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Abstract

 This research aims to study the factors that affect the electoral votes of MPs Kalasin District 1. And to study 

the factors that affect the level of election of MPs Kalasin District 1. And to compare the similarities and differences 

of MPs Kalasin District 1 by the sample in this study was determined. Constituency MPs Kalasin District 1 The 407 

samples were analyzed by the technique of stepwise regression analysis 

 The results showed that the average of MPs Kalasin District 1 is (1) of the factors a person has the highest 

average at 85.94 (2) factor is the distribution of property and money. Average at 57.88 (3) is a factor of political  

parties or political groups Average at 57.27 (4) is the strategy and how the candidate’s campaign. Average at 54.74 

(5) is a factor contributing property to the public. Average at 54.54 (6) is the factor Cheats gambling and bribe officials 

Average at 54 63 and (7) is patronage and kinship Average 53.03, respectively.

 Study with analysis by stepwise regression analysis. Constituency MPs Kalasin District 1 are factors that  

influence voters to get #1, which won the elections and was a Member of Parliament Kalasin District 1 is the  

political party or candidate for political affiliation. Factors are most influential. Minor is a person Significant .05 the  

hypothesis set.

Keywords : political leader in Kalasin, Kalasin election, factors affecting. Elections in Kalasin, Kalasin District 1, MP.

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 และเพื่อศึกษาถึงระดับของปัจจัยท่ีมีผลต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์  

เขต 1 แล้วน�ามาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 โดยได้ก�าหนด

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ เขตเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 จ�านวน 407 ตัวอย่าง มาท�าการวิเคราะห์

ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 อันดับ 1 คือปัจจัยด้านตัวบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่

ที ่85.94 อนัดับท่ี 2 คอืปัจจยัด้านการแจกจ่ายทรัพย์และเงนิ ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่57.88 อนัดับ 3 คอื ปัจจยัด้านพรรคการเมอืงหรอืกลุม่การเมอืง 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 57.27 อันดับ 4 คือ ปัจจัยด้านกลยุทธ์และวิธีการหาเสียงของผู้สมัคร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 54.74 อันดับ 5 คือ ปัจจัยด้านการบริจาค

ทรัพย์สินแก่สาธารณะ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 54.54 อันดับ 6 คือ ปัจจัยด้านกลโกง การพนัน และติดสินบนเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 54.63 และ

อันดับ 7 คือ ระบบอุปถัมภ์และเครือญาติ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 53.03 ตามล�าดับ
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 ผลการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression  

Analysis) เขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 มีปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นอันดับ 1  

ซึ่งชนะการเลือกตั้งและได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 คือ พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สังกัด เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือตัวบุคคล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้

ค�าส�าคัญ : ผู้น�าทางการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์, การเงือกตั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การปกครองระบอบประชาธปิไตยเป็นระบอบการปกครอง

ท่ีให้ความส�าคัญต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนมากท่ีสุด เมื่อ 

เปรียบเทียบกับรูปแบบการปกครองอื่นๆ เพราะประชาธิปไตยมี 

พื้นฐานอยู่บนหลักการ 3 ประการ กล่าวคือ อ�านาจสูงสุดเป็นของ

ประชาชน (Popular Sovereignty) หลักเสรีภาพและอิสรภาพ 

(Freedom and Liberty) และหลักความเสมอภาค (Equality)  

ดังนั้นจึงเป ็นที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปว ่าการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่เลวน้อยท่ีสุด เพราะการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยนั้น เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลจ�านวนมาก

ที่สุด (Majority) มีอิทธิพลเหนือกลไกของรัฐ โดยมีการแข่งขัน

ทางการเมืองอย่างเสมอภาคและเสรี เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะบุคคลที่

มีหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการเข้าไปบริหารประเทศโดย

จะต้องได้รับความยินยอมและบริหารประเทศตามเจตจ�านงของ 

ปวงชน การมองอ�านาจของประชาชนโดยผ่านตัวแทนหรือ 

คณะบุคคลจะกระท�าผ่านกระบวนการทางการเมืองที่เรียกว่า  

“การเลือกตั้ง” ดังนั้นการเลือกต้ังจึงไม่สามารถแบ่งแยกจากการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยได้เลย (ไพฑูรย์ โพธิสว่าง และวิเชียร 

ตนัศริคิงคล, 2556,หน้า 1) ดงันัน้ การปกครองระบอบประชาธปิไตย

นัน้ถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจสงูสดุในการปกครองประเทศ 

ท่ีเรียกว่า “อ�านาจอธิปไตย” น้ัน ประชาชนจะได้มีส่วนร่วม  

ในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองโดยผ่าน “การเลือกตั้ง” 

 การเลือกตั้งดูเหมือนจะไม่มีปัญหาและซับซ้อนมากนัก 

แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วการเลือกตั้งมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย 

หนึง่ในนัน้ก็คอื การซือ้เสียงเลอืกตัง้ โดยเฉพาะในการเลอืกต้ังทัว่ไป

ครั้งหลังๆ และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับ

การแพร่กระจายไปสู ่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จนกลายเป็น

วฒันธรรมทางการเมอืงหนึง่ของสงัคมไทย (สธุรรม รัตนโชต,ิ 2541) 

ซึ่งโดยปกติมักจะกระท�ากันอย่างลับ และเป็นการยินยอมระหว่าง 

ผู้ให้เงินและผู้รับเงินซึ่งจะเอาผิดทางกฎหมายได้ยาก

 ปัจจุบันการซื้อสิทธิขายเสียงในประเทศไทยมีแนวโน้มว่า 

จะทวีความรุนแรงมากขึ้นซ่ึงสวนทางกับความพยายามพัฒนา

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  

แม้กระทั่งได้มีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

ซ่ึงถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยที่สุดเท่าที่เคยมีมา และมีการ

ก�าหนดให้มีการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยและ 

เป็นกฎหมายที่ท�าให้เกิดองค์กรอิสระเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ

กระบวนการการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นการเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ 

ยติุธรรม แต่ถงึกระนัน้แนวทางตามกฎหมายดงักล่าวกย็งัไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงให้หมดไปจากสังคมไทยได้ 

เน่ืองจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายได้พัฒนามาเป็น

วัฒนธรรมทางการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงผ่านกระบวนการ

เลอืกตัง้ซึง่ปกตมิกัจะกระท�ากันอย่างลบัๆ และเกดิจากความยนิยอม

ของทั้งสองฝ่าย ระหว่างผู้ให้เงินและผู้รับเงิน โดยเฉพาะพื้นที ่

ทีป่ระชาชนมคีวามเป็นอยูอ่ย่างแร้นแค้นและมคีวามเป็นชุมชนท้อง

ถิ่นที่ยึดเหนี่ยววัฒนธรรมจารีตอย่างเหนียวแน่น เช่น ภาคตะวัน-

ออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จนกระทั่งมีการขยายขอบเขตของ

พฤติกรรมซื้อขายดังกล่าวไปทั่วประเทศไทย (ไพฑูรย์ โพธิสว่าง  

และคณะ, 2546)

 ในจงัหวดักาฬสินธุ ์ผู้สมคัรรบัเลือกตัง้พยายามจะใช้กลยทุธ์ 

และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยการใช้ทั้งวิธี

การทีถ่กูต้องและไม่ถกูต้อง อาทเิช่น การท�าให้เกดิความสนใจในตวั 

ผู้สมัคร ท�าให้ตื่นเต้นประทับใจในความเก่งกาจสามารถหรือท�าให้

เกิดความสงสาร เห็นอกเห็นใจ การใช้นโยบายของพรรคการเมือง 

ผู้น�าพรรค ผลงานในอดีตของพรรค การวาดฝันว่าในอนาคตจะท�า

อะไรให้ประชาชน การใช้เครือญาติ ผู้มีต�าแหน่ง มีอิทธิพล พระ  

ครู หรือผู้อาวุโสเป็นหัวคะแนนการเดินเคาะประตูบ้าน การจัดฉาก 

การเวียนเทียน การสร้างคะแนนจัดตั้ง การท�าบัตรผี พลร่ม ไพ่ไป 

การโอนย้ายทะเบยีนบ้านเพ่ือมาลงคะแนน และวธิกีารอืน่ๆ รวมทัง้

การซือ้เสยีงเลอืกตัง้ตามทีก่ล่าวมาแล้ว ในปัจจุบนันี ้ในเขตเมอืงกม็ี

การใช้ป้ายโฆษณาใหญ่ โปสเตอร์ การตั้งเวทีอภิปรายการโฆษณา

ทางตรงและทางอ้อมผ่านวิทยุ โทรทัศน์ ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ และอื่นๆ) โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ (สมาร์ทโฟน) 

มีการต้ังทีมงานมาดูแลช ่วยประชาชนในงานบุญ งานบวช  

งานประเพณี งานวัดและงานสังคมโดยผ่านการบริจาค หรือเป็น 
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เจ้าภาพที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่ชุมชนและสังคม (พงษ์ศักดิ์  

จันทร์ศิริไพบูลย์, สัมภาษณ์) 

 ผู ้น�าทางการเมืองในระดับต่างๆ มีความส�าคัญต่อการ 

ขบัเคลือ่นกระบวนการประชาธปิไตย ตัง้แต่จากส่วนกลางไปสูร่ะดบั

ท้องถิ่นหรือชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการและด�าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก 

ประชาชนในชุมชนสามารถที่จะเลือกตัวแทนของตนเองเพื่อเข้ามา

พฒันา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในท้องถ่ิน เพือ่ความอยูด่ี

กินดีของชาวชุมชนทุกๆ คน ซ่ึงผู ้ ท่ีจะเข้ามาเป็นตัวแทนของ

ประชาชนดังกล่าวนั้น ก็คือ ผู้น�าทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง

โดยเสยีงส่วนใหญ่ของประชาชน ดงันัน้การเลอืกตัง้ จงึมคีวามส�าคัญ

ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชาวชุมชนในอนาคตเป็น 

อย่างมาก ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันเพื่อรับการเลือกตั้งจะต้องเป็นบุคคล 

ทีป่ระชาชนให้ความไว้วางใจในการเข้าปฏบิตัหิน้าทีใ่นขณะเดยีวกนั

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เองกจ็ะต้องแข่งขนักนัเองระหว่างผูส้มคัรด้วยกนั 

ซึ่งสิ่งส�าคัญที่สุดท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องการ คือ การได้รับความ

นิยมและคะแนนเสียงจากประชาชนได้มากที่สุด โดยจะเห็นได้จาก

การเลือกตั้งในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามผู้สมัครรับ 

เลือกตั้งจะทุ ่มเท ทั้งแรงกายและก�าลังทรัพย์ในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์เพื่อหาเสียงให้กับตนเอง และท่ีขาดไม่ได้คือหัว

คะแนน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการหาเสียงให้กับผู้สมัคร 

เลือกตั้งของแต่ละคน (พงษ์ศักดิ์ จันทร์ศิริไพบูลย์, สัมภาษณ์)

 ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีบทบาทและความส�าคัญไม่เฉพาะการ

เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาเท่านัน้ แม้การ

เลือกตัง้ระดบัท้องถิน่ ได้แก่ การเลอืกตัง้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลและสมาชิกสภาต�าบล และการ 

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ก็มีบทบาทและความส�าคัญไม่แพ้การเลือกตั้ง

ระดับชาติและปัจจัยท่ีกล่าวมาในข้างต้นน้ีก็มีผลต่อการตัดสินใจลง

คะแนนเสียงของประชาชน แต่ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่า ปัจจัยใดที่ส่งผล

ต่อการได้รบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้หรือกล่าวอกีอย่างหนึง่คอื มีปัจจยั

ใดบ้างทีม่อิีทธิพลอย่างส�าคญัต่อคะแนนเสยีงเลอืกตัง้จงึเป็นท่ีมาของ

การวจิยันีว่้า มปัีจจยัใดทีม่ผีลต่อการได้รบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของ

ผู้น�าทางการเมืองและปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการได้รับคะแนน

เสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งมากน้อยเพียงใด แตกต่างกัน

หรือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการได้รับคะแนนเสียง 

เลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์

เขต 1

 2. เพ่ือศึกษาถึงระดับของปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนเสียง 

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กาฬสินธุ์ เขต 1 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภผู้แทนราษฎร กาฬสินธุ์ เขต 1 

สมมติฐานในการวิจัย
 ในการวิจัยนี้ได้ตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว้ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ตัวบุคคลมีผลต่อการได้รับคะแนนเสียง 

เลือกตั้ง    

 สมมติฐานที่ 2 พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองมีผลต่อ

การได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง   

 สมมติฐานที่ 3 การบริจาคทรัพย์สินแก่สาธารณะมีผลต่อ

การได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง    

 สมมติฐานที่ 4 กลยุทธ์และวิธีการหาเสียงของผู้สมัครมีผล

ต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

 สมมติฐานที่ 5 เครือญาติหรือพรรคพวกมีผลต่อการได้รับ

คะแนนเสียงเลือกตั้ง   

 สมมติฐานที่ 6 การแจกจ่ายทรัพย์สินและเงินมีผลต่อการ

ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง

 สมมติฐานที่ 7 กลโกง การพนัน การติดสินบนเจ้าหน้าที ่

มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ขอบเขตการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตดังนี้

 1. พืน้ทีท่ีใ่ช้ในการศกึษาวิจยั ได้แก่ เขตเลอืกต้ังสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1

 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ระหว่าง วันที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2557–30 เมษายน 2557

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) สถาบันพระปกเกล้า ส�านักงานเลขาธิการรัฐสภาและ

กระทรวงมหาดไทย จะได้น�าไปประยกุต์ใช้เพือ่พฒันาประชาธปิไตย

และการเลือกตั้งของไทยให้ดีขึ้น และควรค้นหาวิธีการป้องกัน 

กลโกง การพนนั และการตดิสนิบนเจ้าหน้าที ่เพือ่ให้การเลือกตัง้นัน้

เป็นไปโดยบรสิทุธิย์ตุธิรรม และแสวงหาวธิกีารป้องกนัการแจกจ่าย

ทรัพย์สินเงินทองโดยผ่านตัวแทน หัวคะแนนหรือแจกจ่ายโดยตรง

ให้แก่ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ
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 ผูน้�าทางการเมอืง นกัการเมอืงทกุระดบั พรรคการเมอืงและ

กลุ่มการเมอืงทกุระดบัควรพจิารณาปัจจยัต่างๆ ในสมการว่ามปัีจจยั

ใดบ้าง อาทเิช่น นโยบายพรรคการเมอืงหรอืกลุม่การเมอืง คณุสมบตัิ

ตัวบุคคล กลยุทธ์ และวิธีการหาเสียงที่จะมีผลท�าให้ตนเองและ

ตัวแทนพรรคหรือกลุ ่มของตนได้รับคะแนนเสียงเพ่ิมขึ้นและ 

ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง

นิยามศัพท์เฉพาะ
 การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรในจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554

 ตัวบุคคล หมายถึง คุณลักษณะของผู้สมัคร เช่น คุณวุฒิ 

ความรู้ความสามารถ การศึกษา บุคลิกภาพ

 พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง หมายถึง กลุ่มการเมืองที่

สังกัดหรือเครือข่ายของนักการเมืองที่เชื่อมโยงกัน นโยบายพรรค 

ผลงานและความนิยมในพรรคการเมือง

 การบริจาคทรัพย์สินแก่สาธารณะ หมายถึง ผู้สมัครหรือ

ตัวแทนผู้สมัครได้จัดหา สร้าง แก่สาธารณะ

 กลยุทธ์และวิธีการหาเสียงของผู้สมัคร หมายถึง ความ

ประทับใจ ชอบใจในกลยุทธ์และวิธีการหาเสียงของผู้สมัครและ 

ทีมงาน

 เครือญาติหรือพรรคพวก หมายถึง ญาติ ผู้ใหญ่ที่เคารพ

นับถือ พรรคพวก เพื่อนร่วมรุ่นหรือร่วมองค์กร แนะน�า ชักชวน 

ร้องขอ หรือขอร้อง 

 การแจกจ่ายทรัพย์สินและเงิน หมายถึง การได้รับทรัพย์สิน 

เงนิทองจากผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้หรอืตัวแทนผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ระดบั

ที่พอใจ

 กลโกง การพนันและการติดสินบนเจ้าหน้าที่ หมายถึง  

การกระท�าที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในสถานการณ์แข่งขัน เช่น  

การซ้ือผู้น�า แกนน�าในท้องถิ่น ซื้อผู้แข่งขันไม่ให้ลงแข่ง ไม่ให้ร้อง

คัดค้าน การสร้างการต่อรองพนันขันต่อเพื่อหักเหคะแนนเสียง  

พาเที่ยวดูงาน จัดทัศนาจร แจกแผ่นปลิว ใส่ร้ายคู่แข่ง เป็นต้น  

(ผู้วิจัยได้รวบรวมศัพท์ทั้งสามค�านี้ให้อยู่ในหัวข้อเดียวกัน เนื่องจาก

เป็นค�าประเภท ที่ให้ความหมายในเชิงเดียวกัน การโกงท�าให ้

ได้รับสิ่งตอบแทนส�าหรับความสามารถโดยวิธีการท่ีไม่สุจริต  

การจ�ากัดความอย่างกว้างนี้รวมไปถึงการให้สินบน การเล่นพรรค

เล่นพวก ความไม่ซือ่สตัย์ การเลอืกทีร่กัมกัทีช่งั และสถานการณ์อืน่

ใดที่ปัจเจกบุคคลพึงใจที่จะใช้เกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม)

 การได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง หมายถึง คะแนนที่ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งได้รับจากผู้มีสิทธิการเลือกตั้ง

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ สามารถ

น�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังนี้

  ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม
ตัวบุคคล

พรรคการเมืองหรือ
กลุ่มการเมือง

การบริจาคทรัพย์สิน
แก่สาธารณะ

กลยุทธ์และวิธีการหาเสียง
ของผู้สมัคร

เครือญาติหรือ
พรรคพวก

การแจกจ่ายทรัพย์สิน 
และเงิน

กลโกง การพนัน และ
การติดสินบนเจ้าหน้าที่

วิธีด�าเนินการวิจัย
 พื้นท่ีวิจัย ผู้วิจัยได้ก�าหนดเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ท�าการสุ่มเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวัด

กาฬสินธุ์โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sam-

pling) หรือวิธีจับสลากโดยเลือกมา 1 เขตเลือกตั้ง จาก 6 เขต 

เลือกตั้ง ผลปรากฏว่าได้เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

เขต 1 เสร็จแล้วท�าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบชั้นภูมิที่มีสัดส่วน 

(Proportional Stratified Sampling) เพื่อให้เกิดการกระจายตาม

หลกัความน่าจะเป็นให้ได้มากทีส่ดุ และเก็บข้อมลูจรงิในพืน้ที ่ให้ได้

มากที่สุด เก็บรวบรวมข้อมูลจริงได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 407 ตัวอย่าง  

คิดเป็นความเช่ือม่ันได้มากว่าร้อยละ 95 หรือมีความคลาดเคลื่อน

น้อยกว่าร้อยละ 5

 การสร้างเครื่องมือวัด

 เครื่องมือที่ใช้ในการท�าการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม

เก่ียวกับการเลือกตั้งผู้น�าทางการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนคือ

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและการได้รับคะแนน

เสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 9 ข้อ โดยให้ผู้ตอบเติม

ตัวเลข ตั้งแต่ 0–100 ซึ่งเป็นการใช้มาตรวัดเป็นแบบช่วงมาตรา

การ

ได้รับ

คะแนน

เสียง
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 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านภูมิหลังของ

บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุดที่ส�าเร็จ อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

และประเภทของพืน้ทีใ่นการวจิยั ซึง่มอียูท่ัง้หมด 6 ข้อ โดยให้ผูต้อบ 

กาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างและเติมตัวเลขตามข้อเท็จจริง 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการใช้มาตรวัดแบบนามมาตรา,  

แบบจัดอันดับมาตรา แบบการวัดแบบช่วงมาตรา และแบบ

อัตราส่วนมาตรา 

 การวิจัยนี้ได้ท�าการทดสอบเครื่องมือวัดตามหลักวิชาการ 

โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง จ�านวน 60 

ตัวอย่าง มาทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป ผลการค�านวณได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.833 ทดสอบ

ความแม่นตรงเพื่อหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

วัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence Index : IOC) จาก

ผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 10 ท่าน พจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงตาม

เนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.54

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวิจัยนี้ได้ท�าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป 

โดยใช้สถิติเพื่อการพยากรณ์และสร้างสมการท�านายหรือสูตร  

ด้วยวธิกีาร Stepwise Multiple Regression เป็นหลกัโดยก�าหนด

นัยส�าคัญทางสถิติ .05 หรือให้มีความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ขึ้นไป ทั้งนี้ 

เพื่อให้ได้ค�าตอบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียง

เลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 และ

ปัจจัยใดมีอิทธิพลมากน้อยแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

ผลการศึกษาวิจัย
 จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจะแบ่งการอธิบายเป็น 2 ส่วน  

ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาวิจัยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาวิจัยการเคราะห์ข้อมูล Stepwise 

Multiple Regression

 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาวิจัยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ�าแนกตามปัจจัยท่ีมีผลต่อการได้รับคะแนนเสียง

เลือกตั้งของสมาชิกสภาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 

(N=407)

ปัจจัย Mean Std. Deviation
ตัวบุคคล 85.9459 14.51268

พรรคการเมือง
หรือกลุ่มการเมือง

57.2727 27.33088

การแจกจ่ายทรัพย์สินและเงิน 57.8870 23.14991

เครือญาติ
หรือพรรคพวก

53.0344 20.65298

กลยุทธ์และวิธีการหาเสียงของ
ผู้สมัคร

54.7420 18.10940

การบริจาคทรัพย์สิน
แก่สาธารณะ

54.5455 19.16296

กลโกง การพนัน และการ
ติดสินบนเจ้าหน้าที่

53.6388 22.72517

 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 อันดับ 1 คือ ปัจจัยด้านตัวบุคคลมีค่าเฉลี่ย

สูงสุดอยู่ที่ 85.94 อันดับ 2 คือ ปัจจัยด้านการแจกจ่ายทรัพย์และ

เงนิ ค่าเฉล่ียอยูท่ี ่57.88 อนัดบั 3 คือ ปัจจยัด้านพรรคการเมอืงหรอื

กลุ่มการเมือง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 57.27 อันดับ 4 คือ ปัจจัยด้านกลยุทธ์

และวิธีการหาเสียงของผู้สมัคร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 54.74 อันดับ 5 ปัจจัย

ด้านการบริจาคทรัพย์สินแก่สาธารณะ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 54.54 อันดับ 

6 คือ ปัจจัยด้านกลโกง การพนัน และติดสินบนเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 54.63 และอันดับ 7 ระบบอุปถัมภ์และ เครือญาติ ค่าเฉลี่ย 

อยู่ที่ 53.03 ตามล�าดับ

 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาวิจัยการเคราะห์ข้อมูล Stepwise 

Multiple Regression

 ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล Stepwise  

Multiple Regression ของผูท้ีไ่ด้รบัคะแนนอันดบั 1 (ชนะการเลอืก

ตั้ง ได้เป็น ส.ส. กาฬสินธุ์ เขต 1) (N=407)

ขั้นตอนที่ B Std. Error Beta Sig.

1 90.504 2.267 .000

พรรคการเมือง
หรือกลุ่มการเมือง

-.226 .036 -.300 .000

2 61.493 6.647 .000

พรรคการเมือง
หรือกลุ่มการเมือง

-.188 .036 -.249 .000

ตัวบุคคล .312 .067 .220 .000
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 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการทดสอบสมมติฐานโดย

การวิเคราะห์ข้อมูล Stepwise Multiple Regression แล้วพบว่า 

ปัจจยัด้านพรรคการเมอืงหรอืกลุม่การเมอืง และปัจจยัด้านตวับคุคล

เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการได้รบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของสมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 (ชนะการเลือกตั้ง ได้เป็น ส.ส. 

กาฬสินธุ์ เขต 1) อย่างมีนัยส�าคัญทางส�าคัญทางสถิติที่ .05 

 แผนภูมิที่ 1 แสดงผลหลังการวิเคราะห์ข้อมูล Stepwise 

Multiple Regression ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 ในเขตเลือก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 (ชนะการเลือก

ตั้ง ได้เป็น ส.ส. กาฬสินธุ์ เขต 1)

พรรคการเมือง

หรือกลุ่มการเมือง

ตัวบุคคล

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล Stepwise Multiple  

Regression ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 2 (ไม่ชนะการเลือกตั้ง  

ไม่ได้เป็น ส.ส. กาฬสินธุ์ เขต 1) (N=407)

ตารางที่ 3

ขั้นตอนที่ B Std. Error Beta Sig.

1 12.21 2.621 .000
พรรคการเมือง
หรือกลุ่มการเมือง

.394 .041 .428 .000

2 -.981 3.674 .790
พรรคการเมือง
หรือกลุ่มการเมือง

.399 .040 .434 .000

กลโกง การพนันและ
การติดสินบนเจ้าหน้าที่

.241 .048 .217 .000

3 -6.124 4.108 .137

พรรคการเมือง
หรือกลุ่มการเมือง

.352 .043 .383 .000

กลโกง การพนันและ
การติดสินบนเจ้าหน้าที่

.236 .048 .213 .000

การแจกจ่ายทรัพย์สิน
และเงิน

.139 .051 .128 .007

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการทดสอบสมมติฐานโดย

การวิเคราะห์ข้อมูล Stepwise Multiple Regression แล้วพบว่า 

ปัจจัยด้านพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง ปัจจัยด้านกลโกง  

การพนัน และการติดสินบนเจ้าหน้าที่ และปัจจัยด้านการแจกจ่าย

ทรัพย์สินและเงิน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือก

ตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 (ไม่ชนะ

การเลือกตั้ง ไม่ได้เป็น ส.ส. กาฬสินธุ์ เขต 1) อย่างมีนัยส�าคัญทาง

ส�าคัญทางสถิติที่ .05

แผนภมูทิี ่2 แสดงผลหลงัการวเิคราะห์ข้อมลู Stepwise Multiple 

Regression ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 2 ในเขตเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดักาฬสนิธุ ์เขต 1 (ไม่ชนะการเลอืกตัง้ ไม่ได้

เป็น ส.ส. กาฬสินธุ์ เขต 1)

พรรคการเมืองหรือ
กลุ่มการเมือง

กลโกง การพนัน
และการติดสินบน

เจ้าหน้าที่
การแจกจ่ายทรัพย์สิน

และเงิน

ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้

รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้รับคะแนน

เสียงเลือกต้ัง และความเหมือนและความแตกต่างของสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

สมมติฐาน ผู้ที่ได้รับคะแนน
อับดับ 1

ผู้ที่ได้รับคะแนน
อับดับ 2

ตัวบุคคล (2) 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน

พรรคการเมือง
หรือกลุ่มการเมือง

(1) 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน

(1)
เป็นไปตาม
สมมติฐาน

การแจกจ่ายทรัพย์สิน
และเงิน

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน

(3)
เป็นไปตาม
สมมติฐาน

เครือญาติหรือพรรคพวก ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน

กลยุทธ์และวิธีการหาเสียง
ของผู้สมัคร

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน

การบริจาคทรัพย์สิน
แก่สาธารณะ

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน

กลโกง การพนัน 
และการติดสินบเจ้าหน้าที่

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน

(2)
เป็นไปตาม
สมมติฐาน

ส่งผลต่อการ
ได้รับคะแนน

เสียงเลือกตั้ง ส.ส. 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ส่งผลต่อการ
ได้รับคะแนน

เสียงเลือกตั้ง ส.ส. 
กาฬสินธุ์ เขต 1
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 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 มีปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้ได้รับคะแนนเสียง คือ พรรคการเมืองหรือกลุ่ม

การเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัด เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด 

เช ่นเดียวกับผู ้ที่ได ้รับคะแนนอันดับ 2 ที่มีป ัจจัยส�าคัญ คือ 

พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดเป็น

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุ แต่ผูท้ีไ่ด้รับคะแนนอนัดบั 1 มีปัจจยัด้าน

ตัวบุคคลเข้ามามีส่วนส�าคัญต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกต้ังด้วย 

กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 มีเพียง 2 ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

ในการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง คือ ปัจจัยด้านกลุ่มการเมืองหรือ

พรรคการเมือง ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดและปัจจัยด้านตัวบุคคล 

ในขณะที่ผู ้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 2 ไม่มีปัจจัยด้านตัวบุคคล  

กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 2 มี 3 ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการ

ได้รบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ คอื กลุม่การเมอืงหรอืพรรคการเมอืงทีผู่้

สมัครรับเลือกตั้งสังกัด รองลงมาคือ กลโกง การพนัน และการติด

สินบนเจ้าหน้าที่ และการแจกจ่ายทรัพย์สินและเงิน ที่เข้ามามีส่วน

ส�าคัญที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยและส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามปัจจัยท่ีมี

ผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 พบว่า อันดับ 

คือ ปัจจัยด้านตัวบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ท่ี 85.94 อันดับ 2 คือ 

ปัจจยัด้านการแจกจ่ายทรพัย์และเงนิ ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่57.88 อนัดบั 3 

คอื ปัจจยัด้านพรรคการเมอืงหรอืกลุม่การเมอืง ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่57.27 

อันดับ 4 คือ ปัจจัยด้านกลยุทธ์และวิธีการหาเสียงของผู้สมัคร  

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 54.74 อันดับ 5 ปัจจัยด้านการบริจาคทรัพย์สินแก่

สาธารณะ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 54.54 อันดับ 6 คือ ปัจจัยด้านกลโกง 

การพนัน และติดสินบนเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 54.63 และอันดับ 7 

ระบบอุปถัมภ์และเครือญาติ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 53.03 ตามล�าดับ

 อย่างไรก็ตามเมื่อผู ้วิจัยได้ศึกษาด้วยการวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูปโดยใช้สถิติเพื่อการพยากรณ์และสร้างสมการ

ท�านายหรือสูตร ด้วยวิธีการ Stepwise Multiple Regression  

พบว่าเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งอันดับ 

1 คือ พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัด 

เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากท่ีสดุ รองลงมา คอื ตวับคุคล อย่างมสี�าคญั

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ และ

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ ์ เขต 1 ผู ้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

อันดับ 2 คือ พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สังกัด รองลงมา คือ กลโกง การพนัน และการติดสินบนเจ้าหน้าที่ 

และการแจกจ่ายทรัพย์สินและเงิน ที่เข้ามามีส่วนส�าคัญที่ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติ .05

 ปัจจัยด้านพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง เป็นปัจจัยที่มี

ผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร

จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 ทั้ง 2 อันดับ ซึ่งมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05

 อย่างไรก็ตาม การวิจัยในลักษณะน้ียังไม่ค่อยมีเพราะ 

ส่วนใหญ่เป็นการส�ารวจปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสยีง 

เลือกตั้ง แล้วน�ามาหาความถ่ี ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  

และผู ้วิจัยพยายามจะน�าผลการวิจัยเหล่านั้นมาเทียบเคียงกัน  

อาทิเช่น การวิจัยของศิวะพร ปัญจมาลา (2542) ได้ท�าการศึกษา

เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ของประชาชน : ศึกษากรณีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 1 พ.ศ. 2537” ผลการศึกษาพบว่า

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ของประชาชนมากที่สุด ได้แก่ พรรคการเมือง คุณสมบัติของผู้รับ

เลือกตัง้ และหวัคะแนน เมือ่ศกึษาพฤตกิรรมการลงคะแนนเลอืกต้ัง 

พบว่า ประชาชนมีความสนใจในการเลือกตั้งค ่อนข้างมาก 

พรรคการเมืองมีบทบาทมากที่สุดในการเลือกตั้ง รองลงมาคือ 

คุณสมบัติของผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง และหัวคะแนน และ วันชาติ 

วรรณพราหม (2547) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ

เลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตัง้ทัว่ไปปี 2548 กรณี

ศึกษาจังหวัดปทุมธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัย

ส�าคัญทีท่�าให้ผู้มสิีทธเิลือกตัง้ตดัสินใจไปใช้สิทธเิลือกตัง้สมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎรของจังหวัดปทุมธานี (2) การตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือก

ตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดปทุมธานี (3) ความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ท�าให้ผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย 

พบว่า ชือ่เสยีงของพรรคการเมอืงและความนยิมในตวัหวัหน้าพรรค 

การรณรงค์หาเสียง และนโยบายพรรคการเมืองของผู้สมัครเป็น

ปัจจยั ทีม่ผีลมากต่อการตดัสินใจไปใช้สทิธเิลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี สรุปได้ว่าปัจจัยต่างๆ  

ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 

ในจังหวัดปทุมธานี

 ปัจจัยด้านตัวบุคคล เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนน

เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 ของ
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ผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 ซึ่งมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับ

งานวิจัยของไพฑูรย์ โพธิสว่าง และวิเชียร ตันศิริคงคล (2556) ที่ได้

ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งของ

ผู้น�าทางการเมืองในประเทศไทย โดยได้ท�าการเก็บข้อมูลจาก 4  

ภาคทั่วประเทศ 4 เขตเลือกตั้ง คือ ภาคเหนือ เขตเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎร ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เขตเลอืกตัง้ผูใ้หญ่บ้าน

ภาคกลางเขตเลอืกตัง้นายกเทศมนตร ีและภาคใต้ เขตเลอืกตัง้นายก

องค์การบริหารส่วนต�าบล ซึ่งผลการวิจัยตอนหนึ่งพบว่า ภาคเหนือ

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ท่ีได้รับคะแนนอันดับ 1 มี

ปัจจยัด้านตวับคุคลเข้ามามีนยัส�าคญัทางสถิต ิ.05 สอดคล้องกบัการ

ศกึษาวจิยัในครัง้นี ้ซึง่พบว่า ในเขตเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

จงัหวดักาฬสนิธุ ์เขต 1 มปัีจจยัด้านตวับคุคลเข้ามามส่ีวนทีน่ยัส�าคญั

ทางสถิติ .05 อีกทั้งมีงานวิจัยท่ีเทียบเคียงกันและสอดคล้องกัน 

ได้แก่งานวิจัยของสุนันท์ อัครทวีทอง (2545) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ

ประชาชน เขต 1 จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาประชาชนในเขตเทศบาล

ต�าบลแสนสขุ จังหวดัชลบรีุ พบว่า ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปปี พ.ศ. 2544 

ประชาชนเหน็ว่ามคีวามยตุธิรรมด ีสะดวก รวดเรว็ แต่มคีวามยุง่ยาก

ซับซ้อนมากกว่าการเลือกตั้งแบบเดิม ประชาชนมีความเข้าใจใน

ระบบการเลือกตั้งที่มีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราษฎรแบบแบ่ง

เขตเลอืกตัง้ และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบรายช่ือ ในระบบบญัชี

รายชื่อ ความคิดเห็นต่อพรรค มีผลต่อการตัดสินใจเลือก และใน

ระบบแบ่งเขตเลอืกตัง้พบว่า ความคดิเหน็ต่อหวัคะแนนมผีลต่อการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้ง ประชาชนผู้เลือกสมัครสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรโดยให้ความส�าคัญกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้สมัครมาก

ที่สุด รองลงมา คือ การพิจารณาพรรคการเมืองท่ีสังกัด ด้าน

คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้สมัครน้ัน ประชาชนให้ความส�าคัญกับ 

เรื่องการน�าความเจริญมาสู่ท้องถิ่นและเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

เป็นผู้มีช่ือเสียง และศักดา นพสิทธิ์ (2542) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมี

อทิธพิลต่อการเลอืกสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของประชาชนจงัหวดั

ชลบุรี โดยศึกษาจากพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ

ประชาชนใน 4 อ�าเภอของจังหวัดชลบุรี คือ อ�าเภอเมือง อ�าเภอ 

พานทอง อ�าเภอพนัสนิคม และอ�าเภอบ่อทอง ทั้งนี้เป็นการศึกษา

การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2534 ที่เป็นการเลือกตั้ง

แบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ โดยปัจจัยที่มีความส�าคัญที่สุดในการ

พิจารณา คือ พรรคการเมืองท่ีสังกัด รองลงมา คือ คุณสมบัติ 

ประจ�าตัวของผู้สมัคร ด้านปัจจัยหัวคะแนนมีความส�าคัญน้อยที่สุด

 ปัจจยัด้านกลโกง การพนนั และการตดิสนิบนเจ้าหน้าที ่เป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 2 ซึ่งมี

นัยส�าคัญทางสถิติ.05 อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านกลโกง การพนัน  

และการติดสินบนเจ้าหน้าที่ เป็นประเด็นในการวิจัยที่ค่อนข้างใหม่ 

ยงัไม่ค่อยมผู้ีศึกษาวจิยัปัจจยัด้านนีท้ีม่กีารกล่าวถงึกนัมาก ส่งผลให้

ไม่ค่อยมีงานวิจัยด้านนี้ที่จะสามารถน�ามาเทียบเคียงได้ การวิจัย 

ครั้งน้ีจึงเป็นการค้นพบส่ิงที่ส�าคัญมากอย่างหนึ่ง ที่ผู้ชนะการเลือก

ตั้งได้รับคะแนนเสียงด้วยเหตุน้ี ซ่ึงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี เป็นเรื่อง 

ที่เสื่อมเสียท้ังฝ่ายผู้รับสมัครเลือกตั้งและผู้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง 

และรปูแบบการวจิยัน้ันสอดคล้องกบังานวจิยัของไพฑรูย์ โพธสิว่าง 

และวิเชียร ตันศิริคงคล (2556) ที่มีการศึกษาวิจัยประเด็นด้าน 

กลโกง การพนนั และการตดิสนิบนเจ้าหน้าที ่โดยได้ท�าการวจิยัเรือ่ง 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการได้รบัคะแนนเสยีงเลือกตัง้ของผู้น�าทางการเมอืง

ในประเทศไทย โดยได้ท�าการเก็บข้อมูลจาก 4 ภาคท่ัวประเทศ 4 

เขตเลือกตั้ง คือ ภาคเหนือ เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตเลือกตั้งผู ้ใหญ่บ้าน ภาคกลาง  

เขตเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และภาคใต้ เขตเลือกตั้งนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบล แต่เขตเลือกตั้งในภาคเหนือซึ่งเป็นเขตเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีปัจจัยด้านกลโกง การพนัน และการ

ติดสินบนเจ้าหน้าที่ เข้ามามีส่วนที่นัยส�าคัญทางสถิติ .05

 ปัจจยัด้านการแจกจ่ายทรพัย์สินและเงนิเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อ

การได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

กาฬสินธุ์ เขต 1 ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 2 ซึ่งมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ .05 อย่างไรก็ตามการวิจัยในลักษณะนี้ยังไม่ค่อยมี  

เพราะส่วนใหญ่เป็นการส�ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลง

คะแนนเสียงเลือกตั้ง แล้วน�ามาหาความถี่ ร้อยละ ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม และผูว้จิยัพยายามจะน�าผลการวจิยัเหล่านัน้มาเทยีบ

เคยีงกนั อาทิเช่น งานวจิยัของ ชาญ ศกัดิถ์วลิ (2537) ได้ท�าการวิจยั

ศึกษาการซื้อ-ขายเสียงเลือกต้ังศึกษากรณีการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 

27 กรกฎาคม 2529 ในเขตต�าบลแซงยาดาล อ�าเภอสมเด็จ จังหวัด

กาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีการศึกษาดี

และเคยอบรมทางการเมืองจะไม่ยอมขายสิทธิ-ขายเสียง

 พฤติกรรมในการซ้ือ-ขายคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นภาพ

สะท้อนของปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองของไทยท่ีได้สะสม

ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน

 ปัญหาการซื้อ-ขายคะแนนเสียงเกิดจากระบบของสังคม

เศรษฐกิจและการเมือง การแก้ไขปัญหาการซ้ือ- ขายเสียงระบบ 

หัวคะแนนและพฤติกรรมในการหาเสียงและการลงคะแนนจึง 

ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการระดมคนไปลงคะแนนให้มากๆ หรือ

บังคับให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือออกกฎหมายจ�ากัด หรือก�าหนดวิธี

การเลือกตั้งหรือหาเสียงแบบต่างๆ
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ข้อเสนอแนะ
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ด้าน 

ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

  ปัจจยัด้านกลโกง การพนนั และการตดิสนิบนเจ้าหน้าที่ 

เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการได้รบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 ของผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 2 ซึ่งมี

นัยส�าคัญทางสถิติ .05 อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านกลโกง การพนัน  

และการติดสินบนเจ้าหน้าที่ เป็นประเด็นในการวิจัยที่ค่อนข้างใหม่ 

ยังไม่ค่อยมีผู้ศึกษาวิจัยปัจจัยด้านนี้ ดังนั้น ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาควร

ขยายประเด็นด้านการทุจริตการเลือกตั้งออกไป 

 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1) ภาครัฐและภาคเอกชนควรส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมืองการ วิธีแก้ไขปัญหาการป้องกันกลโกง  

การพนัน และการติดสินบนเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เกิดการเลือกตั้งที่

บริสุทธิ์ และยุติธรรม ปัญหาจะค่อยๆ ลดน้อยลง เมื่อได้ผู้แทนที่มี

ความรู้ความสามารถ เสียสละ เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 

  2) ภาครัฐควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้

ความข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

  3) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้น�าทางการเมือง นักการเมือง 

ทุกระดับ พรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง ทุกระดับควรพิจารณา

ปัจจัยต่างๆ ว่ามีปัจจัยใดบ้าง อาทิเช่น นโยบายพรรคการเมืองหรือ

กลุม่การเมอืง คณุสมบตัติวับคุคล ทีจ่ะมผีลท�าให้ตนเองและตวัแทน

พรรคหรือกลุม่ของตนได้รบัคะแนนเสียงเพิม่ขึน้และได้รับชยัชนะใน

การเลือกตั้ง

 3. ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป

  ส�าหรับนักวิจัยควรน�าวิธีการวิจัยนี้ไปขยายขอบเขต 

การวิจัยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่น ขยายขอบเขตเลือกตั้ง ส.ส.  

ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ท�าการวิจัยในเขตเลือกต้ังสมาชิก

วฒุสิภา (ส.ว.) และเขตเลอืกตัง้นายกและสมาชิกสภาองค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดั (ส.จ.) ขยายขอบเขตเลือกตัง้นายกเทศมนตรทีัว่ประเทศ 

ขยายขอบเขตการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านให้ครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ

และขยายขอบเขตการเลือกตั้งเฉพาะแบบอื่นๆ มีการผสมผสาน 

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method) เพื่อให้งานวิจัย 

มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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