การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2544-2554

INFLUENCING FACTORS OF THE ELECTION OF MEMBERS
OF PARLIAMENT IN AYUTTHAYA PROVINCE DURING THE YEAR 2001-2011
พิมพ์ นลิน โตไพบูลย์1 ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์2 และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์ 3

1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต (feem.pimnalin@gmail.com)
2

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

3

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2544-2554 การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวน 5 คน, ผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวน 4 คน,
และข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และนักการเมืองท้องถิ่น จํานวน 5 คน ซึ่ งเป็ นคนในเขตพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล ศึ กษาข้อมูล รวบรวมเอกสารการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งการ
สร้างข้อสรุ ป
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ.
2544-2554 นั้น เมื่อจําแนกตามปั จจัย 1) ปั จจัยด้านพรรคการเมือง: นโยบายหรื อภาพลักษณ์พรรคการเมืองมีผลต่อการ
เลื อกตั้งในพื้นที่ และได้มีการสนับสนุ นการหาเสี ยงของสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร 2) ปั จจัยด้านบทบาทผูน้ าํ ทาง
การเมือง: สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเคยมีบทบาททางการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อน เช่น นายกองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด รวมถึงสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เป็ นต้น และบทบาทและ
ผลงานในอดี ตของสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ส่งผลให้ประชาชนเลื อ กเข้ามาดํารงตําแหน่ ง 3) ปั จจัยด้านกลุ่ม
ผลประโยชน์ และระบบอุปถัมภ์: สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้เข้าถึงประชาชน มีการไปมาหาสู่ กัน พบปะพูดคุ ย
ปั ญหากับคนในพื้นที่ และไปช่วยงานประเพณี รวมทั้งช่วยเหลือชาวบ้านในเขตที่ได้รับความเดือดร้อน 4) ปั จจัยด้าน
การเลือกตั้ง: ยุทธศาสตร์ ในการหาเสี ยงเลือกตั้งที่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรส่ วนใหญ่ เป็ นการเข้าพบปะประชาชนใน
พื้ น ที่ บอกกล่ า วนโยบาย การรณรงค์หาเสี ย งที่ ทาํ ให้ป ระชาชนลงคะแนนให้น้ ัน เป็ นการชี้ แ จงถึ งนโยบายให้
ประชาชนทราบ เป็ นคนในพื้นที่รวมถึงการทํางานที่ต่อเนื่ อง และประชาชนมีความสนิ ทสนมกับสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรด้วย
คําสําคัญ: สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา, การเลือกตั้ง, พรรคการเมือง, ผูน้ าํ ทางการเมือง
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ABSTRACT

This qualitative research aimed to study the influencing factors of the election of the member of parliament
in Ayutthaya province during the year 2001 – 2011. The selective group of this research included the member of the
parliament, candidates for the members of parliament, bureaucrats, the government officer, and local politicians in
Ayutthaya district. This was the qualitative research by in-depth Interviews and interpreted to make a conclusion.
The findings revealed that there were many the influencing factors of the election of members of
parliament in Ayutthaya province during the year 2001 – 2011 when divided to different factors 1) Parties factor: the
policy, image, and support of the parties influenced the election of members of parliament in the area. 2) Political
leader factor: members of parliament used to play a big part in local politics such as Chief Executive of the Provincial
Administrative Organization (PAO), Deputy Chief Executive of the PAO, Members of the PAO etc. A role and
success of the Members of Parliament in the past influenced people to elect the person for the position. 3) Benefit
Group and the patron-client system factor: Members of Parliament got to people. They visited one another, talked
about the problems, exchanged their opinions, helped with cultural ceremonies and those in need. 4) Election factor:
most strategies of the election of Members of Parliament were to socialize with the locals and tell them about the
policies. The campaign of Members of Parliament that influenced people to vote were the ones who worked
continuously and closely to the locals.
Keywords: Members of parliament in Ayutthaya, Election, Parties, Political leader
1. บทนํา

ภายใต้ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย ประชาชนสามารถใช้สิทธิ ทางการเมืองเลื อก
ตัวแทน หรื อสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร เข้าไปทําหน้าที่แทนตนในการออกกฎหมายเพื่อบริ หารประเทศ และยังทํา
หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญได้กาํ หนด จากเหตุการณ์กบฏบวรเดชที่ได้ยตุ ิลงในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2476
และหลังจากนั้นประเทศไทยได้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 เป็ นการเลือกตั้ง
ที่เรี ยกว่าเลือกตั้งโดยวิธีออ้ ม ซึ่งเป็ นครั้งเดียวของประเทศไทย นอกนั้นเป็ นการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด มีท้ งั แบ่งเขต
รวมเขต แบบผสมรวมเขตกับแบ่งเขต จนปั จจุบนั ประเทศไทยได้ผา่ นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมาทั้งหมด
25 ครั้ ง โดยครั้ งล่าสุ ดมี การเลื อกตั้งในวันที่ 3 ก.ค. 2554 การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จึ งเป็ นการทําให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการเลือกผูแ้ ทน การเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เพื่อทําหน้าที่ในการใช้อาํ นาจรัฐ
แทนประชาชนได้น้ นั จึงต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามวิธีการที่รัฐธรรมนูญได้กาํ หนดไว้ การเลือกตั้งจึงกล่าวได้
ว่า เป็ นกิ จกรรมที่ สําคัญอย่างหนึ่ งในกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง และขาดไม่ได้สาํ หรับประเทศที่
ปกครองด้วยระบอบประชาธิ ปไตย (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2527 : 1) ระบอบการปกครองของไทยนั้น เป็ นระบอบการ
อุปถัมภ์ค้ าํ จุนที่มีอายุยนื ยาว จิตสํานึกและความรู ้สึกต่อการเมืองย่อมมีลกั ษณะค่อนข้างแคบ เป็ นความภักดีต่อหมู่คณะ
และผูน้ าํ ที่เป็ นตัวบุคคลมากกว่าการมองกว้างออกไปทั้งระบบ หรื อทั้งประเทศ การเลือกตั้ง จึงเป็ นกระบวนการทาง
การเมืองอย่างหนึ่งในระบบการปกครองที่เชื่อว่า อํานาจสู งสุ ดในการปกครองเป็ นของประชาชน เป็ นกระบวนการที่
เลือกรัฐบาลที่จะทําการปกครองและสร้างความชอบธรรมให้แก่อาํ นาจการปกครอง การเมืองไม่ใช่เรื่ องเฉพาะกลุ่ม
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ชนชั้นนําหรื อผูป้ กครองเท่านั้น แต่เป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคมไม่มากก็นอ้ ย เมื่อปั ญหานี้ กลายเป็ นสิ่ งที่ได้
ส่ งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิ ปไตย การเลือกตั้ง จึงเป็ นเงื่อนไขที่สาํ คัญ
ที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย เพราะการเลือกตั้งเป็ นการแสดงออกถึงความคิดของประชาชนผูเ้ ป็ น
เจ้าของประเทศที่จะมอบให้ตวั แทนไปใช้อาํ นาจแทนตน เป็ นการแสดงออกของประชาชนทางด้านสิ ทธิ เสรี ภาพทาง
ความคิดของประชาชนที่ตอ้ งการผูแ้ ทนของตนเองที่มีลกั ษณะเช่นใด เพื่อขจัดความขัดแย้ง หรื อการสื บต่ออํานาจ และ
เป็ นกลไกที่ จ ะควบคุ ม ให้ ผู ้แ ทนที่ ด ํา รงตํา แหน่ ง จากการเลื อ กตั้ง ตระหนัก อยู่เ สมอว่า ต้อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
บทบาทของสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนจะเป็ นเรื่ อ งของการตรากฎหมาย คื อ การออก การแก้ไ ข หรื อ ยกเลิ ก
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญแก้ไขเพิ่มเติมรั ฐธรรมนู ญ การควบคุม การบริ หารราชการ
แผ่นดิน และยังต้องเป็ นตัวแทนของประชาชนไปทําบทบาทหน้าที่ เช่น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนํา
ความเดือดร้อนของประชาชนไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปั ญหา และยังมีอาํ นาจควบคุมการบริ หารราชการ
แผ่นดิน เช่น การให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่ งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็ นนายกรัฐมนตรี การตั้งกระทูถ้ าม และการเสนอ
ญัตติ ขอให้เปิ ดอภิ ปรายทัว่ ไป เพื่อลงมติ ไม่ไว้วางใจนายกรั ฐมนตรี หรื อรั ฐมนตรี ทั้งนี้ เป็ นไปตามการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยระบบรั ฐ สภา รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2550 กํา หนดให้รั ฐ สภา
ประกอบด้วย สภาผูแ้ ทนราษฎร มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตจํานวน 375 คน และแบบบัญชีรายชื่อจํานวน
125 คน รวมจํานวน 500 คน และวุฒิสภา มีสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 150 คน มีวาระการดารงตําแหน่ง 4 ปี ผู ้ วิ จั ย มี
ความสนใจที่ จะศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพราะ เป็ น
การศึกษาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะปั จจัยที่ทาํ ให้นกั การเมืองที่มีเสถียรภาพต่อการเมืองนั้นได้รับตําแหน่งในการ
เลือกตั้ง ซึ่งประชาชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีแนวโน้มในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรคนเดิมมากขึ้น
จึ งเป็ นเหตุผลสําคัญ เพราะ การเลื อกตั้งเป็ นกระบวนการทางการเมื องที่ สําคัญที่ สุดในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2544-2554
3. การดําเนินการวิจยั
การศึ ก ษาวิจัย เรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อการเลื อ กตั้งสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร จัง หวัด พระนครศรี อยุธยา
พ.ศ. 2544-2554” การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ บุคคลในพื้ น ที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ
1) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวน 5 คน
2) ผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวน 4 คน
3) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองท้องถิ่น จํานวน 5 คน
โดยใช้วธิ ี การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ีการการตีความข้อมูล การเปรี ยบเทียบข้อมูล พร้อมทั้งการสร้างข้อสรุ ป
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4. ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2544-2554
ในปี พ.ศ. 2539 ภายใต้รัฐบาลผสมโดยมี พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ ดํารงตําแหน่งเป็ นนายกรัฐมนตรี ได้เกิดปั ญหา
วิกฤตเศรษฐกิ จ และปั ญหาความขัดแย้งภายในพรรคร่ วมรั ฐบาล ทําให้ความชอบธรรมทางการเมื องของ พล.อ.ชวลิ ต
ยงใจยุทธ นั้นลดตํ่าลงอย่างมาก ต่อมาได้มีการประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2543 และนายกรัฐมนตรี ได้
ประกาศยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร จึงได้กาํ หนดการเลือกตั้งทัว่ ไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็ น
ครั้งที่ 20 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เมื่อ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 จังหวัดพระนครศรี อยุธยานั้น ได้มีผลู ้ งสมัคร
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดอยุธยา จํานวน 17 คน จากทั้งหมด 5 เขตเลือกตั้ง
ตารางที่ 1 รายชื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2544
เขต

รายชื่อ

พรรค

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
นายพ้อง ชีวานันท์
นางสาวสุวมิ ล พันธ์เจริ ญกุล
นายวิทยา บูรณศิริ
นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ

พรรคไทยรักไทย
พรรคไทยรักไทย
พรรคไทยรักไทย
พรรคไทยรักไทย
พรรคไทยรักไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ครั้งที่ 21 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เนื่ องจาก สภาผูแ้ ทนราษฎรชุด
เก่าได้ครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 ถือเป็ นการเลือกตั้งต่อเนื่ องมาจากสภาฯ และยังใช้รูปแบบการเลือกตั้ง
แบบเดิมเหมือนกับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร 2 แบบ แบบแรกเป็ นการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขต เลือกตั้งจํานวน 400 คน จากเขตเลือกตั้งจํานวน 400 เขต แบบที่ สอง เป็ นการเลือกตั้งแบบบัญชี รายชื่ อพรรค
(Party List) อีก 100 คน รวมจํานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้งสิ้ น 500 และยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 เพราะฉะนั้น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรปี 2548 จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรู ปแบบและเขตเลือกตั้ง
ตารางที่ 2 รายชื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2548
เขต

รายชื่อ

พรรค

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
นายพ้อง ชีวานันท์
นางสาวสุวมิ ล พันธ์เจริ ญกุล
นายวิทยา บูรณศิริ
นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ

พรรคไทยรักไทย
พรรคไทยรักไทย
พรรคไทยรักไทย
พรรคไทยรักไทย
พรรคไทยรักไทย

การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรครั้งที่ 25 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 นับเป็ นการเลื อกตั้งครั้งที่ 1
ภายใต้กฎกติกาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
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ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ซึ่ งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ถูกร่ างขึ้นภายหลัง
จากที่ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะรัฐประหาร ได้ทาํ การยึดอํานาจ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ดว้ ยการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาทางการเมืองใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ออกเป็ น 2 เขต โดยจํานวนสมาชิกในแต่ละเขต แบ่งออกเป็ นดังนี้ เขต 1 คน จํานวน 3 คน และ เขต 2 จํานวน 2 คน
ตารางที่ 3 รายชื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2550
เขต

รายชื่อ

พรรค

เขต 1

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล
นายพ้อง ชีวานันท์
นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริ ญวรกุล
นายวิทยา บูรณศิริ

พรรคพลังประชาชน
พรรคพลังประชาชน
พรรคชาติไทย
พรรคพลังประชาชน
พรรคพลังประชาชน

เขต 2

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้มีการแบ่ง
เขตเลือกตั้งออกเป็ น 5 เขต
ตารางที่ 4 รายชื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2548
เขต
รายชื่อ
พรรค
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5

นาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
นาย พ้อง ชีวานันท์
นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริ ญวรกุล
นาย วิทยา บูรณศิริ
นาย องอาจ วชิรพงศ์

พรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคเพื่อไทย
พรรคเพื่อไทย
พรรคเพื่อไทย
พรรคเพื่อไทย

ส่ วนที่ 2 ปั จจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2544-2554
ปั จจัยด้านพรรคการเมือง นโยบายหรื อภาพลักษณ์พรรคการเมือง มีผลต่อการเลือกตั้งในพื้นที่มาก เพราะ
ประชาชนชอบนโยบายที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่นอ้ งประชาชน หรื อนโยบายที่เข้าถึงคนในพื้นที่น้ นั ๆ และพรรคได้
มีการสนับสนุนการหาเสี ยงของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร รวมทั้งหัวหน้าพรรคมาปราศรัยในเขตพื้นที่ เพื่อช่วยในการ
หาเสี ยงของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ปั จจัยด้านบทบาทผูน้ าํ ทางการเมื อง ก่ อนที่ จะลงสมัครเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัด
พระนครศรี อยุธยานั้น เคยมีบทบาททางการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อน เช่น นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด รอง
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด รวมถึงสมาชิกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ฯลฯ บทบาทผลงานในอดีต เช่น การเป็ น
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นัก การเมื อ งท้อ งถิ่ น มาก่ อ น ครอบครั ว และเครื อ ญาติ ทั้ง ทางด้า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ งได้ส่ ง ผลให้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้เข้าดํารงตําแหน่ง และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรส่ วนใหญ่ เป็ นคนจริ งใจ ตั้งใจจริ ง เสมอ
ต้นเสมอปลาย มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ตวั เอง จึงทําให้ประชาชนลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งให้เข้ามาเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ปั จจัยด้านกลุ่มผลประโยชน์ และระบบอุปถัมภ์ ส่ วนใหญ่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรนั้นเป็ นนักเมืองท้องถิ่น
มาก่อน จึ งมีความคุน้ เคยกับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนส่ วนใหญ่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎร เข้ามาร้องทุกข์ หรื อมีความทุกข์ร้อนในเรื่ องของปากท้อง บอกงานประเพณี ต่างๆ และหลังจากการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้เข้าถึงประชาชน มีการไปมาหาสู่ กนั พบปะพูดคุยปั ญหากับคนในพื้นที่ และไปช่วยงาน
ประเพณี รวมทั้งช่วยเหลือชาวบ้าน ในเขตที่ได้รับความเดือดร้อน
ปั จจัยด้านการเลือกตั้ง ยุทธศาสตร์หรื อยุทธวิธีที่ใช้ในการหาเสี ยง เป็ นการเข้าพบปะประชาชนในพื้นที่ บอก
กล่าวนโยบาย การเดินแจกใบปลิว การรณรงค์ในการหาเสี ยง คือ การที่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพูด ชี้แจงถึงนโยบาย
ให้ประชาชนทราบ เป็ นคนอยุธยาด้วย รวมถึงการทํางานที่ต่อเนื่อง และเป็ นคนที่ประชาชนชื่นชอบอยูแ่ ล้วจึงส่งผลให้
ประชาชนลงคะแนนเสี ยงให้
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การอภิปรายผล
1. ปัจจัยด้ านพรรคการเมือง
ปั จจัยที่ สําคัญในการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2544-2554 พบว่า
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และผูส้ มัครลงแข่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้เข้าสังกัด
พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง โดยการที่พรรคเป็ นคนทาบทาม และเข้าสมัครเอง เป็ นบุคคลซึ่งมีบทบาทและผลงาน
ทางด้านการเมืองท้องถิ่นมาก่อน และมีทศั นะที่ เหมือนกันกับพรรคการเมือง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Roy C.
ที่ ก ล่ า วว่า พรรคการเมื อ ง คื อ สมาคมซึ่ งดํา เนิ น กิ จ กรรมและรวบรวมประชาชนเข้า มาร่ ว มกัน โดยประสาน
ผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก เพื่ อ นํา ไป สู่ ก ารจัด ตั้ง รั ฐ บาล และสมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎร และผู ้ส มัค รลงแข่ ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยาส่ วนใหญ่จะมีที่ทาํ การพรรคอยูใ่ นเขตพื้นที่ มีพนักงานเพื่อ
คอยรับเรื่ อง ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ และเอาไว้ให้ประชาชนมาพบปะพูดคุยกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
La Palombara and Weiner ที่กล่าวว่า พรรคการเมือง มีสาขาพรรคกระจายอยูท่ วั่ ประเทศตามชุมชนต่างๆ มีการติดต่อ
สัมพันธ์กบั ประชาชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องไม่เฉพาะแต่เวลาหาเสี ยงเลือกตั้งเท่านั้น
2. ปัจจัยด้ านบทบาทผู้นําทางการเมือง
ปั จจัยที่ สําคัญในการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2544-2554 พบว่า
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรก่อนที่ จะลงสมัครเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยานั้น
เคยมีบทบาททางการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อน จึงส่ งผลทําให้ประชาชนนั้นเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่ง ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ กิติ ตยัคคานนท์ ได้อธิบายว่า ผูน้ าํ คือ บุคคลที่มีความสามารถและได้รับความไว้วางใจ การเคารพนับ
ถือ จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นหัวหน้าและมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจ และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรส่วนใหญ่ มีลกั ษณะ
เป็ นคนที่จริ งใจ ตั้งใจจริ ง เสมอต้นเสมอปลาย มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ตวั เอง เป็ นคนเข้าถึงง่าย ซึ่ ง
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สอดคล้อ งกับแนวคิ ดของ เกรี ย งศัก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ศัก ดิ์ ที่ ก ล่ า วว่า คุ ณ สมบัติ ของการเป็ นนัก การเมื อ งที่ ดีจะต้องมี
คุณภาพสู ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณประโยชน์ ทํางานเพื่อส่ วนรวมด้วยความเสี ยสละไม่เห็นแก่ตวั มีคุณลักษณะ
ชี วิตที่ ดี มี ลกั ษณะพื้นฐานของการดําเนิ นชี วิตแบบเสมอต้นเสมอปลาย มี ประวัติดี มี การดําเนิ นชี วิตตั้งแต่อดี ตที่
โปร่ งใสทั้งในชีวิตหน้าที่การงานและชีวิตส่ วนตัว ไม่กลับกลอก ไม่ปลิ้นปล้อน สามารถพูดจาสื่ อสารได้ดีกบั บุคคล
ในทุกๆระดับ และที่สาํ คัญมีคุณธรรม จริ ยธรรมซื่ อสัตย์จริ งใจต่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่ งสอดคล้องกับกลุ่ม
ข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น ที่กล่าวว่า สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีลกั ษณะเด่น
เข้าถึงชุมชน มางานต่างๆ เป็ นกันเองกับชาวบ้าน มีมนุษยสัมพันธ์ ช่วยเหลือพ่อแม่พี่นอ้ งประชาชน ปั จจัยสําคัญที่ทาํ
ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยานั้น ได้รับเลือกตั้งมีหลายปั จจัย เช่น เงิน เครื อญาติพี่นอ้ ง
บริ วารเพื่อนฝูง รวมถึงธุรกิจ นอกจากนั้นก็เป็ นการเข้าถึงง่าย และความจริ งใจ
3. ปัจจัยด้ านบทบาทกลุ่มผลประโยชน์ และระบบอุปถัมภ์
ปั จจัยที่ สําคัญในการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2544-2554 พบว่า
ส่ วนใหญ่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรนั้นเป็ นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อน จึงมีความคุน้ เคยกับประชาชนในพื้นที่ มีการ
ไปมาหาสู่ กนั พบปะพูดคุยปั ญหากับคนในพื้นที่ และไปช่วยงานประเพณี รวมทั้งช่วยเหลือชาวบ้านในเขตที่ได้รับ
ความเดื อดร้ อน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญณวุฒ ไชยรั กษาได้ศึกษา เรื่ อง “นักการเมื องท้องถิ่ นจังหวัด
พิษณุ โลก” ผลการศึ กษา พบว่า ความสําเร็ จของนักการเมืองท้องถิ่ นในจังหวัดพิษณุ โลกนั้น ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลัก
4 ประการ คือ ความสัมพันธ์ของผูส้ มัครกับชุมชน เครื อข่ายทางสังคมและการเมืองท้องถิ่นของผูส้ มัคร ระบบอุปถัมภ์
ของผูส้ มัครกับชุ มชนและหัวคะแนน และจํานวนค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการรณรงค์หาเสี ยงเลื อกตั้ง ซึ่ งผูส้ มัครลงแข่ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีเครื อข่ายทางการเมือง คือ การที่มีสาขาพรรคในจังหวัด
แล้วมีสมาชิกพรรคจํานวนหนึ่ง จึงเป็ นจุดแข็งของพรรคที่สาํ คัญ และหลังจากเลือกตั้ง ได้มีการไปมาหาสู่ กบั ชาวบ้าน
ในพื้นที่ คอยดูแลและไปงานประเพณี ต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Almond and Powell ที่ ได้แบ่งกลุ่ม
ผลประโยชน์ไว้ 4 ประเภท คือ 1. กลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่มีการจัดตั้ง 2. กลุ่มผลประโยชน์และบุคคลที่เคว้งคว้างไร้
บรรทัดฐาน 3. กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็ นทางการ 4. กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็ นสถาบัน ซึ่ งจะสอดคล้องกับ ประเภทที่ 4
คือ กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็ นสถาบัน ซึ่ งคือองค์การที่ เป็ นทางการ (Formal Organization) เช่น พรรคการเมือง กลุ่ม
เหล่านี้จะเป็ นตัวแทนเรี ยกร้องผลประโยชน์ให้กลุ่มอื่นในสังคม รวมถึงเรี ยกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มเองด้วย
4. ปัจจัยด้ านการเลือกตั้ง
ปั จจัยที่สาํ คัญในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2544-2554 พบว่า
การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญปี 2550 นั้นไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการเลือกผูส้ มัคร หรื อการสร้างกฎกติกา
ใหม่ ก็ ไ ม่ ส ามารถยับ ยั้ง ได้ ก็ ย ัง ส่ ง ผลให้ ต ัว บุ ค คลหรื อพรรคการเมื อ งเดิ ม นั้ นได้รั บ ชัย ชนะเช่ น เดิ ม การที่
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ใช้ยุทธวิธีในการรณรงค์หาเสี ยงเลื อกตั้ง ไม่ว่าจะเป็ นการเดิ นแจกใบปลิ ว เข้าพบปะ
ประชาชน บอกกล่าวและชี้ แจงนโยบาย การปราศรัยหาเสี ยง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ เพียงกมล มานะรัตน์ ที่
กล่าวว่า ยุทธวิธีการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งที่ดีจะนําไปสู่ การชนะในการเลือกตั้ง กระบวนการหรื อยุทธิ วิธีในการหา
เสี ยง เพื่อให้ได้เปรี ยบคู่แข่งหรื อชนะในการเลือกตั้ง คือ รู ปแบบที่เปิ ดเผยและถูกกฎหมาย เช่น การปราศรัยหาเสี ยง
การเดิ น เคาะประตู บ้ า น การประชาสั ม พัน ธ์ ซึ่ งพบว่ า ผู ้ส มั ค รลงแข่ ง สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรจั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยาได้ใช้ยทุ ธวิธีในการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้ง ที่มีลกั ษณะคล้ายกับสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขต
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จังหวัดพระนครศรี อยุธยา คือ ผูส้ มัครเดินหาเสี ยงเอง ไม่ใช้หัวคะแนน เข้าถึงพี่นอ้ งประชาชน ไม่มีการซื้ อเสี ยง ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เพียงกมล มานะรัตน์ เช่นกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านพรรคการเมือง พรรคการเมือง ควรให้ความสําคัญกับนโยบายที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. ด้านบทบาทผูน้ าํ ทางการเมือง นําความเป็ นผูน้ าํ ทางการเมือง มาสร้างกิ จกรรมในการพัฒนาประชาชน
และพื้นที่น้ นั ๆ
3. บทบาทกลุ่มผลประโยชน์ และระบบอุปถัมภ์ ควรสร้างกลุ่มที่มีคุณประโยชน์ต่อชุมชน หรื อคนในพื้นที่
เพื่อที่จะสร้างผลงานให้กบั พื้นที่น้ นั ๆ
4. ด้านการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรควรมีการหาเสี ยงผ่านโซเชียล เน็ตเวิร์ก ถือเป็ นหนึ่งในยุทธวิธี
ในการหาเสี ยงทางการเมืองรู ปแบบใหม่
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุป
ปั จจัยด้านพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมืองนั้นส่งผลต่อการเลือกตั้งในพื้นที่ และพรรคการเมืองก็ได้มี
การสนับสนุนการหาเสี ยงของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ปั จจัยด้านบทบาทผูน้ าํ ทางการเมือง สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเคยมีบทบาททางการเมืองระดับท้องถิ่นมา
ก่อน และผลงานในอดีตได้ส่งผลให้ประชาชนเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้น้ นั รวมถึงครอบครัวและ
เครื อญาติ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองส่งผลต่อการดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วย
ปั จจัยด้านกลุ่มผลประโยชน์ และระบบอุปถัมภ์ การที่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
และประชาชนในเขตพื้นที่ มีความสนิ ทสนมใกล้ชิดกัน มี การช่ วยเหลื อประชาชนในยามเดื อดร้ อน จึ งส่ งผลให้
ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรคนเดิมๆเข้าดํารงตําแหน่งเช่นเดิม
ปั จจัยด้านการเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนู ญปี 2550 นั้นไม่ส่งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงต่อการเลื อก
ผูส้ มัคร หรื อการสร้างกฎกติกาใหม่ก็ไม่สามารถยับยั้งได้ ก็ยงั ส่ งผลให้ตวั บุคคลหรื อพรรคการเมืองเดิ มนั้นได้รับชัยชนะ
เช่นเดิ ม การที่ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรพูด ชี้ แจงถึงนโยบายให้ประชาชนทราบ การเข้าพบปะประชาชนในพื้นที่ แจก
ใบปลิว รวมถึงการทํางานที่ต่อเนื่อง และเป็ นคนที่ประชาชนชื่นชอบอยูแ่ ล้วจึงส่งผลให้ประชาชนลงคะแนนเสี ยงให้
เอกสารอ้ างอิง
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