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การเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา
The Entering to the Political Power of the Pattaya Governor
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเข้าสูอ่ ำ� นาจทางการเมือง
ของนายกเมืองพัทยา 2) เพือ่ ศึกษาวิธกี ารเข้าสูอ่ ำ� นาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
พืน้ ทีเ่ มืองพัทยา จ�ำนวน 399 คน น�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิค Stepwise Multiple
Regression Analysis ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติไว้ที่ .05 และพรรณนาวิเคราะห์
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเข้าสูอ่ ำ� นาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยามีอยู่ 6 ปัจจัย โดยปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านระบบอุปถัมภ์ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการเมือง
(การจัดเวทีปราศรัย), ปัจจัยด้านการแจกเงินหรือสิง่ ของ, ปัจจัยด้านตัวบุคคล  (คุณสมบัติ
ส่วนตัวทางด้านการมีมนุษย์สมั พันธ์), ปัจจัยด้านนโยบาย, และปัจจัยด้านการบริจาคเงิน
แก่สาธารณะเพือ่ ช่วยเหลือสังคม ตามล�ำดับ และวิธกี ารเข้าสูอ่ ำ� นาจทางการเมืองของนายก
เมืองพัทยา มีการใช้วธิ กี ารอุปถัมภ์เป็นหลัก ซึง่ ในพืน้ ทีข่ องเมืองพัทยานัน้ เป็นพืน้ ทีข่ อง
การผูกขาดอ�ำนาจทางการเมืองท้องถิน่ มีการสร้างเครือข่ายพรรคพวกไว้อย่างหนาแน่น
ค�ำส�ำคัญ: การเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมือง  นายกเมืองพัทยา
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Abstract
This research aims to 1) study the factors affecting the entering to
the political power of the Pattaya Governor 2) study the way that the
Pattaya Governor steps up to the political power. Use quantitative and
qualitative research methods. The sample size are 399 residents selected
from Pattaya City area for the study. The Stepwise Multiple Regression
Analysis technique are the statistical significance is .05. Descriptive Analysis
Tools used were questionnaires and interview forms. The result shows
that there are 6 factors relating to the entry into the political power of
the Pattaya Governor. The most influencing factor was patronage system,
followed by campaigning (platform speech), sponsorship and money
giveaway, person (character of interpersonal relation), policy, and donation
for social works respectively. And the way that the Pattaya Governor
performed in order to step up to the political power was mainly patronage.
In Pattaya City, the local political power was monopolized. Networking
was firmly founded.
Keyword: The Entering to the Political Power, Pattaya Governor
บทน�ำ

ระบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยขึ้ น อยู ่ กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ โครงสร้ า ง
กระบวนการ สภาพแวดล้อมทางการเมือง ซึ่งได้แก่ ระบบและสภาวะทางเศรษฐกิจ
รวมตลอดทั้งประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งว่ามีความตื่นตัวและมีจิตส�ำนึก
ในทางการเมืองมากน้อยเพียงใด ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตย
ซึ่งจะน�ำไปสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตามครรลองที่ต้องการให้เกิดขึ้น
โดยกติกาต่างๆ ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง
ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา พระราชบั ญ ญั ติ ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ฯลฯ
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2549 : 442) ในความเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญ
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โครงสร้าง กระบวนการ สภาพแวดล้อมทางการเมือง ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมิได้หมายถึง
บริบททางการเมืองระดับชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบริบททางการเมือง
ท้องถิน่ ด้วย ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญในการสร้างรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้มคี วามมัน่ คง
โดยบริบททางการเมืองท้องถิน่ ในเชิงโครงสร้างนัน้ นัน้ มิได้แตกต่างจากบริบททางการเมือง
ระดับชาติมากนัก หากแต่แตกต่างกันในอ�ำนาจหน้าที่ต่างๆ รวมถึงขนาดพื้นที่ที่ใช้ใน
การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งบริบทการเมืองท้องถิ่นในสังคมไทย
มีลักษณะที่อาจกล่าวได้ว่า การเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องของทั้งการเข้ามาแสวงหาอ�ำนาจ
และใช้อำ� นาจของบุคคล/กลุม่ บุคคลเพือ่ ผลประโยชน์ของสาธารณะ หรือกลุม่ คนเฉพาะกลุม่
หรือเฉพาะบุคคลในท้องถิ่นนั้น ภายใต้บริบทของการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจและผลประโยชน์ในท้องถิ่นนั้น (ปธาน สุวรรณมงคล, 2554 : 25)
อ�ำนาจและผลประโยชน์จึงมักจะอยู่คู่กันเสมอภายใต้บริบทของการเมืองท้องถิ่น
แต่ละท้องถิน่ เมือ่ มีการเมืองจึงมีเรือ่ งของอ�ำนาจ และผลประโยชน์เข้ามาเกีย่ วข้อง และ
จะผูกพันธ์กับประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการกระจาย
อ�ำนาจทางการเมือง การกระจายอ�ำนาจทางการเมืองหรือการกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่
เป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่น โดยการถ่ายโอน
ภารกิจ อ�ำนาจการตัดสินใจ และทรัพยากรจากส่วนกลางให้แก่ส่วนท้องถิ่นไปด�ำเนิน
การตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น (ปธาน สุวรรณมงคล, 2554 : 38-39)
ในแต่ละท้องถิ่นจึงได้รับการกระจายอ�ำนาจทางการเมืองที่เป็นไปในลักษณะคล้ายกัน
ซึง่ เมืองพัทยาก็เป็นท้องถิน่ อีกท้องถิน่ หนึง่ ทีไ่ ด้รบั การถ่ายโอนภารกิจ อ�ำนาจการตัดสินใจ
และทรัพยากรจากส่วนกลาง ซึง่ ไม่ตา่ งกับท้องถิน่ อืน่ ๆ  มากนักเนือ่ งจาก เป็นผลมาจาก
การกระจายอ�ำนาจทางการเมืองนั่นเอง
นับตั้งแต่มีการก�ำหนดพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 เมืองพัทยาได้จัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายก
เมืองพัทยาโดยตรง เมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ท�ำให้นักการเมืองท้องถิ่นมีบทบาทและ
วิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจ หรือการเข้าสู่อ�ำนาจให้เกิดขึ้น จากการสัมภาษณ์
เบือ้ งต้นได้พบว่าการเข้าสูอ่ ำ� นาจได้ใช้วธิ รี ะบบอุปถัมภ์ การก�ำหนดนโยบาย การสือ่ สาร
ทางการเมือง เป็นต้น การใช้ระบบอุปถัมภ์ การก�ำหนดนโยบาย และการสือ่ สารทางการเมือง
เป็นข้อสังเกตขั้นต้นของผู้ท�ำการศึกษาวิจัยว่าเป็นวิธีการส�ำคัญของการเข้าสู่อ�ำนาจ
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ทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิน่ ในเขตเมืองพัทยา โดยบทบาทของนักการเมืองท้องถิน่
ในเมืองพัทยาทีม่ คี วามชัดเจนในการเข้าสูอ่ ำ� นาจทางการเมือง โดยการใช้ระบบอุปถัมภ์
การก�ำหนดนโยบาย และการสื่อสารทางการเมือง จะอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2555
การศึกษาเรื่อง การเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา ผู้วิจัยจึงได้
ท�ำการศึกษาวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเข้าสูอ่ ำ� นาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา
และวิธกี ารเข้าสูอ่ ำ� นาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา ในปี พ.ศ.2555 ซึง่ เป็นช่วงเวลา
ที่นายกเมืองพัทยามีวิธีการการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมือง เด่นชัดที่สุด
วัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเข้าสูอ่ ำ� นาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา
2. เพื่อศึกษาวิธีการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะก�ำหนดขนาดตัวอย่างที่เป็นประชากรในเขต
เมืองพัทยา ซึ่งมีจ�ำนวน 113,083 คน จะใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ได้น�ำเสนอสูตร
การคิดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม โดยการวิจัยก�ำหนดให้มีความคลาดเคลื่อน + 0.05
ภายใต้ความเชื่อมั่น 95%
ใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973 : 726 อ้างถึงใน ไพฑูรย์ โพธิสว่าง,
2556 : 167)
N
สูตรที่ใช้คือ n = 1+Ne2
				
				 e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
				 N = ขนาดของประชากร
				 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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การหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นประชากรในเขตเมืองพัทยา จ�ำนวน 113,083 คน
สามารถแทนค่าได้ดังนี้
113,083
		   	 n 	=
1+113,083(0.05)2
			
= 399
ดังนัน้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นประชากรในเขตเมืองพัทยาจ�ำนวน 113,083 คน
เมือ่ น�ำมาค�ำนวณแทนค่าตามสูตรของยามาเน่ จะได้จำ� นวนขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ
399 ตัวอย่าง
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selection) เพื่อที่จะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informants) ในเขตพื้นที่
เมืองพัทยา ซึ่งได้แก่ ผู้น�ำชุมชน กลุ่มประชาชนทั่วไป ข้าราชการที่สังกัดเมืองพัทยา
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ 14 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
เข้าสูอ่ ำ� นาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา ซึง่ แบบสอบถามได้สร้างขึน้ โดยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนการวิจยั เชิงคุณภาพ เครือ่ งมือทีจ่ ะใช้คอื แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview
Guide) เพื่ อ สั ม ภาษณ์ เจาะลึ ก (In - Depth Interview) ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ
(Key Informants) โดยแบบสัมภาษณ์หรือแนวทางการสัมภาษณ์ได้สร้างขึ้นโดย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเก็บข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 399 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจะท�ำการแจกแบบสอบถามเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งจะมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนายก
เมืองพัทยาในปี พ.ศ.2555 (การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งล่าสุด) เพื่อให้เกิด
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ความเที่ยงตรงมากที่สุด โดยสามารถจ�ำแนกรายละเอียดจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จาก
การเก็บข้อมูล ดังตารางต่อไปนี้
ข้อสังเกต การที่ผู้วิจัยเลือกที่จะให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งในปี พ.ศ.2555 เนื่องจากการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งล่าสุดได้มีการ
เลือกตั้งในปี พ.ศ.2555 และสิ้นสุดการด�ำรงต�ำแหน่งนายกเมืองพัทยาในปี พ.ศ.2559
และหลังจากปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน นายกเมืองพัทยามาจากการแต่งตั้ง
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนในเบื้องต้นก่อนท�ำการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า
ประชาชนยังคงจ�ำเหตุการณ์ต่างๆ ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า
นายกเมืองพัทยาที่ได้รับการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2555 มีความเป็นกันเองกับประชาชน
ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และเพิ่งจะสิ้นสุดการด�ำรงต�ำแหน่งนายกเมืองพัทยาเมื่อปี
พ.ศ.2559 ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยายังคงจ�ำเหตุการณ์ต่างๆ
ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้
ตารางที่ 1 แสดงการสุ่มตัวอย่างประชากร 399 คน จากประชากรทั้งหมด 113,083  คน  
		 โดยสุ่มแบบชัน้ ภูมิอย่างเป็นสัดส่วนของพื้นที่ในเขตเมืองพัทยา
ต�ำบล

ประชากร

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ต�ำบลนาเกลือ
ต�ำบลหนองปรือ
ต�ำบลห้วยใหญ่
ต�ำบลหนองปลาไหล

46,143
64,771
169
2,000

163
228
1
7

รวม

113,083

399

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) เช่น หนังสือพิมพ์
บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ท เป็นต้น
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informants)
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การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล
การวิจยั เชิงปริมาณ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จ ซึง่ ประมวลผล
โดยคอมพิวเตอร์ ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression) โดยก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 เพื่อค้นหาค�ำตอบว่าปัจจัย
ใดบ้างที่มีผลต่อการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา และปัจจัยภูมิหลัง
ของประชาชนในเขตพืน้ ทีเ่ มืองพัทยามาวิเคราะห์คา่ สถิตโิ ดยใช้การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
การใช้แนวคิด ทฤษฎี เป็นต้น และน�ำมาสร้างข้อสรุป เพื่อวิเคราะห์และตีความหมาย
ของข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data) เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
เชิงปริมาณ
ผลการศึกษา
การวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองของ
นายกเมืองพัทยาที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านระบบอุปถัมภ์ รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านการสื่อสารทางการเมือง (การจัดเวทีปราศรัย ปัจจัยด้านการแจกเงินหรือสิ่งของ
ปัจจัยด้านตัวบุคคล คุณสมบัติส่วนตัวทางด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์) ปัจจัยด้านนโยบาย
และปัจจัยด้านการบริจาคเงินแก่สาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคม ตามล�ำดับ ซึ่งสามารถ
อธิบายได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนที่ 6 Stepwise Multiple Regression
Analysis ของผู้ที่ได้เข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองและได้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเมืองพัทยา
(การได้รับเลือกตั้ง) ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ ตอนที่ 6 Stepwise Multiple Regression
		 Analysis ของผู้ที่ได้เข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองและได้ด�ำรงต�ำแหน่งนายก
		 เมืองพัทยา (การได้รับเลือกตั้ง)
Model
6
		
		
		
		
		
		

(Constant)
patronage
campaign
money
relation
policy
donation

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
t
B
Std. Error
Beta
-2.540
.517
-4.915
.933
.004
.976
229.558
.032
.007
.021
4.576
-.014
.004
-.013
-3.751
.038
.008
.023
4.629
-.016
.004
-.016
-4.253
.008
.004
.008
2.176

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.030

จากตารางที่ 2 แสดงว่ามีระดับความมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 เมื่อควบคุม
ตัวแปรอื่นให้เป็นค่าคงที่ ตัวแปรทางด้านระบบอุปถัมภ์ การสื่อสารทางการเมือง
(การจัดเวทีปราศรัย) การแจกเงินหรือสิ่งของ ตัวบุคคล (คุณสมบัติส่วนตัวทางด้าน
การมีมนุษย์สัมพันธ์) นโยบาย และการบริจาคเงินแก่สาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคม
มีความสัมพันธ์กบั การได้เข้าสูอ่ ำ� นาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา (การได้รบั เลือกตัง้ )
และถ้าทราบค่าของตัวแปรทั้ง 6 ตัว สามารถคาดคะเนการได้เข้าสู่อ�ำนาจทางการเมือง
ของนายกเมืองพัทยา (การได้รับเลือกตั้ง) จากสมการถดถอยดังนี้
เขตพื้นที่เมืองพัทยา The Entering to the political power = - 2.540 + .933
Patronage + .032 Campaign - .014 Money + .038 Relation - .016 Policy + .008
Donation
เมื่อ The Entering to the political power = การเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมือง
ของนายกเมืองพัทยา (การได้รับเลือกตั้ง)
		 Patronage = ระบบอุปถัมภ์
		 Campaign		 = การสื่อสารทางการเมือง (การจัดเวทีปราศรัย)
		 Money			 = การแจกเงินหรือสิ่งของ
		 Relation		 = ตัวบุคคล (คุณสมบัตสิ ว่ นตัวทางด้านการมีมนุษย์สมั พันธ์)
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		 Policy			 = นโยบาย
		 Donation		 = การบริจาคเงินแก่สาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคม
จากสมการข้างต้น (The Entering to the Political Power) แสดงผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองของนายก
เมืองพัทยา (การได้รับเลือกตั้ง) มีอยู่ 6 ปัจจัย ซึ่งมีความส�ำคัญแตกต่างกัน ลดหลั่น
กันลงมา กล่าวคือปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา
ทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ คือ ระบบอุปถัมภ์ (Patronage) รองลงมาคือ การสือ่ สารทางการเมือง
(การจัดเวทีปราศรัยหรือ Campaign) การแจกเงินหรือสิ่งของ (Money) ตัวบุคคล
(คุณสมบัติส่วนตัวทางด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์หรือ Relation) นโยบาย (Policy) และ
การบริจาคเงินแก่สาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคม (Donation) ตามล�ำดับ
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์แบบรายบุคคลทั้ง 14 คน พบว่า
วิธกี ารเข้าสูอ่ ำ� นาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา มีการใช้วธิ กี ารอุปถัมภ์ การสือ่ สาร
ทางการเมือง การแจกเงินหรือสิง่ ของ ตัวบุคคล นโยบาย และการบริจาคเงินแก่สาธารณะ
เพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองของนายก
เมืองพัทยาจะเชื่อมโยงกับวิธีการใช้ระบบอุปถัมภ์ เช่น เมื่อผู้วิจัยสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ประเด็นการสื่อสารทางการเมืองก็จะได้รับทราบเกี่ยวกับการที่ผู้น�ำชุมชนเป็นผู้มาบอก
ข่าวสารต่างๆ ให้กับชาวบ้าน หรือการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการแจกเงินหรือสิ่งของ
ทีป่ ระชนรูส้ กึ ยินดีถา้ เป็นการแจกของขวัญหรือของก�ำนันในวันส�ำคัญต่างๆ เป็นต้น โดย
ทุกๆ ประเด็นทีไ่ ด้รบั ค�ำสัมภาษณ์คำ� ตอบจะเชือ่ มโยงเกีย่ วกับระบบอุปถัมภ์ไม่มากก็นอ้ ย
นั่นแสดงว่าระบบอุปถัมภ์เป็นวิธีการส�ำคัญอย่างมากในการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมือง
ของนายกเมืองพัทยา จะสังเกตเห็นได้ว่าในพื้นที่ของเมืองพัทยานั้นเป็นพื้นที่ของการ
ผูกขาดอ�ำนาจทางการเมืองท้องถิ่น มีการสร้างเครือข่ายพรรคพวกไว้อย่างหนาแน่น
มีการจัดตั้งกลุ่มการเมือง โดยใช้ชื่อว่า ทีมเรารักษ์พัทยา เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ
ให้กับกลุ่มการเมือง บริบทแวดล้อมโดยรอบของสังคมเป็นไปในลักษณะการอุปถัมภ์
ซึ่งกันและกัน ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่มาอาศัย
อยูใ่ นเขตพืน้ ทีเ่ มืองพัทยาต่างมีความมุง่ หมายทีจ่ ะมาประกอบอาชีพต่างๆมากกว่าทีจ่ ะ
มารับรู้หรือมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นที่ตนเองมาอาศัยอยู่ ซึ่งผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในครั้งนี้มีความสอดคล้องและตรงกับผลการวิจัยเชิงปริมาณอย่างยิ่ง
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สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
การวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองของ
นายกเมืองพัทยาที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านระบบอุปถัมภ์ รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านการสื่อสารทางการเมือง (การจัดเวทีปราศรัย ปัจจัยด้านการแจกเงินหรือสิ่งของ
ปัจจัยด้านตัวบุคคล (คุณสมบัตสิ ว่ นตัวทางด้านการมีมนุษย์สมั พันธ์) ปัจจัยด้านนโยบาย
และปัจจัยด้านการบริจาคเงินแก่สาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคม ตามล�ำดับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์แบบรายบุคคลทั้ง 14 คน พบว่า วิธีการ
เข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา มีการใช้วิธีการอุปถัมภ์ การสื่อสาร
ทางการเมื อ ง การแจกเงิ น หรื อ สิ่ ง ของ ตั ว บุ ค คล นโยบาย และการบริ จ าคเงิ น
แก่สาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมือง
ของนายกเมืองพัทยาจะเชื่อมโยงกับวิธีการใช้ระบบอุปถัมภ์ นั่นแสดงว่าระบบอุปถัมภ์
เป็นวิธกี ารส�ำคัญอย่างมากในการเข้าสูอ่ ำ� นาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา ซึง่ ผล
จากการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้มีความสอดคล้องและตรงกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้พบประเด็นที่น่าสนใจจึงน�ำมาอภิปรายผลดังนี้
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา
พบว่าปัจจัยด้านระบบอุปถัมภ์มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมือง
ของนายกเมืองพัทยา ผู้วิจัยจึงสามารถอภิปรายได้ว่า ระบบอุปถัมภ์เป็นวิธีการส�ำคัญ
อย่างมากในการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา จะสังเกตเห็นได้ว่า
ในพื้ น ที่ ข องเมื อ งพั ท ยานั้ น เป็ น พื้ น ที่ ข องการผู ก ขาดอ� ำ นาจทางการเมื อ งท้ อ งถิ่ น
มีการสร้างเครือข่ายพรรคพวกไว้อย่างหนาแน่น มีการจัดตั้งกลุ่มการเมือง โดยใช้ชื่อว่า
ทีมเรารักษ์พัทยา เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพให้กับกลุ่มการเมือง บริบทแวดล้อม
โดยรอบของสังคมเป็นไปในลักษณะการอุปถัมภ์ซงึ่ กันและกัน ประชาชนขาดการมีสว่ นร่วม
เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่มาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาต่างมีความมุ่งหมาย
ที่จะมาประกอบอาชีพต่างๆ มากกว่าที่จะมารับรู้หรือมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นที่ตนเอง
มาอาศัยอยู่ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตรา สมบัตริ ตั นานันท์ (2557) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง
วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชัน้ กลางในจังหวัดชลบุรี : กรณีศกึ ษากลุม่ นักการเมืองท้องถิน่
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ธนณัฏฐ์ ศรีโอษฐ์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พลวัตรของเครือข่ายอ�ำนาจท้องถิ่น
ในจังหวัดชลบุรี ในยุคของการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น ศิวัช บุญเกิด (2556) ได้ศึกษา
วิจยั เรือ่ ง พัฒนาการเครือข่ายอ�ำนาจท้องถิน่ หลังการเปลีย่ นแปลง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
: กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี พีรภัทร จันทร์พรหม (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โครงสร้าง
อ�ำนาจในชุมชนกับการเมืองท้องถิ่น: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองจินดา
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ลักขณา ภักดีนฤนาถ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิน่ ไทย: ศึกษากรณีความสัมพันธ์ของนักการเมือง
กับผู้น�ำชุมชนในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ฤกษ์ชัย พูลสวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง การสร้างฐานอ�ำนาจทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจในการเมืองระดับท้องถิ่น
ของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลต�ำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต
โดยสรุปงานวิจัยทั้ง 6 เรื่อง พบว่าลักษณะการใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อการเข้าสู่อ�ำนาจ
ทางการเมืองแบ่งแยกได้เป็น 4 ประเด็น 1) การใช้ระบบอุปถัมภ์ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
2)  การปรับเปลีย่ นรูปแบบการใช้เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ตามยุคสมัย 3)  โครงสร้างอ�ำนาจ
ทางการเมืองเป็นแบบเครือญาติ มีการผูกขาดอ�ำนาจทางการเมือง และ 4)  ความสัมพันธ์
เชิงอุปถัมภ์ระหว่างนักการเมืองกับผู้น�ำชุมชน
ข้อเสนอแนะ
1. นักวิจัยควรน�ำผลวิจัยในครั้งนี้ไปขยายขอบเขตการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นในบริบทของท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์
จนน�ำไปสู่การพัฒนาทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
2. นักวิจยั ควรน�ำผลวิจยั ในครัง้ นีไ้ ปขยายขอบเขตการวิจยั ในมิตติ า่ งๆ ของรัฐศาสตร์
ให้คลอบคลุมสังคมไทยหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของโลก เพื่อให้เกิดมุมมองต่างๆ
ที่กว้างมากขึ้น
3. เมื่อใกล้ถึงเวลาการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาควร
จะศึกษาบริบทของท้องถิน่ เมืองพัทยาอีกครัง้ โดยการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าประชาชนต้องการสิ่งใดและ
ไม่ต้องการสิ่งใด ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ทางการเมืองและน�ำไปสู่ชัยชนะ
ในการเลือกตั้ง
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4. ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาควรน�ำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นตัวแบบในการ
เข้าสูอ่ ำ� นาจและการรักษาอ�ำนาจทางการเมือง เพือ่ จะได้เป็นการประเมินผลในเบือ้ งต้น
ก่อนการลงสมัครรับเลือกตั้ง และสามารถที่จะใช้เป็นตัวแบบในการสร้างเสถียรภาพ
ทางการเมืองท้องถิ่นให้มีความมั่นคง
		
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. การท�ำวิจัยครั้งต่อไปควรท�ำวิจัยเรื่องการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วิธีการวิจัยใช้วิธี Mixed Methodology ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
2. การท�ำวิจัยครั้งต่อไปควรท�ำวิจัยเรื่องความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างผู้นำ�
ชุมชนกับนักการเมืองท้องถิ่น วิธีการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) ในพื้นที่ทั่วประเทศไทย
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