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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2544-2554 เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั แยกออกเป็ น 3 กลุ่ม (1)สมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรจังหวัดปทุมธานี (2)ผูล้ งสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี (3)ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ
และนักการเมืองท้องถิ่น โดยใช้การศึกษาจากเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก และทําการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้วธิ ีการตีความข้อมูล การเปรี ยบเทียบข้อมูล พร้อมทั้งการสร้างข้อสรุ ป
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2544-2554
สามารถจําแนกปั จจัย ได้ดงั นี้ 1)ปั จจัยพรรคการเมือง พบว่า นโยบายพรรคและภาพลักษณ์ของพรรคการเมือง นั้นมีผล
ต่อการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ อย่างมาก เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ชอบที่ตวั นโยบายของพรรค ที่เข้าถึงกลุ่มคนในพื้นที่
เพราะคิดว่านโยบายนี้ จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อพวกเขา 2)ปั จจัยด้านบทบาทผูน้ าํ ทางการเมือง พบว่า ก่อนที่จะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัดปทุมนั้น ส่ วนใหญ่แล้วสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร เคยมี
บทบาททางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด มาก่อน เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน สมาชิกองค์การบริ หารส่วน
จังหวัด นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด จึงถือว่าบทบาทและผลงานในอดีตของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรนั้น มีผล
ให้ประชาชน ตัดสิ นใจเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่ง เป็ นอย่างมาก 3)ปั จจัยด้านเครื อข่ายทางการเมือง และระบบอุปถัมภ์
พบว่า ส่ วนใหญ่แล้วเวลาสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หาเสี ยง จะลงพื้นที่ดว้ ยตัวเอง แล้วก็จะมีกลุ่มสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎร นักการเมืองท้องถิ่น และนักธุรกิจ ที่สนิ ทสนมกันเป็ นการส่ วนตัว เข้ามาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ใน
การลงพื้นที่ หาเสี ยง 4)ปั จจัยด้านการเลื อกตั้ง พบว่า ยุทธศาสตร์ หรื อยุทธวิธีที่สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจัง หวัด
ปทุมธานี ใช้กนั คือ การแจกใบปลิว การขึ้นรถแห่ประชาสัมพันธ์หาเสี ยงให้ประชาชนไปลงคะแนน และการลงพื้นที่
ในเขตของตนเองโดยการเคาะตามประตูบา้ น เพื่อพบปะประชาชน และปราศรัยนโยบายของพรรค ถือว่ามีผลให้
ประชาชนเลือกลงคะแนนให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร อยูพ่ อสมควร
คําสําคัญ: ปั จจัย, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร, จังหวัดปทุมธานี
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ABSTRACT

This research purpose to study the factors that have affected to the Election of Members of Paliament,
Pathumthani since 2001 – 2011 is the quality research. The sample of research divided to 3 parts (1) the members of
Paliament, Pathumthani (2) the candidates of the members of Paliament, Pathumthani (3) the officials, the state
authorities, and the local politicians that study from the documents, the interviewing and analyze by Data
interpretation, comparing information and conclusion.
The result of research found that the factors which has affected to the Election of Members of Paliament,
Pathumthani since 2001 – 2011 could divide in the factors (1) Political party found that the policy and image of
political party has the huge impact to the election because the most of people like the policy of party that approach
the local people who think that the policy will provide the most benefit to them. (2) The role of the political leader
found that before the candidates were register, they had role the both of local and province as the village headman,
the member of Provincial Administrative. It is assumed that these roles are effective to the people decision choose
them. (3) The network of political and host system found that the members will walk in by themselves and got the
support from the local politician, the businessman to get more reliabilities. (4) Election found that the strategies that
the members of Parliament is the leaflet, the public relations, and walk in their area to talk and tell their policy to the
local people.
Keywords: Factors, Election of Members of Parliament, Pathumthani Province
1. บทนํา

การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีจุดมุง่ หมาย
เพื่ อ ที่ จ ะสร้ า งระบบการเมื อ งแบบใหม่ ที่ เ น้น ให้ป ระชาชนนั้น ได้เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองตนเอง โดย
ประชาชนนั้นมีอาํ นาจในการเลือกสรรผูแ้ ทนของตนเองเพื่อที่จะเข้าไปทําหน้าที่แทนตนเองในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะแทนตนเองในระดับชาติและระดับท้องถิ่นต่อไป (พรชัย เทพปั ญญา, 2549, น. 1) ซึ่ งที่ผ่านมานั้นประเทศ
ไทยได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรขึ้นทั้งแบบทางตรงและทางอ้อมรวมแล้ว 27 ครั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นั้นเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาระบบของการเมืองไทยให้
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนการเมืองของนักการเมืองเป็ นการเมืองของพลเมือง โดยการเพิ่มสิ ทธิ เสรี ภาพให้
พลเมืองมีส่วนร่ วมมากขึ้น ถือได้ว่าเป็ นรัฐธรรมนู ญฉบับประชาชนอย่างแท้จริ ง เพราะได้เน้นการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนมากขึ้น โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กาํ หนดสิ ทธิเสรี ภาพให้ประชาชนนั้นสามารถเข้ามามีบทบาทที่สาํ คัญใน
การบริ หารจัดการในพื้นที่ทอ้ งถิ่นตนเอง จึ งทําให้ระบบการเมือง และระบบราชการมีความสุ จริ ตและมีความชอบ
ธรรมในการใช้อาํ นาจและเพิ่มอํานาจเมืองในการควบคุมการใช้อาํ นาจในทุกระดับอย่างครอบคลุม ดังนั้นรัฐธรรมนูญ
ฉบับ นี้ จึ ง ถื อ ได้ว่า เป็ นรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ดพรรคการเมื อ งที่ เข้มแข็งขึ้ นทํา ให้รัฐ บาลมี เสถี ย รภาพ
นายกรัฐมนตรี มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ เพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างแท้จริ งมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นรัฐธรรมนูญ ปี 2540
นั้นจึงถือได้วา่ เป็ นตัวแปลงที่สาํ คัญที่ทาํ ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชดั เจนขึ้นว่าช่วงเวลาหรื อภาพรวมของการเลือกตั้ง
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ในจังหวัดปทุมธานีน้ นั เป็ นอย่างไรการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในแต่ละครั้ง จึงจะต้องมีปัจจัยในหลายๆด้าน
เพื่อนํามาพิจารณาประกอบกับการตัดสิ นใจในการเลือกสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
จังหวัดปทุมธานี นับได้วา่ เป็ นจังหวัดในเขตปริ มณฑลที่มีความใกล้ชิดเป็ นอย่างมากกับกรุ งเทพมหานคร
หรื อถือได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกรุ งเทพมหานคร ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงมุ่ง
ศึ ก ษาในจัง หวัด ปทุ ม ธานี เพื่ อ ทํา ความเข้า บริ บ ทหรื อ ลัก ษณะของเมื อ งขนาดใหญ่ และทํา ความเข้า ใจในตัว
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ของจังหวัดปทุมธานี ใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2544 – 2554
3. การดําเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2544 – 2554”
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการเก็บรวบรวมเอกสารที่ เกี่ ยวข้องเพื่อศึ กษาลักษณะ
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 12 คน เป็ นการสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี โดย
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ
1) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวน 5 คน
2) ผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวน 4 คน
3) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองท้องถิ่น จํานวน 3 คน
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) เป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ีการการตีความข้อมูล การเปรี ยบเทียบข้อมูล พร้อมทั้งการสร้างข้อสรุ ป
4. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2544-2554 มีอยู่
ด้วยกัน 2 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2544 – 2554
หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 40 ก็ได้มีการเลือกตั้งกันครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.
2544 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือได้วา่ เป็ นรัฐธรรมนูญในยุคของการปฏิรูปการเมือง เพื่อที่จะให้การเมืองไทยนั้นได้มี
ความทันสมัยมากขึ้น จึ งทําให้การเลือกตั้งในช่วงปี 2544 เป็ นการเกิดปรากฎการณ์ใหม่ทางการเมืองขึ้นในช่วงนั้น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไทยเป็ นการทัว่ ไป พ.ศ. 2544 นั้น เป็ นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ น
การทัว่ ไป เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 โดยสาเหตุมาจากที่ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยุบสภา เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 นับว่าเป็ น การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกในระบบใหม่ ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 ซึ่ งแบ่งเป็ นระบบบัญชี รายชื่ อ 100 คน และแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอีก 400 คน ภายใต้การกํากับดูแลและ
จัดการเลือกตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เมื่อ 6 มกราคม พ.ศ.
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2544 จังหวัดปทุมธานี น้ นั ได้มีผูล้ งสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดปทุมธานี
ทั้งหมด 5 เขตเลือกตั้ง
ตารางที่ 1 รายชื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2544 จํานวน 4 คน
เขต
รายชื่อ
พรรค
1
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
พรรคไทยรักไทย
2
นายเอกพจน์ ปานแย้ม
พรรคประชาธิปัตย์
3
ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี
พรรคไทยรักไทย
4
นายลิขิต หมู่ดี
พรรคไทยรักไทย
การเลือกตั้งทัว่ ไปครั้งที่ 21 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้เกิดการเลือกตั้งขึ้น เพราะครบวาระ 4 ปี ของสภา
ผูแ้ ทนราษฎรชุดที่ได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 จึ งได้เกิดการเลือกตั้งขึ้น
เนื่ องมาจากสภาฯ อยูค่ รบวาระ ซึ่ งการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็ นการเลือกตั้งทัว่ ไปครั้งที่ 2 ของการใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 จึ งทําให้รูปแบบและเขตเลือกตั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่ งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 จังหวัดปทุมธานีน้ นั ได้มีผูล้ งสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 18 คน จากทั้งหมด 5 เขตเลือกตั้ง
ตารางที่ 2 รายชื่อผูล้ งสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548
เขต
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5

ผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้ง
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
นายเอกพจน์ ปานแย้ม
นายวรัญ�ู เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นาย ลิขิต หมู่ดี
นาย ชูชาติ หาญสวัสดิ์

พรรค
ไทยรักไทย
ชาติไทย
ไทยรักไทย
ไทยรักไทย
ไทยรักไทย

วัน ที่ 26 ตุ ล าคม 2550 คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ได้มี ม ติ แ บ่ ง เขตเลื อ กตั้ง ส.ส. แบบแบ่ ง เขตจํา นวน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด มี 400 คนจาก 76 จังหวัด
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ตารางที่ 3 รายชื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2550 จํานวน 6 คน
เขต
ผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้ง
พรรค
คะแนน
1

2

นาย เอกพจน์ ปานแย้ม (ถูกตัดสิ ทธิ์)
ชนากานต์ ยืนยง (แทน)
นาย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
นาย สุทิน นพขา
นางสาว พรพิมล ธรรมสาร
ว่าที่ ร.ต.สุเมธ ฤทธาคนี
นาย ชูชาติ หาญสวัสดิ์

ชาติไทย
ประชาราช
พลังประชาชน
พลังประชาชน
พลังประชาชน
พลังประชาชน
พลังประชาชน

93,672
86,242
76,555
94,393
86,102
80,067

ในการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานี ได้มีการแบ่งเขต
เลือกตั้งออกเป็ น 6 เขต
ตารางที่ 4 รายชื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2550 จํานวน 6 คน
เขต
ผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้ง
พรรค
คะแนน
1
นายสุทิน นพขํา
เพื่อไทย
49,151
2
42,258
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
เพื่อไทย
3
37,023
นายสมศักดิ์ ใจแคล้ว
เพื่อไทย
4
36,374
นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
เพื่อไทย
5
49,524
ว่าที่ ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี (ลาออก)
เพื่อไทย
34,221
นายเกียรติศกั ดิ์ ส่องแสง (แทน)
ประชาธิปัตย์
6
41,723
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
เพื่อไทย

ส่ วนที่ 2 ปั จจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2544 – 2554
ปั จจัย ปั จจัยพรรคการเมือง นโยบายพรรค ภาพลักษณ์ของพรรค และตัวหัวหน้าพรรค มีผลต่อการเลือกตั้งใน
เขตพื้นที่น้ นั ๆอย่างมาก เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ชอบที่ตวั นโยบายของพรรคที่เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
ปั จจัยด้านบทบาทผูน้ าํ ทางการเมือง ก่อนที่ จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัด
ปทุมนั้น ส่ วนใหญ่แล้วสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เคยมีบทบาททางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด มา
ก่อน เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เป็ นบุคคลที่ มี
ความรู ้ความสามารถที่ จะช่วยเหลือประชาชนได้ จึ งถือว่าบทบาทและผลงานในอดีตของสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
และส่ วนใหญ่จะเป็ นคนพูดจริ งทําจริ ง ช่วยเหลือประชาชนได้ทุกงานไม่วา่ จะเป็ นงานราษฎรหรื องานหลวงก็ไปช่วย
หมด นั้นถือว่าเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีผลให้ประชาชนตัดสิ นใจเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่ง เป็ นอย่างมาก
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ปั จจัยด้านเครื อข่ายทางการเมือง และระบบอุปถัมภ์ พบว่า ส่ วนใหญ่แล้วเวลาสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หา
เสี ยง จะลงพื้นที่ ดว้ ยตัวเอง แล้วก็จะมีกลุ่มบุคคลในครอบครัว บุคคลของพรรคการเมือง ผูน้ าํ ชุมชน นักการเมือง
ท้องถิ่น และนักธุรกิจ ที่สนิทสนมกันเป็ นการส่วนตัว เข้ามาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ในการลงพื้นที่หาเสี ยง
ปั จจัยด้านการเลือกตั้ง พบว่า ยุทธศาสตร์ หรื อยุทธวิธีที่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี ใช้กนั คือ
ป้ ายโฆษณา การแจกแผ่นพับ ใบปลิว การขึ้นรถแห่ ประชาสัมพันธ์หาเสี ยงให้ประชาชนไปลงคะแนน และการลง
พื้นที่ในเขตของตนเองโดยการเคาะตามประตูบา้ น เพื่อพบปะประชาชน และปราศรัยนโยบายของพรรค ถือว่ามีผลให้
ประชาชนเลือกลงคะแนนให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การอภิปรายผล
ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2544-2554 มีปัจจัยที่ สามารถนํามา
อภิปรายร่ วมกับแนวคิด ทฤษฎีได้ เรี ยงลําดับจากความสําคัญได้ดงั นี้
1) ด้านพรรคการเมือง ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2544 – 2554
พบว่า พรรคจะมีนโยบายของแต่ละพรรค มีผลงานที่ปรากฏให้เห็นมาก่อน และได้รับความนิ ยม จึงทําให้สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎร และผูล้ งสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัดปทุมธานี ที่เข้ามาสมัครเป็ นสมาชิกพรรคบางส่วน
พรรคจะเป็ นผูท้ าบทามเข้ามา บางส่วนเข้ามาสมัครด้วยตนเองโดยจะดูจากผลงาน นโยบายและมีอุดมการณ์เดียวกัน ที่คิดว่าจะ
มี ผลต่อการที่ ประชาชนจะตัดสิ นใจเลื อก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ขจัดภัย บุ รุษพัฒน์, 2510 : น.191) ได้อธิ บายว่า
นโยบายพรรคการเมืองย่อมมีความสําคัญต่อความสําเร็ จหรื อล้มเหลวของพรรคการเมืองเป็ นอย่างมาก เพราะนโยบายจะเป็ น
แนวทางในการตัดสิ นใจเบื้ องต้นอย่างกว้างๆ เพื่อโฆษณานโยบายของพรรคการเมืองของตนให้ประชาชนได้มองเห็นถึง
ความสําคัญอยูต่ ลอดเวลา เพื่อหวังจะได้เป็ นรัฐบาลในอนาคต นโยบายพรรคการเมืองจึงเป็ นการแสดงออกถึงแนวทางของ
พรรคการเมืองว่าจะใช้แนวทางดําเนินการไปทางใด และอย่างไร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของพรรคการเมืองและสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชน
2) ด้านบทบาทผูน้ าํ ทางการเมือง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ.2544 – 2554 พบว่า สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรก่ อนที่ จะลงสมัครรั บเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัด
ปทุมธานี น้ นั ส่ วนใหญ่เคยมีบทบาททางการเมืองระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัดมาก่อน เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน สมาชิ ก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด มีความน่ าเชื่ อถือ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ เป็ นบุคคลที่
สามารถช่ วยเหลื อประชาชนได้ตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศักดิ์ (2539, น.139-145) ที่ กล่าวไว้ว่า
คุณสมบัติของการเป็ นนักการเมืองที่ดี ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณวุฒิที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารประเทศชาติ
ทํางานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสี ยสละไม่เห็นแก่ตวั มีลกั ษณะพื้นฐานของการดําเนินชีวติ แบบเสมอต้นเสมอปลาย มีประวัติดี
มีการดําเนินชีวติ ตั้งแต่อดีตที่โปร่ งใสทั้งในชีวติ หน้าที่การงานและชีวติ ส่วนตัว
3) ด้านเครื อข่ายทางการเมือง และระบบอุปถัมภ์ ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ.2544 – 2554 พบว่า ส่ วนใหญ่สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรนั้นเป็ นนักเมืองท้องถิ่นมาก่อน จึ งมีความคุน้ เคยกับ
ประชาชนในพื้นที่ มีการไปมาหาสู่ กนั พบปะพูดคุยปั ญหากับคนในพื้นที่ และช่วยเหลืองานบุญต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือ
ชาวบ้านในเขตที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่ งผูส้ มัครลงแข่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัดปทุมธานี จะมีเครื อข่ายทาง
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การเมือง ทั้งเครื อญาติ ผูน้ าํ ท้องถิ่น และกลุ่มนักธุ รกิ จ ที่ เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุ นทางการหาเสี ยงให้สมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎร ซึ่ งสอดคล้องกับ สนิ ท สมัครการ (2533, น.25) ที่บอกว่า เป็ นลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคมประการหนึ่งซึ่งแต่
ละฝ่ าย บทบาท หน้าที่ และความคาดหวังต่อกันบางประการ ซึ่ งเป็ นที่ รับรู ้หรื อยอมรับกันตามธรรมเนี ยมประเพณี หรื อ
วัฒนธรรมของสังคม หรื อกลุ่มผลประโยชน์ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันละกัน
4) ด้านการเลือกตั้ง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2544 – 2554 พบว่า
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ใช้ยทุ ธวิธีในการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งที่คล้ายๆกัน คือ ทั้งการเดินแจกใบปลิว ลงพื้นที่พบปะ
ประชาชน ปราศรัยชี้แจงถึงนโยบายของพรรค ขึ้นรถแห่ปราศรัยหาเสี ยง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เพียงกมล มานะรัตน์ ที่
กล่าวว่า ยุทธวิธีการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งที่ดีจะนําไปสู่ การชนะในการเลือกตั้ง กระบวนการหรื อยุทธิ วิธีในการหาเสี ยง
เพื่อให้ได้เปรี ยบคู่แข่งหรื อชนะในการเลือกตั้ง คือ รู ปแบบที่เปิ ดเผยและถูกกฎหมาย เช่น การปราศรัยหาเสี ยง การเดินเคาะ
ประตูบา้ น การประชาสัมพันธ์ ดังนั้นจะเห็นว่า ผูล้ งสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีได้ใช้ยทุ ธวิธี
ในการรณรงค์หาเสี ยงในเลือกตั้งที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ข้ อเสนอแนะในการนางานวิจยั นีไ้ ปใช้ ประโยชน์
1. พรรคการเมืองควรปรับปรุ งบทบาทของพรรคให้ประชาชนสนใจ และเชื่อถือในตัวพรรคมากขึ้น
2. บทบาทผูน้ าํ ควรมีคุณสมบัติเด่นชัด และมีจุดเด่น กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ มีความน่ าเชื่ อถือเป็ นที่ ยอมรับของ
ประชาชนส่วนมาก
3. เครื อข่ายทางการเมือง และระบบอุปถัมภ์ ควรเป็ นกลุ่มที่ทาํ ประโยชน์ต่อชุมชน มีชื่อเสี ยงและผลงานในพื้นที่
เด่นชัด เพื่อเป็ นฐานสนับสนุนในการหาเสี ยงที่มีประสิ ทธิภาพ
4. ด้านการเลื อกตั้ง ควรมี กฎหมายข้อบังคับเกี่ ยวกับการเลื อกตั้งที่ ชัดเจน และเที่ ยงตรงในการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุป
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2544-2554 มีอยู่ 4 ปั จจัย ดังนี้
1) ปั จจัยพรรคการเมือง นโยบายพรรคที่ดีสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง และภาพลักษณ์ของพรรคการเมือง ผลงาน
พรรคและตัวหัวหน้าพรรค นั้นมีผลต่อการเลือกตั้งในเขตพื้นที่เป็ นอย่างมาก
2) ปั จจัยด้านบทบาทผูน้ าํ ทางการเมือง ผูล้ งสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตจังหวัดปทุม
ส่วนใหญ่แล้ว เคยมีบทบาททางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดมาก่อน เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน สมาชิก
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด จึงมีผลให้ประชาชน ตัดสิ นใจเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่ง
อย่างมาก
3) ปั จจัยด้านเครื อข่ายทางการเมือง และระบบอุปถัมภ์ ส่ วนใหญ่แล้วสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จะมีกลุ่ม
เครื อข่ายทางการเมืองของตนเองกันทุกคนเพื่อช่วยในการสนับสนุนและช่วยเหลือในการหาเสี ยง เช่น ครอบครัว ผูน้ าํ
ท้องถิ่ น นักการเมื องท้องถิ่ น และนักธุ รกิ จ จึ งถื อว่ากลุ่มมี ผลให้ป ระชาชนตัด สิ น ใจเลื อกผูล้ งสมัค รรั บเลื อ กตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอยูพ่ อสมควร
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4) ปั จจัยด้านการเลือกตั้ง ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีที่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี ใช้กนั คือ การลง
พื้นที่รณรงค์หาเสี ยงด้วยตัวเองอย่าสมํ่าเสมอ มีการติดป้ ายโฆษณา การแจกแผ่นพับ ใบปลิว การขึ้นรถแห่ประชาสัมพันธ์
หาเสี ยง จึงถือว่ายุทธศาสตร์ และยุทธวิธีน้ ีมีผลให้ประชาชนเลือกลงคะแนนให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร อยูพ่ อสมควร
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1.ศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี ในเชิ งปริ มาณ เพื่อที่ จะได้
เนื้อหาที่แน่นขึ้น
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