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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จ  Key success factors ที่ท าให้นักการเมืองถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง กลุ่มประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุทัยธานี ที่เคยได้รับการเลือกตั้ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
(มกราคม พ.ศ. 2555) จ านวน 20 คน โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ Key informants คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
อุทัยธานีท้ังในอดีตและปัจจุบัน ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
อุทัยธานี ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม ทั้งที่
เป็นเครือญาติและบุคคลที่เคยท างานร่วมกันที่สามารถให้ข้อมูลของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานีได้ ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายบางท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว บางท่าน ไม่สามารถติดต่อกับทายาทหรือครอบครัวได้และบางท่านไม่ให้
สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินการวิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารแทนการให้สัมภาษณ์
ในบางส่วน ผลการศึกษาพบว่า ด้านภูมิหลังของนักการเมืองถิ่น ด้านการบริหารคะแนนเสียง ด้านสถานการณ์และ
วัฒนธรรมทางการเมือง ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่าง ๆ เป็นตัวก าหนดความส าเร็จ ที่ท าให้นักการเมืองถิ่นจังหวัด
อุทัยธานีได้รับการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าว เป็นสิ่งที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ใน
อนาคต เมื่อรูปแบบการเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง และวิถีชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีเปลี่ยนแปลงไป 
ค าส าคัญ: นักการเมืองถิ่น, จังหวัดอุทัยธานี 
 

Abstract 
 A Study on “The politicians in Uthaithani Province” aimed to investigate the key success 
factors used by the successful politicians in Uthaithani Province. The population or the key 
informants consisted of 20 representatives of Uthaithani Province from. the past until January 2012. 
The data were collected using an interview, aiming at the key informants and relevant persons, 
including their intimate persons relatives and colleagues who could provide information of the 
politicians. However, some of them had already been passed away, some could not be connected 
and some did not want to be interviewed.  Due to the limitation previously mentioned, secondary 
sources were partly employed instead of an interview. The results revealed that the politicians’ 
background, popularization, situations and political culture, and the relationship between their 
networks were the key success factors contributing to their success in each election.  However, those 
factors might be changed in the future depending upon the form of election, its procedure, and 
Uthaithani residents’ way of lives. 
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1. บทน า 
 การศึกษาการเมืองการปกครองของไทยที่ผ่านมา
มุ่งเน้นที่การเมืองระดับชาติเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่ขาดหายไป
ของภาคการเมืองที่ ศึกษากันอยู่ ก็คือสิ่ งที่ เ รี ยกว่ า 
“การเมืองถิ่น” ที่เป็นการศึกษาเรื่องราวของการเมืองที่
เกิดขึ้นในอาณาบริเวณของท้องถิ่นที่เป็นจังหวัดต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นภาพคู่ขนานไปกบั
การเมืองระดับชาติอีกระนาบหนึ่ง เพราะในขณะที่เวที
การเมืองระดับชาติ เข้มข้นไปด้วยการชิงไหวชิงพริบของ
นักการเมืองในสภาและพรรคการเมืองต่าง ๆ การเมือง
อีกด้านหนึ่งในพื้นที่จังหวัด บรรดาผู้สมัครพรรคและ
ผู้สนับสนุนทั้งหลายก็ก าลังด าเนินกิจกรรมเพื่อรักษาฐาน
เสียงในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน และทันทีที่ภารกิจใน
ส่วนกลางสิ้นสุดลง การลงพื้นที่พบประชาชนตามสถานที่
ต่าง ๆ และการร่วมงานบุญงานประเพณี เป็นสิ่งที่
นักการเมืองผู้หวังชัยชนะในการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติให้
ได้อย่างท่ัวถึงมิให้ขาดตกบกพร่อง 
 ภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัด ได้สะท้อนให้เห็นถึง
หลายสิ่งหลายอย่างของการเมืองไทยที่ด าเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ในแง่มุมที่อาจถูกมองข้าม
ไปในการศึกษาการเมืองระดับชาติ “การเมืองถิ่น” และ 
“นักการเมืองถิ่น” จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจท าการศึกษา 
เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ที่ขาดหายไป และสิ่ งที่ ได้
ท าการศึกษาค้นพบน่าจะสามารถช่วยให้เข้าใจการ
เมืองไทยได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นรูปแบบ
การปกครองที่มีลักษณะพิเศษ คือ ประชาชนเป็นเจ้าของ
ประเทศ เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย มีสิทธิ มีอ านาจและ
มีโอกาสในการที่จะเข้าควบคุมกิจการทางการเมืองของ
ชาติ ประชาชนจึงเป็นผู้มีอ านาจก าหนดทิศทางของการ
บริหารประเทศ โดยกระท าผ่านช่องทางการเลือกตั้งเป็น
ส าคัญ 
 การเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่
ส าคัญที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยไปใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งผู้แทนไปท าหน้าที่แทนตน และถือเป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญยิ่งต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะการตัดสินใจเลือกบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดหรือพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดเท่ากับว่า
ประชาชนได้มอบอ านาจอธิปไตยและให้ความชอบธรรม

แก่ผู้ที่ตนเลือกในการใช้อ านาจปกครอง การเลือกตั้งจึง
เป็นหลักประกันให้รัฐบาลต้องท าตามเจตจ านงของ
ประชาชนในการกระท าหรือ ละเว้นการกระท าอย่างหนึ่ง
อย่างใดในทางการเมือง ตลอดจนการตัดสินใจในนโยบาย
สาธารณะ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งหากไม่ท า
หน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายหรืออุดมการณ์ที่ประกาศ
ตอนหาเสียง การ เลื อกตั้ งจะเปิด โอกาสให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลา การ
เลือกตั้งจึงเป็นการแสดงออกของประชาชนที่บ่งช้ีถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในทางการเมือง เป็นทั้ง
เครื่องมือของประชาชนในการเลือกผู้แทน และยังเป็น
เครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ที่ได้รับเลือก
เข้ามาเป็นผู้แทนในการบริหารประเทศหรือออกกฎหมาย 
 ประเทศไทยเริ่มมีการเลือกตั้งมาตั้งแต่ก่อนมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยกรมหลวงสรรพ
สิทธิประสงค์ พระอนุชาต่างมารดาซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแต่งตั้งให้ไปด ารง
ต าแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ที่นครราชสีมา ในปี พ.ศ. 
2434 และทรงพระราชทานอ านาจมากกว่าข้าหลวง
ประจ าหัวเมืองต่าง ๆ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ไปปรับปรุง
การปกครองหัวเมืองขึ้น หัวเมืองช้ันนอกและหัวเมือง
ช้ันในเพื่อป้องกันการแทรกแซงและแผ่ขยายอิทธิพลของ
อังกฤษกับฝรั่งเศส  กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ได้น า
วิธีการปกครองหมู่บ้านของพม่าในบังคับอังกฤษ มาใช้กับ
หมู่บ้านรอบ ๆ เมืองที่ทรงประจ าอยู่ โดยชาวบ้านรอบ ๆ 
นครราชสีมาได้รับค าสั่งให้เลือกตั้ง ผู้อาวุโสของหมู่บ้าน 
คล้าย ๆ กับหัวหน้าหมู่บ้านของพม่า หรือ “ตักยี” บุคคล
ที่ได้รับเลือกนี้จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การขึ้นทะเบียนการเกิด การตาย การแต่งงาน การหย่า
ร้าง และการอพยพ ตลอดจนการจับกุมอาชญากรและ
การระงับ ข้อพิพาท  
 ซึ่งการทดลองนี้ ได้กลายเป็นรากฐานการปกครอง
หมู่บ้านในสมัยต่อมา [1] กรมหลวงด ารงราชานุภาพ 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าวิธีการซึ่งกรมหลวง
สรรพสิทธิประสงค์ใช้ที่นครราชสีมาน่าจะเป็นผลดีต่อ
การปฏิรูปการปกครอง จึงทรงส่งหลวงเทศาชิตวิชาญ 
(เสง วิริยศิริ) ไปจัดระเบียบการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและ
ก านันในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา โดยให้หัวหน้า
ครอบครัวซึ่ งมีบ้านเรือนตั้ งอยู่ ใกล้กันท าการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกมาเลือกกันเอง
เป็นก านัน ถือว่าเป็นการทดลองเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและ
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ก านันเป็นครั้งแรกที่ บ้านเกาะบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ร.ศ.
111 (พ.ศ. 2435) ก านันคนแรกที่ได้รับเลือกจากราษฎร 
คือ พระยารัตนกุลอดุลยภักดี  (จ ารัส รัตนกุล) [2] 
แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงเริ่มเห็นชัดเจนขึ้น
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) ขึ้นใช้บังคับทั่ว
ประเทศ โดยระบุให้มีการเลือกตั้งผู้ ใหญ่บ้านขึ้นทั่ว
ประเทศ [3]  
 แต่การทดลองเลือกตั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลับได้รับ
การต่อต้านจากขุนนาง ที่ไม่ต้องการให้มีการปฏิรูปการ
ปกครอง เช่นท่ี นครศรีธรรมราช โดยมองว่าอาจท าให้ตน
ต้องสูญเสียอ านาจที่มีอยู่เหนือประชาชน อีกทั้งผลจาก
การทดลองเลือกตั้งท่ีนครราชสีมา ส่วนใหญ่ประสบความ
ล้มเหลว เนื่องมาจากผู้ที่ได้รับเลือกตั้งขาดการศึกษา อีก
ทั้งที่พระนครศรีอยุธยา ประชาชนก็ไม่สนใจที่จะสมัคร
เป็นผู้ใหญ่บ้าน เพราะเห็นว่าค่าตอบแทนน้อย อีกทั้งท าให้
ต้องเสียเวลาท ามาหากิน ประชาชนจึงขาดความ
กระตือรือร้นในการเลือกตั้งและการสมั ครรับเลือก 
ประชาชนจึงหาทางออกง่าย ๆ โดยการเลือกขุนนางหรือ
เจ้ าหน้ าที่ รั ฐขึ้ นมา เป็นก านัน  ผู้ ใหญ่บ้ าน  เ ช่นที่
พระนครศรีอยุธยา ประชาชนเลือกกรมหมื่นมรุพงศ์ฯ 
เป็นผู้ใหญ่บ้าน  อีกหมู่บ้านหนึ่งก็เลือก พระยารัตนกุล
อดุลยภักดี (จ ารัส รัตนกุล) ผู้ดูแลพระราชวังบางปะอิน
เป็ นผู้ ใ หญ่ บ้ า น  ซึ่ ง ต่ อมา ไ ด้ รั บ เ ลื อก เป็ นก า นั น  
เช ่นเด ียวกับที ่นครศร ีธรรมราชที ่ประชาชนเล ือก       
ผู้พิพากษาและข้าราชการเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 ภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและพอใจ
ที่จะไม่ใช้สิทธิของตนในการปกครองตนเอง เห็นว่า
การปกครองเป็นเรื่องของข้าราชการ จึงไม่มีความสนใจที่
จะเป็นผู้สมัคร ดังนั้น การใช้สิทธิเลือกตั้งจึงเน้นการให้
ความส าคัญต่อผู้สมัครในฐานะบุคคลที่มีคุณงามความดี 
ด ารงต าแหน่งส าคัญที่เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยเฉพาะ
ข้าราชการและขุนนาง โดยไม่ได้ค านึงถึงเนื้อหาทางการ
เมืองว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นตัวแทนและท าประโยชน์
ให้กับประชาชนและประเทศชาติได้อย่างไร 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาถึงภูมิหลังของนักการเมืองถิ่นที่เคย

ได้รับการเลือกตั้งในจังหวัดอุทัยธานี  
2.2 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งนักการเมือง

ถิ่นในจังหวัดอุทัยธาน ี
2.3 เพื่อศึกษาถึงการบริหารคะแนนเสียงของ

นักการเมืองถิ่น ในจังหวัดอุทัยธานี  
2.4 เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายการ

เลือกตั้งกับนักการเมืองถิ่น ในจังหวัดอุทัยธานี 
2.5 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดเป็นตัวก าหนด

ความส าเร็จ (Key success factors) ที่ท าให้นักการเมืองถิ่น 
จังหวัดอุทัยธานี ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

มุ่งศึกษาประเด็นเนื้อหาเฉพาะที่เกี่ยวกับ ภูมิหลัง 
พฤติกรรมการ เลือกตั้ ง  การบริหารคะแนนเสีย ง 
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ของนักการเมืองถิ่น ในจังหวัด
อุ ทั ย ธ า นี  คื อ บุ ค ค ล ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง เ ป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอุทัยธานี ทั้งใน
อดี ตและปัจจุบัน  ซึ่ ง เป็ นปั จจั ยที่ เ ป็นตั วก าหนด
ความส าเร็จ (Key success factors) ที่ท าให้ได้รับชัย
ชนะในการเลือกตั้งเท่านั้น  
3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

โดยก าหนดขอบเขตการเลือกตั้ งทั่วไปและการ
เลือกตั้ งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 จนถึงปัจจุบัน (มกราคม 
พ.ศ.2555) 
3.3 ขอบเขตด้านประชากร 

ก ลุ่ ม ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ คื อ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุทัยธานี ที่เคยได้รับ
การเลือกตั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key informants) คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
อุทัยธานีทั้งในอดีตและปัจจุบัน หรือ บุคคลที่มีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมทั้งที่เป็นเครือญาติและบุคคลที่ เคย
ท างานร่วมกันท่ีสามารถให้ข้อมูลโยงใยไปถึงนักการเมือง
ถิ่นในจังหวัดอุทัยธานีได้      
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3.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
เป็นการศึกษาถึงบุคคลที่เคยได้รับการเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุทัยธานี เท่านั้น ไม่
รวมถึงบุคคลที่เคยได้รับการเลือกตั้งในระดับอื่น ๆ 
3.5 นิยามศัพท ์

การเมืองถิ่น หมายถึง ปรากฏการณ์ทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดอุทัยธานี 

นักการเมืองถิ่น หมายถึง บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอุทัยธานี 
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ท าให้ทราบถึงกลไกทางการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน   

4.2 ท าให้ทราบถึงภูมิหลังของนักการเมืองถิ่นใน
จังหวัดอุทัยธานี  

4.3 ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งนักการเมือง
ถิ่นในจังหวัดอุทัยธาน ี

4.4 ท าให้ทราบถึงการบริหารคะแนนเสียงของ
นักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี 

4.5 ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายการ
เลือกตั้งกับนักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี 

4.6 ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความส าเร็จ 
(Key success factors) ท าให้นักการเมืองถิ่นในจังหวัด
อุทัยธานี ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง  

4.7 ผลการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์ทั้งทางด้าน
วิชาการและประโยชน์ต่อกระบวนการเลือกตั้ง ส าหรับ
เป็นองค์ความรู้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองของไทยต่อไป 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยภายใต้โครงการส ารวจเพื่อประมวล
ข้อมูลนักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี โดยจากการศึกษา
เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) ท าให้ทราบถึงกลไกทางการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ทราบถึงภูมิ
หลังของนักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ทราบถึง
พฤติกรรมการเลือกตั้งนักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี 

ทราบถึงการบริหารคะแนนเสียงของนักการเมืองถิ่นใน
จังหวัดอุทัยธานี ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
การเลือกตั้งกับนักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ทราบ
ถึงปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความส าเร็จ (Key success 
factors) ที่ส่งผลให้นักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี 
ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง  

ปัจจัยที่ เ ป็นตั วก าหนดความส า เร็ จที่ ส่ งผลให้
นักการเมืองถิ่นได้รับการเลือกตั้ง คือ 
5.1 ภูมิหลังและประสบการณ์การเมืองของนักการเมือง
ถิ่นจังหวัดอุทัยธานี 

5.1.1 ด้านคุณลักษณะ ภูมิหลังของนักการเมืองถิ่น 
เมื่อพิจารณาถึงภูมิหลังของนักการเมืองถิ่น จังหวัด
อุทัยธานี ด้านชาติก าเนิด ตระกูล เครือญาติ ครอบครัว 
การศึกษา อาชีพ พื้นฐานประสบการณ์ทางการเมือง 
ความรู้ความสามารถ ช่ือเสียง ผลงาน และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลแล้ว พบว่านักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี 
มักอาศัยจุดเด่นในด้านคุณลักษณะนิสัยเป็นหลักในการ
หาเสียงโดยเป็นคนท่ีมีอัธยาศัยด ีเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส มี
เรื่องพูดคุยให้ผู้ฟังรู้สึกสนุกอยู่เสมอ นิสัยร่าเริง คุยสนุก มี
เมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความอดทน มุมานะสูง 
พูดจาไพเราะ ตรงไปตรงมา เป็นคนที่มีเหตุผล มีความ
เป็นกันเองกับทุกคน ไม่ถือตัว มีเรื่องสนุกสนานคุยให้ฟัง
ได้ตลอด เป็นคนรับผิดชอบในหน้าที่การงาน มีนิสัยโอบ
อ้อมอารี เข้าถึงประชาชนได้ดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็น
คนจริงจังต่อค าพูด พูดค าไหนค านั้น เอาจริงเอาจังต่อ
ค าพูด ถ้ารับปากเรื่องอะไรแล้วต้องท าให้ได้ เป็นบุคคล
ติดดิน ลงพ้ืนท่ีพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเสมอ 

5.1.2 ด้านความรู้ความสามารถพิเศษ เป็นล าดับ
รองลงมา เรื่องการเป็นบุคคลที่มีจุดเด่นด้านความรู้
ความสามารถสูง และมีผลงานที่มีช่ือเสียง การอาศัย
ความเป็นบุคคลที่มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ทาง
การเมือง เคยเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นมาก่อน การเป็นบุคคลที่มีภูมิหลังที่เป็นคน
พื้นเพทางจังหวัดอุทัยธานี การมีจุดเด่นทางด้านอาชีพที่
ท าให้เข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ได้ง่าย และท าให้ประชาชน
ในพื้นที่มีความคุ้นเคยกับนักการเมืองถิ่น นอกเหนือจากนี้
ก็เป็นในเรื่องอาศัยจุดเด่นทางด้านคุณสมบัติพิเศษส่วนตัว 
ด้านความสามารถในการพูด และอาศัยเครือญาติ ตระกูล
และครอบครัวในการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้าน
การเมือง 
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5.2 ด้านการบริหารคะแนนเสียง 
เมื่อพิจารณาถึงเรื่องการจัดตั้งองค์กรในการหาเสียง

ความพร้อมในด้านทรัพยากรทางการเมือง การจัดระบบ
หัวคะแนน การประเมินสถานการณ์ การหาข่าวคู่แข่ง 
การวางกลยุทธ์ในการหาเสียง และพฤติกรรมในการหา
เสียงท้ังแบบท่ีเปิดเผยและไม่เปิดเผย พบว่า นักการเมือง
ถิ่น จังหวัดอุทัยธานี นิยมใช้การวางกลยุทธ์ในการหา
เสียงที่มีพฤติกรรมในการหาเสียงทั้งที่เป็นแบบเปิดเผย
และไม่ เปิดเผยมาอย่างต่อเนื่อง พบปะเยี่ยมเยียน 
ช่วยเหลือประชาชน ร่วมงานบุญ งานเทศกาลต่าง ๆ มา
ตลอดเป็นเวลานาน ท าการบ้านทั่วทั้งพื้นที่ในจังหวัดมา
นานแล้ว เมื่อถึงเวลาเลือกตั้ง ก็ไม่จ าเป็นต้องเน้นกลยุทธ์
ใดเป็นพิเศษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพล สมพงษ์ 
[4] ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการเลือกตั้งและปัจจยั
ในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
สกลนคร” พบว่า พฤติกรรมการหาเสียงของนักการเมือง
ที่อยู่ในกลุ่มที่คาดว่าจะชนะการเลือกตั้งนั้น  จะมีการ
เตรียมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมาเป็นอย่างดีและมี
ระยะเวลานานล่วงหน้าพอสมควร  การเตรียมการ
ล่วงหน้าจะกระท าด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม
ชาวบ้าน การติดป้ายโฆษณาแนะน าตนเอง การจัด
รายการทางวิทยุ  การออกเยี่ยมเยียนประชาชนและ
ร่วมงานประเพณีที่ส าคัญ รองลงมาก็เป็นเรื่อง การ
บริหารคะแนนเสียงอย่างมีระบบ มีการจัดตั้งองค์กรที่ใช้
ในการหาเสียงอย่างเป็นรูปแบบ และการมีความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรทางการเมือง การมีระบบจัดตั้ ง
หัวคะแนนที่มีประสิทธิภาพ และการใช้บุคคลที่มีความ
เป็นมืออาชีพทางการเมืองมาช่วยในการบริหารคะแนน
เสียงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ประชัน รักพงษ์ และ 
รักฎา บันเทิงสุข [5] ซึ่ งได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่ อง 
“กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่” ที่มีการ
จัดระบบหัวคะแนนในชุมชนหรือหมู่บ้าน นิยมใช้ระบบ 
1:10 โดยมีโครงสร้าง ที่ประกอบด้วย ผู้สมัคร หัวคะแนนหลกั 
หัวคะแนนในชุมชนซึ่งเป็นช้ันผู้น าในหมู่บ้านที่คุมคะแนน
เสียง 10 เสียง หัวคะแนนช้ันท่ีผู้สมัครนับถือ  หัวคะแนน
ช้ันที่ผู้สมัครชอบพอ ช้ันครอบครัว ช้ันญาติพี่น้อง เพื่อน 
ล าดับสุดท้ายจะเป็นช้ันคนรู้จัก 

 
 
 

5.3 ด้านสถานการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง 
จากการศึกษาพบว่า นักการ เมืองถิ่น  นิยมใ ช้

สถานการณ์ทางการเมืองที่ก าลังเกิดปัญหา เป็นจุดเด่น
เพื่อเอ้ืออ านวยให้ชนะการเลือกตั้ง รองลงมาก็เป็น การใช้
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ประชาชนช่ืนชอบนิยม โดยอิง
กระแสความนิยมในพรรคการเมืองเป็นหลัก และการใช้
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในการเอื้ออ านวยที่
ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเอื้ออ านวยให้ชนะการ
เลือกตั้ง 
5.4 ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่าง ๆ 

จากการศึกษาพบว่า นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
นิยมสร้างความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดอย่างแนบแน่นกับ
เครือข่าย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่น รองลงมาเป็นเรื่องการสร้างเครือข่ายระบบ
อุปถัมภ์ในการช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนใน
พื้นที่มาโดยตลอด และการสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายสื่อมวลชนที่ให้เป็นผู้น าเสนอข่าวและบทบาทใน
การท างานของนักการเมืองถิ่น อันดับสุดท้ายเป็นเรื่องที่
ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองต้นสังกัดอย่าง
เข้มแข็ง ซึ่ งมีข้อสังเกตจากการศึกษาพบว่า พรรค
การเมืองต้นสังกัดไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนนักการเมือง
ถิ่น จังหวัดอุทัยธานีเท่าใดนัก นักการเมืองถิ่น จึงต้องใช้
ความรู้ความสามารถตลอดจนปัจจัยที่มีอยู่อย่างเต็มที่ใน
การช่วยเหลือตนเองให้มากท่ีสุด 

สรุปได้ว่าปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความส าเร็จ (key 
success factors) ภายใต้กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 
พบว่า ปัจจัยด้านภูมิหลังและประสบการณ์ทางการเมือง
นักการเมืองถิ่น ด้านการบริหารคะแนนเสียงและด้าน
สถานการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง อีกทั้งในด้าน
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน 
ตามกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ที่ส่งผลและท าให้
นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการเลือกตั้งแต่
อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าว เป็นสิ่งที่นิยมใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เมื่อรูปแบบ
การเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง และวิถีชีวิตของประชาชน
ชาวจังหวัดอุทัยธานีเปลี่ยนแปลงไป 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ประเด็นเกี่ยวกับการมีสว่นร่วมทางการเมือง ด้วย

เหตุที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหลักการส าคัญ
ประการหนึ่ง ในกระบวนการทางการเมืองและมีความ
จ าเป็นส าหรับการเมืองทุกระดับรวมทั้งการปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่งก าหนดขึ้น บนพ้ืนฐานของการกระจายอ านาจ 
ที่มุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการทางการเมืองโดย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การเลือกตั้ง การร่วมตรวจสอบการท างานของ
องค์ กรการปกครองส่ วนท้องถิ่ น  การสมัคร เป็ น
นักการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น  

6.2 ประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมืองไทยกับ
ระบบอุปถัมภ์ เนื่องจากระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาระบบประชาธิปไตยของไทย จึงมีความ
จ าเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเห็น
ถึงผลเสียของระบบดังกล่าว ที่เป็นสาเหตุให้การเมืองของ
ไทยไม่พัฒนาไปข้างหน้าเท่าท่ีควรจะเป็น 

6.3 ประเด็นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ควร
น าเนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปจัดท าหนังสือ
เสริมการอ่าน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจถึงพัฒนาการทาง
การเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งของจังหวัดอุทัยธานี 
อันน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
ได้ในอนาคต 
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