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Abstract

 The objective of this research was for learning about the factors affecting the obtaining election votes of the 

representatives in the 8th election area, Chon Buri Province. Then having it created as mathematics equation to learn 

that from which factors obtaining of election votes were, and how or how much more or less importance each  

factor had. There was talking random of example from the people having right to vote in the 8thelection area, amount 

of 399 persons to analyze the information with Multiple Regression Analysis technique specified statistic aimed at 

.05 to answer to the objective and hypothesis of the research. Such research has used both the quantitative and 

qualitative methodology. Both the research aimed at quantity which was from the questionnaires and research aimed 

at quality which was from interview in the sample population area in practice, Then taking all information to be 

analyzed for overall image to support the research aimed at quantity.

 The research result is found that the candidate obtaining vote 1 has 3 factors that affects obtaining the vote; 

that is to say , the factor which affects obtaining the election votes that has most influence is the personal  

qualification of the candidate (Personal), The second factor depends on the group of political parties or political 

parties which candidates belong to (Party), while trick, gamble, and bribe to officers (Deviation) which has main sta-

tistic indication at .05 level as specified hypothesis which can be written as equation as this : 8th election area obtain-

ing the vote 1 = 38.26 + .37 Personal -.30 Party +.18 Deviation. Particular research aimed at quality, from  

interview found that being mariners of candidates is the factor that the people elect them as the main factor. The 

people concentrate on this factor preferably because they have the same career as each other and they also know 

each other before. Another factor is the candidates who work for the society, and used to assist society before, the 

people know them well and satisfy them, and the people also satisfy the policy of political parties. However,  

another factor leading to obtaining the votes is trick, because the election canvassers are the ones finding the 

people to give the election votes to the candidates. The proposal to this research is the Government Sector should 

support people gain knowledge and understanding about politics in democracy system for further development and 

creating strength of Thai society stably and permanently.
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      บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 8 

จังหวัดชลบุรี แล้วน�ามาสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ทราบว่าการได้รับคะแนนเสียงเกิดจากปัจจัยใดบ้าง และแต่ละปัจจัยม ี

ความส�าคัญมากน้อยเพียงใดและอย่างไร จึงได้ท�าการสุ่มตัวอย่างจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 8 จ�านวน 399 คนเพื่อมาท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Stepwise Multiple Regression Analysis ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ .05 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์และ

สมมติฐานของการวิจัย ซึ่งข้อมูลทั้งเชิงปริมาณซึ่งได้จากแบบสอบถามผนวกกับวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ในพื้นที่ประชากร

กลุ่มตัวอย่างจากการปฏิบัติจริงแล้วน�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ได้รับคะแนน อันดับ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมีอยู่ 3 ปัจจัย กล่าวคือ ปัจจัยที่มีผลต่อ

การได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (Personal) รองลงมา คือ การสังกัดกลุ่ม

พรรคการเมืองหรือพรรคการเมือง (Party) และกลโกง การพนันและการติดสินบนเจ้าหน้าที่ (Deviation) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่

ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 8 Obtaining the vote 1 = 38.26 + .37  

Personal -.30 Party +.18 Deviation ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จากการสัมภาษณ์ พบว่า การเป็นทหารเรือของผู้สมัครนั้นเป็นปัจจัย

ที่ประชาชนเลือกเป็นปัจจัยหลัก ประชาชนให้ความส�าคัญกับปัจจัยนี้ค่อนข้างมาก เพราะประกอบอาชีพเหมือนกัน และมีความรู้จักกัน 

มาก่อน อีกปัจจัยหนึ่งคือการที่ผู้สมัครนั้นเป็นคนท�างานเพื่อสังคม เคยช่วยเหลือสังคมมาก่อน เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชน อีกทั้ง

ประชาชนมคีวามพงึพอใจกบันโยบายของพรรคการเมอืง และอกีส่วนทีป่ระชาชนพจิารณากค็อื ความนยิมชืน่ชอบในหวัหน้าพรรคการเมอืง 

แต่อีกส่วนหนึ่งที่ท�าให้ได้รับคะแนนเสียงคือ กลโกง เพราะหัวคะแนนจะเป็นคนหาคนลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัคร ข้อเสนอแนะจากการ

วจิยันี ้คอื ภาครัฐควรมกีารส่งเสรมิให้ประชาชนได้มคีวามรูค้วามเข้าใจทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย เพือ่การพฒันาและเสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคมไทย อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ค�าส�าคัญ : การเลือกตั้ง, ผลที่ได้รับคะแนนเสียง, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ประเทศไทยของเราน้ีได ้ มีการปกครองด ้วยระบอบ

ประชาธิปไตยมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 82 กว่าปีแล้ว จาก

เหตุการณ์ในอดีตเมื่อคณะราษฎร์ซ่ึงน�าโดยพระยาพหลพยุหเสนา

ได้ท�าการยึดอ�านาจจากพระมหากษัตริย์แล้วเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้

รัฐธรรมนูญ ถือได้ว่า ระบอบการปกครองของประเทศเรานี้ ได้ก้าว

เข้าไปสู่มิติใหม่ของการเมืองไทย ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้มอบอ�านาจ

ความชอบธรรมให้ด้วยการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ ผูท้ีไ่ด้รบัอ�านาจ

ความชอบธรรมนี ้คอื ผูแ้ทนราษฎร สภาผูแ้ทนราษฎรจงึเป็นสถาบนั

การเมืองที่ส�าคัญยิ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางตัวแทนของ

ประชาชนทั้งประเทศ เพื่อที่จะสามารถน�าปัญหาของประชาชนเข้า

สูร่ฐับาล เพ่ือด�าเนนิการแก้ไขปัญหา ซึง่จะต้องท�าหน้าทีแ่ทนราษฎร

รักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชน ส�าหรับสังคมประชาธิปไตยนั้น 

ความส�าคัญของการเลือกตั้งถือเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาการ

เมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นวิธีการที่ 

จะท�าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง

 นอกจากการเลือกตั้งจะเป็นช่องทางการแสดงออกของการ

เลือกผู้ปกครองแล้ว การเลือกตั้งยังเป็นการแสดงออกความ 

ชอบธรรมของผูป้กครองด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมบรูณ์ สขุส�าราญ 

(2519, หน้า 63) ได้กล่าวว่า การแสดงออกซึง่การเป็นเจ้าของอ�านาจ

อธิปไตยและการยอมรับหรือไม่ยอมรับความชอบธรรมในสิทธิ 

และอ�านาจของผู้ปกครอง ประชาชนอาจแสดงออกได้หลายวิธี  

ในระบบการเมืองการปกครองปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นระบบเสรี

ประชาธิปไตย หรือระบบประชาธิปไตยของปวงชน (คอมมิวนิสต์) 

ประเทศในค่ายสยามสังคมนิยมทางหนึ่ง ที่ประชาชนแสดงออกก็

โดยการเลือกตั้งด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองในทุกระบบการเมืองจึงจัดให้

มีการเลือกตั้งเพื่อแสวงหาความชอบธรรมในอ�านาจปกครอง 

ให้แก่ตน

 การก�าหนดเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง

เขตเลือกตัง้ จงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2554 ซึง่มจี�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรรวมทัง้หมด 8 คน มจี�านวน 8 เขตเลอืกตัง้ และจ�านวน 1,337 

หน่วยเลอืกตัง้ จงัหวัดชลบรีุมพีืน้ทีข่นาดใหญ่และมปีระชากรจ�านวน

มาก ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 8 ซึ่ง
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ประกอบด้วย อ�าเภอสัตหีบ มีประชากรรวม 151,009 คน โดยมี

จ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,260 คน เขตเลือกตั้งเขตนี้ เป็นเขตที ่

ผูส้มคัรทุกพรรคให้ความส�าคัญ และลงพืน้ทีห่าเสยีงกนัอย่างต่อเนือ่ง 

เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นหน่วยงานของกองทัพเรือท้ังหมด ท�าให้ 

ผู้สมัคร ส.ส. ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเขต 8 อ�าเภอสัตหีบ ล้วนเป็นอดีต 

นายทหารเรือ โดยเฉพาะพรรคใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทย ซึ่งผู้สมัคร

มียศจากระดับล่างไปถึงยศพลเรือเอก แต่ทางประชาธิปัตย์  

แม้ผู้สมัครไม่ได้เป็นทหารเรือ แต่สมัยด�ารงต�าแหน่งก็ได้สร้างฐาน

เสียงไม่น้อยเช่นกัน จะเห็นได้จากผลการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร  

เมื่อปี พ.ศ. 2544 – 2548 พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ สังกัด

พรรคเพื่อไทย ได้ถูกเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎรถึง 2 ครั้ง ด้วยกัน  

  และในปัจจบุนัผลของการเลอืกตัง้เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 

2554 ผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 ก็ได้ถูกเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎร 

ซึ่งถือได้ว่า เขตเลือกตั้งท่ี 8 น้ัน นับว่าเป็นเขตพิเศษ เนื่องจากว่า 

ผูส้มคัร ส.ส. ส่วนใหญ่เป็นอดตีนายทหารเรอืสภาพการณ์ทีไ่ด้กล่าว

มาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้

รบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ว่ามปัีจจยัใดบ้าง มปัีจจยัอะไรเป็นตวัก�าหนด

ในการตัดสินใจ ในการลงคะแนนเสียง เนื่องจากในปัจจุบันมีปัจจัย

หลายๆ อย่างที่มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียง 

ผู้วิจัยจึงต้องท�าการศึกษาถึงพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ของประชาชน ว่ามปัีจจัยใด เพราะอะไรท�าให้ได้รบัคะแนนเสียง เช่น 

เพราะคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครอะไร ที่ท�าให้ประชาชนเกิด 

ความสนใจ ด้านนโยบายของพรรคของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น

อย่างไรมีผลงานอะไรบ้าง ประชาชนผู้มีสิทธิเรื่องตั้งรู้จักกับผู้สมัคร

เป็นการส่วนตัวหรือไม่ ผู้สมัครมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์หา

เสยีงอะไรทีน่่าสนใจซึง่ตรงใจกบัประชาชน และปัจจยัทีส่�าคญัเหล่า

นี้นั้นเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษา เน่ืองจากเห็นว่ามีผลส�าคัญ

อย่างยิ่ง ซึ่งในแต่ละปัจจัยน้ันมีความส�าคัญต่อการตัดสินใจลง

คะแนนเสยีงเลอืกตัง้ ประเดน็ดงักล่าวจงึเป็นทีน่่าสนใจว่าประชาชน

พิจารณาจากสิ่งใด เพื่อให้สามารถเห็นได้ว่า คุณสมบัติส่วนตัวของ

ผูส้มคัรรับเลอืกต้ัง ปัจจยัโดยรวม ปัจจยัใด ท่ีประชาชนผูม้สีทิธเิลอืก

ตั้งน�ามาพิจารณา เป็นเกณฑ์ในการตัดติดใจเลือกลงคะแนนเสียง

เลอืกตัง้ และเพือ่ทีจ่ะได้ทราบถงึระดบัของปัจจยัเหล่านัน้มอีทิธพิล

ต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากน้อยเพียงใด แตกต่างกัน 

หรือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการได้รับคะแนนเสียง 

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี 

 2. เพื่อศึกษาถึงระดับของปัจจัยท่ีมีผลต่อคะแนนเสียง 

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี

ขอบเขตการวิจัย
 ในการศกึษาวจิยั ผูว้จัิยได้ก�าหนดขอบเขตการวจิยัออกเป็น 

3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านเวลา และขอบเขต

ด้านเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed 

Method) โดยใช้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ โดยเกบ็ข้อมลู

ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาอธิบายถึงพฤติกรรมและ

ปัจจยัของการตดัสนิใจเลอืกตัง้ของผูม้สีทิธอิอกเสียงเลอืกตัง้สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 8 เท่านั้น ในการเลือกตั้งทั่วไป

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 คือ 

นายทหาร ก. สังกัดพรรค ก. และนายทหาร ข. สังกัดพรรค ข. ที่ได้

รับคะแนนอันดับ 2

 1. ขอบเขตด้านประชากร 

  ก�าหนดขอบเขตการวจิยั ประชาชนทีมี่ภมูลิ�าเนา ในเขต

เลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย อ�าเภอสัตหีบ ปี 2554 ที่มีอายุตั้งแต่  

18 ปีข้ึนไป จ�านวนผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง มีจ�านวน 114,260 คน  

(กรมการปกครอง, 2554) 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยผู้มีสิทธิออก

เสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยใช้การ

เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จ�านวนทั้งสิ้น 399 คน และเก็บข้อมูล 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลในกลุ่ม 

เป้าหมาย ประกอบด้วย จ�านวนประมาณ 15 คน ได้แก่ ผู้น�าชุมชน

ซึ่งเป็นผู้กว้างขวาง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน เหล่าข้าราชการทหาร

ครู วิศวกร นักธุรกิจ และประชาชนผู ้ มีสิทธิเลือกต้ังในเขต 

เลือกตั้งที่ 8 ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักน้ี เป็นผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  

ซึ่งผู ้วิจัยได้ท�าการศึกษาในพื้นที่ดังต่อไปนี้ คือ อ�าเภอสัตหีบ 

ประกอบด้วย ต�าบลบางเสร่ ต�าบลสัตหีบ ต�าบลแสมสาร ต�าบล 

นาจอมเทียน และต�าบลพลูตาหลวง

 2. ขอบเขตด้านเวลา 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาระหว่างวันท่ี 1 

ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2557

 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา

  3.1 เนือ้หาด้านการเลือกตัง้ โดยท�าการศึกษาเฉพาะการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 8 ในจังหวัดชลบุรี 

  3.2 เนื้อหาด้านปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ผู้วิจัยได้

น�ามาก�าหนดกรอบในการศึกษาและตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังนี้
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 1. ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) คือ  

ตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวบุคคล พรรคการเมือง 

การได้รับเงินหรือสิ่งของ ระบบอุปถัมภ์ และเครือญาติ การรณรงค์

หาเสียง วิธีการหาเสียง การบริจาคเงินแก่สาธารณชน และกลโกง 

การพนัน การติดสินบนเจ้าหน้าที่

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การได้รับ

คะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

    ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม

  2. เพือ่น�าผลการศกึษาทีไ่ด้น�าไปใช้เสนอแนะหน่วยงานใน

เขตเลือกตั้งที่ 8 อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อก�าหนดแนวทาง

และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจถึงการเลือก

ตั้งในระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง เก่ียวกับการตัดสินใจลง

คะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคราวต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantita-

tive research) และวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ (qualitative research) 

เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกต้ัง และ

ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ในการ

วิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย ซึ่งผู้วิจัยศึกษาจาก

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการ

วิเคราะห์ โครงสร้างของแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการได้รับคะแนนเสียงของ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และตอนที่ 2 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม แสดงเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน

 ประชากรของการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรของจังหวัดชลบุรี 

เฉพาะเขตเลอืกต้ังที ่8 ประกอบด้วยอ�าเภอ สัตหบี วนัที ่3 กรกฎาคม 

2554 ซึง่มีจ�านวนประชากรทัง้สิน้ 151,009 คน มผีูม้สีทิธิล์งคะแนน

เสียงเลือกตั้งมีจ�านวน 114,260 คน (กรมการปกครอง, 2554) 

ใชัสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ได้น�าเสนอสูตรการคิดขนาดตัวอย่างท่ี

เหมาะสมโดยการวิจัยก�าหนดให้มีความคลาดเคล่ือน ± 0.05  

ภายใต้ความเชื่อมั่น 95% เมื่อค�านวณแล้วได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 

399 ตัวอย่าง

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการ

วิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงผู ้วิจัยจัดท�าประเด็นการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยน�าเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องเหมาะสม 

สมมติฐานในการวิจัย
 จากกรอบแนวคิดดังกล่าวสามารถก�าหนดเป็นสมมติฐาน 

ได้ดังนี้   

 สมมติฐานที่ 1 ตัวบุคคลมีผลต่อการได้รับคะแนนเสียง 

เลือกตั้ง    

 สมมตฐิานที ่2 พรรคการเมอืงมผีลต่อการได้รบัคะแนนเสยีง

เลือกตั้ง   

 สมมตฐิานท่ี 3 การได้รบัเงนิหรอืสิง่ของผูส้มคัรมผีลต่อการ

ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง

 สมมตฐิานที ่4 ระบบอปุถมัภ์มผีลต่อการได้รบัคะแนนเสียง

เลือกตั้ง

 สมมติฐานที่ 5 การรณรงค์หาเสียงและวิธีการหาเสียงมีผล

ต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง

 สมมตฐิานที ่6 การบรจิาคเงนิแก่สาธารณชนมผีลต่อการได้

รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง

 สมมติฐานที่ 7 กลโกง การพนัน การติดสินบนเจ้าหน้าที ่

มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

 1. เพื่อสามารถน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสนอ 

ผลการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจและประโยชน์ใน

การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการเลือกตั้ง 

ส่งผลต่อการ
ได้รับคะแนนเสียง

เลือกตั้ง ส.ส. 
ชลบุรี เขต 8 

การ
ได้รับ

คะแนนเสียง
เลือกตั้ง 

ตัวบุคคล

พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง

 การได้รับเงินหรือสิ่งของ

ระบบอุปถัมภ์ 

การรณรงค์หาเสียงและวิธีการหาเสียง

การบริจาคเงินแก่สาธารณชน

กลโกง การพนัน และการติดสินบน
เจ้าหน้าที่
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 ประชากร/กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 

ส�าคัญ คือ ผู้น�าชุมชนซึ่งเป็นผู้กว้างขวาง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน 

เหล่าข้าราชการทหาร ครูอาจารย์ วิศวกร นักธุรกิจ และประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 8 ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักน้ี เป็นผู ้

ไม่ประสงค์ออกนาม ซึ่งผู้วิจัย ได้ท�าการศึกษาในพื้นที่ดังต่อไปนี้คือ 

อ�าเภอสัตหีบ ประกอบด้วย ต�าบลบางเสร่ ต�าบลสัตหีบ ต�าบล

แสมสาร ต�าบลนาจอมเทียน ต�าบลพลูตาหลวง โดยการสัมภาษณ์

เจาะลึก จ�านวน 15 คน 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content  

Validity) แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดท�าขึ้นนั้นโดยก�าหนดวิธีการ

ตรวจสอบโดยดูความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ระหว่างข้อค�าถามในเครื่องมือวิจัย โดยอาศัย ดุลยพินิจของ 

ผูเ้ชีย่วชาญในการตดัสนิว่าแต่ละข้อค�าถาม และพจิารณาตรวจสอบ

แบบสอบถาม สอดคล้องกับหัวข้อปัญหาและวัตถุประสงค์ของงาน

วิจัยหรือไม่

  2. ปรับปรุงแก ้ไขแบบสอบถาม ตามค�าแนะน�าจาก 

ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ ผูว้จิยัจะต้องท�าการแก้ไข

ข้อบกพร่องที่ได้จากผลการวิเคราะห์ของแบบสอบถาม และ 

ตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยค�าหรอืส�านวน เพือ่ให้แบบสอบถาม

มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพผู้ตอบอ่านเข้าใจได้ตรงประเด็น  

 3. ค่าความเชื่อมั่น Reliability มีการน�าไปทดลองใช้  

(try–out) และหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยทดสอบกับ

ประชากรในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน คือ อ�าเภอ บางละมุง จ�านวน 30 

คน คือ และค�านวณสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าความเช่ือม่ัน 

โดยวธิกีารหาค่าด้วยสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (cronbach’s  

alpha coefficient) ผลการค�านวณได้ค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.846

  4. งานวิจัยและแบบสอบถามนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและ

พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผูวิ้จยัใช้สถติใินการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณและน�าผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลของเชิงปริมาณนั้น มาศึกษาประเด็นของปัจจัยที่

ท�าให้ชนะการเลือกต้ัง เพราะเหตุใด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เพื่อ

สนบัสนนุผลวจิยัเชงิปรมิาณ เพือ่อธบิาย ข้อค้นพบของการวจิยั ดงันี้

  1. การวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยจะใช้โปรแกรม

ส�าเร็จ ซึง่ประมวลผลโดยคอมพวิเตอร์ ใช้วธิกีารวิเคราะห์การถดถอย

แบบพหุคุณแบบขั้นตอนด้วย Stepwise Multiple Regression 

โดยก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติ .05 (ไพฑูรย์ โพธิสว่าง, 2554 หน้า 

325) เพื่อค้นหาค�าตอบว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการได้รับคะแนน

เสียงเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ในเขตที่ 8 จังหวัดชลบุรี และปัจจัย

ภูมิหลังของประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาวิเคราะห์ค่าสถิติโดย

ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา descriptive statistics ได้แก่ 

ความถี่ frequency และร้อยละ Percentage เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ จะใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการ

อ้างอิง และอธิบายถึงประเด็นการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ

สัมภาษณ์จากผู้ทีส่ามารถให้ข้อมลูหลัก (Key Informal Interview) 

ได ้แก ่ ผู ้น�าชุมชนซึ่งเป ็นผู ้กว ้างขวาง มีผู ้ ใหญ่บ ้าน ก�านัน  

เหล่าข้าราชการทหาร ครูอาจารย์ วิศวกร นักธุรกิจ และประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 8 ซ่ึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักนี้ เป็น 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาในพื้นที่ดังต่อไป คือ 

อ�าเภอสัตหีบ ประกอบด้วย ต�าบลบางเสร่ ต�าบลสัตหีบ ต�าบล

แสมสาร ต�าบลนาจอมเทียน ต�าบลพลูตาหลวง จ�านวนประมาณ  

15 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) จากการ

ปฏิบัติจริ งแล ้วน� าข ้อ มูลทั้ งหมดมาวิ เคราะห ์ ในภาพรวม  

เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผลก่อนทดสอบและหลังการทดสอบสมมติฐาน

 แผนภูมิที่ 1 แสดงผลก่อนการทดสอบสมมติฐาน ก่อนการ

วิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยแบบพหุคุณแบบข้ันตอน Stepwise 

Multiple Regression Analysis ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 ใน

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 8 (ชนะการ

เลือกตั้ง ได้เป็น ส.ส. ชลบุรี เขต 8)

การ
ได้รับคะแนน

เสียงเลือกตั้ง ส.ส. 
ชลบุรี เขต 8 

ตัวบุคคล

พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง

 การได้รับเงินหรือสิ่งของ

ระบบอุปถัมภ์ 

การรณรงค์หาเสียงและวิธีการหาเสียง

การบริจาคเงินแก่สาธารณชน

กลโกง การพนัน และการติดสินบน
เจ้าหน้าที่

แผนภูมิที่ 1 สมมติฐานก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Stepwise 

Multiple Regression Analysis ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1
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 จากแผนภูมิที่ 1 ได้แสดงให้เห็นถึงสมมติฐานก่อนการ

วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Stepwise Multiple Regression Analysis 

ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร ชลบุรี เขต 8 พบว่า ปัจจัยด้านตัวบุคคล ปัจจัยด้าน

พรรคการเมือง ปัจจัยด้านการได้รับเงินหรือสิ่งของ ปัจจัยด้าน 

ระบบอปุถมัภ์ และเครอืญาต ิ ปัจจยัด้านกลยทุธ์ และวธีิการหาเสยีง

ของผู้สมัคร การบริจาคทรัพย์สินแก่สาธารณะ และปัจจัยด้าน 

กลโกง การพนัน และการติดสินบนเจ้าหน้าที่ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชลบุรี  

เขต 8 (ชนะการเลอืกตัง้ ได้เป็น ส.ส.ชลบรุ ีเขต 8) ซึง่เป็นสมมตฐิาน

ของการวิจัยในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชลบุรี เขต 8 

และแผนภูมิที่ 2 ได้แสดงถึงผลหลังการทดสอบสมมติฐานหลังการ

วิเคราะห์ข้อมูล Stepwise Multiple Regression Analysis ของ

ผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ชลบุรี เขต 8 (ชนะการเลือกตั้งเป็น ส.ส. ชลบุรี เขต 8)

ตารางที ่1 สรปุสมมตฐิานของผูท้ีไ่ด้รบัคะแนนอนัดบั 1 เขตเลอืก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 จังหวัดชลบุรี (ชนะการ 

เลือกตั้ง ได้เป็น ส.ส.)

ตัวบุคคล

พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง

กลโกง การพนัน และการติดสินบน
เจ้าหน้าที่

การ
ได้รับคะแนน

เสียงเลือกตั้ง เขต 8
ชลบุร ี

แผนภูมิที่ 2 สมมติฐานหลังการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Stepwise 

Multiple Regression Analysis ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1

 

 จากแผนภูมิท่ี 2 ได้แสดงให้เห็นถึงการทดสอบสมมติฐาน

โดยการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติ ิStepwise Multiple Regression 

Analysis ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 แล้วพบว่า ตัวบุคคล

พรรคการเมือง และกลโกง การพนัน และการติดสินบนเจ้าหน้าที่ 

เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการได้รบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของสมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎร ชลบุรี เขต 8 (ชนะการเลือกตั้ง ได้เป็น ส.ส. ชลบุรี 

เขต 8) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

สมมติฐาน

ระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ .05 

(sig)

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ตัวบุคคล 

มีผลต่อการได้รับ

คะแนนเสียง

.000 เป็นไปตามสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 2 พรรค 

การเมืองหรือกลุ่ม

การเมือง มีผลต่อการ

คะแนนเสียง   

.000 เป็นไปตามสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 3 การได้

รับเงิน หรือสิ่งของ มีผล

ต่อการได้รบัคะแนนเสยีง    

.342 ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน

สมมติฐานที่ 4 ระบบ

อุปถัมภ์ และเครือญาติ 

มีผลต่อการได้รับ

คะแนนเสียง

.518 ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน

สมมติฐานที่ 5 

รณรงค์หาเสียงและ

วิธีการหาเสียง มีผลต่อ

การได้รับคะแนนเสียง

.335 ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน

สมมติฐานที่ 6 

การบริจาคเงินแก่

สาธารณชน มีผลต่อ

การได้รับคะแนนเสียง    

.054 ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน

สมมติฐานที่ 7 

กลโกง การพนัน และ

การตัดสินบนเจ้าหน้าที่ 

มีผลต่อได้รบัคะแนนเสยีง

.000 เป็นไปตามสมมติฐาน

แผนภูมิที ่3 แสดงผลก่อนการทดสอบสมมตฐิาน ก่อนการวเิคราะห์

ข้อมูล Stepwise Multiple Regression Analysis ของผู้ที่ได้รับ

คะแนนอันดับ 2 ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

ชลบุรี เขต 8 (ไม ่ชนะการเลือกตั้ง ไม ่ได ้เป ็น ส.ส. ชลบุรี  

เขต 8)
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แผนภูมิที่ 3 แสดงผลก่อนการทดสอบสมมติฐานก่อนการวิเคราะห์

ข้อมูล Stepwise Multiple Regression Analysis ของผู้ที่ได้รับ

คะแนน อันดับ 2

 

 จากแผนภูมิที่ 3 ได้แสดงให้เห็นถึงสมมติฐานก่อนการ

วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Stepwise Multiple Regression Analysis 

ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 2 ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร ชลบุรี เขต 8 พบว่า ปัจจัยด้านตัวบุคคล ปัจจัยด้าน

พรรคการเมอืง ปัจจยัด้านการได้รบัเงนิหรอืสิง่ของ ปัจจัยด้านระบบ

อุปถัมภ์ และเครือญาติ ปัจจัยด้านกลยุทธ์ และวิธีการหาเสียงของ

ผู้สมัคร การบริจาคทรัพย์สินแก่สาธารณะ และปัจจัยด้านกลโกง 

การพนัน และการติดสินบนเจ้าหน้าท่ี เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการได้

รับคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรชลบุรี  

เขต 8 (ไม่ชนะการเลือกตั้ง ไม่ได้เป็น ส.ส. ชลบุรี เขต 8) ซึ่งเป็น

สมมติฐานของการวิจัยในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ชลบุรี เขต 8 

 และแผนภูมิท่ี 4 แสดงผลหลังการทดสอบสมมติฐาน 

หลังการวิเคราะห์ข้อมูล Stepwise Multiple Regression  

Analysis ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 2 ในเขตเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรชลบุรี เขต 8 (ไม่ชนะการเลือกตั้ง ไม่ได้เป็น ส.ส. 

ชลบุรี เขต 8)

การได้รับเงินหรือสิ่งของ
การรณรงค์หาเสียง วิธีการหาเสียง

 จากแผนภูมิที่ 4 แสดงให้เห็นถึงการทดสอบสมมติฐาน 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Stepwise Multiple Regression 

Analysis แล้วพบว่าการได้รับเงินหรือส่ิงของ และการรณรงค์ 

หาเสียงและวิธีการหาเสียง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้รับคะแนน

เสียงเลือกตัง้ของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรชลบรุ ีเขต 8 (ไม่ชนะการ

เลอืกตัง้ ไมไ่ด้เป็น ส.ส. ชลบรุ ีเขต 8) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิที ่.05 

ตารางที่ 2 สรุปสมมติฐานของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 2 เขตเลือก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 8 (ไม่ชนะการเลือก

ตั้ง ไม่ได้เป็น ส.ส.)

สมมติฐาน

ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ .05 (sig)

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 

ตัวบุคคล มีผลต่อการ

ได้รับคะแนนเสียง

.447 เป็นไปตาม

สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 2 

พรรคการเมืองหรือกลุ่ม

การเมือง มีผลต่อการ

คะแนนเสียง  

.559 เป็นไปตาม

สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 3 

การได้รับเงิน หรือสิ่งของ 

มีผลต่อการได้รับคะแนน

เสียง  

.000 เป็นไปตาม

สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 4

ระบบอุปถัมภ์ และ

เครือญาติ มีผลต่อการ

ได้รับคะแนนเสียง  

.607 ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 5 

รณรงค์หาเสียงและ

วิธีการหาเสียง มีผลต่อ

การได้รับคะแนนเสียง

.040 เป็นไปตาม

สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 6 

การบริจาคเงินแก่

สาธารณชน มีผลต่อ

การได้รับคะแนนเสียง  

.375 ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 7 

กลโกง การพนัน และการ

ตดัสนิบนเจ้าหน้าที ่มผีลต่อ

ได้รับคะแนนเสียง

.396 เป็นไปตาม

สมมติฐาน

การ

ได้รับ

คะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ชลบุรี เขต 8

การ
ได้รับ

คะแนนเสียง
เลือกตั้ง ชลบุรี 

เขต 8
ตัวบุคคล

พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง
 การได้รับเงินหรือสิ่งของ

ระบบอุปถัมภ์ และเครือญาติ
การรณรงค์หาเสียง วิธีการหาเสียง

การบริจาคเงินแก่สาธารณชน
กลโกง การพนัน และการติดสินบน

เจ้าหน้าที่

การ
ได้รับ

คะแนนเสียง
เลือกตั้ง ชลบุรี 

เขต 8

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลหลังการทดสอบสมมติฐาน หลังการวิเคราะห์
ข้อมูล Stepwise Multiple Regression Analysis ของผู้ที่ได้รับ

คะแนน อันดับ 2
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สรุปผลการศึกษา
 ในการวิจัยน้ีได้ตั้งค�าถามการวิจัยว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที ่

มผีลต่อการได้รับคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

ในเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี โดยก�าหนดวัตถุประสงค์ของ 

การวิจัยไว้ 2 ข้อดังนี้

 1. เพือ่ศกึษาถึงปัจจยัทีม่ผีลต่อการได้รบัคะแนนเสยีงเลอืก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี 

 2. เพือ่ศกึษาถงึระดบัของปัจจยัทีมี่ผลต่อคะแนนเสยีงเลอืก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี

 ในการวิจัยนี้ได้ท�าการส�ารวจ ทบทวน แนวความคิดทฤษฎี

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ แล้วน�ามาประมวลผล วิเคราะห ์

จนสุดท้ายได้น�าผลการวิจัย ข้อค้นพบเหล่านี้มาตั้งเป็นสมมติฐาน

ของการวิจัย 7 ประการ ดังต่อไปนี้

 สมมติฐานที่ 1 ตัวบุคคลมีผลต่อการได้รับคะแนนเสียง 

เลือกตั้ง    

 สมมตฐิานที ่2 พรรคการเมอืงมผีลต่อการได้รบัคะแนนเสยีง

เลือกตั้ง   

 สมมติฐานที่ 3 การรณรงค์หาเสียงและวิธีการหาเสียงมีผล

ต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 สมมติฐานที่ 4 ระบบอุปถัมภ์ และเครือญาติมีผลต่อการได้

รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง   

 สมมติฐานที่ 5 การได้รับเงินหรือสิ่งของผู้สมัครมีผลต่อการ

ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

 สมมติฐานที่ 6 การบริจาคเงินแก่สาธารณะชนมีผลต่อการ

ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

 สมมตฐิานที ่7 กลโกง การพนนั และการตดิสนิบนเจ้าหน้าที่

นั้นมีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ค�าตอบตาม

ค�าถามและวตัถปุระสงค์ของการวจัิยและเป็นการทดสอบสมมตฐิาน

จึงได้ท�าการเลือกพื้นที่ ในเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี 

 การวจิยันีต้้องการทราบว่า ปัจจัยส�าคญัทีม่ผีล ต่อการได้รบั

คะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 8 

จังหวัดชลบุรี แล้วน�ามาสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้

ทราบว่าการได้รับคะแนนเสียงนั้นเกิดจากปัจจัยใดบ้าง และแต่ละ

ปัจจัยมีความส�าคัญมากน้อยเพียงใดและอย่างไร ปัจจัยใดเข้ามาใน

สมการแสดงว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 เมื่อได้ท�าการท�าการเลือกพื้นท่ีของการวิจัยแล้ว ได้จ�านวน

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 399 ตัวอย่าง มาท�าการวิเคราะห์ด้วยข้อมูล

ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณแบบขั้นตอน 

Stepwise Multiple Regression Analysis

 เพือ่ตอบวตัถปุระสงค์และสมมตฐิานของการวจิยั ผนวกกบั

วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ในพื้นที่ประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง ซึ่งได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะลึก จาก 

การปฏิบัติจริงแล้วน�าข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อ

สนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผูท้ีไ่ด้รบัคะแนน อนัดบั 1 นายทหาร ก. สงักดัพรรค ก. จาก

ข้อมูลผลการวิเคราะห์ผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 ด้วยวิธีการถดถอย

แบบพหุคุณแบบขั้นตอน Stepwise Multiple Regression 

Analysis สามารถน�ามาเขียนเป็นรูปสมการได้ดังนี้

 เขตเลือกตั้งที่ 8 Obtaining the vote 1 = 38.26 + .37 

Personal -.30 Party +.18 Deviation

 จากสมการแสดงให้เหน็ว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการได้รบัคะแนน

เสียงเลือกตั้ง มีอยู่ 3 ปัจจัย ซึ่งมีความส�าคัญแตกต่างกัน ลดหลั่น

กันลงมา กล่าวคือ ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

(Personal) รองลงมา คือ การสังกัดกลุ ่มพรรคการเมืองหรือ

พรรคการเมือง (Party) และ กลโกง การพนันและการติดสินบน 

เจ้าหน้าที่ (Deviation) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็น

ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการได้

รับคะแนนเสียงของผู้สมัครที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 คือ ตัวบุคคลที่

มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ พรรคการเมือง และกลโกง การ

พนัน การติดสินบนเจ้าหน้าที่ จากสมการดังกล่าว ท�าให้ผู้วิจัย พบ

ว่า ตัวแปรตัวบุคคล และตัวแปรกลโกง การพนัน การติดสินบน 

เจ้าหน้าที ่ตวัแปรเป็นเลขบวก ส่วนตวัแปรส่วนพรรคการเมอืงนัน้มี

ตัวเลขที่ติดลบ ซึ่งจากสมการอธิบายได้ว่า ผู้สมัครที่ได้รับคะแนน

อันดับ 1 นั้น มุ ่งการหาเสียงไปที่ตัวบุคคลมากกว่าน�าเสนอ

พรรคการเมืองที่ตนสังกัด คือ การที่ตนนั้นเป็นอดีตทหารเรือ และ

เป็นที่รู ้จักกันในวงสังคมของ เหล่าแวดล้อมของทหารเรือ ซึ่งมี 

ฐานเสยีงหนาแน่นหนาในพืน้ทีอ่�าเภอสตัหีบ และตวัแปรกลโกง การ

พนัน การติดสินบนเจ้าหน้าที่ มีส่วนช่วยในการได้รับคะแนนเสียง

เลือกต้ัง ส่วนจุดอ่อนของพรรคการเมืองที่มีตัวแปรติดลบที่ตัวเลข 

-.30 Party นั้น ชี้ให้เห็นว่า พรรคเพื่อไทยมีฐานคะแนนเสียงที่เป็น

รองพรรคพลงัชล เนือ่งจากว่าพรรคพลงัชลเป็นพรรคทีเ่ริม่ต้นมาจาก

กลุ่มการเมอืงท้องถิน่ ซึง่เป็นทีรู่จ้กั และเป็นพรรคทีม่อีทิธพิล มฐีาน

คะแนนเสยีงจากก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน นกัการเมืองท้องถิน่ ในเขตเมอืง

พิเศษคือเมืองพัทยา โดยเฉพาะต�าบล นาจอมเทียนซ่ึงอยู่ติดกับ

ต�าบลบางละมงุ ซึง่อยูใ่นเมอืงพทัยา เป็นเขตการปกครองพเิศษ เป็น

แหล่งฐานเสียงของพรรคพลังชล จากค่าที่ติดลบของตัวแปร
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พรรคการเมือง มาจากพรรคพลังชลมีฐานเสียงหนาแน่นกว่า  

พรรคเพื่อไทย นี่คือจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทย ท�าให้ค่าตัวแปร

พรรคการเมืองติดลบ ในขณะที่ค่าตัวแปรอื่นเป็นบวก

 ผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 2 นายทหาร ข. สังกัดพรรค ข.

 จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ผู้ท่ีได้รับคะแนนอันดับ 2 ด้วย 

วิธีการถดถอยแบบพหุคุณแบบขั้นตอน Stepwise Multiple  

Regression Analysis สามารถน�ามาเขียนเป็นรูปสมการได้ดังนี้

 เขตเลือกตั้งที่ 8 Obtaining the vote 2 = 3.520+ .744 

Money + .048 Campaign

 จากสมการดังกล่าวแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีอยู่ 2 ปัจจัย ได้แก่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ การได้รับเงิน หรือสิ่งของ (Money) 

รองลงมาได้แก่ กลยุทธ์การหาเสียง (Campaign) อธิบายได้ว่า  

การได้รับเงินหรือสิ่งของน้ัน ผู้ท่ีได้รับคะแนนอันดับ 2 ได้ให้ความ

ส�าคัญมากที่สุด เพราะค่าตัวแปรสูงมาก เป็นค่าตัวเลขที่ .744 

Money ในขณะที่กลยุทธ์การหาเสียงน้ัน มีค่าตัวแปรเป็นตัวเลข

เพียง .048 (Campaign)

 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 มีปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้ได้รับคะแนนเสียงคือ คุณสมบัติส่วนตัวเป็นปัจจัยที่มี

อทิธพิลมากทีส่ดุ ส่วนผูท้ีไ่ด้รบัคะแนนอนัดบั 2 กลยทุธ์การหาเสยีง

เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุ ผูท่ี้ได้รบัคะแนนเป็นอนัดบั 1 มปัีจจยั

ด้านการสังกัดกลุ่มพรรคการเมืองหรือพรรคการเมือง และกลโกง 

การพนนัและการตดิสนิบนเจ้าหน้าที ่มามส่ีวนส�าคญัด้วย ในขณะที่

ผู้ได้คะแนนอันดับ 2 ไม่มีปัจจัยด้านการสังกัดกลุ่มพรรคการเมือง

หรอืพรรคการเมอืง และกลโกง การพนันและการตดิสนิบนเจ้าหน้าที่ 

เข้ามามส่ีวนส�าคญัด้วย ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติ ิ.05) แสดงผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ได้คะแนนอันดับ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการได้

รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีอยู่ 2 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก

ทีส่ดุ คอื การได้รับเงนิ หรอืสิง่ของ (Money) รองลงมาได้แก่ กลยทุธ์

การหาเสียง (Campaign)

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ท�าให้ได้ข้อมูลไปสู่การ 

ค้นพบการศึกษาในคร้ังนี้ ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมีการแข่งขันทางการเมืองสูงมาก จาก

การเกบ็ข้อมลูของกลุม่ตวัอย่างจากการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีผ่ลต่อ

การได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต

เลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี ท�าให้ผู้วิจัยพบว่า เหตุผลใดที่ท�าให้

ประชาชนตั้งใจไปใช้สิทธิลงคะแนนบ้าง และเหตุผลใดส�าคัญมาก

ที่สุด จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ของ

ประชาชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจไปลงคะแนนในการ 

เลือกตั้งครั้งน้ีด้วยเหตุผลเรื่องตัวบุคคล ด้วยเหตุที่ว่าประชาชนให้

ความส�าคัญกับผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 ปัจจัยส่วนใหญ่นั้น เพราะ

ประกอบอาชีพเหมือนกัน มีความรู้จักกันมาก่อน และการที่ผู้สมัคร

อดีตเคยเป็นทหารเรือจึงส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกในครั้งนี้ ส่วนที่

รองลงมาคือพรรคการเมืองซ่ึงประชาชนก็ได้อธิบายของเหตุผลถึง

หลกัเกณฑ์ว่าเพราะอะไรถงึได้ตดัสนิใจเลอืก ท�าให้ผูว้จัิยได้ทราบว่า

หลักส�าคัญที่เป็นเหตุให้ตัดสินใจ คือ “นโยบาย” ซึ่งมีผลต่อการ

ตดัสนิใจไปลงคะแนนเลอืกตัง้ของประชาชน จะเห็นได้ว่าประชาชน

ให้ความส�าคญักบัพรรคการเมอืงของผูร้บัสมคัรเลอืกตัง้ แต่สิง่ทีเ่ป็น

ข้อสังเกตในส่วนผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณนั้น ด้วยการวิเคราะห์

ด้วยข้อมูลด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณ 

แบบขั้นตอน Stepwise Multiple Regression Analysis จะพบ

ว่า พรรคการเมอืงทีม่ตีวัแปรตดิลบทีต่วัเลข -.30 Party นัน้ อธบิาย

ได้ว่า พรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทยนั้นยังมีจุดอ่อนที่เป็นรอง

พรรคพลงัประชาชน จากประวตัคิวามเป็นมาและอุดมการณ์ทางการ

เมืองท้องถิ่นของพรรคพลังชลนั้นมีความเป็นมาที่ยาวนาน และมี

อทิธพิลต่อการตดัสินใจของประชาชน เหล่านีคื้อปัจจยัทีม่ผีลต่อการ

ได้รับคะแนนเสียงของพรรคพลังประชาชน 

  อีกส่วนหนึ่งที่ท�าให้ได้รับคะแนนเสียงคือ มีกลโกง การติด

สินบนเจ้าหน้าที่ ประชาชนได้แสดงเหตุผลว่า การที่ไปใช้สิทธิ 

เลือกตั้ง เหตุที่ตัดสินใจเลือก หัวคะแนนน้ีมีความส�าคัญมากต่อ

คะแนนเสียงเลือกตั้ง เพราะหัวคะแนนจะเป็นคนหาคนลงคะแนน

เสียงให้กับผู้สมัคร และจากการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นได้ว่า วิธีกลโกงที่

ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การเวียนเทียนบัตรเลือกตั้ง ถึงแม้จะ

เป็นวิธีรูปแบบเก่า แต่ก็ยังนิยมน�ามาใช้กับการเลือกต้ังในสมัย

ปัจจุบัน ซ่ึงกลโกง จะมีหลายรูปแบบ ผู้วิจัยจะขอเสนอในรูปแบบ

หลักที่ เป ็นที่นิยม อีกส ่วนส�าคัญ ท่ีท�าให ้มีผลต่อการได ้รับ 

คะแนนเสียง คือ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการเลือกตั้งนั้นมีการช่วย

เหลือสนับสนุนกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย 

 กล่าวโดยภาพรวมของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 2 จะเห็นได้

ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง จากในการศึกษา

ครั้งน้ีจึงให้ความสนใจด้วยว่าประชาชนอาศัยปัจจัยใดในการเลือก 

ผู้สมัคร และปัจจัยใดมีความส�าคัญมากที่สุด รวมทั้งส้ิน 2 ปัจจัย 

ได้แก่ การได้รับเงินหรือสิ่งของ เป็นสิ่งที่ส�าคัญ และกลยุทธ์ในการ

หาเสียงของผู้สมัคร จากการสัมภาษณ์ประชาชนนั้น จะพบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่พจิารณาเลือกผู้สมคัร ด้วยการให้เหตผุลของการ

ได้รับเงินหรือส่ิงของว่า เพราะหัวคะแนนให้ของก�านัลบ้าง ให้เงิน  

มีความเกรงใจหัวคะแนน เนื่องจากรู ้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันดี  

เห็นว่าการได้รับเงินจากหัวคะแนน ก็มีส่วนช่วยเหลือหัวคะแนน
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อย่างไรกต็าม จะเหน็ได้ว่าการเลอืกตัง้คร้ังนีเ้ป็นการเลอืกตัง้สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรที่มีการแข่งขันทางการเมืองสูงมาก ไม่เพียงแต่

พรรคการเมืองต่างๆ จะอาศัยสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปป้ายหาเสียง 

ใบปลิว แผ่นพับ ภาพถ่าย ยิ่งมีภาพมากเพียงใด ก็ยิ่งแสดงถึงพื้นที่

จะเป็นคะแนนเสียง ในการเลือกตั้งที่ชัดเจนมากขึ้นด้วย

 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ท่ีชนะการเลือกตั้งได้รับ

คะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 มีปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียง

เลือกตั้ง มีอยู่ 3 ปัจจัย กล่าวคือ ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนน

เสียงเลือกตั้ง ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร

รบัเลอืกตัง้ (Personal) รองลงมา คอื การสงักดักลุม่พรรคการเมอืง

หรอืพรรคการเมอืง (Party) และกลโกง การพนนัและการตดิสินบน

เจ้าหน้าที่ (Deviation)

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่ม

ตัวอย่างต่างๆ พอที่จะสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างต่างๆ นั้น ส่วนใหญ ่

มีความคิดเห็น การเป็นทหารเรือของผู ้สมัครน้ันเป็นปัจจัยที่

ประชาชนเลอืกเป็นปัจจยัหลกั ประชาชนให้ความส�าคญักบัปัจจยันี้

ค่อนข้างมาก เพราะประกอบอาชีพเหมือนกัน และมีความรู้จักกัน

มาก่อน การทีผู่ส้มคัรอดตีเคยเป็นทหารเรอืจงึส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลอืกในคร้ังนีเ้พราะ ในเขตสตัหบีนีเ้ป็นพ้ืนทีท่ีม่ผีูค้นประกอบอาชพี

เป็นทหารเรือจ�านวนมาก อีกปัจจัยหนึ่งคือการที่ผู้สมัครนั้นเป็นคน

ท�างานเพือ่สงัคม เคยช่วยเหลอืสงัคมมาก่อน เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั

ของประชาชน เป็นคนพื้นที่มีความรู้ความสามารถ จึงเป็นสาเหตุที่

ท�าให้ได้รับเลือกตั้งในครั้งน้ีด้วย อีกท้ังประชาชน มีความพึงพอใจ

กับนโยบายของพรรคการเมือง และอีกส่วน ที่ประชาชนพิจารณาก็

คือ ความนิยมชื่นชอบในหัวหน้าพรรคการเมืองท�าให้มีผลต่อการ

ตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ แต่อกีส่วนหน่ึงทีท่�าให้ได้รบัคะแนน

เสียงคือ กลโกง จะเห็นได้ว่าหัวคะแนนน้ีมีความส�าคัญมากต่อ

คะแนนเสียงเลือกตั้ง เพราะหัวคะแนนจะเป็นคนหาคนลง 

คะแนนเสียงให้กับผู้สมัคร

 ผลการวิจัยอื่นๆ ที่มีค�าตอบมาเทียบเคียง เช่น ผลการวิจัย

ของ ไพฑรูย์ โพธสิว่าง และวเิชียร ตนัศริิคงคล (2556) งานวจิยัเรือ่ง 

ปัจจัยที่ผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้น�าทางการเมือง

ในประเทศไทย พบว่า ตวับคุคล พรรคการเมอืง การรณรงค์หาเสยีง 

วิธีการหาเสียง การได้รับเงินหรือสิ่งของ กลโกง การพนัน และการ

ติดสินบนเจ้าหน้าท่ี เป็นไปตามสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว ้ ระดับ 

นัยส�าคัญที่ .05 ซึ่งงานวิจัยสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กับการวิจัยครั้งนี้ ผลงานของผู้วิจัยนี้ได้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ 

ขั้นสูง คือ Stepwise Multiple Regression Analysis ซึ่งเป็นการ

วเิคราะห์ตวัแปรหลายตวัแปร เป็นขัน้เป็นตอน ทลีะขัน้ทลีะตอน ซึง่

ท�าให้ได้ตัวแปรที่ส�าคัญเข้ามาสู่สมการ ทีละตัวเรียงล�าดับตาม

อิทธิพลของตัวแปรนั้น แบบสอบถามของผู้วิจัยนั้นไม่ยาวจนเกินไป 

แต่ได้ครบประเด็น ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อสอบถามข้อมูลที่ไม่

ยาวจนเกนิไป ซึง่ครอบคลุมกบัเนือ้หาและเฉลิมพล แสงมณ ี(2549)  

ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง “ปัจจยัทีมี่ผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสยีงเลอืก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีการเลือกตั้งทั่วไป เขตเลือกต้ังที่ 

3 จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548” พบว่าผลการศึกษา

สอดคล้องในท�านองเดียวกันว่าประชาชน ให้ความส�าคัญต่อ 

พรรคการเมือง รองลงมาคือผู้สมัครรับเลือกตั้ง และในเรื่องหัว

คะแนนต�่าที่สุด

 อกีทัง้ยงัมงีานวิจยัทีส่อดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

กับการวิจัยครั้งนี้ วิเชียร ตันศิริคงคล (2548) ซึ่งเป็นงานวิจัย 

ที่ ได ้ท�าการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

เมือ่ปี พ.ศ. 2548 ได้พบว่าผลจากการศกึษาพบว่าประชาชน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีพฤติกรรมทางการเมืองที่เปล่ียนแปลงไป 

จากเดมิ กล่าวคือ ประชาชนผู้มสิีทธลิงคะแนนดงักล่าวส่วนใหญ่เริม่

หันมาให้ความสนใจกับนโยบายของพรรคการเมือง (party  

platforms) มากขึน้ โดยน�ามาประกอบกบัตัวผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้

ในเขตการเลือกตั้งของตน

 กลโกง การพนันและการติดสินบนเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการได้รับคะแนนเสียง ซึ่งมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งมี

งานวิจัยที่เทียบเคียงและสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ได้แก่ (Deviation) และผลงานวิจัยของ วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง (2550) 

ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเคล่ือนไหวทางการเมืองและ

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 กรณีศึกษา

จงัหวดัเชยีงราย” ใช้เครือ่งมอืการวจิยัเชงิคุณภาพ ได้แก่ การศกึษา

เอกสารการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น�า เหล่านักการเมือง รวมทั้งองค์กร

ต ่างๆ ผลการศึกษาสรุปได ้ ดังนี้  พบว ่าจากการแจ ้งความ 

หลายสิบเรื่องรวมท้ังกระแสการท�าผิดกฎหมายการเลือกตั้ง  

ทัง้การแจกเงนิ หรอืการซือ้สิทธ ิขายเสยีงยงัคงมอียูแ่ละมกีารด�าเนนิ

การทีซ่บัซ้อนมากขึน้ ทีส่�าคัญคือการหาหลักฐานจากการกระท�าผดิ

เป็นไปอย่างยากล�าบาก

 การวิจัยนี้ได้ผลการวิจัยซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการทาง

คณิตศาสตร์ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการสร้างทฤษฎีทาง 

การเมืองว่า ผู้สมัครที่จะได้เป็นผู้น�าทางการเมือง จะต้องค�านึงถึง

ปัจจัยอะไรบ้าง ปัจจัยใดที่เข้ามาในสมการก่อน แสดงว่าปัจจัยนั้นมี

อิทธิพลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุด ช่วยให้เรามอง

เห็นภาพแห่งรูปรอยของพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยใน 



Journal of Rajanagarindra July - December  2016       191

ระดับหนึ่ง กล่าวถึงจะพบได้ว่า คุณสมบัติของผู้สมัคร หรือกลุ่มผู้

สมัคร ปัจจัยด้านกลโกง ที่มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนเสียงเสียง

เลือกตั้ง ปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ภายในระบบการและขั้นตอนการ

หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเหล่านี้ ก�าลังเป็นที่สนใจศึกษาของ

นักวิชาการหลายท่าน เน่ืองจากเห็นว่ามีผลต่ออย่างส�าคัญ ต่อ

ชัยชนะในการเลือกต้ังของผู้สมัคร ผลการศึกษาครั้งนี้ช่วยท�าให้

สามารถมองเหน็ภาพรวมของแบบแผนดงักล่าวในการเลอืกตัง้ทัว่ไป

ครั้งนี้ และได้มีการน�าผลการศึกษาท่ีได้รับเปรียบเทียบกับผลการ

ศึกษาในประเด็นเดียวกันซ่ึงจะช่วย ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ

แบบแผนพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในบางแง่มุมได้ชัดเจน

ยิง่ขึน้เท่านัน้ และความเข้าใจทีค่รอบคลมุลกึซึง้จ�าเป็นต้องอาศยัการ

ศึกษาที่มีความต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการศึกษาเชิงลึกในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

 1. ส�าหรับนักวิจัยควรน�าวิธีการวิจัยน้ีไปขยายขอบเขต 

การวิจัยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่น ขยายขอบเขตเลือกตั้ง ส.ส.  

ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ท�าการวิจัยในเขตเลือกต้ังสมาชิก

วฒุสิภา (ส.ว.) และเขตเลอืกตัง้นายกและสมาชิกสภาองค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดั (ส.จ.) ขยายขอบเขตเลือกตัง้นายกเทศมนตรทีัว่ประเทศ 

ขยายขอบเขต การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านให้ครอบคลุมท่ัวทั้งประเทศ

และขยายขอบเขตการเลอืกตัง้เฉพาะแบบอืน่ๆ มกีารผสมผสานด้วย

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method) เพื่อให้งานวิจัยนั้น

มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. ภาครัฐและภาคเอกชนควรส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมืองการ วิธีแก้ไขปัญหาการป้องกันกลโกง 

การพนัน และการติดสินบนเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เกิดการเลือกตั้งที่

บริสุทธิ์ และยุติธรรม ปัญหาจะค่อยๆ ลดน้อยลง เมื่อเราได้ผู้แทนที่

มีความรู้ความสามารถ เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 

 2. การเปิดกว้างต่อสาธารณะ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

โปร่งใส ในด้านการรบัรูข้้อมลูข่าวสารทางการเมอืง การปกครองทัง้

ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ การเข้า

ถึงประชาชน และให้ความส�าคัญ กับประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายเพ่ือให้ประชาชนเกิด

ปฏสิมัพันธ์กจิกรรมทางการเมอืงท้องถิน่และระดบัชาตร่ิวมกนั ควร

ให้ประชาชน ในท้องถิน่มส่ีวนรวม ในการจดัท�าโครงการพฒันาต่างๆ 

ของเทศบาล ให้ประชาชนมส่ีวนรวมและการตดัสนิใจในทกุขัน้ตอน

ในการจัดท�าโครงการ เพื่อความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และ

ประชาชนสามารถตรวจสอบงบประมาณโครงการต่างๆ ได้ทุก 

ขั้นตอน 

 3. มีการก�าหนดแนวนโยบาย หรือแนวทางในการสร้าง

ความเข้าใจ การมส่ีวนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยด้วย

การสร้างจิตสาธารณะหรือความส�านึก ต่อประโยชน์สาธารณะให้

กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะ 

แตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา

 4. การด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองของภาครัฐและ 

ภาคเอกชน จะต้องเป็นไปด้วยความจริงใจ ไม่มีผลประโยชน์

แอบแฝง มุ่งน�าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทาง 

การเมอืงการปกครองให้เหมาะสมกบับรบิทของสงัคม การเมอืงไทย

ปัจจุบัน

 5. ภาครัฐควรมุ ่งส ่งเสริมให ้ประชาชนได ้มีความรู ้ 

ความใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 6. รวมทัง้การแก้ไขปัญหาการให้ตระหนกัถงึสิทธแิละหน้าที่

ของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการปลูกฝังจิตสานึกของประชาชน

ให้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเลอืกตัง้ ซึง่มกีารเผยแพร่ความรู้

เกีย่วกบัการเลือกตัง้ไปยงัทกุส่วน ทัว่ประเทศอย่างเข้าถงึประชาชน 

ท�าให้ประชาชนมส่ีวนร่วม และความรู้สึกร่วมกนัเพือ่ตระหนกัว่าการ

เลือกตั้งเป็นเร่ืองท่ีจ�าเป็น อีกทั้งเข้าใจถึงบทลงโทษหากตนไม่ไปใช้

สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง

ความจ�าเป็นของการเลือกตั้ง และผลเสียของการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

ซึ่งจะกระทบต่อตัวประชาชน ติดตามการแก้ปัญหาในส่วนของ

จริยธรรมของนักการเมืองร่วม อันจะน�าไปสู่การป้องกันมิให ้

นักการเมืองซื้อเสียงได้อีกต่อไป

 

 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป

 1. เมื่อมีการก�าหนดระยะเวลาให้มีการเลือกต้ังสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี ในครั้งต่อไป  

ควรจะมีการศึกษาวิจัยประเมินผลความรู้ความเข้าใจและความคิด

เห็นด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนก่อนการเลือกตั้ง

 2. ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการเลือกตั้ง โดยการศึกษาวิจัยในพื้นที่เดิมซ�้าอีกครั้ง เมื่อเวลา

ผ่านไประยะหนึ่งแล้ว 
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