
งานประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๓  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

1111 
 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2563 
เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ  © 2559-2563 มหาวิทยาลยัรังสิต 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวดันครปฐม เขตเลอืกตั้งที ่3 วนัที ่24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

The Election of Member of House of Representative of Nakornpathom Province, District 
Constituency 3 on March, 24 

 

ธนญัญา สุนทรอภิชาติ* และ ธาํรงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต ์
 

Tananya Soontornapichart* and Thamrongsak Petchlertanan 

 
สถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย 

Institute of Political science, Rangsit University, Pathum Thani, Thailand 
*Corresponding author, E-mail: Tananyanarak@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดั

นครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 3 (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัของการไดค้ะแนนเสียงของผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรจงัหวดันครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 3 โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชเ้คร่ืองมือการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview)สําหรับผูน้าํชุมชนจงัหวดันครปฐม เขต 3 จาํนวน 21 คน เฉพาะในอาํเภอบางเลน ผลการวิจยั
พบว่า (1) จากผลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเหนือความคาดหมายเน่ืองจากผูท่ี้ไดรั้บชยัชนะในเขตท่ี 3 กลบัเป็นคนรุ่น
ใหม่ภายใตพ้รรคการเมืองใหม่ ซ่ึงต่างกบัเม่ืออดีตหลายปีท่ีผา่นมาท่ีเป็นนกัการเมืองคนรุ่นเดิม (2) จากการศึกษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการไดรั้บคะแนนเสียงสามารถแสดงผลการศึกษาไดเ้ป็น 3 ปัจจยั ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุด คือ ปัจจยัผูน้าํทาง
การเมืองในดา้นกิจกรรมทางการเมืองมีผลต่อการเลือกตั้งในคร้ังน้ีถึง 80 % โดยมองความสามารถและทศันคติ ของตวั
ผูส้มคัรเอง ผ่านผูน้าํของพรรคท่ีผูส้มคัรอยูเ่พราะช่ืนชอบในทศันคติส่วนตวัและวิสัยทศัน์ของผูน้าํพรรคการเมืองท่ี
ผูส้มคัรสังกดั 

 
คาํสําคญั: ผู้นาํทางการเมือง พรรคการเมือง การเลือกต้ัง 
 

Abstract 
This qualitative research aims to study the election of members of parliament of Nakhonpathom Province, 

in the constituency 3 and to investigate factors of voting for candidates. The study employed an in-depth interview to 
elicit data from 21 Nakhonpathom residents living in the constituency 3, only in Bang Len District. The results of 
the study showed that the election result exceeded the expectation since the winner was a new generation politician 
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from a newly-founded political party while the past winners were mostly well-known local politicians. In addition, it 
was found that there were three factors influencing the votes, and the factor related to the political leadership 
influenced this election for 80%. Furthermore, voters tended to consider the potential and political perspectives of 
the candidates and of the party leader when making a final decision for voting.   
 
Keywords: Political Leaders, Political Party, Election 
 

1. บทนํา 
ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ประเทศไทยไดเ้กิดเหตุการณ์รัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ท่ีมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร นับเป็นการรัฐประหารคร้ังท่ี  13 โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือจาํกดัอิทธิพลของอดีตนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร ในการเมืองไทย หลกัจากนั้น 5 ปีต่อมา ใน
วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเทศไทยไดมี้จดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปข้ึน ในคร้ังท่ี 28 
และนบัเป็นคร้ังแรกนบัจากการรัฐประหารคร้ังล่าสุด โดยคณะรัฐบาลไดอ้อกแบบระบบการเลือกตั้งเป็นแบบจดัสรร
ปันส่วนผสม ซ่ึงสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 500 คน มาจากระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด 350 เขต เขตละ 1 คน และอีก 
150 คนมาจากท่ีบญัชีรายช่ือ จากสถานการณ์ดงักล่าว พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้งได้
คะแนนเสียงจาก ส.ส. เขต 98 เสียง จาก ส.ส.บญัชีรายช่ือ 19 เสียง รวม 177 เสียง ทาํให้พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
กลบัมาดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีสมยัท่ีสองอีกคร้ัง 
 ในส่วนของจังหวดันครปฐมนั้ นในอดีต ตั้ งแต่การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ปี 2544 เห็นได้ว่า 
นกัการเมืองรุ่นเก่าท่ีมีอิทธิพลทางการเมือง อยา่งตระกลูสะสมทรัพย ์เร่ิมจากนายเผดิมชยั  สะสมทรัพย ์(ไดรั้บชยัชนะ
การเลือกตั้งในจงัหวดันครปฐม เขต 5 หลายสมยั), นายไชยา สะสมทรัพย ์และมีนายรัฐกร เจนกิจณรงค ์(ไดรั้บชยัชนะ
การเลือกตั้งในจงัหวดันครปฐม เขต 2 หลายสมยั) ซ่ึงสมาชิกท่ีกล่าวมานั้นไดล้งสมคัรสมาชิกภายใตพ้รรคไทยรักไทย 
และก็ยงัเป็นสมาชิกในพรรคน้ีและลงสมคัรเลือกตั้งในพรรคพลงัประชาชน (พรรคเพ่ือไทย) ซ่ึงสามารถควา้คะแนน
เสียงจากชาวจงัหวดันครปฐม ในการเลือกตั้งในจงัหวดันครปฐม ทั้ง 4 เขต ไดห้ลายสมยั นอกจากน้ีแลว้ยงัมีตระกูล
แกว้พิจิตร ไดแ้ก่ นายสมพฒัน์ แกว้พิจิตร และนายสินธพ แกว้พิจิตร ภายใตพ้รรคชาติไทย (พรรคชาติไทยพฒันา) ท่ี
ไดรั้บคะแนนเสียงในเลือกตั้งในจงัหวดันครปฐม เขต 1 หลายสมยัเช่นกนั 

ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในจงัหวดันครปฐมปี 2562 ในคร้ังน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 5 เขต จาํนวน
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน 724,053 คน มีผูม้าใชสิ้ทธิรวม 505,774 คน แบ่งเป็นจาํนวนผูไ้ม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด 10,254 คน 
จาํนวนบตัรเสีย 23,984 ใบ และ บตัรดีทั้งหมด 471,536 คน ซ่ึงเม่ือพิจารณารายเขตจากเขต 1 ถึง 5 นั้นพบวา่มีผูส้มคัรท่ี
ไดรั้บเลือกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรดงัน้ี พ.ท.สินธพ แกว้พิจิตร พรรคประชาธิปัตย ์ในเขต 1 นายพาณุวฒัณ์ 
สะสมทรัพย ์พรรคชาติไทยพฒันา ในเขต 2 น.ส. สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยธุยา พรรคอนาคตใหม่ ในเขต 3 นายปฐม
พงศ ์สูญจนัทร์ พรรคพลงัประชารัฐ ในเขต 4 และ นางจุมพิตา จนัทรขจร พรรคอนาคตใหม่ในเขต 5  
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จากสถานการณ์ดงักล่าว สามารถเห็นไดว้า่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดันครปฐม เขตเลือกตั้ง
ท่ี 3 ผลการชนะการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ นบัวา่เป็นพรรคใหม่ท่ีไม่เคยเขา้มาในสนามการเลือกตั้งมาก่อน แต่
กลบัมีผลต่อการเลือกตั้งท่ีทาํให้พรรคไดค้ะแนนเสียงอยา่งลน้หลาม แต่ในอดีตอยา่งพรรคเพ่ือไทยท่ีเคยมีบทบาทใน
การเลือกตั้งมาอย่างยาวนานกลบัไม่ไดมี้บทบาทในการเลือกตั้งคร้ังน้ี อีกทั้ งอดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเคยลง
สมคัรเลือกตั้งและไดค้ะแนนเสียงหลายสมยักลบัไม่ไดค้ะแนนเสียงดงัเช่นสมยัก่อน ซ่ึงการเลือกตั้งคร้ังน้ีกลายเป็นคน
รุ่นใหม่ในนามพรรคการเมืองใหม่ท่ีไดรั้บชยัชนะไปอยา่งเหนือความคาดหมาย ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจใน
การศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในจงัหวดันครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 3 ในวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2562  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดันครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 3 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยของการได้คะแนนเสียงของผูล้งสมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดั

นครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 3 
 
3. อุปกรณ์และวิธีการ / วิธีดาํเนินการวจิัย 

เป็นการวิจยัเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพเชิงลึก ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบถึงปัจจยัของการไดค้ะแนนเสียงของผูล้งสมคัร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและไดผ้า่นการตรวจโดยผูท้รงคุณวุฒิ โดย
จาํนวนประชากรท่ีสัมภาษณ์ คือ ผูน้าํทางการเมืองจาํนวน 21 ท่าน ประกอบดว้ย กาํนันแต่ละตาํบล จาํนวน 15 ท่าน
ตาํบล และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 1 ท่าน สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 4 ท่าน เน่ืองจากทั้ง 21 ท่านเป็นผูน้าํ
ทางการเมืองในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ผูน้าํทางการเมืองจากส่วนกลางของผูท่ี้ชนะการเลือกตั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ส่วนท่ี 2 เพ่ือศึกษาปัจจยัของการไดรั้บคะแนนเสียงของผูล้ง
สมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในจงัหวดันครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 3 ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 2.1 ปัจจยัดา้นผูน้าํทางการเมืองมีผลต่อการไดรั้บคะแนนเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดั
นครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 3 
ส่วนท่ี 2.2 ปัจจัยด้านพรรคการเมืองมีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดั
นครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 3 
ส่วนท่ี 2.3 ปัจจยัทางการเมืองมีผลต่อการไดรั้บคะแนนเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดันครปฐม เขต
เลือกตั้งท่ี 3 
 
4. ผลการวจิัย 

4.1.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในจงัหวดันครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 3 
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จากการศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัท่ี 24 มีนาคม 2562 ในจงัหวดันครปฐม เขตเลือกตั้ง
ท่ี 3 พบวา่ผูท่ี้มีสิทธ์ิเลือกตั้งมาใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง 145,678 คน ผูใ้ชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 104,907 คน คิดเป็นร้อย
ละ 72.01 ซ่ึงกล่าวไดว้า่ประชาชนไดใ้หค้วามสนใจในการเลือกตั้งในคร้ังน้ีเป็นอยา่งมาก อีกทั้งผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งมี
ทั้งนกัการเมืองในทอ้งถ่ินรุ่นเก่าและนกัการเมืองรุ่นใหม่ ทั้ง 26 คน และ 26 พรรคให้ตดัสินใจเลือก แต่ท่ีน่าสนใจคือ
ในการเลือกตั้งคร้ังน้ีผูล้งสมคัรในเขตเลือกตั้งท่ี 3 ก็ยงัเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ินคนรุ่นเดิมท่ีเคยไดรั้บชยัชนะหลายสมยั
เขา้มาลงสมคัรเช่นเคยแต่ภายใตพ้รรคการเมืองใหม่ นั่นคือ นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร ภายใตพ้รรคชาติไทยพฒันา 
(เดิมอยู่ภายใต้พรรคเพ่ือไทย) ซ่ึงได้คะแนน 12,258 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 11.68 มาเป็นลาํดับท่ี 3 และมีอดีต
นกัการเมืองทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีไดแ้ก่ นายพรศกัด์ิ เป่ียมคลา้ ซ่ึงไดค้ะแนน 23,441 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 22.34 มาเป็น
ลาํดบัท่ี 2 และท่ีไดช้ยัชนะเป็นลาํดบัท่ี 1 ดว้ยคะแนนเสียง 40,661 คิดเป็นร้อยละ 38.76 ซ่ึงเหนือความคาดหมายคือ 
นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยธุยา จากพรรคอนาคตใหม่ และไม่เคยเขา้สู่สนามทางการเมืองทอ้งถ่ินมาก่อนกลบัได้
ชยัชนะในการเลือกตั้งคร้ังน้ี 

4.2.ปัจจยัของการไดค้ะแนนเสียงของผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดันครปฐม เขต
เลือกตั้งท่ี 3 

ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัดา้นผูน้าํทางการเมือง 
- ดา้นภูมิหลงัของผูส้มคัร ไดแ้สดงความไม่เห็นดว้ยกบัปัจจยัน้ี จาํนวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 45 เห็นจาํนวน 

6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 30 และไม่ตอบคาํถาม จาํนวน 5 ท่านคิดเป็นร้อยละ 25 ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์มองว่าโดยไม่ไดม้อง
เก่ียวกบัภมิูหลงัผูส้มคัร ส่วนมากจะมองผลงานและการพฒันาชุมชนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

- ดา้นภูมิหลงัอาชีพงานและธุรกิจของผูส้มคัร ไดแ้สดงความไม่เห็นดว้ยกบัปัจจยัน้ี จาํนวน 11 ท่านคิดเป็น
ร้อยละ 55 ไม่ตอบคาํถาม จาํนวน 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 30 และเห็นดว้ย จาํนวน 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 15 ซ่ึงส่วนใหญ่
มองวา่ไม่เห็นดว้ย ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์มองวา่ไม่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเพราะส่วนมากมองถึงการเขา้มาพฒันาชุมชน
วา่จะเปล่ียนแปลงและพฒันาชุมชนอยา่งไร 

- ดา้นกิจกรรมทางสังคมของผูส้มคัร ไดแ้สดงความไม่เห็นดว้ยกบัปัจจยัน้ี จาํนวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 45 
ไม่ตอบคาํถาม จาํนวน 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 30 และเห็นดว้ย จาํนวน 5 ท่านคิดเป็นร้อยละ 25  ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์มองวา่
กิจกรรมทางสังคมไม่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในคร้ังน้ี 

- ดา้นกิจกรรมทางการเมืองของผูส้มคัร ส่วนใหญ่แสดงความเห็นดว้ยกบัปัจจยัน้ีเป็นจาํนวนมาก จาํนวน 16 
ท่านคิดเป็นร้อยละ 80 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 1 ท่านคิดเป็นร้อยละ 5 และไม่ตอบคาํถาม จาํนวน 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 15 
ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์มองว่า ให้ความสนใจในตวักิจกรรมทางการเมืองท่ีผูส้มคัรไดไ้ปพบปะกบัประชาชน เพ่ือแสดง
วิสัยทศัน์ของตนเองให้ผูล้งคะแนนเสียงทราบและทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ในตวัผูส้มคัรและท่ีสําคญัท่ีช่วยส่งเสริม
ประเด็นกิจกรรมทางการเมืองของผูส้มคัรคือ หัวหน้าพรรค โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความสําคญัและมองว่าถา้หัวหน้า
พรรคหรือผูน้าํทางการเมืองของพรรคผูล้งสมคัรมีวิสัยทศัน์ท่ีดีกจ็ะส่งเสริมกนัในการพฒันาชุมชน ซ่ึงในการสัมภาษณ์
คร้ังน้ีมีการนาํช่ือของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจซ่ึงเป็นหวัหนา้พรรคอนาคตใหม่ ในการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีดว้ย 
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ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัดา้นพรรคการเมือง  
- ดา้นช่ือเสียงของพรรค แสดงความไม่เห็นดว้ยกบัปัจจยัน้ี จาํนวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 45 ไม่ตอบคาํถาม 

จาํนวน 7 ท่านคิดเป็นร้อยละ 35 และเห็นดว้ย จาํนวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์มองว่า ไม่ไดม้อง
เก่ียวกบัช่ือเสียงของพรรค เน่ืองจากมีพรรคท่ีเกิดข้ึนใหม่ ทาํให้ไม่รู้เก่ียวกบัศกัยภาพของพรรคมาก่อน แต่ตอ้งเรียนรู้
เน่ืองจากการเลือกตั้งคร้ังน้ีตอ้งทราบช่ือพรรคท่ีตนเองจะเลือก 

- ดา้นช่ือเสียงของหัวหนา้พรรคและภาพลกัษณ์ของหัวหนา้พรรค ส่วนใหญ่แสดงความเห็นดว้ยกบัปัจจยัน้ี 
จาํนวน 15 ท่านคิดเป็นร้อยละ 75 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 20 ไม่ตอบคาํถาม จาํนวน 1 ท่านคิดเป็น
ร้อยละ 5 ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์มองว่าหัวหน้าพรรคเปรียบเสมือนช่ือพรรค ส่วนมากผูส้ัมภาษณ์ชอบในตวัของผูน้าํหรือ
หัวหน้าพรรคเป็นส่วนใหญ่ ทาํให้เป็นส่วนสําคญัในการเป็นเหมือนภาพลกัษณ์ท่ีดีท่ีส่งผลต่อการพิจารณาในการ
ลงคะแนนเสียงคร้ังน้ีดว้ย โดยเฉพาะช่ือของคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในภาพของพรรคอนาคตใหม่ไดมี้การพูดถึงใน
การสัมภาษณ์คร้ังน้ีดว้ย 

- ดา้นนโยบายพรรคการเมืองส่วนใหญ่แสดงความเห็นดว้ยกบัปัจจยัน้ี จาํนวน 14 ท่านคิดเป็นร้อยละ 74 ไม่
เห็นดว้ย จาํนวน 2 ท่านคิดเป็นร้อยละ 10 ไม่ตอบคาํถาม จาํนวน 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 16 ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์มองว่า 
นโยบายท่ีมาจากพรรคการเมืองท่ีจะตดัสินใจเลือกนั้นตอ้งเป็นนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาในทอ้งถ่ิน สามารถ
พฒันาพ้ืนท่ีและแกปั้ญหาในพ้ืนท่ี หรือพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได ้ท่ีสาํคญัคือตอ้งสามารถปฏิบติัไดจ้ริงทาํใหเ้ห็น
ไดว้า่นโยบายกมี็ส่วนสาํคญัในการตดัสินใจลงคะแนนเสียงในคร้ังน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

ปัจจยัท่ี 3 ปัจจยัทางการเมือง 
- ดา้นการรัฐประหาร ส่วนใหญ่แสดงความเห็นดว้ยกบัปัจจยัน้ี จาํนวน 13 ท่านคิดเป็นร้อยละ 65 ไม่ตอบ

คาํถาม จาํนวน 5 ท่านคิดเป็นร้อยละ 25 และไม่เห็นดว้ย จาํนวน 2 ท่านคิดเป็นร้อยละ 10 ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์มองวา่ จาก
การรัฐประหารท่ีผา่นมาทาํไห้ส่งผลให้เกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อการมีรัฐประหารในนาม คสช. ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและมี
การพูดถึงการอยากให้มีการสนบัสนุนประชาธิปไตย เพราะมองวา่ทุกคนตอ้งมีสิทธิเสรีภาพ ทาํให้เป็นเหตุผลในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในคร้ังน้ี 

- ดา้นนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ส่วนใหญ่แสดงความเห็นดว้ยกบัปัจจยัน้ี จาํนวน 12 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 60 ไม่ขอตอบคาํถาม จาํนวน 7 ท่านคิดเป็นร้อยละ 35 และไม่เห็นดว้ย จาํนวน 1 ท่านคิดเป็นร้อยละ 5 
ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์มองว่าทศันคติส่วนตวัเก่ียวกบันายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ทั้งดา้นการบริหารงาน 
การจดัการ บุคลิกภาพ รวมทั้งการกระจายอาํนาจมีผลในการตดัสินใจเลือกตั้งในคร้ังน้ีมากเช่นกนั 

- ดา้นกระแสของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไดแ้สดงความ เห็นดว้ยกบัปัจจยัน้ี จาํนวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 
45 ไม่ตอบคาํถาม จาํนวน 7 ท่านคิดเป็นร้อยละ 35 และไม่เห็นดว้ย จาํนวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์
มองว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจวา่เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษาท่ีดี มีความมุ่งมัน่ มีความกลา้ อีกทั้งยงัเป็นท่ีนิยมของ
ชาวโซเชียล อีกทั้งมีภาพลกัษณ์ชดัเจนในการต่อตา้นอาํนาจของ คสช. จึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีส่งผลทาํให้ประชาชน
ตดัสินใจในการเลือกตั้งคร้ังน้ี 
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5. การอภิปรายผล 
- ดา้นปัจจยัดา้นผูน้าํทางการเมือง 
จากการศึกษาพบวา่ส่งผลโดยตรงต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขต 3 ในจงัหวดันครปฐม ตามทศันข

องลิขิต ธีรเวคิน (2548) ท่ีกล่าววา่ ผูน้าํทางการเมืองคือบุคคลท่ีตอ้งมีคุณลกัษณะพิเศษท่ีมีความสามารถเขา้ถึงใจมวลชน 
โดยเฉพาะในเวทีทางการเมือง เช่น สนามการเลือกตั้ง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รชต จุฑาผิว (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี
มีผลต่อการไดรั้บคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดักาฬสินธ์ุ เขต 1 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาว่า
ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อการไดรั้บคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดักาฬสินธ์ุ เขต 1 และเพื่อ
ศึกษาถึงระดบัของปัจจยัท่ีมีผลต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดักาฬสินธ์ุ เขต 1 พบวา่ค่าเฉล่ีย
ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดักาฬสินธ์ุ เขต 1 อนัดบั 1 คือปัจจยัดา้นตวับุคคลมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 85.94 

- ดา้นปัจจยัดา้นพรรคการเมือง 
 จากการศึกษาพบว่าส่งผลโดยตรงต่อการเลือกตั้ ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขต 3 ในจังหวดันครปฐม 
เน่ืองจากพรรคการเมืองเป็นเป็นองคก์รท่ีนาํความตอ้งการของประชาชนมาปฏิบติัให้เกิดผลโดยตรง ผา่นกระบวนการ
การเลือกตั้ง (เขม็ทอง ตน้สกุลรุ่งเรือง, 2562) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พนัธ์ุทิพา อคัรธีรนยั (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดันครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2559           
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของผูมี้สิทธิเลือกตั้งใน
จงัหวดันครนายก เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของชาวจงัหวดันครนายกกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของผูมี้สิทธิเลือกตั้งในจงัหวดันครนายกเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือของชาวจงัหวดันครนายก และเพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของชาวจงัหวดั
นครนายกกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของชาวจังหวดันครนายก ผล
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดันครนายก ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นพรรคการเมืองอยู่ในระดบัมาก มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดันครนายก 

- ดา้นปัจจยัทางการเมือง 
จากการศึกษาพบว่าส่งผลโดยตรงต่อการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขต 3 ในจังหวดันครปฐม

สอดคล้องกับการศึกษาบุรฉัตร พานธงรักษ์ (2555) ศึกษาเร่ือง การตลาดการเมืองของพรรคเพ่ือไทยและพรรค
ประชาธิปัตยใ์นการเลือกตั้งทัว่ไปวนัท่ี 3กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือศึกษาปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการรณรงคห์าเสียง
เลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยเละพรรค
ประชาธิปัตยใ์นการเลือกตั้งทัว่ไปวนัท่ี3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คือ เหตุการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีปรากฏข้ึน
อยา่งชดัเจนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี พ.ศ. 2554 
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6. บทสรุป 
จาก 3 ปัจจยัหลกั เห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีไดก้ารตอบรับดีท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นผูน้าํทางการเมือง ไดถึ้ง 80% คือ ดา้น

กิจกรรมทางการเมืองของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดันครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 3 และให้ความสําคญักบั
ประเด็นน้ีมาก โดยให้ความสนใจในตวักิจกรรมทางการเมืองท่ีผูส้มคัรไดไ้ปพบปะกบัประชาชน เพ่ือแสดงวิสัยทศัน์
ของตนเองให้ผูล้งคะแนนทราบและทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ในตวัผูส้มคัร และสามารถทาํให้ชาวบ้านเช่ือใจในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคร้ังน้ีและท่ีสาํคญัคือ หวัหนา้พรรค ซ่ึงในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดมี้การนาํช่ือของ
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจซ่ึงเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีด้วย โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้
ความสาํคญัและมองวา่ถา้หวัหนา้พรรคหรือผูน้าํทางการเมืองของพรรคผูล้งสมคัรมีวสิัยทศัน์ท่ีดีกจ็ะส่งเสริมกนัในการ
พฒันาชุมชน ส่งผลใหก้ารเลือกตั้งคร้ังน้ีผูท่ี้ไดรั้บชยัชนะไดแ้ก่นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยธุยา จากพรรคอนาคต
ใหม่ท่ีไม่เคยลงสนามการเมืองทอ้งถ่ินมาก่อน และจากการท่ีผูส้มคัรไดเ้ขา้ถึงประชาชนโดยการมาทราบถึงปัญหาใน
พ้ืนท่ี ไดพ้ดูคุยกบัประชาชนและรับปากจะช่วยแกไ้ข รวมถึงผูน้าํพรรคอนาคตใหม่กล่าวคือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ไดม้าช่วยในการส่งเสริมการไดค้ะแนนเสียงในคร้ังน้ีส่งผลให้ปัจจยัผูน้าํทางการเมืองมีส่วนสาํคญัท่ีสุดในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดันครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 3 อยา่งชดัเจน 
 
7. กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงได ้เน่ืองจากไดรั้บการอนุเคราะห์เป็นอยา่งดีจาก ผศ.ดร.ธาํรงศกัด์ิ  
เพชรเลิศอนนัต ์สถาบนัรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกั ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ
ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้อิสระใหถ้กูตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาคน้ควา้อิสระ
ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบพระคุณคณาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ทุกท่านท่ีได้กรุณาประสิทธ์ิประศาสน์วิชา ความรู้อนัเป็น
ประโยชน์ในทุกๆดา้นให้แก่ผูศึ้กษามาโดยตลอดระยะเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลยัรังสิตแห่งน้ี ขอขอบคุณ คุณ
พ่อ คุณแม่ นอ้งชาย นอ้งสาว เพ่ือนร่วมชั้น ท่ีให้กาํลงัใจผูใ้ห้การศึกษาเสมอมา รวมถึงนางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ 
อยธุยา (สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดันครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี3) และตวัแทนผูน้าํชุมชนทอ้งถ่ินทุกท่าน ท่ีเสียสละ
เวลาอนัมีค่าในการใหผู้ว้จิยัไดส้ัมภาษณ์และรวบรวมขอ้มูลผา่นไปไดด้ว้ยดี 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณบุคคลท่ีผูศึ้กษาไดอ้าศยัขอ้มูลอา้งอิงไวใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีดว้ย หากว่ามี
ขอ้ผดิพลาดประการใดอนัเกิดจากการศึกษาฉบบัน้ี ผูศึ้กษาขอนอ้มรับและขออภยัเป็นอยา่งสูงในความผดิพลาดนั้น และ
หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีคงเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้สนใจในเร่ือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จงัหวดันครปฐม เขตเลือกตั้งท่ี 3 วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาท่ีดีต่อไปในอนาคต 
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