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บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื ่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กตั ้ ง ทั ่ ว ไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2)
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 3)
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ระหว่าง
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกกับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ เลือกตั้งมาก่อน โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย สำหรับประชากรวิจัย คือ ผู้มาใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 73 คน และผู้ที่เคยมีประสบการณ์เลือกตั้ง มาก่อนจำนวน
376คน ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบค่าสหสัมพันธ์
ผลการวิจ ัย พบว่า 1) พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่ว ไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (x̅ =3.42) 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง ได้แก่
ปัจจัยด้านการเมืองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.98) และปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ =2.92) 3) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกกับผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน พบว่า กลุ่มผู้มี สิทธิ
เลือกตั้งต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกตั้งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หากจำแนกตามปัจจัยภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมพบว่า ปี พ.ศ. ที่เกิด , การศึกษา, อาชีพ
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ต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: พฤติกรรมการเลือกตั้ง , การเลือกตั้งทั่วไป, ผู้มีประสบการณ์เลือกตั้งมาก่อน, ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก

Abstract
The research aimed to ( 1) study the MPs general election behaviors in
Nopphitam District of Nakhon Si Thammarat province ( 2) to study the factors
affecting the MPs general election behaviors in 2019. ( 3) to compare the MPs
general election behaviors between the new voters and the old ones. This
quantitative research used a questionnaire as a research tool. The population
were the voters of the general MPs general election on 24th March 2019 consisting
of the 73 new voters and the 376 old ones. The statistics were percentage, mean,
S.D., t-test, F-test (One way ANOVA), and correlation. The findings found that (1)
the MPs general election behaviors were in general at an uncertain level ( x̅ =
3.42). (2) the factors affecting the MPs general election namely the political factor
was at a high level (x̅ = 3.98) and the political perception factor in general was
at a moderate level (x̅ = 2.92). (3) The different rights/voters of the MPs general
election affected the MPs general election behaviors statistically significant at
0. 05. When compared to the economic and societal backgrounds found that
different year of birth, education and occupation factors affecting the MPs general
election behaviors statistically significant at 0.05.
Keywords: election behaviors, MPs general election, the old voters, the new
voters

บทนำ
สังคมสมัยใหม่ที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนและประชากรมีปริมาณมากขึ้น พัฒนาการ
แห่งประชาธิปไตยจึงได้เกิดรูปแบบการใช้อำนาจของประชาชนผ่านผู้แทน (Representative
Democracy) รูปแบบนี้ได้สร้างวัฒนธรรมการเลือกตั้ง (election) ขึ้นมาเพื่อรองรับความ
หลากหลายของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม อันเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมที่สุด การเลือกตั้งถือได้ว่า
เป็นกิจกรรมที่สะท้อนซึ่งความต้องการระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน คุณภาพของพรรค
การเมืองในการนำเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งความจริงใจของรัฐที่จะร่วมสร้างบรรยากาศ
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ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ส่วนการออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์
อั น จะเห็ น ได้เ ด่ น ชัด จากบทบัญ ญัต ิข ้ อ 21 (1) แห่ ง ปฏิ ญญาสากลว่ าด้ ว ยสิท ธิ มนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกประเทศต่างๆ ได้มีมติรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 สรุปใจความสำคัญได้ว่า
“เจตจำนงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐานแห่งอำนาจของรัฐบาลผู้ปกครองเจตจำนงดังกล่าว
ต้องแสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามกำหนดเวลาด้ว ยการ
ลงคะแนนเสียงของชายหญิง โดยถือหลัก คนละหนึ่งเสียงเท่ากันและกระทำเป็นการลับด้วย
วิ ธ ี ก ารอื ่ น ใดที ่ จ ะรั บ ประกั น ในการลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั ้ ง เป็ น ไปโดยเสรี ” (กระมล
ทองธรรมชาติ, 2556)
ในทางทฤษฎีกล่าวได้ว่า ทฤษฎีการแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ส่วน คือ อำนาจนิติ
บัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ มีความเชื่อมโยงกับปรัชญาการเลือกตั้ง กล่าวคือ
การเลือกตั้งจะเป็นที่มาของกลไก ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในประเทศประชาธิปไตย ในความหมายนี้
การเลือกตั้งจึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นการยอมรับในอำนาจของประชาชนในการเป็น
เจ้าของอำนาจอธิปไตย ซึ่งได้มีการมอบอำนาจให้กับตัวแทนไปปฏิบัติการแทนตามกระบวนการ
ความสำคัญของการเลือกตั้งในทางทฤษฎีที่เป็นไปตามนัยแห่งทฤษฎีประชาธิปไตยแบบ
คลาสสิค (Classical Democratic Theory) นี้ บ่งชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นการเลือกรัฐบาล
ที่จะเข้ามาปกครองประเทศ (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2557) สำหรับการเลือกตั้งของประเทศไทยเป็น
กระบวนการตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ในการปกครอง ด้วยการให้
ประชาชนออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควร ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการทั่วไปมาแล้ว 28 ครั้ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เป็นต้นมา โดยครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ
ปีพ.ศ. 2562 หลังจากได้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พุทธศักราช 2560 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเสร็จ ซึ่งมี
รายละเอียดบางอย่างแตกต่างไปจากอดีต อาทิ กาบัตรเลือกตั้ง และการนับคะแนนแบบ
แบ่งสันปันส่วน เป็นต้น เป็นการปฏิรูประบบการเลือกตั้งใหม่ที่ทำให้ทุกคะแนนเสียงของ
ประชาชนมีความหมายอย่างแท้จริงที่เรียกกันว่าระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่ วนผสม ซึ่ง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องการจะปฏิรูปการเมือง เปลี่ยนการเมืองไทยให้มีความ
ปรองดอง มีความเที่ยงธรรมและสุจริต ประเด็นดังกล่าวสร้างความตื่นตัวให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งมี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก (New Voter) เนื่องจากประเทศไทยว่างเว้นจากการเลือ กตั้ง
เป็นเวลายาวนาน จึงทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งกลายเป็นฐานเสียงที่สำคัญ
(ชงคชาญ สุวรรณมณี, 2561)
ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในประเทศไทยมักจะสนใจศึกษาถึงอิทธิพลของ
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ที่มีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการ

132 | Vol.9 No.5 (May 2022)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2565)

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของบุคคลเบื้องแรก ก่อนที่จะมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ปัจจัยด้านจิตวิทยาหรือความรู้สึกทางการเมือง การศึกษาความสนใจทางการเมือง ความ
เชื่อมั่นทางการเมือง รวมทั้งการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือพรรคการเมืองจึงถูกนำเข้ามาพิจารณา
เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนชาวไทยด้วย (สุจิต บุญ
บงการและพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , 2527) การศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ใน
ระยะแรก Charles E. Merriam และ Harold F. Gosmell มุ่งศึกษาอิทธิพลของสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งบ่งชี้โดย เพศ อาชีพ และระดับการศึกษา ที่มีต่อการไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง พบว่า ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมต่างจะมีความรู้สึกนึกคิดทางการเมือง ตลอดจน
พฤติกรรมในทางการเมืองคล้ายคลึงกัน (สุจิต บุญบงการ และพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , 2527) ตาม
ทัศนะของอัลวิน รูกี้ (Alvin Rougie) ได้อธิบายเกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมการเลือกตั้งของ
ประชาชนในประเทศโลกที ่ ส ามมั ก เป็ น ไปในแบบอุ ป ถั ม ภ์ (Clientalist Votes) กล่ า วคื อ
ประชาชนจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ การลงคะแนนเสียงแบบ
อุปถัมภ์นี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การไปลงคะแนนเสียงอย่างเป็นกลุ่มก้อน (Gragarious
Votes) ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ไปเลือกตั้งมุ่งไปใช้สิทธิ์โดยมีเหตุผลที่จะตอบแทนบุญคุณของผู้สมัคร
ส่วนประเภทที่ส องคือการขายเสียง (Sold Votes) เป็นการที่ประชาชนไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งโดยแลกกับการรับเงินหรือสิ่งมีค่า ต่าง ๆ อันได้แก่เสื้อผ้า อาหารและเครื่องใช้ เป็นต้น
(รักฎา บันเทิงสุข, 2540) อย่างไรก็ดีคนรุ่นใหม่ที่เป็น New Voter จะมีคนพูดถึงในฐานะที่เป็น
ฐานคะแนนเสียงที่ใหญ่ เนื่องจากประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้งมานานหลายปี คนกลุ่มนี้จึงเกิด
การสะสมไว้ ถ้านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปีพ.ศ. 2562 ก็จะมีคนกลุ่มนี้จำนวน 8 รุ่น จาก
การคำนวณเบื้องต้นจะมี New Voter ประมาณ 6 - 7 ล้านคน ซึ่งพอนำไปวิเคราะห์กับตัวเลข
ประมาณการจากการคิดคำนวณเสียงและที่นั่งตามระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม
ในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้พรรคการเมืองแต่ล ะพรรคต้องการคะแนนเสียง
ประมาณ 70,000 เสียงเพื่อให้ได้ ส.ส. 1 ที่นั่ง นั่นเท่ากับว่าเสียงของ New Voter ถ้าออกมา
เลือกตั้งทั้งหมดสามารถเปลี่ยนเป็น ส.ส. ได้ประมาณ 100 ที่นั่ง พรรคการเมืองทุกพรรคจึงให้
ความสนใจกับเสียงของคนรุ่นใหม่เป็นพิเศษเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้ยังไม่มีรสนิยมทางการเมือง
ในแบบที่มีความผูกพันเป็นพิเศษกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือผู้นำทางการเมือง
คนใดคนหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากคนที่เคยเลือกตั้งมาก่อนแล้วที่อาจจะมีพรรคการเมือ งหรือ
นักการเมืองในดวงใจอยู่แล้ว (พสิษฐ์ ไชยวัฒน์ และสติธร ธนานิธิโชติ, 2561)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ของประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากที่ผ่าน
มาพื้นที่ดังกล่าวประชาชนมีการตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างมาก จากข้อมูลสถิติการใช้สิทธิออก
เสียงลงประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2559 พบว่า ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียง
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25,134 คน มาใช้สิทธิออกเสียงจำนวน 14,869 คน คิดเป็นร้อยละ 59.16 โดยลงประชามติ
เห็นชอบ 11,403 คน คิดเป็นร้อยละ 82.17 และลงประชามติไม่เห็นชอบ2,474 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.83 (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง , 2559) ซึ่งจะทำให้ทราบพฤติกรรมการ
เลือกตั้งของประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกตั้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของ
ประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี
2562 ของประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี
2562 ระหว่างผู้เลือกตั้งครั้งแรก (New voter) กับผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน (Old Voter)
ของประชาชนในอำเภอ นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประมาณ มีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในวิจ ัย คือ ผู้มีส ิทธิเลื อกตั้งในอำเภอนบพิตำ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562
มีทั้งสิ้นจำนวน 18,602 คน (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช,
2563) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ งครั้งแรก (New Voter) จำนวน
3,630 คน และกลุ่มผู้เคยมีประสบการณ์การเลือกตั้งมาก่อน (Old Voter) จำนวน 14,972 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างได้จากผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562
จำนวน 376 คน ได้มาจากการคำนวณจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)
ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
2. วิธีได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก
(New Voter) และกลุ่มผู้เคยมีประสบการณ์การเลือกตั้งมาก่อน (Old Voter) ผู้วิจัยจะใช้
วิธีการเทียบสัดส่วนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละตำบลของอำเภอนบพิตำ เพื่อให้ได้
จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการดังนี้
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ตัวอย่างการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในตำบลของอำเภอนบพิตำ
จำนวนประชาชน×จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง =
จำนวนประชากรทั้งหมด
ในการคำนวณกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเทียบสัดส่วนผู้มาใช้สิทธิในแต่ละตำบลของ
อำเภอนบพิตำเพื่อให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการของทั้ง 4 ตำบล จะใช้การเข้าสู่วิธีการ
คำนวณ ดังนี้
5,798×376
จำนวนกลุ่มตัวอย่างตำบลที่ 1 =
18,602
= 117.194
≈ 117
ดังนั้น จำนวนกลุ่มตัวอย่างตำบลที่ 1 มาจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกในตำบลจำนวน 117
คน ส่วนตำบลอื่น ๆ จะใช้วิธีการคำนวณในทำนองเดียวกันได้จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ตารางที่ 1 จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละตำบล แยกตามปี พ.ศ. ที่เกิด
ลำดับ

ตำบล

1
2
3
4
รวม

กรุงชิง
นบพิตำ
กะหรอ
นาเหรง

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละตำบล
New voter
Old voter
(เกิด ปีพ.ศ. 2537-2544)
(เกิดก่อน ปีพ.ศ.
2537)
1,161
4,637
949
3,397
734
3,425
786
3,513
3,630
14,972

รวม
(คน)

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน)

5,798
4,346
4,159
4,299
18,602

117
88
84
87
376

*หมายเหตุ: เนื่องจากประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้ง ส.ส. ยาวนานถึง 8 ปี ทำให้ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2537 มีโอกาสใช้สิทธิเลือกตั้ง
ส.ส. ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 เมื่อตนเองอายุ 25 ปี และผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2544 มีโอกาสใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกในปี พ.ศ.
2562 เมื่อตนเองอายุ 18 ปี

ผู้วิจัยจะใช้วิธีการเทียบสัดส่วนจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แยกตามปี พ.ศ. ที่เกิด ใน
แต่ละตำบลในอำเภอนบพิตำ เพื่อให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการดังนี้
ตัวอย่างการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แยกตามปี พ.ศ. ที่เกิด ในแต่ละ
ตำบลในอำเภอนบพิตำ
จำนวนประชาชน×จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง =
จำนวนประชากรทั้งหมด

ในการคำนวณกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเทียบสัดส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แยกตาม ปี พ.ศ.
ที่เกิดของแต่ละตำบลในอำเภอนบพิตำ เพื่อให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการของ 4 ตำบล
จะใช้การเข้าสู่วิธีการคำนวณ ดังนี้
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1,161×117

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง new voter ตำบลที่ 1 =
5,798
= 23.42
≈ 23
4,637×117
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง old voter ตำบลที่ 1 =
5,798
= 93.57
≈ 94
ดังนั้น จำนวนกลุ่มตัวอย่างตำบลที่ 1 มาจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแยกตามปี พ.ศ. ที่
เกิด โดยเป็น New voter จำนวน 23 คน และเป็น old voter จำนวน 94 คน ส่วนตำบลอื่น ๆ
จะใช้วิธีการคำนวณในทำนองเดียวกันได้จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ตารางที่ 2 จำนวนกลุ่มตัวอย่างแยกตาม new voter และ old voter ของแต่ละตำบล
ลำดับ

ตำบล

1
2
3
4
รวม

กรุงชิง
นบพิตำ
กะหรอ
นาเหรง

จำนวนกลุ่มตัวอย่างแยกตาม new voter และ old voter
New voter
กลุ่มตัวอย่าง Old voter
กลุ่มตัวอย่าง
(เกิดในปี พ.ศ.
(คน)
(เกิดก่อนปีพ.ศ.
(คน)
2537-2544)
2537)
1,161
23
4,637
94
949
19
3,397
69
734
15
3,425
69
786
16
3,513
71
3,630
73
14,963
303

รวม
117
88
84
87
376

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 1) ปัจจัย
ภูมิห ลังทางเศรษฐกิ จ และสัง คม ได้แก่ เพศ ปีพ.ศ. ที่เกิด การศึกษา รายได้ และอาชี พ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended Question) 2) ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร
ได้แก่ การเปิดรับข่าวจากสื่อมวลชน การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล และการเปิดรับข่าวสาร
จากสื่อเฉพาะกิจ 3) ปัจจัยด้านการเมือง ได้แก่ คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติของหัวคะแนน
และคุณสมบัติของพรรคการเมือง 4) พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นแบบ
ตรวจเช็ครายการ (Check list)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ว ิจ ัย และผู้ช่ว ยวิจ ัย ลงพื้น ที่เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัว อย่างด้วยตนเอง โดย
กระจายครอบคลุมทุกตำบล แยกตามกลุ่มตัวอย่าง new voter จำนวน 73 คน และกลุ่ม old
voter จำนวน 303 คน รวมทั้งสิ้น 376 คน จากนั้นนำมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
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แบบสอบถามอีกครั้ง เพื่อนำแบบสอบถามดังกล่าวไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
4.1 สถิติพรรณนา Descriptive Statistics สำหรับพรรณนาลักษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562
ของประชาชนในอำเภอนบพิ ต ำ และปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กตั ้ ง ทั ่ ว ไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของ ประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวั ดนครศรีธรรมราช
สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สำหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยจำแนกตามปัจจัยเศรษฐกิจและสังคม และเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งระหว่างกลุ่ม
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก (new voter) กับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ออกเสียงเลือกตั้ง
(Old Voter) สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่า T (T-Test) ในกรณีตัวแปร 2 ตัว และการทดสอบค่า
เอฟ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA ในกรณีตัว
แปร 3 ตัวขึ้นไป นอกจากนี้ผู้วิจัยจะทดสอบค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่ า งปั จ จั ย การรั บ รู ้ ข ่ า วสาร และปั จ จั ย ทางการเมื อ งกั บ พฤติ ก รรมการเลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในอำเภอ
นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของ
ประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับไม่
แน่ใจ มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.42 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นด้านการลงคะแนน
เลือกตั้ง มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเป็น 3.51 รองลงมา ด้านการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง มี
คะแนนเฉลี่ยเป็น 3.43 ส่วนความคิดเห็นด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเป็น
3.34 ตามลำดับ แสดงผลดังตารางที่ 3
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พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

𝐱̅

การลงคะแนนเลือกตั้ง
1. อิทธิพลของหัวคะแนนมีความสำคัญต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
1.90
ของท่าน
2. นโยบายมีความสำคัญต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของท่าน
4.44
3. ท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยพิจารณาจากตัวบุคคลเป็นสำคัญ
4.37
4.ท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยพิจารณา จากกลุ่มการเมืองเป็นสำคัญ 3.15
5. ท่านเตรียมตัวเลือกตั้งโดยตรวจสอบดูรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนการ
4.51
เลือกตั้งเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
6. การไปรับฟังการปราศรัยหาเสียงมีความสำคัญต่อการลงคะแนนของ
2.36
ท่าน
7. ครอบครัวและญาติมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคน
3.03
ใดคนหนึ่งของท่าน
8. ผลงานการทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นเป็นคุณสมบัติในการตัดสินใจ
4.32
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครของท่าน
รวม
3.51
การตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง
1. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัคร ท่านตัดสินใจเมื่ออยู่ที่คูหาลงคะแนน
2.71
2. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัคร ท่านตัดสินใจในวันเลือกตั้ง
3.77
3. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัคร ท่านตัดสินใจก่อนการเลือกตั้ง 1 สัปดาห
4.12
หรือมากกวานั้น
4. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัคร ท่านตัดสินใจเมื่อผู้สมัครมาชวน
2.88
5. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัคร ท่านตัดสินใจเมื่อหัวคะแนนของผู้สมัคร
2.42
มาชวน
6. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัคร ท่านตัดสินใจเมื่อญาติพี่น องของท่านมา
2.97
ชวน
7. การตัดสินใจเลือกตั้ งผู ้สมั คร ท่านตัดสินใจเมื่ อดูจ ากผลงานของ
4.27
ผู้สมัคร
8. การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัคร ท่านตัดสินใจเมื่อได้ทราบนโยบายของ
4.28
ผู้สมัคร
รวม
3.43
การใช้สิทธิเลือกตั้ง
1.ท่านเห็นว่า การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน
4.65

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

0.70
0.71
0.90

ไม่เห็น
ด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ

0.70

เห็นด้วย

1.42

ไม่แน่ใจ

0.98

ไม่แน่ใจ

0.70

เห็นด้วย

0.38

ไม่แน่ใจ

1.05
1.26

ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย

0.79

เห็นด้วย

1.16

ไม่แน่ใจ

1.08

ไม่แน่ใจ

0.95

ไม่แน่ใจ

0.61

เห็นด้วย

0.69

เห็นด้วย

0.49

ไม่แน่ใจ

0.54

เห็นด้วย

1.05
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𝐱̅

S.D.

2. ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะถูกชักชวนจากญาติ หรือเพื่อน
3. ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะกลัวเสียสิทธิทางการเมือง
4. ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะอยากตอบแทนผู้สมัครที่เคยให้สิ่งของแก่
ท่านและครอบครัว
5. ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะรู้จักคุ้นเคยกับผู้สมัครเป็นการส่วนตัว
6. ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะต้องการตอบแทนผู้สมัครที่เคยช่วยเหลือ
ท่านและครอบครัวในยามที่ท่านมีปัญหา
7. ท่านเลือกผู้สมัครที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่าง
ๆ
8. ท่านไปใชสิทธิเลือกตั้งเพราะผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความรูความสามารถ
รวม
รวมทุกด้าน

2.86
4.20

1.08
1.05

2.09

1.07

2.36

1.05

ระดับ
ความ
คิดเห็น
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
ไม่เห็น
ด้วย
ไม่แน่ใจ

2.50

0.98

ไม่แน่ใจ

3.71

1.04

เห็นด้วย

4.31
3.34
3.42

0.89
0.49
0.36

เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร และ
ปัจจัยทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้ง แสดงผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนใน
อำเภอนบพิตำ
ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ
ปัจจัยด้านการเมือง
คุณลักษณะของผู้สมัคร
คุณลักษณะของหัวคะแนน
คุณลักษณะของพรรคการเมือง

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
r
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
-0.097
0.59
ต่ำทางลบ
0.144
0.005**
ต่ำทางบวก
-0.34
0.51
ค่อนข้างต่ำทางลบ
r
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
0.18
0.001***
ต่ำทางบวก
0.10
0.065
ต่ำทางบวก
0.18
0.000***
ต่ำทางบวก

**P<0.01, ***P<0.001

จากตารางที่ 4 พบว่า การรับรู้ข่าวสารจากสื่อบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอำเภอนบพิตำมากที่สุด เป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ำ
ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.144) รองลงมา การรับรู้ข่าวสารจาก
สื่อมวลชน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำทางลบ (r = -0.097) และปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร
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จากสื ่ อ เฉพาะกิ จ มี ค วามสั ม พั น ธ์ น ้อ ยที ่ส ุด อยู ่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ างต่ำ ทางลบ ( r = -0.34)
ตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านการเมือง พบว่า คุณลักษณะของผู้สมัคร และคุณลักษณะของพรรค
การเมืองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอำเภอนบพิตำ
มากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r
=0.18) ส่ ว นคุ ณ ลั ก ษณะของหั ว คะแนนมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรน้ อ ยที ่ ส ุ ด โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ ต่ ำ ทางบวก ( r =0.10)
ตามลำดับ
3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562
ระหว่างกลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก (new voter) กับผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
(old voter) แสดงผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามปัจจัย
ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม
ปีพ.ศ. ที่เกิด
1. พ.ศ. 2537-2544
2. ก่อนปี พ.ศ2537
การศึกษา
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
อาชีพ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
n
S.D.
𝐱̅
73
3.38
0.47
303
3.48
0.14

t
-2.82

Sig
0.05*

df
5
370
375

SS
4.76
43.99
48.75

MS
0.95
0.11

F
8.00

Sig
0.02*

df
6
369
375

SS
1.96
46.80
48.75

MS
0.33
0.30

F
2.60

Sig
0.02*

*P<0.05

จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปี 2562 ระหว่างกลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก (new voter) กับผู้ที่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน (old voter)พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้มีส ิทธิออกเสียงเลือกตั้งต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยพบว่ า ปี พ.ศ. ที ่ เ กิ ด , การศึ ก ษา, อาชี พ ที ่ ต ่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ, รายได้
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เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกั นมีพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่แตกต่างกัน หาก
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
3.1 ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาคำถาม
เป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเห็นว่าการใช้
สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็น 4.65 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะกลัวเสี ยสิทธิ
ทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็น 4.49
3.2 ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง พบว่า กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต่างกัน
พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาคำถาม
เป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้ งแรก ไปลงคะแนนเลือกตั้งโดยพิจารณา
จากตัวบุคคลเป็นสำคัญ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็น 4.34 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ส่วนกลุ่มผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ไปลงคะแนนเลือกตั้งโดยพิจารณาจากกลุ่มการเมือง
เป็นสำคัญ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็น 4.55 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.3 ด้านการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง พบว่า กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ต่างกัน พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่ว ไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 แตกต่างกัน เมื่อ
พิจ ารณาคำถามเป็น รายข้อ พบว่า กลุ่มผู้มีส ิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก (new voter)
ตัดสินใจเลือกตั้งเมื่อได้ทราบนโยบายของผู้สมัคร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็น 4.39 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ตัดสินใจเลือกตั้งเมื่อดูจาก
ผลงานของผู้สมัคร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็น 4.30 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนใน
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า
1. พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของประชาชนใน
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเป็น 3.42 โดยมีพฤติกรรมการ
เลือกตั้ง ด้านการใช้ส ิทธิเลือกตั้งส่ว นใหญ่เห็นด้วยกับ การใช้ส ิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ข อง
ประชาชน ด้านการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเตรียม
ตัวเลือกตั้งโดยตรวจสอบดูรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ส่วน
ด้านการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เห็น ด้วยกับการตัดสินใจ
เมื่อได้ทราบนโยบายของผู้สมัคร
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2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562
ของประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 ของประชาชน
ในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝐱̅=2.92) โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ รับรู้ข่าวสารการเลือกตั้ งจากสื่อมวลชน ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น
เฟซบุ๊ก ไลน์ ไอจี หากจำแนกตามปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชน และปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ
เฉพาะกิจ มีความสัมพัน ธ์น ้อยที่ส ุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐ านที่ว างไว้ แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนในอำเภอ นบพิตำเลือกรับรู้ข่าวสารจากสื่อบุคคลเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เป็นเพราะการ
พูดคุยสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการรับรู้ข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้รับคำตอบหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างถ่องแท้ (Face to Face) และจากผลการวิจัยก็แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการเลือกตั้งจากสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด
ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นการเมื อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กตั ้ ง ทั ่ ว ไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐱̅= 3.98) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นุชปภาดา ธนวโรดม,
2557) โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกผู้สมัครที่มีคุณลักษณะ มีความเสียสละ ความ
จริงใจ และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ (พิรุณธร เบญจพรรังสิกุล , 2554) เลือก
หัวคะแนนของผู้สมัครที่พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และเลือกพรรคการเมืองที่มีความโปร่งใส มี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยที่เลือกผู้สมัครเพราะผู้สมัครให้ความช่วยเหลือชาวบ้านดี เลือก
หัวคะแนนของผู้สมัครที่มีการให้เงิน และเลือกพรรคการเมืองที่มีคณะบริหารที่ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่วางไว้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ
คุณลักษณะของผู้สมัคร และคุณลักษณะของพรรคการเมือง โดยสิ่งแรกที่ผู้สมัครจะต้องมี คือ
ความเสียสละ ความจริงใจ และเชื่อถือได้ และพรรคการเมืองจะต้องมีความโปร่งใส
3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562
ของประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.1 จำแนกตามปัจจัยภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ปี พ.ศ. ที่เกิด ,
การศึกษา, อาชีพ ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นุชปภาดา ธนวโรดม,
2557) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า อายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ พบความแตกต่าง
กันเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความคิด ความเข้าใจทาง
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การเมือง และเชื่อมโยงไปยังความคิดและพฤติกรรมในการเลือกตั้ง เช่น กลุ่มคนที่เกิดก่อนปี
พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์เลือกตั้งมาก่อน และผ่านการได้รับสิทธิเลือกตั้งมาแล้ว
มากกว่า 2 ครั้ง ย่อมมีการสั่งสมข้อมูลและมีความคิดที่แตกต่างไปจากกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้ง
แรก โดยมีพฤติกรรมในการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามกลุ่มทางการเมือง ผลงานจาก
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และประสบการณ์ของนักการเมืองเป็นหลัก ซึ่งกล่าวได้ว่าคนรุ่นใหม่ มี
ประสบการณ์ทางการเมืองในช่วงสั้นๆ และมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง จึงมองว่า การใช้สิทธิ
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนที่พึงกระทำ และการพิจารณาหรือตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง
จะดูจากนโยบาย และตัวบุคคลเป็นสำคัญ ส่วนเพศ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีพฤติกรรม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปิยะรัตน์ สน
แจ้ง, 2562) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร :
ศึกษากรณีประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 ผลการวิจัยพบว่า เพศ, รายได้ต่อเดือน
ไม่มีความสัมพัน ธ์กับ ปัจ จัย ที่มีผ ลต่อการตัดสินใจเลือ กตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี
2562 ระหว่างผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก (new voter) กับผู้ที่เคยมีประสบการณ์มา
ก่อน (old voter) ในอำเภอนบพิตำ พบว่า กลุ่มผู้มีส ิทธิเลือกตั้งต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกตั้งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะเห็นว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งเป็น
หน้าที่ของประชาชน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าอยู่ในกลุ่ม Gen Z เป็นช่วงที่มีความสับสนวุ่นวายทั้ง
ด้านสงครามการเมือง และยุคของความตกต่ำไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ จึงทำให้กลุ่ม Gen Z ให้
ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคม (วฤตดา วรอาคม, 2557) ส่วนกลุ่มผู้
ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะกลัวเสียสิทธิทางการเมือง ตามทฤษฎีเจ
เนอเรชั่นกลุ่มนี้อยู่ในช่วง Gen B, Gen X และGen Y อาจเป็นเพราะว่าคนในช่วงอายุนี้ ชอบ
ทำงานราชการเพราะเชื ่ อว่ ามั่ น คง มุ่งทำงานเพื่ อ เติบโตไปพร้ อ มกับ องค์ ก ร ในด้านการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกไปลงคะแนนเลือกตั้งโดยพิจารณา
จากตัวบุคคลเป็นสำคัญ ส่วนกลุ่มผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ไปลงคะแนนเลือกตั้งโดย
พิจารณาจากกลุ่มการเมืองเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้
ความสำคัญกับคุณลักษณะของผู้สมัคร และคุณลั กษณะของพรรคการเมือง และในด้านการ
ตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก ตัดสินใจเลือกตั้งเมื่อได้
ทราบนโยบายของผู้สมัคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิรุณธร เบญจพรรังสิกุล, 2554) ส่วน
กลุ่มผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ตัดสินใจเลือกตั้งเมื่อดูจากผลงานของผู้สมัคร ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ (อัศว์ศิริ ลาปีอี, 2556) ที่ว่าภาพลักษณ์ด้านผลงานมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งฯอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุป/ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนใน
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า (1) พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่ว ไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับ ไม่แน่ใจ (2) ปัจจัยที่ส ่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกตั้ง ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยด้าน
การรับรู้ข่าวสารโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
เลือกตั้งของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก (new voter) กับผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
(old voter) ในอำเภอนบพิตำ พบว่า กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ งต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกตั้งที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ปี พ.ศ. ที่เกิด, การศึกษา, อาชีพ
ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ 0.05 และ เพศ, รายได้ เ ฉลี ่ ย ต่ อ เดื อ นที ่ ต ่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่แตกต่างกัน (4) นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยการรับรู้
ข่ า วสาร และปั จ จั ย ทางด้ า นการเมื อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธ รรมราช โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ำทางบวก สำหรับข้อเสนอแนะมีดังนี้ 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
เลือกตั้ง รวมถึงสถาบันทางการเมืองต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องว่า
การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ทางการเมืองของประชาชน 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเลือกตั้งควร
จั ด เวที แ ลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งกลุ ่ ม ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั ้ ง ครั ้ ง แรกกั บ ผู้ ท ี ่ เ คยมี
ประสบการณ์มาก่อนเกี่ย วกับ แนวคิดการเลือกตั้งและพัฒ นาการทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อลดความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันในการอยู่ร่วมกันในสถาบันครอบครัว และ
สถาบันทางสังคมเพราะความเห็นต่าง 3. สื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ในช่วงเลือกตั้ง
ควรเพิ่มบทบาทในการให้ข้อมูลและความรู้เรื่องการเลือกตั้งและการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นกลาง จะทำให้ประชาชนได้ข้อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงใน
ความอนุเคราะห์ของ รศ.ดร. จุมพล หนิมพานิช ผศ.สาวิมล รอดเจริญ และดร.จิราภรณ์ ดำ
จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย อาจารย์สมพร นุทผล ผู้แปลบทคัดย่อ และขอขอบคุณ
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ไปยังประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่ วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ในอำเภอนบพิตำ
ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ามาตอบแบบสอบถาม รวมถึงขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่สนับสนุนทุนวิจัย
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