาจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ t-test และ F-test  (One way ANOVA)   
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิง         

คิดเป็นร้อยละ 57.22 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ระหว่าง 46 – 55 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 31.65 ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาประถมศึกษา      
คิดเป็นร้อยละ 37.22 อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็น
ร้อยละ 30.38 และรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.86  
 2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.24) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านนโยบายพรรคและภาพลักษณ์ของพรรคที่สังกัดอยู่ในระดับมาก       
( x = 4.32) ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00) ด้านความสัมพันธ์                  
กับผู้สมัครอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.42) และด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนอยู่ในระดับน้อย                          
( x = 2.24) ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 

 1) ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัคร ในภาพรวมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
( x =4.00) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โกงกิน 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ( x = 4.58) รองลงมามีผลงานทางการเมืองที่เห็นเด่นชัด เช่น มีผลงาน
ช่วยเหลือท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัด ( x = 4.51) และเป็นผู้ที่เข้าถึงได้ง่าย ชอบช่วยเหลือ และแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของชุมชน ( x =4.47) 

 2) ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( x =2.24) โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ท่านได้รับการเอ้ือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้สมัครทั้ง
ที่ท่านได้รับโดยตรง และที่ชุมชนได้รับ ( x = 2.94) รองลงมา ผู้สมัครเป็นผู้ที่บริจาคเงินสิ่งของให้แก่
ชุมชน และท้องถิ่น ( x = 2.77) และท่านเคยได้รับแจกสิ่งของจากผู้สมัครและได้รับความช่วยเหลือ    
( x =2.42) 

 3) ด้านนโยบายพรรคและภาพลักษณ์ของพรรคที่สังกัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                       
( x = 4.32) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ชื่อเสียง หรือภาพลักษณ์ในทาง
ที่ดีของพรรค เช่น ความสามัคคีภายในพรรค คุณภาพของ สส. ภายในพรรค ( x = 4.60) รองลงมา 
ประวัติทางการเมืองอันยาวนานของพรรค ( x = 4.58) และนโยบายพรรคที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน โดยทั่วไป ( x =2.52) 

 4) ด้านความสัมพันธ์กับผู้สมัคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.42) โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ผู้สมัครได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน และชุมชน ( x = 3.81) รองลงมา ผู้สมัครมีอัธยาศัยดี จริงใจต่อหน้าและลับหลังกับท่าน 
และชุมชน ( x = 3.44) และผู้สมัครได้บริจาคทรัพย์ในกิจกรรมสาธารณะแก่ชุมชน ( x = 3.11) 
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3. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลจากการศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของ

ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตรา พรหมชุติมา (2541) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเมืองและพฤติกรรม
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนที่ผ่านมา สิ่งที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเมืองของ
ประชาชนที่พิจารณาได้ดังนี้ 1) ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติส่วนตัว
ของผู้สมัคร เช่น ความรู้ ความสามารถ ความชื่อสัตย์สุจริต การให้อามิสสินจ้างแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนท าให้ประชาชนไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งเช่นกัน 2) ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทของพรรคการเมือง ได้แก่ ความศรัทธาในชื่อเสียงพรรค 
ความนิยมในตัวหัวหน้าพรรค นโยบายของพรรคการเมือง รวมทั้งบทบาทของพรรคในด้านการเมือง 
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งการมีพฤติกรรมการเมือง 
 1) ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัคร ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โกงกิน ไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีผลงานทางการเมืองที่เห็นเด่นชัด เป็นผู้ที่เข้าถึงได้ง่าย ชอบช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน  

 2) ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทน จะต้องเป็นผู้ที่เอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน และท้องถิ่น 
 3) ด้านนโยบายพรรคและภาพลักษณ์ของพรรคที่สังกัด พรรคการเมืองจะต้องมีนโยบาย

พรรคที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน แก้ไขปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้อง และความ
ทุกข์ร้อนของประชาชน และเป็นพรรคที่มีภาพลักษณ์ในทางที่ดีต่อสังคม ชุมชน  

 4) ด้านความสัมพันธ์กับผู้สมัคร ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี จริงใจต่อสังคม ชุมชน 
และประชาชนเป็นผู้ที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและชุมชนและเป็นเสมือน
ญาติพ่ีน้อง ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิทย์ รุ่งวิลัย (2541) ได้ศึกษาปัจจัยประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ปัจจัยระบบอุปถัมภ์คือความผู้พัน
กับพรรคการเมืองหรือผู้สมัครกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สรุปว่า ผู้ที่ผูกพันกับพรรคการเมืองในลักษณะ
สมาชิกพรรคหรือผู้ให้การสนับสนุนพรรค และผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากผู้สมัคร มีแนวโน้มที่จะ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลดังกล่าวคาดว่าผู้ไปใช้สิทธิจะไปลงคะแนนเสียงกับพรรคหรือผู้ที่ตนผูกพัน 
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 2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.) 
กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ประสงค์ 
ชุ่มเชย และคณะ (2553) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเขต 6 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายพรรคและภาพลักษณ์ของพรรคที่สังกัด อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ ชัยพจน์ จ าเริญนิติพงศ์ (2557) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ประชาชนมีความเห็นว่านโยบายที่ดีจะท าให้ประเทศเจริญก้าวหน้า ประชาชนจะอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจ
เจริญรุ่งเรือง ภาพลักษณ์ของพรรคใดที่มีนโยบายการบริหารที่ดีย่อมเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นและการตัดสินใจเลือก 

3. ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ชัยพจน์ จ าเริญนิติพงศ์ 
(2557), ประสงค์ ชุ่มเชย และคณะ (2553) และ พันธุ์ทิพา  อัครธีรนัย (2559) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทน และด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร ในขณะที่ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ชัยพจน์ จ าเริญนิติพงศ์ (2557) ที่พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมี
การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน  แต่ไม่
สอดคล้องกับ พันธุ์ทิพา  อัครธีรนัย (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก: ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ.2559 ที่พบว่าอายุต่างกัน
มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกแตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในแต่ละช่วงอายุของประชาชนมีพฤติกรรมการตัดสินใจและมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แตกต่างกันออกไปตามวัยวุฒิและประสบการณ์
ที่ผ่านมา  
  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ควรเป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

อัธยาศัยดี มีความจริงใจต่อประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ควรมีการพิจารณาคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัคร

ในด้านอ่ืนๆ มากกว่าที่เป็นอยู่ เพ่ือให้ประชาชนได้เชื่อมั่นต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. มากยิ่งขึ้น 
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3. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ควรก าหนดนโยบายพรรคที่เป็นที่ยอมรับและ
ต้องการของประชาชน เพ่ือแก้ปัญหาของประชาชนโดยแท้จริง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
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