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ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง "พัฒนาการและบทบาททางการเมืองของพรรคพลังชล" มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา
พัฒนาการทางการเมืองของพรรคพลังชล (2) ศึ กษาบทบาททางการเมืองของพรรคพลังชล และ เครื่ องมือที่ ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้แก่การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารทางวิชาการอันได้แก่ เอกสารทางวิชาการ บทความ ผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง หนังสื อพิมพ์ วารสารโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับผูน้ าํ ทางการเมืองของ Bernard M.Bass (1950) ซึ่ งวิเคราะห์วา่
ในทุ ก ระบบการเมื อ งนั้น จะต้อ งมี ผูป้ กครองที่ เ ป็ นชนชั้น นํา และผูป้ กครองต้อ งเป็ นผูท้ ี่ ต ัด สิ น ออกนโยบายที่ มี
ผลกระทบต่อประชาชนในสังคมนั้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และนําเสนอในลักษณะของการวิจยั เชิง
พรรณนา
ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า
1)พัฒนาการทางการเมืองของพรรคพลังชลนั้นเป็ นพรรคที่ได้ก่อตั้งขึ้นได้ไม่นาน มีการสร้างเครื อข่ายโดย
อาศัยใช้เครื อข่ายบ้านใหญ่ของนายสมชาย และมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการติดต่อประสานงานต่างๆโดยต่างไปจาก
เดิมและมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดําเนิ นงานและวิธีการอุปถัมภ์ที่จะเน้นสนับสนุนโครงการที่เป็ นผลประโยชน์
มากกว่าจะให้สินทรัพย์โดยตรงแก่สมาชิกในเครื อข่าย
2)บทบาทของพรรคพลังชลนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าพรรคพลังชลนั้นสามารถตอบสนองนโยบายของพรรค
ที่ มีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคมและการเมือง ของประชาชนในระดับท้องถิ่ นไปถึ งประชาชนใน
ระดับประเทศแม้วา่ จะมีวาระในการดํารงตําแหน่งเพียงไม่นาน
คําสําคัญ: พรรคพลังชล, พรรคการเมือง

ABSTRACT

The objectives of the study on "The development and political role of the Phalang Chon party" were (1) To
study the political development of the Phalang Chon party, and (2) To study the political role of the Phalang Chon
party. The tools used in this study analysis of academic literature data: related academic papers, articles, research
papers, newspaper, and journals by using the concept of political leaders of Bernard M.Bass (1950). It analyzed that
in every political system there must be an elite ruler and that the ruler must establish policies that economically,
socially and politically affect the people in the society. It was presented in the form of descriptive research.
From the study results, it was found that. 1) In the aspect of the political development, the Phalang Chon
party is a party that was recently established with the network being Mr. Somchai's home network and the pattern of
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1095

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

coordination having been changed and patronage methods focusing on beneficial projects rather than directly
providing assets to network members, 2) In the aspect of the political role of the Phalang Chon party, it clearly showed
that the Phalang Chon party was able to respond to the party's policies on economy, society, and politic of people at
the local level to reach the people at the national level, even if the term was short.
Keywords: Phalang Chon party,Political Party
1. บทนํา

ระบบการเมื อ งไทยในช่ ว งกว่า 20ปี มี ก ลุ่ ม การเมื อ งหลายกลุ่ ม ที่ เข้า มามี บทบาทในการแทรกแซงทาง
การเมืองเช่น คณะทหาร นักการเมือง กลุ่มนักธุ รกิ จ กลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่มก็พยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของ
กลุ่มตนเอง การเข้ามามี บทบาทของกลุ่มการเมื องที่ เพิ่มมากขึ้ นหรื อที่ เรี ยกว่ากลุ่มธุ รกิ จการเมื อง(ประเวศ วะสี ,
2549:118) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศทั้งด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบในด้านบวก คือ การที่กลุ่มการเมืองมี
เครื่ อข่ายเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศ ทําให้ช่วยสร้างโอกาสในการกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจใน
ประเทศให้ ดี ข้ ึ น และส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม รายได้ข องประเทศ นอกจากนี้ แล้ว กลุ่ ม การเมื อ งเหล่ า นี้ มี ค วามรู ้ แ ละ
ความสามารถในด้านเศรษฐกิ จทําให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิ จในประเทศได้อีกด้วย หากกลุ่มการเมืองเหล่านี้ ได้รับ
ตําแหน่งทางการเมือง และมีอาํ นาจในการบริ หารแล้วใช้อาํ นาจไปในทางที่สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมก็จะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศอย่างแท้จริ ง หากกลุ่มการเมืองเหล่านี้ ใช้บทบาทและหน้าที่ของตน เพียงเพื่อสร้าง
ผลประโยชน์ส่วนตนโดยที่มิได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็ นหลัก หรื อเพียงใช้อาํ นาจเพื่อให้กลุ่มของตนเอง
มี อาํ นาจหรื อเพื่อสร้ างความมัง่ คัง่ รํ่ารวม และเอื้ อเฟื้ อประโยชน์ให้แก่ กลุ่มของตนเองก็จะเกิ ดความเสี ยหายต่อ
ประเทศเป็ นอย่างมาก สําหรับรู ปแบบของกลุ่มธุ รกิ จการเมือง (รัตพงษ์ สอนสุ ภาพ และประจักษ์ นํ้าประสานไทย
,2546. น. 10-12.) กล่าวไว้มีดว้ ยกัน 3รู ปแบบ คือ 1.บทบาทเบื้องหน้า 2.บทบาทเบื้องหลัง 3.การเปลี่ยนบทบาทจาก
นักการเมืองมาเป็ นนักธุรกิจ
ในทางกลับกันการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของพรรคพลังชลนั้นแสดงให้เห็นพรรคพลังชลนั้นไม่ได้
ก่อตั้งเพี่อเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และผูกขาดธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่พรรคพลังชลนั้นยังใช้อาํ นาจในการบริ หาร
เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในระดับท้องถิ่นไปถึงระดับประเทศ เนื่องจากตัวผูน้ าํ นั้นมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ใน
การใช้อาํ นาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มาก ไม่วา่ จะเป็ นในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเป็ น
ต้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเมืองของพรรคพลังชล
2) เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองของพรรคพลังชล
3. การดําเนินการวิจยั
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ทราบถึ งพัฒนาการและบทบาท
ทางการการเมืองของพรรคพลังชล และนําข้อค้นพบที่ได้มานําเสนอใน เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ข้อมูลที่
ได้มาจากการวิจยั เอกสาร (Document Research) และจากอินเตอร์เน็ตเป็ นหลัก
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4. ผลการวิจยั
1) พัฒนาการทางการเมืองของพรรคพลังชลนั้นกล่าวได้ว่ามีรากฐานมาเป็ นเวลานานและสามารถรั กษา
รากฐานอํานาจได้จนถึงปั จจุบนั เนื่ องมาจากพรรคพลังชลนั้นสามารถสร้างผลงานให้ประชาชนได้รับรู ปอย่างเป็ น
รู ปธรรม กล่าวได้วา่ พรรคพลังนั้นเป็ นของตระกูลคุณปลื้ม
2) บทบาทของพรรคพลังชลนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าพรรคพลังชลนั้นสามารถตอบสนองนโยบายของพรรค
ที่มีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ของประชาชนในระดับท้องถิ่นไปถึงประชาชนในระดับประเทศ
แม้วา่ ว่างเว้นจากการเมืองพรรคพลังชลก็ยงั มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอยูเ่ สมอจึงสามารถรักษาฐานเสี ยงจาก
ประชาชนได้ในทุกระดับ และจุดเด่นของพรรคพลังชลนั้นคือมีความกตัญ�ูทางการเมืองสูง
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่ องพัฒนาการและบทบาททางการเมืองของพรรคพลังชล มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
5.1 พัฒนาการทางการเมืองของพรรคพลังชล นั้นมีรากฐานทางการเมืองมาตั้งแต่สมัยนายสมชายซึ่ งเดิ มที
เป็ นแค่หวั คะแนนให้กบั นักการเมืองในจังหวัดชลบุรีเหตุผลเพราะนายสมชายเป็ นผูท้ ี่กว้างขวางในจังหวัดจนผลิกผัน
ตัวเองสู่การเมืองท้องถิ่นในตําแหน่งกํานันและได้ผลักดันนาย*และมีฐานเสี ยงกว้างขางขึ้นเรื่ อยๆจนถูกศาลตัดสิ นคดี
และต่อมานายสนธยาลูกชายคนโตก็ลงสู่ สนามการเมืองโดยเดิ มทีลงในนามของพรรคอื่นแต่มีเสี ยงวิพากษ์วิจารจน
ก่อตั้งพรรคพลังชลและประสบความสําเร็ จ
5.2 บทบาททางการเมืองของพรรคพลังชล แสดงให้เห็นได้ชดั ถึงพื้นฐานด้านคะแนนเสี ยงและการยอมรับ
ของคนในพื้นที่ พรรคพลังชลประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างมากโดยการนําของนายสนธยา ซึ่งสอดคล้อง กับ นิรุจน์ ขํา
นุ รักษ์ (2543) เรื่ อง “การศึ กษากลุ่มการเมืองในประเทศไทย” ที่ พบว่า กลุ่มการเมืองมีพฒั นาการสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยมีโครงสร้าง 3 รู ปแบบ คือ โครงสร้างแบบกระแส
ความคิด โครงสร้างการเมืองแบบอุปถัมภ์ และโครงสร้างกลุ่มแบบองค์กร โดยสาเหตุของการก่อเกิดกลุ่มการเมือง มี
หลายกรณี อาทิ เกิดจากความขัดแย้งทางด้านแนวคิดหรื อผลประโยชน์ทางการเมือง เกิดจากพื้นฐานความสัมพันธ์ใน
เชิงอุปถัมภ์ระหว่างแกนนําและสมาชิก และเกิดจากพื้นฐานความสัมพันธ์ในเชิงพันธมิตร ซึ่งสรุ ปปั จจัยต่อการก่อเกิด
ได้คือ ปั จจัยด้านสังคมได้แก่ความเกี่ยวพันทางเครื อญาติ
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1) พรรคพลังชลควรพัฒนาให้ดีข้ ึนเรื่ อยๆในทุกๆด้านเพื่อตอบสนองนโยบายของพรรคพลังชลยิง่ ๆขึ้นไป
2) พรรคพลังชลควรสรรหาตัวของสมาชิกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งเป็ นปั จจยสําคัญในการ
พัฒนาพรรคสู่ระดับประเทศ
3) พรรคพลัง ชลควรเพิ่ ม นโยบายเพื่ อ ตอบสนองกับ นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ที่ เ ข้า มาท่ อ งเที่ ย วในแหล่ง
ท่องเที่ยว
4) พรรคพลังชลควรขยายฐานเสี ยงให้ครอบคลุมทุกเขตในจังหวัดชลบุรีเพื่อตอบสนองนโยบายของพรรค
อย่างทัว่ ถึง
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