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

งานวิ จัย เรื่ องนี้ เป็ นการศึ ก ษาการขึ้ นสู่ ต ํา แหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ของนายบรรหาร ศิ ล ปอาชา โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาพัฒ นาการและบทบาททางการเมื อ งของนายบรรหาร ศิ ล ปอาชา ก่ อ นดํา รงตํา แหน่ ง
นายกรัฐมนตรี โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากหนังสื อเอกสาร หนังสื อพิมพ์ บทความ วิทยานิพนธ์
เอกสารวิจัย เอกสารทางวิชาการ บทความวิชาการ และการเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการวิจยั พบว่า ในส่วนของปั จจัยด้านพื้นฐาน นั้นพบว่า ปั จจัยในเรื่ ององค์ประกอบพื้นฐาน ไม่วา่ จะ
เป็ นพื้นฐานทางครอบครัว บุคลิกภาพ ความสามารถ ความรู ้ประสบการณ์ การเป็ นบุคคลที่มาจากครอบครัวธรรมดาที่
ไม่มีฐานะรํ่ารวยหรื อเงินทองที่มากมาย, มีความสามารถในการพูด มีความเฉลียวฉลาด, มีคุณธรรม, มีความซื่อตรง มี
ความเสี ยสละ การเห็ นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความรู ้ มีประสบการณ์ในการทํางาน สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ มีความสุ ขุมรอบคอบ ความคิดผูน้ าํ ทางการเมือง พูดคําไหนคํานั้น ล้วนแล้วแต่มีส่วนที่ทาํ ให้
นายบรรหาร ศิลปอาชา ขึ้นสู่ ตาํ แหน่งนายกรัฐมนตรี แต่เป็ นเพียงปั จจัยย่อยเท่านั้น ส่ วนปั จจัยในเรื่ องฐานอํานาจทาง
การเมืองนั้น พบว่า ฐานอํานาจที่สาํ คัญคือ ฐานอํานาจจากพรรคชาติไทย ฐานอํานาจจากผูด้ าํ รงตําแหน่งสู งกว่าทาง
การเมื อง ผูอ้ าวุโสทางการเมือง ที่ ให้ความเมตตา นอกจากนั้นจะเป็ นพลังจากภายนอกรั ฐสภา เช่ น ประชาชนใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี มีส่วนอย่างมากในการช่วยให้นายบรรหาร ศิลปอาชา ขึ้นสู่ ตาํ แหน่งสําคัญ ๆ ต่าง ๆ ทางการเมือง
ในส่ วนของปั จจัยด้านสถานการณ์ คือ เงื่ อนไขหรื อสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น ๆ พบว่า สถานการณ์ทาง
การเมืองก็มีผลมากที่ทาํ ให้นายบรรหาร ศิลปะอาชาขึ้นสู่ตาํ แหน่งสําคัญ ๆ ต่าง ๆ ทางการเมือง
คําสําคัญ: การขึ้นสู่ตาํ แหน่ง, นายกรัฐมนตรี , บรรหาร ศิลปอาชา

ABSTRACT

The objectives of this research were to study the development and political role of Mr. Banharn Silpa-archa
before becoming a prime minister. This research was done by studying relevant documents: books, newspapers,
articles, theses, research papers, academic papers and field data collection from interviews to be used for data analysis.
The findings were as follows. In the aspect of basic personal factors, it was found that family foundation, personality,
ability, knowledge and experience, being a person from an ordinary family without wealth, rhetoric, intelligence,
virtue, honesty, sacrifice, attention to the common interest, knowledge, experience in work, ability to solve immediate
problems, discretion, political leadership, valuing his own words had all contributed to Mr. Banharn Silpa-archa
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becoming a Prime Minister. However, they were just sub-factors. In the aspect of political power base factor, it was
found that his power base was Chart Thai Party with the power base being from higher political position holders and
kind political seniors. Additionally, it was also outside the parliamentary power such as people in Suphanburi having
greatly contributed to Mr. Banharn Silpa-archa rise to important political positions.In the aspect of situational factors
i.e. the political situation at the time, it was found that the political situation was very fruitful for Mr. Banharn Silpaarcha to rise to important political positions.
Keywords: Rise to premiership, Prime Minister, Banharn Silpa-archa
1. บทนํา

การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยประเทศไทยนั้น อํานาจสู งสุ ดจะอยู่ที่ประชาชน แม้ว่าจะไม่ได้เข้ามี
บทบาทในการบริ หารประเทศโดยตรง แต่ดา้ นการเลือกตั้ง ประชาชนจะตัดสิ นใจว่าบุคคล หรื อ กลุ่มบุคคลใด จะ
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ให้เป็ นผูบ้ ริ หารประเทศ ในด้านต่างๆ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บุคคลต่ างๆ
สามารถเสนอตัวเข้ารับใช้ส่วนรวม โดยการเลือกตั้ง จึงเปิ ดโอกาสให้ประชาชน ใช้สิทธิ ในการเลือกบุคคลที่ตอ้ งการ
ให้เป็ นเป็ นปากเสี ยงแทนตัวเองในสภา (สุขมุ นวลสกุล และวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์, 2543) การเลือกตั้งของประเทศไทยนั้น
จะเห็นได้วา่ มีความไม่เป็ นประชาธิปไตยมาตั้งแต่ตน้ เห็นได้จากบรรดาผูส้ มัครที่ส่วนใหญ่ ก็หวังว่าจะได้รับตําแหน่ง
และ เข้าไปกอบโกยผลกําไรต่างๆจากตําแหน่งของตน จึงเป็ นที่มาของการซื้ อเสี ยง กลุ่มชนชั้นนําที่ไม่ได้มีฐานะที่ดี
หรื อประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่สามารถรับภาระนี้ ไหว จึงหันไปพึ่งพากลุ่มนักธุรกิจ หรื อ บรรดาพ่อค้าที่มีเงินทุน
และต้องการเข้าไปปกป้ องธุรกิจของตนในระบบการกําหนดนโยบาย เพื่อเป็ นการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตน กลุ่ม
พ่อค้าธุรกิจจึงกลายเป็ นกลุ่มชนชั้นนําในพรรคการเมืองนัน่ เอง เนื่องจากมีกาํ ลังทรัพย์ การเมืองจึงกลายเป็ นเรื่ องของ
ชนชั้นนําทางธุรกิจด้วย เช่น เกณฑ์ในการพิจารณากําหนดตัวรัฐมนตรี ของพรรคการเมืองจะต้องประกอบด้วย 1.
ความรู ้ความสามารถ คือ บุคคลที่จะไปเป็ นรัฐมนตรี จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และ ประสบการณ์ ที่จะ
สามารถบริ หารกระทรวงได้ 2.ความอาวุโสทางการเมือง หมายถึง ระยะเวลาที่บุคคลหนึ่ งเข้ามามีส่วนร่ วมทางการ
เมืองโดยตรงในพรรค 3.ความช่วยเหลือต่อพรรค (กนก วงษ์ตระหง่าน, 2528) หมายถึง ความช่วยเหลือที่บุคคลหนึ่ง
ให้แก่พรรคในด้านต่างๆ เช่น ทรัพย์สิน พบว่าความช่วยเหลือโดยเฉพาะการช่วยให้พรรคได้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เป็ นเกณฑ์ในการต่อรองให้ได้จาํ นวนตําแหน่งรัฐมนตรี มา ในปั จจุบนั จะมีข่าวตามหนังสื อพิมพ์เกี่ยวกับการทุ่มเงิ น
เพื่อซื้ อนักการเมืองให้ยา้ ยพรรคมาลงสมัครในพรรคตนนัน่ เอง ถ้าได้บุคคลที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้งมากก็จะเป็ น
ประโยชน์ต่อพรรคของกลุ่มตนนัน่ เอง และทําให้พรรคมีความหวังที่จะจัดตั้งรัฐบาล หัวหน้าพรรคมีโอกาสได้เป็ น
นายกรัฐมนตรี และ สมาชิ กพรรคก็มีโอกาสได้เป็ นรัฐมนตรี หรื อตําแหน่ งสําคัญๆ ต่างๆ ในการเมือง หรื อ คณะ
รัฐบาล เพื่อที่ จะได้มีอาํ นาจในการกําหนดนโยบายที่ เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มธุ รกิ จหรื อกลุ่มของตนให้ได้มากที่ สุด
อย่างไรก็ตาม บุคคลที่เข้ามาเป็ นนักการเมือง และ ขึ้นสู่ตาํ แหน่งนายกรัฐมนตรี ได้โดยที่ไม่มีอาํ นาจ หรื อ ชื่อเสี ยง หรื อ
การเงินที่มนั่ คง ก็ยงั มีอยู่ คือ นายบรรหาร ศิลปอาชา ที่มาจากบุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้ร่ าํ รวย ไม่ได้มาจากตระกูลเก่าแก่
แต่อย่างใด เป็ นเพียงคนธรรมดาที่ตอ้ งการเข้ามาเล่นการเมือง และ ก็ยงั สามารถเป็ นนักการเมืองอาชีพที่ดีได้ จนได้
ดํารงตําแหน่ งทางการเมื องต่างๆ เช่ น สมาชิ กสภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติ สมาชิ กวุฒิสภาสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
เลขาธิการพรรค หัวหน้าพรรคการเมือง รัฐมนตรี ประจํากระทรวงต่างๆ จนมาถึงได้ข้ ึนดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
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ดังนั้นการอยู่ในการเมื องเป็ นเวลานาน เขามี ปัจจัยหรื อหลักการใดในการเป็ นนักการเมื องมื ออาชี พ ที่ ประสบ
ความสําเร็ จ ไม่ร่ าํ รวยเงินทอง ไม่ได้มาจากตระกูลเก่าแก่แต่อย่างใด เป็ นเพียงคนธรรมดาที่ตอ้ งการเข้ามาเล่นการเมือง
ไม่มีฐานอํานาจทางการเมืองมาก่อน แต่สามารถนําหน้าบุคคลที่มีอาํ นาจการเงิน มีชื่อเสี ยง ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจว่าเขาใช้
หลักเกณฑ์ใด ในการก้าวขึ้นมาสูงถึงระดับนี้ จึงเป็ นที่น่าสนใจ และน่าศึกษา เพื่อเป็ นตัวอย่างความเป็ นประชาธิ ปไตย
ในประเทศอย่างแท้จริ งในหลักการที่วา่ บุคคลใดที่มีคุณสมบัติหรื อมีอุดมการณ์ สามารถเข้ามาทํางานเพื่อชาติได้
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาพัฒนาการและบทบาททางการเมืองของนายบรรหาร ศิลปอาชา ก่อนดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
3. การดําเนินการวิจยั
การศึ ก ษาการขึ้ นสู่ ตาํ แหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ของนายบรรหาร ศิ ล ปอาชา ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย เชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative Research) เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการและบทบาททางการเมื องของนายบรรหาร ศิ ลปอาชา ก่อนดํารง
ตําแหน่ งนายกรัฐมนตรี และนําข้อมูลค้นพบที่ได้มานําเสนอใน เชิ งพรรณนา (Descriptive Research) ข้อมูลที่ ได้มา
จากการวิจยั เอกสาร (Document Research) และจากอินเตอร์เน็ตเป็ นหลัก ซึ่งมีวธิ ีการศึกษาดังนี้
3.1.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูล และการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
(Documentary Study) อันได้แก่ เอกสารทางวิชาการ บทความเอกสารรายงานการประชุ ม หนังสื อพิมพ์ วารสาร
นิตยสาร หนังสื อที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ และจากอินเตอร์เน็ต เพื่อนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์
เลื อ กสรร จัด ประเภท หมวดหมู่ ข องข้อ มู ล และนํา เสนอต่ อ ไป การรวบรวม และค้น คว้า ข้อ มู ล จากเอกสาร
(Documentary Study) และจากอินเตอร์เน็ตได้มุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลในประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ คือ
(1) ติดตามความเคลื่อนไหว ในด้านต่างๆ ของกลุ่มพรรคการเมือง กลุ่มนักการเมืองอย่างต่อเนื่ อง
ผ่านสื่ อประเภทต่างๆ โดยรวบรวมจากหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร สิ่ งพิมพ์ต่างๆ และจากอินเตอร์ เน็ตที่ นาํ เสนอข้อมูล
ข่าวสารที่ เกี่ ยวกับสมาชิ กพรรคการเมื องต่างๆ หรื อกลุ่มนักการเมื องในช่ วงเวลาต่างๆ ให้ได้มากที่ สุดเพื่อนํามา
วิเคราะห์ขอ้ มูล
(2) รวบรวมเอกสาร ทางวิชาการ ตํารา บทความ ผลงานวิจยั เอกสารรายงานการประชุม และจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิ พล
กลุ่มนักการเมือง รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของนายบรรหาร ศิลปอาชาในการเมืองในประเทศและต่างประเทศ
นโยบายสาธารณะต่างๆ โครงการต่างๆ มาใช้ประกอบในการวิจยั
(3) รวบรวมหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
(4) รวบรวมเอกสาร ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี ที่ นํามาใช้ในการศึ กษาวิเคราะห์ ได้แก่
ทฤษฏีและแนวความคิดผูน้ าํ ทางการเมือง และ ทฤษฎีสถานการณ์ทางการเมือง มาใช้ในการประกอบการวิจยั
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4. ผลการวิจยั
จากการศึกษาเรื่ องการขึ้นสู่ ตาํ แหน่งนายกรัฐมนตรี ของนายบรรหาร ศิลปอาชา โดยจะวิเคราะห์จากกรอบ
แนวคิด คือ ภาวะผูน้ าํ และสถานการณ์ทางการเมืองที่ทาํ ให้นายบรรหาร ศิลปอาชา ขึ้นสู่ตาํ แหน่งนายกรัฐมนตรี ดงั นี้
4.1 ในด้ านปัจจัยด้ านผู้นํา นั้นจะแบ่งได้ 9 ประการดังนี้
(1) นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็ นผูค้ วามสามารถในการเป็ นผูน้ าํ ซึ่ งมีอาํ นาจตามตําแหน่งหน้าที่ของ
ตน เป็ นผูม้ ีศรัทธาในการปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็ นผูไ้ ด้รับความเกรงใจและ เป็ นที่ยอมรับของบุคคล
ทุกฝ่ าย หรื อ มีบุคลิกในการเป็ นผูน้ าํ ที่มีวาทศิลป์ ในการเจรจาจูงใจสังเกตได้จากการที่นายบรรหารฯใช้วาจาในการ
เจรจาต่อรองต่างๆ เป็ นผูท้ ี่ รู้จกั เลื อกใช้คนที่ มีความสามารถโดยที่ มองออกว่าบุคคลใดมี ความสามารถเหมาะกับ
ตําแหน่ งที่ ตนจะนํามาใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีคนรอบข้างคอยช่วยเหลือในยามคับขันต่างๆ อย่างดี มี
ระบบข้อมูลที่ดีเพื่อใช้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจอย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
(2) นายบรรหาร ศิ ลปอาชา เป็ นคนที่เฉลียวฉลาด มีไหวพริ บปฏิภาณที่ดีในการกระทําต่างๆ ก่อน
กระทําการใดๆ ก็จะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ สามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ทนั ท่วงทีและมีเหตุมีผล มีความรู ้รอบตัว
สู งในเรื่ องต่างๆ เช่น รู ้เรื่ องเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจรอบตัวภายในประเทศ รอบรู ้เรื่ องการเงิน การศึกษา วัฒนธรรม
ประเพณี ศิลปะ เพราะเป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้อยูต่ ลอดเวลาจึงทราบสถานการณ์โลกรอบข้างอยูเ่ สมอ
(3) นายบรรหาร ศิ ลปะอาชา เป็ นผูท้ ี่ มีความกล้าหาญ กล้าคิ ด กล้าพูด กล้าทํา กล้าตัดสิ นใจ กล้า
รับผิดชอบ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิ พลหรื ออํานาจมืดใดๆ ไม่มีความเกรงใจพรรคพวกเดียวกัน
กล้าที่จะฝ่ าฟันอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศโดยที่ไม่กลัวเสี ยตําแหน่ง และเมื่อจัดสิ นใจแล้วก็กล้ายอมรับผิดชอบ มี
ความเข็มแข็งและเด็ดขาด ไม่หวาดหวัน่ ไหว ทําด้วยความสุ จริ ตใจ กล้าได้ กล้าเสี่ ยงในทุกๆเรื่ องที่ เป็ นเรื่ องดี ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนในประเทศ
(4) นายบรรหาร ศิ ลปอาชา มี ความแน่ วแน่ ที่จะอุทิศตนมารั บใช้ประเทศชาติ ยอมเสี ยสละ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของสังคม มีความใจกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ ายอยูเ่ สมอเช่นปั ญหาในพรรคชาติไทย
ต่างๆ หรื อปั ญหาระหว่างนักการเมือง รวมทั้งปั ญหาระหว่างพรรคก็ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ ายเพื่อที่จะได้หา
ทางออกร่ วมกันอย่างสมานฉัน อีกทั้งนายบรรหาร ศิ ลปะอาชา ชอบลงมาคลุกคลีกบั ประชาชนอย่างใกล้ชิด รับฟั ง
เรื่ องราว ความทุกข์ยากของประชาชนโดยตรงจึงแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดและอย่างรวดเร็ วตามที่ประชาชนเดือนร้อน
และต้องการให้แก้ไข อีกทั้งมีความขยันขันแข็ง ไม่เห็นแก่ความเหนื่ อยยากระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่งต่างๆที่
ตนได้รับมอบหมายอย่างสุดกําลังในหน้าที่น้ นั ๆ
(5) นายบรรหาร ศิ ลปอาชา เป็ นผูท้ ี่ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีศีลธรรม มีความยุติธรรม ไม่คอรัปชัน่
พยายามหาคนดีคนเก่งเข้ามาร่ วมงานอยูเ่ สมอ ไม่เห็นแก่พรรคแก่พวกของตน ใช้หลักคุณธรรมในการบริ หารเป็ นหลัก
รวมทั้งวางตัวให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผรู ้ ่ วมงาน หรื อ บุคคลทัว่ ไป
(6) นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถและประสบการณ์สูงในการบริ หารประเทศ ใน
การแก้ปัญหาต่างๆของประเทศโดยสัง่ สมมาเรื่ อยๆ ตั้งแต่การเป็ นนักการเมืองท้องถิ่น สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่ งชาติ
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เลขาธิ การพรรค รัฐมนตรี ประจํากระทรวงต่างๆ หัวหน้าพรรคชาติไทย ซึ่ ง
ไม่วา่ จะอยูใ่ นตําแหน่งใด นายบรรหาร ศิลปอาชา ก็ลว้ นแล้วแต่เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่ อยๆ จนนํามา
สู่ตาํ แหน่งนายกรัฐมนตรี ในที่สุด
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(7) นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็ นผูท้ ี่แก้ปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็ วไม่ชกั ช้าอืดอาดถูกจุดตรงตามสภาพ
ปั ญหาต่างๆที่ เกิ ด เป็ นผูน้ าํ ที่มีความกระฉับกระเฉงกระตือรื อร้นที่มีการแก้ปัญหาที่ ฉับไวต่อปั ญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้น
สามารถแก้ไข สถานการณ์ต่างๆ ได้ทนั เหตุการณ์และรอบคอบ
(8) นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็ นผูท้ ี่มีการตั้งเป้ าหมายในการทํางานก่อนกระทําการใดๆเสมอ มีความ
หนักแน่นมัน่ คงที่จะดําเนินการไปตามแผนนั้นๆที่ต้ งั ไว้ โดยที่ไม่วา่ จะเปลี่ยนผูท้ ี่มาปฏิบตั ิงานอย่างไร แผนที่ต้ งั เป้ าไว้
นั้นจะต้องมีผดู ้ าํ เนินการต่อจนแล้วเสร็ จเสมอ มีความคิดที่จะพัฒนาประเทศไม่ยอมให้ใครมาโน้มน้าวโครงการที่ดีต่อ
ประเทศ โดยที่ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีอิทธิพลใดก็ตาม
(9) นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็ นผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติให้ไปสู่สิ่ง
ที่ ดีใหม่ๆอยู่เสมอ มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ คิ ดทันสมัย เป็ นคนมองการณ์ ไกลกว่าคนอื่ น จนบางครั้ งก็สามารถคาด
คาดการณ์ทางการเมืองก่อนที่จะเกิดล่วงหน้าได้เพื่อที่จะได้หาวิธีรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงที
4.2 ปัจจัยด้ านสถานการณ์
ในส่วนปั จจัยด้านสถานการณ์ที่สาํ คัญทางการเมือง แบ่งตามเหตุการณ์สาํ คัญที่เกิดขึ้น 2 เหตุการณ์ดงั นี้
(1) เส้นทางการเมื องของนายบรรหารเกิ ดขึ้นพร้อมๆ กับประวัติศาสตร์ การเมื อง ครั้ งสําคัญของ
ประเทศ คือ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เหตุการณ์น้ ีก็ส่งผลในทุกด้านของชาติทาํ ให้การเมือง เศรษฐกิจ ลังคม เปลี่ยนแปลง
อย่างมาก ซึ่ งสภาพบ้านเมืองและสภาพลังคม ณ ห้วงเวลานั้น ก็จะพบว่า บ้านเมืองกําลังขยายตัวไปสู่ ความเจริ ญอย่าง
มากมาย เมื่ อมี ความเจริ ญมากขึ้น ผูค้ นมี ฐานะความเป็ นอยู่ดีข้ ึน ฐานจํานวนชนชั้น กลางของประเทศได้ขยายตัว
เพิ่มขึ้น จํานวนคนมีความรู ้ และได้รับการศึกษามากขึ้น เสี ยงเรี ยกร้องถึงประชาธิ ปไตยจึงเพิ่มขึ้น เพราะความเจริ ญ
กําลังขยายตัวออกมา แต่การเมืองการปกครองถูกกดทับไว้ เหตุการณ์ 14 ตุลา จึงเกิดขึ้น เวลานั้นเองนายบรรหาร ก็ได้
ปรากฏขึ้นในทําเนี ยบนามการเมือง ระดับชาติเป็ นครั้งแรกเป็ นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุ พรรณบุรี อยูไ่ ด้ 9 เดือนก็
ลาออก แล้วก็มาเป็ นสมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ไม่นานก็ลาออกไปสมัครผูแ้ ทนราษฎร
(2) เหตุการณ์พฤษภาทมิฬในช่วงระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เหตุการณ์ที่ลุกลามไป
จนมีผบู ้ าดเจ็บและเสี ยชีวิตของประชาชนนั้น ยุติลงได้ดว้ ยพระบารมีปกเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีรับสัง่
ให้ พลเอก เปรมฯ นํา พลเอก สุจินดา และพลตรี จําลองฯเข้าเฝ้าฯ หลังจากนั้น 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ปรากฏชื่อ นาย
อานันท์ ปั นยารชุน เป็ นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลอานันท์ ปั นยารชุน ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรี มาจากการ
เลือกตั้ง แล้ว หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี อานนท์ฯจึงประกาศยุบสภา จัดให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งในวันที่ 13 กันยายน
พ.ศ. 2535 ซึ่ งพลอากาศเอก สมบุ ญ ลาออกจากหัวหน้าพรรคชาติ ไทย พลเอก ชาติ ชายฯปฏิ เสธที่ จะกลับมาเป็ น
หัวหน้าพรรคชาติไทยโดยแตกตัวออกไปตั้ง แกนนําพรรคหลายคนได้ขอให้เรี ยกประชุม กรรมการบริ หารพรรค เพื่อ
เลือกหัวหน้าพรรคและพลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร ขึ้นเป็ นหัวหน้าพรรคหลังจากการเลือกตั้งหนนั้น นาย ชวน
หลีกภัย เป็ นนายกรัฐมนตรี 2 ปี เศษ รัฐบาล ชวน หลีกภัย นั้นได้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายอย่างที่ มี
ผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล เช่น พรรคพลังธรรมได้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรี โดยเอาคนนอกพรรคเข้ามาร่ วม 2 คนจาก
11 คน ทําให้ลูกพรรคที่ เป็ น ส.ส. 21 คนไม่ร่วมสังฆกรรมด้วย พรรคความหวังใหม่มีความเห็นแตกต่างจากพรรค
ประชาธิ ปไตย ในเรื่ องประเด็นการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่น พรรคชาติพฒั นาเปลี่ยนจุดยืนเข้าร่ วมรัฐบาลแทนพรรค
ความหวังใหม่ ขณะที่ พรรคชาติ ไทยก็ได้ปรั บทัพการเมื องใหม่ด้วยการเปลี่ ยนหัวหน้าพรรคจาก พลตํารวจเอก
ประมาณ มาเป็ นนายบรรหาร ศิ ลปะอาชา ผลเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร เมื่ อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ, 2538
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พรรคชาติไทยได้เสี ยงมากที่สุดในสภาคือ 92 ที่นงั่ พรรคชาติไทยเป็ นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลชุดที่ 51 นายบรรหาร
ศิลปอาชาจึงได้เป็ นนายก รัฐมนตรี คนที่ 21 ของประเทศไทย 13 กรกฏาคม 2538
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จะเห็ นได้ว่าในด้านพัฒนาการและบทบาททางการเมืองของนายบรรหารนั้น มีการพัฒนามาโดยตลอด
โดยสังเกตได้จากการที่นายบรรหารฯ มีการพัฒนาทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นการเป็ นนักการเมืองท้องถิ่น
สมาชิกสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เลขาธิ การพรรค รัฐมนตรี ประจํากระทรวง
ต่ า งๆ หัว หน้า พรรคชาติ ไ ทย จนนํา มาสู่ ก ารขึ้ นดํารงตํา แหน่ งนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง สอดคล้องกับแบบการสํารวจ
ประชามติ เพื่ อ สอบถามความเห็ น ของบุ คคลระดับ สู งทั้ง ในวงการบริ หารและราชการ เพื่ อ ตอบคํา ถามเกี่ ยวกับ
นายกรัฐมนตรี ในอุดมคติ ภาพพจน์ของนายชวน หลีกภัย คะแนนนิยมหรื อเบื่อหน่าย มติชน (2536) ว่าต้องมีคุณสมบัติ
ใหญ่ๆ ที่ นักบริ หารอยากได้จากผูน้ าํ ประเทศของเขาจะแบ่งออกเป็ น 9 ประการ คือ 1) ผูม้ ีประมุขศิ ลป์ 2) ผูฉ้ ลาด
เฉลี ย วรอบรู ้ 3) ผูก้ ล้า หาญและเข้มแข็ง 4) มี ค วามพร้ อ มและอุ ทิ ศตน 5) ผูม้ ี คุ ณ ธรรม 6) ผูม้ ี ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ 7) ผูน้ าํ เด็ดเดี่ยวและฉับไว 8) ผูห้ นักแน่นมัน่ คง 9) ผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์
ในส่ วนปั จจัยด้านสถานการณ์ ที่สําคัญและที่ ผลให้นายบรรหาร เปลี่ ยนแปลงจากตําแหน่ งหนึ่ งไปสู่ อีก
ตําแหน่ งหนึ่ ง ที่ มีบทบาทสําคัญทางการเมือง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนก วงษ์ตระหง่าน (2528) ในเรื่ อง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย ที่วา่ สถานการณ์ทางการเมืองเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาํ คัญมาก ในคุณสมบัติของผูน้ าํ
เพราะผูน้ าํ ย่อมขึ้นกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆด้วย โดยแบ่งตามเหตุการณ์สาํ คัญที่เกิดขึ้น 2 เหตุการณ์ดงั นี้
(1) เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เหตุการณ์น้ ี ก็ส่งผลให้นายบรรหารได้ปรากฏขึ้นในการเมือง
ระดับชาติเป็ นครั้งแรกเป็ นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุ พรรณบุรี อยูไ่ ด้ 9 เดือนก็ลาออก แล้วก็มาเป็ นสมาชิกสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ ไม่นานก็ลาออกไปสมัครผูแ้ ทนราษฎร
(2) เหตุการณ์พฤษภาทมิฬในช่วงระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เหตุการณ์น้ ีมีผบู ้ าดเจ็บ
และเสี ยชี วิตของประชาชนนั้น ยุติลงได้ด้วยพระบารมี ปกเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้น 10
มิถุนายน พ.ศ. 2535 นาย อานันท์ ปั นยารชุน เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้แก้ไขรัฐธรรมนู ญให้นายกรัฐมนตรี มาจากการ
เลือกตั้ง หลังจากนั้นจึงประกาศยุบสภา จัดให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 นาย ชวน หลีกภัย
เป็ นนายกรั ฐมนตรี 2 ปี เศษ โดยที่ พรรคชาติ ไทยก็ได้ปรั บทัพการเมื องใหม่ดว้ ยการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเป็ นนาย
บรรหาร ศิ ล ปะอาชา และในวัน ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 พรรคชาติ ไ ทยได้เ สี ย งมากที่ สุ ด ในสภาคื อ 92 ที่ นั่ง
พรรคชาติไทยเป็ นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลชุดที่ 51 นายบรรหาร ศิลปอาชา จึงได้เป็ นนายกรัฐมนตรี
ข้ อเสนอแนะในการนํางานวิจยั นีไ้ ปใช้ ประโยชน์
1) ประชาชนธรรมดา ที่ มีพ้ืนฐานทางครอบครั วที่ ไม่ได้ร่ ํารวย หรื อไม่ได้มีฐานทางการเมื องมาก่ อนก็
สามารถพัฒนาการเข้าสู่เส้นทาง ทางการเมืองจนประสบความสําเร็ จขึ้นดํารงตําแหน่งสําคัญๆ ต่างๆ ทางการเมือง จน
นํามาสู่การขึ้นสู่ตาํ แหน่งนายกรัฐมนตรี
2) พัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย หรื อบทบาทพรรคชาติไทยในช่วงตั้งแต่นายบรรหาร ศิ ลป
อาชา เข้าสู่เส้นทางทางการเมืองจนถึงขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี แสดงให้เห็นถึงการความเป็ นประชาธิปไตยใน
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ประเทศโดยที่ยคุ ก่อนๆผูน้ าํ จะเป็ นมาจากการถูกแต่งตั้ง ส่ วนตั้งแต่ยคุ ของนายบรรหาร ศิลปอาชา จะเป็ นการเลือกตั้ง
อย่างชัดเจน
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุป
จากการศึกษาเรื่ องการขึ้นสู่ ตาํ แหน่งนายกรัฐมนตรี ของนายบรรหาร ศิลปอาชา โดยศึกษาในด้านพัฒนาการ
บทบาททางการเมือง และปั จจัยด้านสถานการณ์ของนายบรรหาร ศิ ลปอาชา นั้นจะเห็นได้ว่า นายบรรหารเป็ นผูท้ ี่มี
คุณสมบัติความเป็ นผูน้ าํ อยู่ภายในตัวเอง จึ งทําให้ผ่านอุปสรรคและปั ญหาต่างๆในระหว่างการปฏิ บตั ิหน้าที่ พัฒนา
ความสามารถและเรี ยนรู ้ในตําแหน่งต่างๆที่ตนได้รับจนได้รับความยอมรับจากบุคคลที่ร่วมปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยกันในทุก
ครั้ง ส่ วนด้านสถานการณ์ทางการเมือง หรื อการสนับสนุ นจากพรรคชาติไทย ผูด้ าํ รงตําแหน่ งสู งกว่าทางการเมือง ผู ้
อาวุโสทางการเมือง ที่ให้ความเมตตา พลังจากภายนอกรัฐสภา เช่น ประชาชนในจังหวัดสุ พรรณบุรี มีส่วนอย่างมากใน
การช่วยให้นายบรรหาร ศิลปอาชา ขึ้นสู่ตาํ แหน่งสําคัญๆต่างๆทางการเมืองรวมถึงการขึ้นสู่ตาํ แหน่งนายกรัฐมนตรี ดว้ ย
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นสู่ตาํ แหน่งสําคัญทางการเมืองต่างๆ
2) ศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพกับกลุ่มนักการเมือง หรื อพรรคการเมือง โดยการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก
3) นําการวิจยั นี้ไปศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในพรรคจนขึ้นสู่ตาํ แหน่งสําคัญทางการเมือง
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