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บทคัดย่ อ
การเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรเมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ก่อให้ เกิดความสนใจทางวิชาการที่วา่ ด้ วยเรื่ องของ
พฤติ ก รรมการเลือ กตัง้ ของประชาชนชาวไทย เพราะสภาพแวดล้ อ มทางการเมื อ งที่ ก าลังเปลี่ย นไป พรรคการเมื อ งให้
ความสาคัญกับการรณรงค์หาเสียงด้ วยการชูนโยบายที่จะทาให้ ประชาชนได้ รับผลประโยชน์มากขึ ้น จนทาให้ พรรคเพื่อไทย
สามารถชนะการเลือกตัง้ และสามารถจัดตัง้ รั ฐบาลได้ นอกจากนีย้ งั ทาให้ เกิดปรากฏการณ์ แบ่งขัว้ การเมืองที่เริ่ มชัดขึน้
ระหว่างพรรคการเมืองที่เคยเป็ นรัฐบาล และพรรคฝ่ ายค้ าน บทความนี ้จึงให้ ความสาคัญกับปั จจัยสาคัญที่ประชาชนใช้ ในการ
พิจารณาผู้สมัคร และพรรคการเมือง ตลอดจนความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกตังในภาคส่
้
วนต่างๆของปร ะเทศไทย
ข้ อมูลที่ใช้ มาจากการสารวจพฤติกรรมเลือกตังของประชาชนไทย
้
ที่ดาเนินการโดยสถาบันพระปกเกล้ าโดยมีกลุม่ ตัวอย่างที่
ได้ มาด้ วยวิธีสมุ่ ตามความน่าจะเป็ นจากจานวนผู้มีสิทธิเลือกตังในประเทศไทย
้
และมีการเก็บข้ อมูลในช่วงก่อนการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 ระหว่าง 1-15 มิถุนายน 2554จากประชาชนจานวนกว่า 1,500 คน นับเป็ นการสุ่ม
ตัวอย่างที่ทาให้ ได้ คาตอบที่สามารถอ้ างอิงไปยังประชากรได้ ตามหลักสถิติ
ผลการศึกษานี ้พบว่าประชาชนสนใจที่ สถานะหรื อจุดยืนของผู้สมัครในประเด็นต่างๆ รวมบุคลิกภาพของผู้สมัคร
การรณรงค์ หาเสีย ง การให้ ค วามสนใจในเรื่ องนี ้ ความเข้ าใจในประเด็นการหาเสียง ล้ ว นมีอิ ทธิ พลต่อการเลือกผู้สมัค ร
นอกจากนี ้ยังพบว่า ว่าประเด็นทางสังคมก็เป็ นสิง่ ที่สาคัญในการไปเลือกตัง้ สิง่ ที่พรรคการเมืองใช้ ในการรณรงค์หาเสียงที่เน้ น
ประเด็นทางสังคมต่างๆก็มีผลต่อการกากับบรรทัดฐานของสังคม ตลอดจนการคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้ รับ และสามารถ
อธิบายความแตกต่างเชิงเศรษฐกิจและสังคมหรื อระหว่างชนชันที
้ ่กาลังปรากฏขึ ้น นัน่ คือประชาชนที่มีการศึกษาน้ อยกว่าจะ
เลือกพรรคเพื่อไทยมากกว่า และมีความแตกต่างกันตามภาคอย่างชัดเจนในทางการเลือกตัง้ และยังสอดคล้ องกับประเด็นทาง
สังคม คือการชูนโยบายในการหาเสียงที่นามาสูก่ ารตัดสินใจ และการสือ่ สารทางการเมืองที่ประชาชนที่รับสือ่ จากพรรคมากจะ
มีแนวโน้ มในการเลือกพรรคนัน้ อีกทังพบว่
้ าความไม่พอใจผลงานของรัฐบาลก่อนทาให้ ประชาชนพากันเทคะแนนให้ กบั พรรคที่
คาดว่าจะทางานได้ ดีกว่าและสามารถนานโยบายไปปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นผล และพวกเขาได้ รับผลประโยชน์ ซึง่ เป็ นการตัดสินใจ
บนหลักเหตุผล แต่อย่างไรก็ดีงานการศึกษานี ้ยังไม่ชดั ในเรื่ องชนบทและเมืองนัก นอกจากภาค และฐานะทางการศึกษา ซึ่ง
ต้ องมีการศึกษาต่อไป

*

ผู้อานวยการสานักวิจยั และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้ า
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บทนา
การเลือกตังเปรี
้ ยบเสมือนสายเลือดของประชาธิ ปไตย เพราะก่อให้ เกิดการอภิปรายสาธารณะ ทาให้
เกิดวาระทางนโยบาย มีการเลือกผู้แทนราษฎร เกิดมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ของระบบรัฐสภา และมีอิทธิพลต่อ
การจัดสรรอานาจในรัฐบาล การที่ประชาชนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยใช้ บตั รเลือกตังจั
้ ดเป็ นสิ่งสาคัญ
ของประชาธิปไตย อย่างไรก็ดีการเลือกตังที
้ ่มีการแข่งขันก็ไม่เพียงพอที่จะสร้ างความมัน่ ใจในเรื่ องการมีระบบที่
มีความสมบูรณ์ ของรั ฐ บาลที่ ม าจากผู้แทน เพราะยังต้ องมี คุณสมบัติอื่นๆอี กคือความโปร่ ง ใส และสานึก
รับผิดชอบในรัฐบาล การแข่งขันของพรรคการเมืองต่างๆ และการหมุนเวียนของพรรคการเมืองในรั ฐบาลและ
ฝ่ ายค้ าน การเคารพสิทธิ ทางการเมืองและเสรี ภาพของประชาชน โดยเฉพาะชนกลุ่มน้ อย มีช่องทางในการ
สื่อสารทางการเมือง ประชาชนมีโอกาสทางกว้ างขวางในการมีส่วนร่ วม และมีประชาสังคมที่เชื่อมระหว่าง
ประชาชนและรัฐ
สิ่งสาคัญที่ท้าทายหลายๆประเทศในยุคนี ้คือการมีประชาธิปไตยแบบเลือกตัง้ การรักษาไว้ ซึ่งเงื่อนไข
สาคัญของการฝั งรากและความยัง่ ยืนของสถาบันประชาธิปไตยที่ยงั คงก้ าวหน้ า (Leduc, Niemi and Norris,
2002:1)

การเลื อ กตัง้ ที่ สุจ ริ ต และเที่ ยงธรรม มี การแข่ง ขันจึง จัดเป็ นสิ่ง ที่ ขาดไม่ไ ด้ ในประเทศที่ เป็ น

ประชาธิ ป ไตย ส่ว นผลของการเลื อ กตัง้ จะเป็ นเช่น ไรในแต่ล ะประเทศขึน้ กับ ปั จ จัย หลายๆอย่า ง ทัง้ นี ม้ ี
การศึกษาตามแนวคิดของหลักเหตุผลพบว่าประชาชนแต่ละคนพยายามคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้ รับมากที่สดุ
จากการลงทุนที่ต่าที่สุด ดังนัน้ รู ปแบบของพฤติกรรมการเลือกตังจะพั
้ ฒนาขึน้ ในสังคมที่มีความคิดต่างกัน
สถานะหรื อจุดยืนของผู้สมัครในประเด็นต่างๆ รวมบุคลิกภาพของผู้สมัคร การรณรงค์หาเสียง การให้ ความ
สนใจในเรื่ องนี ้ ความเข้ าใจในประเด็นการหาเสียง ล้ วนมีอิทธิพลต่อการเลือกผู้สมัคร ( Yalch, 1975: 783792)
นอกจากนี ้ในทางวิชาการมีการศึกษาพบว่าสิ่งแวดล้ อมทางการเมืองกลายเป็ นสิ่งที่ถูกแบ่งแยกทาง
อุดมการณ์ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา (Garner and Palmer, 2011:225-226) การแบ่งขัวของสิ
้
่งแวดล้ อม
ทางการเมืองและสังคมได้ ทาให้ ประชาชนมีความชัดเจนขึ ้นในเรื่ องการกาหนดจุดยืนที่สาคัญของตน (ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องของความสนใจของกลุ่ม ค่านิยมหลัก และการระบุพรรคการเมืองที่ชอบ) ที่เกี่ยวข้ องกับความสนใจ
ของพวกเขา นักวิชาการบางส่วนเริ่ มสนใจสิ่งแวดล้ อมที่แบ่งขัวการเมื
้
องที่มีผลต่อความเห็นของประชาชนส่วน
ใหญ่
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สิ่งแวดล้ อมทางการเมืองในปั จจุบนั มีความแบ่งขัวกั
้ นมากขึ ้นมากกว่าสมัยทศวรรษที่ผ่านๆมา การ
แบ่งแยกในยุค 1960 ของประเทศตะวันตกนามาสู่การเกิดพรรคการเมืองที่ยึดจุดยืนที่แตกต่างกัน ตลอดจนมี
การปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งแวดล้ อมทางการเมืองที่เกิ ดการแบ่ง ขัว้ เพราะอุดมการณ์ ที่แตกต่าง ( Garner and
Palmer, 2011:227) ส่วนประเด็นทางสังคมก็เป็ นสิ่งที่สาคัญในการไปเลือกตัง้ สิ่งที่ พรรคการเมืองใช้ ในการ
รณรงค์หาเสียงที่เน้ นประเด็นทางสังคมต่างๆก็มีผลต่อการกากับบรรทัดฐานของสังคม (Biggers, 2011: 3)
หรื อก่อให้ เกิดการตอบสนองของประชาชน ( Mooney and Lee, 1995) เช่นเรื่ องการบอกว่าอะไรผิด อะไรถูก
(Haider-Markel and Kaufman , 2006) นโยบายต่างๆเกี่ยวข้ องกับเรื่ องทางจิตใจ มีการศึกษาพบว่าประเด็น
ทางสังคมเป็ นที่ร้ ูจกั ของประชาชนซึง่ พวกเขาจะตระหนักถึงสิทธิ เสรี ภาพของตน รวมถึงประชาชนจะยกขึ ้นมา
เมื่อกล่าวถึงการตัดสินใจเลือกตัง้ ( Donovan et al. 2005) และพวกเขาคิดว่าได้ ประโยชน์จากการเลือกตัง้
(Brennan and Buchanan 1984; Schuessler 2000) มาตรการเหล่านี ้สามารถทาให้ ประชาชนไปแสดง
ความชอบของเขาที่มีตอ่ นโยบายต่างๆ และแสดงให้ เห็นถึงอัตลักษณ์ของพวกเขา
เมื่อพิจารณาสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย พบว่ามีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมา มี สิ่ ง แวดล้ อมทางการเมื องที่ แตกต่างจากอดีต การมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของ
ประชาชนมีมากขึ ้น การแบ่งแยก แบ่งขัวปรากฏชั
้
ดขึ ้นและมีผลต่อการเลือกตังในที
้ ่สดุ
การศึกษานี ้มุ่งที่จะค้ นหาว่าความแตกต่างทางการเมือง การแบ่งขัวนั
้ น้ ยังคงปรากฏในการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 หรื อไม่ อย่างไร เพราะการเลือกตังครั
้ ง้ นี ้ นับว่ามีการ
แข่งขันกันสูงระหว่าง พรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรค คือ พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากนี ้ยัง
ต้ องการค้ นหาคาตอบว่า การประชาชนจะไปใช้ สิทธินนั ้ พวกเขาใช้ ปัจจัยอะไรในการตัดสินใจเลือกตัง้ ทังการ
้
ตัดสิ น ใจเลื อกผู้แทนแบบระบบแบ่ง เขต และระบบบัญชี รายชื่ อ และ การที่ ประชาชนมี ความชื่ นชอบใน
นโยบาย และตัวผู้นาพรรคการเมืองแต่ละพรรคนันน
้ ามาสู่การผลการเลือกตังที
้ ่ออกมาว่าพรรคเพื่อไทยชนะ
อย่างล้ นหลามจริงหรื อไม่
ความแตกต่ างทางการเมืองของสังคมไทย
มีการศึกษาที่พบว่าสังคมไทยที่มีการศึกษาว่ามีความแตกต่างทางการเมือง (political cleavage) ทัง้
ในระดับเมือง ชนบท (ถวิลวดี บุรีกุล, และ โรเบิร์ต บี. อัลบริตตัน 2550) เช่นเรื่ องการเลือกผู้แทน ของตน
( Albritton and Bureekul , 2003: 5 และ Laothammatas, 1996) และระหว่างกลุ่มต่างที่อยู่ในภาคต่างๆ
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โดยเฉพาะในเรื่ องการสนับสนุนประชาธิปไตย(ถวิลวดี บุรีกลุ และสติธร ธนานิธิโชติ. 2546) ซึ่งมีความแตกต่าง
อย่า งมี นัย ส าคัญ ระหว่างประชาชนในกรุ ง เทพฯกับ ส่ว นอื่ น ๆที่ ไ ม่ใ ช่ก รุ ง เทพฯ การให้ ค วามสนับสนุน ต่อ
รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นัน้ เห็นได้ ชดั ว่ามีรากฐานมาจากการแบ่งแยกระหว่างมหานคร
กับชนบท ชนชันสู
้ งซึง่ เป็ นกลุม่ น้ อยที่รวมถึงนักวิชาการด้ วยและสามารถเอาชนะการต่อต้ านของประชาชนที่
มีตอ่ การล้ มล้ างรัฐบาลประชาธิปไตยซึง่ ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างง่ายดาย
สถานการณ์ทางการเมืองไทยก็ปรากฏรอยร้ าวในปี 2549 คนกรุ งเทพฯ เรื อนพันไปรวมตัวกันที่สวน
ลุมพินี เพื่อฟั งวาทะโจมตีรัฐบาลโดยนายสนธิ ลิ ้มทองกุล อย่างไรก็ตาม คนไทยจานวนมากรู้สึกเป็ นเดือดเป็ น
แค้ นเมื่ อนายกฯ ขายหุ้น บริ ษัท ชิ นคอร์ ปให้ แ ก่บริ ษั ท มี ป ระชาชนเกื อบแสนคนเข้ าร่ วมการเดินขบวนเพื่ อ
เรี ยกร้ องให้ อดีต นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรลาออกหรื อให้ คนอื่นรับตาแหน่งแทน
พ.ต.ท.ทักษิณมีฐานเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่อยู่ในพื ้นที่ชนบทของประเทศ และระดมฝูงชนมารวมตัว
กันสนับสนุนเขาได้ มาก (เข้ ามาในกรุงเทพฯ นับแสนคน) ผลสุดท้ าย เพื่อสยบความไม่สงบที่ดาเนินมาต่อเนื่อง
เขาประกาศยุบสภาและสัง่ ให้ มีการเลือกตัง้ “กะทันหัน” เมื่อรู้ว่าชาวชนบทมีความนิยมตัวเขามาก อันจะทาให้
เขาได้ รับเสียงข้ างมากทาให้ สามารถปกครองประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม พรรคฝ่ ายค้ านปฏิเสธที่จะร่ วมลง
สนามเลื อ กตัง้ และสนับ สนุน การเคลื่ อ นไหวเรี ย กร้ องให้ ผ้ ูมี สิ ท ธิ เ ลื อ กตัง้ ไม่ล งคะแนนให้ ผ้ ูส มัค รรายใด
เนื่องจากกฎหมายเลือกตังก
้ าหนดให้ ผ้ สู มัครรับเลือกตังต้
้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของ
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตังทั
้ งหมด
้
หากมีผ้ สู มัครรับเลือกตังในเขตเพี
้
ยงรายเดียว การเคลื่อนไหวนี ้สัมฤทธิ์ผล แม้ น
มีการจัดเลือกตังซ่
้ อมหลายครัง้ แต่ก็ยงั ขาด ส.ส. อีก 14 คน จนมีการกล่าวกันว่าในการเลือกตังครั
้ ง้ ต่อๆ มานัน้
มีการจ้ างวานให้ มีผ้ สู มัครมากกว่า 1 คน
ความขัดแย้ งทางการเมืองนี ้แสดงถึงการฟื น้ คืนของ “สองนครา ประชาธิปไตย” ซึ่ง เอนก เหล่าธรรม
ทัศน์ (2539) เป็ นผู้วิเคราะห์ว่าแท้ จริ งแล้ วคือ การเกิดการเมืองสองขัวระหว่
้
างคนกรุ งเทพฯ และคนชนบทใน
ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ทาให้ พรรคไทยรักไทยแข็งแกร่งขึ ้นมา ความแตกต่างนี ้มี
รากฐานมาจากการแบ่ง แยกที่ หยั่ง รากลึกในประวัติศาสตร์ การเมื องของไทย เพี ยงแต่ว่าเริ่ ม รุ นแรงขึน้ ใน
ปั จจุบนั จนถึงขันก่
้ อให้ เกิดภาวะไร้ เสถียรภาพในสังคม อันเป็ นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ในไทย จนกระทั่งเกิดพัฒนาการของระบอบประชาธิ ปไตย การเมืองไทยถูกครอบงาโดยกรุ งเทพฯ แม้ นว่า
กรุงเทพฯ มีประชากรเพียงร้ อยละ 10 ของประชากรทังหมด
้
ประชาธิปไตยจะเริ่มลงหลักปั กฐานได้ (โดยผู้
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มีสิทธิเลือกตัง้ ในชนบทมีเสียงเท่ าเทียมกับผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ในกรุ งเทพฯ) อานาจทางการเมืองจะต้ อง
เปลี่ยนถ่ ายไปสู่การเมืองภาคชนบทและการเน้ นความสาคัญของภาคชนบท
ความขัดแย้ งระหว่างกรุ งเทพฯ และชนบทที่ห่างไกลความเจริ ญสั่งสมมานานแล้ ว ครัน้ โครงสร้ าง
ประชาธิปไตยเริ่มเข้ าที่เข้ าทาง ชาวชนบทซึง่ มีอยูร่ ้ อยละ 80 ของประชากรทังประเทศไม่
้
ปล่อยให้ เวลาเนิ่นนาน
และแสดงพลังทางการเมืองของพวกเขาที่ทาให้ อภิชนในกรุ งเทพฯ ต้ องพรั่นพรึ ง (ถวิลวดี บุรีกุล และ โร
เบิร์ต บี. อัลบริตตัน.2550)
มีนกั วิชาการบางท่าน (Laothamata, 1996; Pongphaichit, and Baker, 2001) เห็นว่า ความ
แตกต่ างที่เด่ นชัดระหว่ างการปรับแนวคิดทางการเมืองของอภิชนในกรุงเทพฯ และชาวบ้ านในชนบท
มีมานานแล้ ว ตามทัศนะดังกล่ าว เมืองไทยจึงเป็ นแหล่ งตานานเล่ าขานกันเกี่ยวกับประชาธิปไตย
สองระบอบหรือที่เอกเรียกว่ า สองนคราประชาธิปไตย โดยที่ระบอบหนึ่งเป็ นของชนชัน้ สูงที่ทันสมัย
ชีวิตในเมืองใหญ่ (มีปูมหลังและสถานะทางสังคมอยู่ในกรุ งเทพฯ) และอีกระบอบหนึ่งเป็ นของ
ชาวบ้ านในชนบทที่มักแยกตัวและสนใจเฉพาะเรื่ องท้ องถิ่นของตนเอง ซึ่งเห็นว่ ากิจกรรมการเมือง
โดยเฉพาะการเลือกตัง้ เป็ นโอกาสสาหรั บการได้ มาซึ่งประโยชน์ ส่วนตนหรื อของชุมชน ทัศนะเช่ นนี ้
สาคั ญ เพราะว่ า จากประวัติศาสตร์ นีเ้ ป็ นท่ าทีของอภิชนในกรุ งเทพฯ ซึ่งเป็ นผู้ กาหนดชะตากรรม
ของรัฐบาลประชาธิปไตยของไทย
ความแตกต่างระหว่างผู้มีสิทธิเลือกตังในเมื
้
องและชนบท (ตาม “ทัศนะของคนเมือง” ที่เป็ นชนชันสู
้ ง)
คือ การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังในพื
้
้นที่เกษตรกรรมไม่ได้ ยึดถือหลักการทางการเมือง ประเด็นนโยบาย
หรื อสิ่งที่คิดว่าจะเป็ นประโยชน์กับประเทศชาติ ) ซึ่งทังหลายทั
้
งปวงนี
้
้ (อาจพิจารณาได้ ว่า) เป็ นเพียงเหตุผล
เดียวอันชอบธรรมของพลเมืองที่ลงคะแนนชี ้ขาดในการเลือกตังตามระบอบ
้
ประชาธิปไตย ผู้สมัครรับเลือกตัง้
ในอุดมคติสาหรับผู้มีสิทธิเลือกตังในชนบทคื
้
อคนที่มาเยี่ยมเยือนพวกเขาบ่อยครัง้ แก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อน
เฉพาะหน้ าได้ ดี และนาโครงการลงทุนของรัฐจานวนมากเข้ ามาในชุมชน ((Laothamata, 1996: 202)
ความสามารถของผู้มีสิทธิเลือกตังในชนบทในการครองอ
้
านาจยิ่งใหญ่ในรัฐสภาภายใต้ สภาวการณ์
เช่นนี ม้ กั ก่อให้ เกิดความคลางแคลงใจกับความสัมฤทธิ์ ผลของกระบวนการประชาธิ ปไตยในหมู่ชนชันกลาง
้
สื่อมวลชน และแม้ แต่นกั วิชาการ สาหรับประชาชนกลุ่มนี ้ “ประชาธิปไตยกลายเป็ นระบอบการปกครองที่เต็ม
เป็ นด้ วยคอร์ รัปชันและคนไร้ ความสามารถ” ((Laothamata, 1996:208) สิ่งนี ้ก่อให้ เกิดสภาวะกลืนไม่เข้ าคาย
ไม่ออก ซึ่งแม้ ว่าชนชันกลางต่
้
อต้ านการปกครองแบบเผด็จการ โดยพืน้ ฐาน พวกเขามองผู้มีสิทธิเลือกตังใน
้
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ชนบทด้ วยอาการหยามเหยียดว่าเป็ นพวก “โลกแคบ ทาตัวเงอะงะเหมือนคนบ้ านนอก และมีการศึกษาน้ อย
เกินกว่าที่จะเข้ ามาเป็ นผู้บญ
ั ญัตกิ ฎหมายหรื อรัฐมนตรี ที่มีเก่งกาจสามารถ” ((Laothamata, 1996:208)
ข้ อมูลจากการเลือกตังในปี
้
พ.ศ. 2548 ช่วยทาให้ ความแตกต่างนี ้เห็นชัดยิ่งขึ ้น เมื่อกลุ่มมวลชนระดับ
ล่างออกมาแสดงตนเป็ นตัวแทนพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตัง้ อย่างไรก็ดี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550
ตุลาการรัฐธรรมนูญตัดสินให้ ยบุ พรรคไทยรักไทย พร้ อมเพิกถอนสิทธิการเมืองกรรมการบริ หารทัง้ 111 คน
เป็ นจานวน 5 ปี ฐานเป็ นภัยต่อความมัน่ คงและปรปั กษ์ ต่อระบอบประชาธิปไตย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เห็นว่า การที่พรรคไทยรักไทยสนับสนุนให้ มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงฐานข้ อมูลผู้สมัครรับเลือกตังย่
้ อมฝ่ าฝื น
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และการที่พรรคไทยรักไทยจ้ างบุคคลอื่นลงสมัครรับเลือกตังในนามพรรคการเมื
้
อง
อื่ น

ถื อ ได้ ว่ า เป็ นการกระท าให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง อ านาจการปกครองประเทศนอกเหนื อ จากที่ บัญ ญั ติ ไ ว้ ใ น

รัฐธรรมนูญ เป็ นการกระทาที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้ อยศีลธรรมอันดีของประชาชน กระนันพรรคการเมื
้
องที่ตงั ้
ใหม่คือพรรคพลังประชาชนก็คือกลุ่มพรรคไทยรักไทยเดิม ได้ รับเลือกอย่างท่วมท้ นอีกครัง้ เทื่อ 23 ธันวาคม ซึ่ง
เป็ นการเลือกตังครั
้ ง้ แรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และได้ ถูกตัดสินยุบพรรคอีกครัง้
แต่ได้ มีพรรคเพื่อไทยเกิดขึ ้นต่อมา และจัดว่าเป็ นกลุม่ เดียวกัน
การเมืองต่ างขัว้
นอกจากการแข่งขันทางการเมืองของพรรคการเมืองแล้ ว เหตุการณ์การแข่งขันทางการเมืองเข้ มข้ นขึ ้น
มากเมื่อมีกลุม่ การเมืองเข้ ามาสนับสนุนนักการเมืองต่างขัว้ กลุม่ การเมืองที่สาคัญคือ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (อังกฤษ: People's Alliance for Democracy, PAD) หรื อ
เรี ยกว่า กลุ่มพันธมิตรกู้ชาติ หรื อ กลุ่มคนเสือ้ เหลือง เป็ นกลุม่ การเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยที่
มีบทบาทสาคัญ โดยเป็ นการรวมตัวจากหลายองค์กรทั่วประเทศ และได้ รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ าย
ภายใต้ จุดประสงค์ในการขับไล่ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ชินวัตรออกจากตาแหน่ง สัญลักษณ์ หลักของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มีการใช้ สีเหลืองเป็ นสัญลักษณ์หลัก มีมือตบเป็ นเครื่ องมือสัญลักษณ์
ในปี พ.ศ. 2548 ได้ มีการเคลื่อนไหวให้ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ชินวัตร หัวหน้ า พรรคไทยรักไทย ออกจาก
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี และมี เหตุการณ์ รัฐประหาร ส่งผลให้ ฝ่ายทหาร คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข (คปค.) นาโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ก้ าวขึ ้นสู่อานาจ
และมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์เป็ นนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ. 2549-2550
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ต่อมาผลการเลือกตังทั
้ ว่ ไป พ.ศ. 2550 พรรคพลังประชาชน ซึ่งถูกมองว่าเกี่ยวข้ องทางผลประโยชน์
ของ พ.ต.ท. ทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร ชนะการเลื อ กตัง้ และจัด ตัง้ รั ฐ บาลผสม ท าให้ กลุ่ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย ซึ่งเคยดาเนินการเคลื่อนไหวก่อนเหตุการณ์รัฐประหาร กลับมาชุมนุมอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2551
เพื่อกดดันให้ นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวชและนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ออกจากตาแหน่ง
แนวร่ วมประชาธิปไตยต่อต้ านเผด็จการแห่งชาติ (ตัวย่อ: นปช.) หรื อ กลุ่มคนเสือ้ แดง มีชื่อเดิมว่า
แนวร่ วมประชาธิ ปไตยขับไล่เผด็จการ ก่อตังเมื
้ ่อ พ.ศ. 2550 เพื่อขับไล่ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ออกจาก
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี และคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งชาติภายหลังจากการรัฐประหาร แต่ได้ ยุติการชุมนุม
เมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550 หลังจากที่พรรคพลังประชาชนได้ รับเลือกเป็ นเสียงข้ างมากในสภาผู้แทนราษฎร
โดยในภายหลังได้ กลับมารวมตัวกันอีก เพื่อต่อต้ านพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2551 จนเกิดเหตุการณ์ปะทะกัน และมีผ้ เู สียชีวิตและผู้บาดเจ็บ และหลังการเปลี่ยนขัวรั
้ ฐบาล โดยนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็ นนายกรัฐมนตรี ทาให้ แนวร่ วมประชาธิปไตยต่อต้ านเผด็จการแห่งชาติกลับมาชุมนุม
เคลื่ อนไหวครั ง้ ใหญ่ เ พื่ อขับไล่รัฐ บาล ในวันที่ 26 มี นาคม พ.ศ. 2552 จนเกิ ดเหตุการณ์ ความไม่สงบเมื่ อ
เมษายน พ.ศ. 2552 รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินขันร้
้ ายแรง และยกกาลังทหารปิ ดล้ อมผู้ชมุ นุม จนต้ อง
ยุติก ารชุม นุม เมื่ อ 14 เมษายน พ.ศ. 2552 และแกนน า ถูกควบคุม ตัว จนกระทั่ง รั ฐ บาลยกเลิก ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในอีกหลายวันต่อมา สัญลักษณ์หลักของกลุ่มคือ เสื ้อแดง และมีการใช้ เท้ าตบ และหัวใจ
ตบ
ทังนี
้ ้กลุม่ พันธมิตรมักเป็ นชนชันกลาง
้
ขณะที่กลุม่ นปช. มักเป็ นชนชาวชนบท ที่กระจายอยู่ในหลาย
ภาคโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือ รวมทังภาคกลางบางจั
้
งหวัด
ความแตกต่ างระหว่ างชนชัน้
ผลการศึกษาของถวิลวดี บุรีกุล และ โรเบิร์ต บี. อัลบริตตัน (2550) นี ้มีความสาคัญมากในการ
อธิ บายสถานการณ์ของประชาธิปไตยไทยในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ที่สื่อความหมายว่า มีค วาม
แตกต่างเชิงเศรษฐกิจและสังคมหรื อระหว่างชนชันที
้ ่กาลังปรากฏขึ ้น ซึ่งส่งผลกระทบกับความยัง่ ยืนและการ
ดาเนินการตามระบอบประชาธิปไตย นอกจากนัน้ ความแตกต่างเหล่านีก้ าลังเคลื่อนตัวไปในแนวเดียวกับ
พรรคการเมืองในปั จจุบนั ซึ่งแข่งขันเพื่อแก่งแย่งอานาจโดยผ่านกระบวนการเลือกตัง้ บางทีสิ่งเหล่านี ้อาจเป็ น
ผลดีก็ได้ การที่มติมหาชนไม่เห็นพ้ องในทิศทางเดียวกันอยู่เหนือความแตกต่างระหว่างชนชันจั
้ ดเป็ นเงาทะมึน
ที่บดบังความคาดหวังต่อเสถียรภาพและความเป็ นปึ กแผ่นของประชาธิปไตยของไทย ความแตกต่างอันใหญ่
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หลวงเหล่านี ้สัมพันธ์ กบั ทาเลที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ที่ทาให้ เกิดความห่วงใยเช่นเดียวกัน คาอธิบายหนึ่งที่มีเหตุมี
ผลคือ ความแตกต่างเหล่านี ้เป็ นสัญลักษณ์ของการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่และท้ องถิ่นชนบทหรื อระหว่าง
ภูมิภาค เพื่อยื ้อแย่งความสนใจและการจัดสรรทรัพยากรจากรัฐบาลให้ กบั ภาคส่วนของตนเอง
ประวัติศาสตร์ ของประชาธิปไตยของไทยเป็ นประชาธิปไตยที่นาโดยอภิชน ส่วนกรณีที่ว่าปั ญญาชน
และชนชันสู
้ งในสังคมในกรุงเทพฯ จะยอมมอบอานาจทางการเมืองให้ กบั ท้ องถิ่นที่ห่างไกลความเจริ ญหรื อไม่
ยังคงเป็ นประเด็นการปกครองตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย นัน่ คือ พัฒนาการไปสู่ประชาธิปไตยที่นา
โดยมวลชน อิทธิพลของชนชันสู
้ งในกรุ งเทพฯต่อสื่อมวลชนและการแสดงออกของนักวิชาการทาให้ เส้ นทางนี ้
เป็ นเส้ นทางการต่อสู้ที่ยากเย็นแสนเข็ญยิ่งนัก แต่กระนัน้ ประชาธิปไตยที่แท้ จริ งก็คือประชาธิปไตยที่นาโดย
ประชาชนส่วนใหญ่เท่านัน้
แนวความคิดของผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ต่ อผู้สมัครรับเลือกตัง้
ถวิลวดี บุรีกุล และ โรเบิร์ต บี. อัลบริตตัน (2550) พบว่า องค์ประกอบหนึ่งของความแตกต่าง
ทางการเมืองมีความสัมพันธ์กบั เกณฑ์ที่ผ้ มู ีสิทธิเลือกตังใช้
้ ตดั สินใจในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ผู้มีสิทธิ
เลือกตังตั
้ ดสินใจเลือกโดยใช้ คณ
ุ ลักษณะที่แตกต่างกัน 3 ประเภทของผู้สมัครรับเลือกตังเป็
้ นเกณฑ์
คุณลักษณะประการแรกประกอบด้ วยคุณลักษณะด้ านความเชี่ยวชาญทางนโยบาย และข้ อพิจารณา
ว่าผู้สมัครรับเลือกตังเป็
้ นผู้ที่สามารถทางานบริ หารได้ หรื อไม่ ประการที่สอง ซึ่งอยู่คนละขัวกั
้ บประการแรก
ประกอบด้ วยแนวคิดท้ องถิ่นนิยมที่สูงมาก โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าผู้สมัครรับเลือกตังจะท
้ าอะไรให้ ชุมชน
ท้ องถิ่นได้ บ้าง ประการที่สามเป็ นลักษณะส่วนตัวเป็ นส่วนใหญ่ เช่น บุคลิกภาพ ซึ่งเกือบไม่มีความเชื่อมโยงกับ
ความสามารถทางการเมืองหรื อการบริ หารเลย และที่เห็นได้ ชดั ปั จจัย 1 และ 2 เป็ นทัศนคติที่สมั พันธ์กบั ข้ อ
สัน นิ ษ ฐาน “สองนคราประชาธิ ป ไตย”

ซึ่ง เสนอโดยเอนก จากการวิ เ คราะห์ ถึ ง จุด นี ้ เราคาดว่า พรรค

ประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็ นตัวแทนของชนชันสู
้ งที่มากด้ วยประสบการณ์มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ 1 คือเกณฑ์เรื่ อง
ความเชี่ยวชาญและความสามารถมากกว่าปั จจัยอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญ และปั จจัย 2 ซึ่งเป็ นแนวคิดท้ องถิ่น
นิยม มีความสัมพันธ์กบั ผู้มีสิทธิเลือกตังของพรรคไทยรั
้
กไทยมากกว่า และมีความสัมพันธ์กบั พรรคอื่นด้ วย
ข้ อ มูล สะท้ อ นถึ ง สิ่ ง ที่ อ าจอธิ บ ายได้ ว่ า เป็ นความขัด แย้ ง ขัน้ พื น้ ฐานระหว่า งประชาชนซึ่ง เชื่ อ ว่ า
การเมือง (และรัฐบาลซึ่งเป็ นผลมาจากการเมือง) ควรเป็ นตัวแทนของทางเลือกเชิงนโยบายในกลุ่มพรรค
การเมืองต่างๆ ตามรูปแบบของ “พรรคการเมืองที่มีความรับผิดชอบ” และกลุ่มประชาชนผู้ออกเสียงเลือกตัง้
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ในแบบดาวน์เชี่ยน (Downsian) ซึ่งมองการเลือกตังว่
้ าเป็ นโอกาสที่จะแสวงหาประโยชน์ส่วนตนให้ มากที่สุด
ทังนี
้ ้ ดาวน์ (Downs, 1957) มองว่าการเลือกตังเป็
้ นการแข่งขันของพรรคการเมือง เขาเห็นว่า หัวใจสาคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยคือประชาชนอาจใช้ สิทธิ ออกเสียงซึ่งเป็ นวิธีการที่จะสร้ างประโยชน์ส่วน
บุคคลหรื อประโยชน์ของตนให้ มากที่สดุ สาหรับดาวน์นนั ้ ทางเลือกของผู้ออกเสียงเลือกตัง้ คือการคานวณว่า
ผู้สมัคร (หรื อพรรค) ใด ที่มีแนวโน้ มจะนา ประโยชน์ สูงสุดมาให้แก่ผู้ออกเสี ยงเลื อกตัง้ ความแตกต่างดังกล่าว
แสดงถึ ง ความแตกต่า งที่ ส าคัญ ระหว่า ง “ประชาธิ ปไตยสองรู ปแบบ” หรื อ ความแตกต่า งขัน้ พื น้ ฐานใน
วัฒนธรรมการเมืองระหว่างมหานครกับชนบท
โครงสร้ างของการศึกษา
ข้ อมูลสาหรับการวิเคราะห์นี ้มาจากการศึกษาพฤติกรรมเลือกตัง้ ของสถาบันพระปกเกล้ า โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ มาด้ วยวิธีสุ่มตามความน่าจะเป็ น(probability sampling) จากจานวนผู้มีสิทธิ เลือกตัง้ 1 ใน
ประเทศไทยในช่วงก่อนการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 โดยการแบ่งเป็ นสามขัน้ โดยเริ่ มจาก
ภาค จังหวัดอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน และผู้มีสิทธิเลือกตัง้ มีการเก็บตัวอย่างจานวนกว่า 1,500 คน นับเป็ นการ
สุม่ ตัวอย่างที่ทาให้ ได้ คาตอบที่สามารถอ้ างอิงไปยังประชากรได้ ตามหลักสถิติ การเก็บตัวอย่างดาเนินการช่วง
วันที่ 1-15 มิถนุ ายน 2554
กระบวนการนีช้ ่วยให้ ได้ กลุ่มตัวอย่างตามความน่าจะเป็ นที่เป็ นคนไทยที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตังอย่
้ างแท้ จริง และเป็ นตัวแทนของประชากรไทยที่ทาให้ ได้ ผลมาเพื่อการวิเคราะห์ในประเด็นที่ตงไว้
ั ้ ได้
การรั บข้ อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการเลือกตัง้
ในการเลือกตังวั
้ นที่ 3 กรกฎาคม 2554นี ้ พบว่า ประชาชนกว่าครึ่งรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตังและ
้
ผู้สมัครรับเลือกตังจากโทรทั
้
ศน์มากที่สดุ (ร้ อยละ 58.4) รองลงมาคือจากกิจกรรมหาเสียง เช่นป้ายหาเสียง
(ร้ อยละ 28.2) มีเพียงร้ อยละ 2.4 ที่บอกว่ารับทราบจากวิทยุ และร้ อยละ2.8 ที่บอกว่ารับทราบจากผู้นาชุมชน
และแทบไม่มีเลยที่รับทราบจาก คณะกรรมการการเลือกตังหรื
้ อกกต.

1

ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งเป็ นพลเมืองไทยอายุ 18 ปี ขึ้นไป
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ตาราง 1 การรั บรู้ข้อมูลข่ าวสาร

สื่อที่รับข้ อมูลทางการเลือกตัง้

จานวน

ร้ อยละ

หนังสือพิมพ์หรื อนิตยสาร

36

2.5

โทรทัศน์

855

58.4

กิจกรรมการหาเสียง (รถหาเสียง การปราศรัย ป้าย/หรื อ โปสเตอร์ ฯ

413

28.2

หัวคะแนนหรื อผู้ชว่ ยหาเสียงให้ นกั การเมืองหรื อพรรคการเมือง

8

.5

วิทยุ (ปกติ)

16

1.1

วิทยุชมุ ชน

7

.5

กกต. (คณะกรรมการการเลือกตัง)้

2

.1

ผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้ าน พระ ผู้นากลุม่ ต่

41

2.8

ข้ าราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

10

.7

อินเตอร์ เน็ต

1

.1

อื่น ๆ

6

.4

ไม่ได้ รับเลย

43

2.9

รวม

1466

100.0

ความสนใจการเลือกตัง้ ที่จะมาถึง
ประชาชนให้ ความสนใจกับการเลือกตังที
้ ่กาลัง จะมาถึง ค่อนข้ างสูง คิดเป็ นค่าคะแนน 7.97 จาก
คะแนนความสนใจเต็ม 10 โดยประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสนใจการเลือกตังมากที
้
่สุด ค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงถึง 8.39 รองลงมาคือ ภาคเหนือ (8.27 ) และภาคใต้ (7.8) ส่วนกทม. และภาคกลาง มีค่า
คะแนนความสนใจต่าที่สดุ และพบว่าค่าคะแนนความสนใจนี ้มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคั ญทางสถิติ ที่
0.000 F= 11.756
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ภาพ 1 ค่ าคะแนนเฉลี่ยความสนใจต่ อการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 ทีจ่ ะมาถึง

การที่ประชาชนสามารถระบุชื่อผู้สมัครได้ แสดงถึงความสนใจในการ เลือกตังอี
้ กด้ วย การศึกษาครัง้ นี ้
จึง มี ก ารให้ ป ระชาชนระบุผ้ ูส มัค รและพรรคการเมื อ งที่ แ ข่ง ขัน ในพื น้ ที่ ข องตน และประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือสามารถระบุชื่อผู้สมัครรับเลือกตังได้
้ ถึงร้ อยละ 95.56 ซึ่งจัดว่าสูงมาก สูงกว่าภาคอื่นๆ
และแสดงว่า สอดคล้ องกับความสนใจในการเลือกตังที
้ ่จะมาถึง ขณะที่ประชาชนในภาคเหนือ สามารถระบุชื่อ
ผู้สมัครได้ น้อยที่สดุ เช่นเดียวกับการระบุพรรคการเมือง ที่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือถึงร้ อยละ
96.84 สามารถระบุชื่ อพรรคการเมืองได้ รองลงมาคือประชาชนในกรุ ง เทพมหานคร ถึง ร้ อยละ 80.74 ที่
สามารถระบุชื่อพรรคการเมืองที่ลงแข่งขันในการเลือกตังได้
้
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ภาพ 2 ร้ อยละของประชาชนทีส่ ามารถระบุชื่อผู้สมัครและพรรคการเมืองได้

นอกจากนี ค้ วามสามารถในการระบุชื่ อผู้สมัครและพรรคที่ สังกัดได้
พบว่าประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงร้ อยละ 94.48 สามารถระบุได้ ว่าผู้สมัครนันสั
้ งกัดพรรคการเมืองได้ และภาคเหนือเป็ น
ภาคที่ ร ะบุชื่ อ ผู้ส มัค รและพรรคที่ สัง กัดได้ น้ อยที่ สุ ดกล่า วคือไม่ถึง ครึ่ ง ของประชาชนที่ ตอบแบบสอบถาม
สามารถให้ ข้อมูลนี ้ได้

ภาพ 3 ร้ อยละของประชาชนทีส่ ามารถระบุชื่อผู้สมัครและพรรคที่สังกัดได้
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ความตัง้ ใจจะเลือกผู้สมัคร
ประชาชนส่วนหนึ่งได้ เริ่ มคิดแล้ วว่าจะเลือกผู้สมัครรับเลือกตังในระบบเขตจากพรรคการเมื
้
องใด และ
พบว่า 1 ใน 4 ของประชาชนใน กทม. คิดจะไปเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ ร้ อยละ 42.96 ระบุ
ว่าจะไปเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ( แต่ทงนี
ั ้ ้ ก่อนการเลือกตังไม่
้ กี่วนั พรรคประชาธิปัตย์ มีการหาเสียง
ใหญ่ที่ราชประสงค์ เพื่อเตือนความจาคนกทม. ถึงความรุนแรงและเหตุการณ์เผาทาลายอาคารบริ เวณนัน้ ทา
ให้ ป ระชาชนบางส่ว น และที่ ยัง ไม่ตัด สิ น ใจหัน มาสนับ สนุน พรรคประชาธิ ปั ต ย์ ) ส่ ว นประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้ อยละ 68.38 ระบุชดั เจนว่าจะเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ส่วน ประชาชนภาคใต้ ร้อย
ละ 84.13 จะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปั ตย์ ขณะที่ประชาชนภาคเหนือและภาคกลาง 1 ใน 3 จะเลือก
ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
ตาราง 2 ร้ อยละของประชาชนที่จะไปลงคะแนนเลือกผู้แทนระบบเขตจากพรรคการเมืองใด
กทม.

ภาคเหนือ

ภาค
ภาคกลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

รวม

ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่ นดิน
ชาติไทยพัฒนา
ภูมิใจไทย
อื่นๆและยังไม่ ตัดสินใจ

25.18
42.96

9.29
68.38
2.17
0.2
3.16
16.8

21.32
32.91

31.86

25.44
32.26
1.07
2.51
2.51
36.21

5.64

84.13
4.32
0.49
1.44

40.13

9.62

27.3
42.01
1.03
2
1.59
26.07

รวม

100

100

100

100

100

100

ปั จจัยที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
การตัดสินใจจะไปเลือกใคร ประชาชนบางส่วนได้ คิดไว้ ก่อนแล้ ว และเห็นว่า เรื่ อง ชื่อเสียงด้ านความ
ซื่อสัตย์เป็ นประเด็นสาคัญที่สดุ จากคะแนนเต็ม 4 ได้ คะแนนการพิจารณาให้ มีความสาคัญที่ 3. 48 รองลงมา
คือ ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาชุมชน (3.42) วิสยั ทัศน์ (3.40) ทาประโยชน์ให้ ชมุ ชน (3.38) และประเด็น
การให้ ของกานัล มีคา่ คะแนนเฉลี่ยของความสาคัญต่าสุดที่ 1.84 นอกจากนี ้ เมื่อจับกลุ่มปั จจัยพบว่ามีปัจจัยที่
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ประชานใช้ ในการพิจ ารณาผู้ส มัคร 3 กลุ่มปั จ จัยหลัก คือ 1 ประสบการณ์ การทางานและท้ องถิ่นนิยม 2
ครอบครัวและคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร และ 3 พรรคที่สงั กัดและเข้ าถึงได้ (โปรดดูภาคผนวกประกอบ)
ตาราง 3 ปั จจัยที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร

ปั จจัยที่ใช้ ในการเลือกผู้สมัคร





ชื่อเสียงทางด้ านความซื่อสัตย์
ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาชุมชน
มีวิสยั ทัศน์ และความคิดที่ก้าวหน้ า
ทาประโยชน์ตอ่ ชุมชน

1496
1495
1490
1492

3.48
3.42
3.40
3.38

Std.
Deviation
.652
.662
.645
.651









ประสบการณ์ทางการเมือง
ประชาชนสามารถเข้ าถึงได้ ติดต่อได้ ง่าย
สามารถนาเงินมาให้ ท้องถิ่น
การศึกษาสูง
สัญญาว่าจะทาบางสิ่งให้ กบั ท้ องถิ่น/ชุมชน
ชอบพรรคที่ผ้ สู มัครสังกัด
ครอบครัวดี

1497
1493
1487
1495
1495
1490
1492

3.20
3.15
3.11
3.08
3.07
2.82
2.79

.720
.810
.771
.775
.842
.877
.834








ช่วยเหลือคนในท้ องถิ่นในเรื่ องส่วนตัว
บุคลิกภาพ
ชอบหัวหน้ าพรรคที่ผ้ สู มัครสังกัด
ช่วยเหลือเพื่อนเสมอ
เป็ นคนท้ องถิ่นหรื อเคยอยูใ่ นท้ องถิ่นมาก่อน
ฐานะทางการเงินดี

1493
1495
1491
1493
1482
1494

2.79
2.78
2.76
2.67
2.66
2.66

.917
.924
.902
.907
.940
.916

1488
1491
1489

2.30
1.89
1.84

1.027
.995
.929

 อุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน (สีเดียวกัน)
 เพศของผู้สมัคร
 ให้ ของกานัลหรื อเงินแก่ทา่ น
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N

Mean

การเลือกผู้สมัครเพราะเห็นว่ ามีอุดมการณ์ และสีเดียวกัน
มีความเข้ าใจว่าเรื่ องประเด็นสังคมมีความสาคัญในการเลือกตัง้ และน่าจะมีความแตกต่างระหว่าง
ภาคต่างๆของประเทศประชาชนที่ตอบแบบสอบถามร้ อยละ 54.4 ตอบว่าการสังกัดกลุ่มการเมืองที่มีสี และ
อุดมการณ์มีความสาคัญ และพบอีกว่ามีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคของประเทศ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.000 และประชาชนภาคกลางร้ อยละ 36.5 ให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้มากในระดับสูงสุด
ตาราง 4 การเลือกผู้สมัครเพราะเห็นว่ ามีอุดมการณ์ และสีเดียวกัน กับภาค
ปั จจัยในการเลือกพรรค :
อุดมการณ์ ทางการเมือง กรุ งเทพมหานคร
เดียวกัน
(สีเดียวกัน)

ไม่สาคัญเลย

ไม่คอ่ ยสาคัญ

สาคัญ

สาคัญมาก

รวม

ภาค
กลาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ

เหนือ

ใต้

รวม

44

100

68

99

27

338

32.6%

27.6%

13.5%

35.2%

13.2%

22.8%

55

27

146

47

65

340

40.7%

7.5%

29.1%

16.7%

31.7%

22.9%

26

103

244

82

76

531

19.3%

28.5%

48.6%

29.2%

37.1%

35.8%

10

132

44

53

37

276

7.4%

36.5%

8.8%

18.9%

18.0%

18.6%

135

362

502

281

205

1485

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Chi-Square = 2.720E2 df = 12 sig. = .000 n= 1485
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ปั จจัยสาคัญในการเลือกพรรคการเมือง
การเลือกตังที
้ ่ผา่ นมามีพรรคการเมืองหลายพรรคลงแข่งขันและมีพรรคใหญ่ 2 พรรคที่แข่งขันกันสูงคือ
พรรคประชาธิ ปัตย์ ที่เป็ นรัฐบาล และพรรคเพื่อไทย ที่ปรับเปลี่ยนมาจากพรรคไทยรักไทย และมาเป็ นพลัง
ประชาชน และมาเป็ นเพื่อ ไทยในที่สุดหลังการถูกยุบพรรค 2 ครัง้ แต่ประชาชนเข้ าใจว่าเป็ นกลุ่มการเมือง
เดียวกันที่สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดังนันการเลื
้
อกตังที
้ ่มีการให้ ประชาชนเลือก
สส.ที่มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคนัน้ ประชาชนพิจารณาอะไรบ้ าง
ประชาชนให้ ความสาคัญกับนโยบายพรรคการเมืองที่ใช้ หาเสียงมากที่สดุ คือที่ 3.40 จากคะแนนเต็ม
4 รองลงมาคือผู้นาพรรค (3.25) ความสาเร็ จของพรรค (3.22) ผลงานในอดีต ( 3.01) ส่วน อุดมการณ์ทาง
การเมืองเดียวกัน (สีเดียวกัน) มีความสาคัญ ที่คะแนน 2.5 ซึ่งต่าสุด แต่ก็มีความสาคัญ ทังนี
้ ้เมืองจับกลุ่ ม
ปั จจัยพบว่ามี 2ปั จจัยสาคัญคือ สอดคล้ องกับอุดมการณ์และค่านิยม นโยบายและผลงาน (ดูภาคผนวก) ซึ่ง
สอดคล้ องกับวรรณกรรมที่มีมาในหลายประเทศในเรื่ องนโยบายมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชน
ตาราง 5 ปั จจัยสาคัญในการเลือกพรรคการเมือง

ปั จจัยสาคัญในการเลือกพรรคการเมือง

N

Mean

Std. Deviation

นโยบายของพรรค

1493

3.40

.668

ผู้นาพรรค

1494

3.25

.761

ความสาเร็จของพรรค

1492

3.22

.679

ผลงานในอดีต

1491

3.01

.850

ประวัตคิ วามเป็ นมาของพรรค

1493

2.92

.855

ความเป็ นไปได้ ที่พรรคจะชนะ

1491

2.87

.858

สอดคล้ องกับหลักศาสนา

1487

2.69

.976

ครอบครัวเคยเลือกพรรคนี ้มาตลอด

1493

2.60

.982

อุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน (สีเดียวกัน)

1484

2.50

1.037
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ทาไมประชาชนส่ วนมากจึงเลือกเพื่อไทย
พรรคเพื่อไทยเป็ นพรรคที่ชนะการเลือกตังอย่
้ างถล่มทลาย จนมีจานวนผู้ได้ รับเลือกตังทั
้ งระบบเขต
้
และบัญชีรายชื่อกว่ากึ่งหนึง่ ผู้ศกึ ษาจึงได้ ค้นหาว่าการที่พรรคการเมืองต่างๆใช้ กลยุทธ์การหาเสียงที่เน้ นการชู
นโยบายโดยเฉพาะแทบทุกพรรคทาการรณรงค์ว่าจะทา หรื อจะให้ มี ผลหรื อไม่ ทังนี
้ ้เพราะพรรคเพื่อไทยได้ ชู
เรื่ องการให้ เงินเดือน15,000 บาท แก่ผ้ จู บปริ ญญาตรี ค่าจ้ าง 300 บาทต่อวัน และอีกมากมาย นอกจากนี ้
ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม เช่นรายได้ อายุ เพศ การไม่พอใจผลงานของอดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ การมองว่าเป็ นพวกที่มีอดุ มการณ์เดียวกัน
โดยที่ผ้ ศู กึ ษาใช้ factor score ของปั จจัยร่วมที่ใช้ ในการเลือกพรรคที่พบว่า มี 2 กลุ่ม คือ นโยบาย และ
อุดมการณ์ (ดูภาคผนวก) ในการคานวณ ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรโดยการ
วิเคราะห์ถดถอย พบว่า ปั จจัยต่างๆที่กล่าวมา สามารถอธิบายการเลือกพรรคเพื่อไทยได้ ร้อยละ 33.3 ทังนี
้ ้
นโยบายและผลงานในอดีต การศึกษา การเคยได้ ยินนโยบายของพรรคเพื่อไทย และการพอใจการทางานของ
รัฐบาลที่ ผ่านมามี อิทธิ ผลต่อการเลื อกเพื่อไทยอย่างมีนัยสาคัญที่ .000 โดยผู้มีระดับการศึกษาสงกว่ามี
แนวโน้ มที่จะเลือกพรรคอื่น และผู้มีการศึกษาต่ากว่าจะเลือกเพื่อไทย และผู้พอใจผลงานของนายกรัฐมนตรี
คนก่ อ นน้ อยกว่ า จะเลื อ กเพื่ อ ไทยมากกว่ า ส่ ว นปั จ จัย อื่ น ๆเช่ น เพศ รายได้ อายุ สามารถอธิ บ ายการ
เปลี่ยนแปลงการเลือกเพื่อไทยอย่างไม่มีนยั สาคัญ และปั จจัยที่สาคัญที่สดุ คือการพอใจผลงานของรัฐบาลที่
ผ่านมา และการเคยได้ ยินนโยบายของพรรคเพื่อไทย
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ ของการจะไปเลือกพรรคเพื่อไทย

Model

1

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t

Sig.

13.463

.000

B

Std. Error

1.158

.086

อายุ

-7.900E-5

.001

-.002

-.082

.935

รายได้

1.250E-7

.000

.009

.381

.703

(Constant)
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Beta

Factor score สอดคล้ อง
กับอุดมการณ์และค่านิยม

.000

.013

.000

-.026

.979

Factor score นโยบายและ
ผลงาน

.054

.014

.095

3.864

.000

การศึกษาชันสู
้ งสุด

-.023

.009

-.073

-2.654

.008

เพศ

.008

.024

.008

.329

.742

ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
การทางานของรัฐบาล นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาก
น้ อยเพียงใด

-.271

.012

-.542

-21.835

.000

เคยได้ ยินนโยบายเพื่อไทย

.112

.026

.109

4.378

.000

a. Dependent Variable: เลือกเพื่อไทย
R square = .333 n = 1150 F 77.154 SE= .408 sig= 0.000

สรุป
ผลการศึกษานี ้สอดคล้ องกับการศึกษาของ Yalch (1975: 783-792) ที่ว่าด้ วยเรื่ องของ สถานะหรื อ
จุดยืนของผู้สมัครในประเด็นต่างๆ รวมบุคลิกภาพของผู้สมัคร การรณรงค์หาเสียง การให้ ความสนใจในเรื่ องนี ้
ความเข้ าใจในประเด็นการหาเสียง ล้ วนมีอิทธิพลต่อการเลือกผู้สมัคร นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับการศึกษา
ของ (Biggers, 2011: 3; Haider-Markel and Kaufman , 2006; Donovan et al. 2005และ Brennan and
Buchanan 1984; Schuessler 2000) ว่าประเด็นทางสังคมก็เป็ นสิ่งที่สาคัญในการไปเลือกตัง้ สิ่งที่พรรค
การเมืองใช้ ในการรณรงค์หาเสี ยงที่ เน้ นประเด็นทางสังคมต่างๆก็มี ผลต่อการกากับบรรทัดฐานของสังคม
ตลอดจนการคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้ รับ และสอดคล้ องกับถวิลวดี บุรีกลุ และ โรเบิร์ต บี. อัลบริ ตตัน (2550)
ที่ อธิบายสถานการณ์ของประชาธิปไตยไทยในปั จจุบนั ในแง่ที่สื่อความหมายว่า มีความแตกต่างเชิงเศรษฐกิจ
18

และสังคมหรื อระหว่างชนชันที
้ ่กาลังปรากฏขึ ้น นัน่ คือประชาชนที่มีการศึกษาน้ อยกว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทย
มากกว่า และมีความแตกต่างกันตามภาคอย่างชัดเจนในทางการเลือกตัง้ นอกจากนี ้สอดคล้ องกับประเด็นทาง
สังคม คือการชูนโยบายในการหาเสียงที่นามาสู่การตัดสินใจ และการสื่อสารทางการเมืองที่ประชาชนที่รับสื่อ
จากพรรคมากจะมี แนวโน้ ม ในการเลือกพรรคนัน้ อีกทัง้ พบว่าความไม่พ อใจผลงานของรั ฐบาลก่อนทาให้
ประชาชนพากันเทคะแนนให้ กบั พรรคที่คาดว่าจะทางานได้ ดีกว่าและสามารถนานโยบายไปปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ น
ผล และพวกเขาได้ รับผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นการตัดสินใจบนหลักเหตุผล แต่อย่างไรก็ดีงานการศึกษานี ้ยังไม่ชดั
ในเรื่ องชนบทและเมืองนัก นอกจากภาค และฐานะทางการศึกษา ซึง่ ต้ องมีการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก

วิเคราะห์ ปัจจัยในการเลือกพรรคการเมือง
ปั จจัยในการเลือกพรรค

องค์ ประกอบ
สอดคล้ องกับ
อุดมการณ์ และ
ค่ านิยม

นโยบายและ
ผลงาน

25.1 ปั จจัยในการเลือกพรรค :1)ความสาเร็ จของพรรค

.724

25.2 ปั จจัยในการเลือกพรรค :2)นโยบายของพรรค

.848

25.3 ปั จจัยในการเลือกพรรค :3)ผู้นาพรรค

.751

25.4 ปั จจัยในการเลือกพรรค :4)ประวัติความเป็ นมาของพรรค

.577

25.5 ปั จจัยในการเลือกพรรค :5)ความเป็ นไปได้ ที่พรรคจะชนะ

.554

25.6 ปั จจัยในการเลือกพรรค :6)ผลงานในอดีต

.550

25.7 ปั จจัยในการเลือกพรรค :7)ครอบครัวเคยเลือกพรรคนี ้มาตลอด

.815

25.8 ปั จจัยในการเลือกพรรค :8)สอดคล้ องกับหลักศาสนา

.818

25.9 ปั จจัยในการเลือกพรรค :9)อุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน (สีเดียวกัน)

.825
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วิเคราะห์ ปัจจัยในการเลือกผู้สมัคร
ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร

องค์ ประกอบ
ประสบการณ์
การทางานและ
ท้ องถิ่นนิยม

ครอบครัวและ
คุณสมบัตเิ ฉพาะ
ของผู้สมัคร

.

.574

24.2 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :2)ประสบการณ์ทาง
การเมือง

.612

.353

24.3 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :3)ทาประโยชน์ต่อ
ชุมชน

.742

24.4 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :4)การศึกษาสูง

.504

24.1 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :1)บุคลิกภาพ

24.5 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :5)ฐานะทางการเงินดี

.645

24.6 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :6)ช่วยเหลือคนใน
ท้ องถิ่นในเรื่ องส่วนตัว

.566

24.7 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :7)สามารถนาเงินมา
ให้ ท้องถิ่น

.489

24.8 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :8)มีวิสยั ทัศน์ และ
ความคิดที่ก้าวหน้ า

.802

24.9 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :9)ชื่อเสียงทางด้ าน
ความซื่อสัตย์

.822

24.1 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :10)ความสามารถใน
การแก้ ไขปั ญหาชุมชน

.801

24.11 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :11)สัญญาว่าจะทา
บางสิง่ ให้ กบั ท้ องถิ่น/ชุมชน

.506
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พรรคที่สังกัดและ
เข้ าถึงได้

24.12 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :12)ช่วยเหลือเพื่อน
เสมอ

.674

24.13 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :13)ครอบครัวดี

.593

24.14 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :14)ให้ ของกานัลหรื อ
เงินแก่ทา่ น

.705

24.15 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :15)เป็ นคนท้ องถิ่ น
หรื อเคยอยูใ่ นท้ องถิ่นมาก่อน

.489

24.16 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :16)เพศของผู้สมัคร

.678

24.17 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :17)อุดมการณ์ทาง
การเมืองเดียวกัน (สีเดียวกัน)

.512

24.18 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :18)ชอบหัวหน้ า
พรรคที่ผ้ สู มัครสังกัด

.853

24.19 ปั จจัยในการเลือกผู้สมัคร :19)ชอบพรรคที่
ผู้สมัครสังกัด

.866

24.20 ปั จจัย ในการเลือ กผู้สมัคร :20)ประชาชน
สามารถเข้ าถึงได้ ติดต่อได้ ง่าย

.600
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