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This study aims to focus on the relationship between voting behavior among 
Thailand electorate zone and party-list election 2011. The variables used in this study, 
i.e. demographic, socio-economic, geographic characteristics and past election 
behaviors were used to develop the model to predict Thailand election results. The 
three models namely OLS, spatial lag model and spatial error model were compared. 
The model fit was also investigated through R2 , AIC and BIC. 

The result showed that the spatial error model is the best fitting model and the 
region, land use (urban and agriculture areas), income and past election behaviors were 
highly significant predictor of election result. 

Additionally, the spatial autocorrelation of electoral behaviors was investigated 
using Moran's I and the Local Indicators of Spatial Association (LISA) demonstrated few 
cluster of election result. Two major political parties were uncovered such that the 
majority of people in northern and northeastern regions supports the Puea Thai party 
and the majority of people in the southern of Thailand support the Democrat Party. 
The moderate size political parties, such as the Bhoom Jai Thai Party and the Chat Thai 
Pattana Party, showed small cluster of electorates. 

This study mainly emphasized on analyzing the electorate. Future research, if 
there is the possibility to considered political and psychological variables such as 
popularity and preference among politicians, election boredom, interactions between 
politicians and electors, including local politicians, it will probably make the election 
forecasting more accurately. 
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LPG04 ล าปางเขตที่4 เหนือ 

UTT01 อุตรดิตถ์เขตท่ี1 เหนือ 

UTT02 อุตรดิตถ์เขตท่ี2 เหนือ 

UTT03 อุตรดิตถ์เขตท่ี3 เหนือ 

PRE01 แพร่เขตที่1 เหนือ 

PRE02 แพร่เขตที่2 เหนือ 

PRE03 แพร่เขตที่3 เหนือ 
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NAN01 น่านเขตที่1 เหนือ 

NAN02 น่านเขตที่2 เหนือ 

NAN03 น่านเขตที่3 เหนือ 

PYO01 พะเยาเขตท่ี1 เหนือ 

PYO02 พะเยาเขตท่ี2 เหนือ 

PYO03 พะเยาเขตท่ี3 เหนือ 

CRI01 เชียงรายเขตที่1 เหนือ 

CRI02 เชียงรายเขตที่2 เหนือ 

CRI03 เชียงรายเขตที่3 เหนือ 

CRI04 เชียงรายเขตที่4 เหนือ 

CRI05 เชียงรายเขตที่5 เหนือ 

CRI06 เชียงรายเขตที่6 เหนือ 

CRI07 เชียงรายเขตที่7 เหนือ 

MSN01 แม่ฮ่องสอนเขตท่ี1 เหนือ 

NRT01 นครศรีธรรมราชเขตท่ี1 ใต ้

NRT02 นครศรีธรรมราชเขตท่ี2 ใต ้

NRT03 นครศรีธรรมราชเขตท่ี3 ใต ้

NRT04 นครศรีธรรมราชเขตท่ี4 ใต ้

NRT05 นครศรีธรรมราชเขตท่ี5 ใต ้

NRT06 นครศรีธรรมราชเขตท่ี6 ใต ้

NRT07 นครศรีธรรมราชเขตท่ี7 ใต ้

NRT08 นครศรีธรรมราชเขตท่ี8 ใต ้

NRT09 นครศรีธรรมราชเขตท่ี9 ใต ้

KBI01 กระบี่เขตท่ี1 ใต ้

KBI02 กระบี่เขตท่ี2 ใต ้

KBI03 กระบี่เขตท่ี3 ใต ้
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PNA01 พังงาเขตท่ี1 ใต ้

PKT01 ภูเก็ตเขตที่1 ใต ้

PKT02 ภูเก็ตเขตที่2 ใต ้

SNI01 สุราษฎร์ธานีเขตที่1 ใต ้

SNI02 สุราษฎร์ธานีเขตที่2 ใต ้

SNI03 สุราษฎร์ธานีเขตที่3 ใต ้

SNI04 สุราษฎร์ธานีเขตที่4 ใต ้

SNI05 สุราษฎร์ธานีเขตที่5 ใต ้

SNI06 สุราษฎร์ธานีเขตที่6 ใต ้

RNG01 ระนองเขตท่ี1 ใต ้

CPN01 ชุมพรเขตที่1 ใต ้

CPN02 ชุมพรเขตที่2 ใต ้

CPN03 ชุมพรเขตที่3 ใต ้

SKA01 สงขลาเขตที่1 ใต ้

SKA02 สงขลาเขตที่2 ใต ้

SKA03 สงขลาเขตที่3 ใต ้

SKA04 สงขลาเขตที่4 ใต ้

SKA05 สงขลาเขตที่5 ใต ้

SKA06 สงขลาเขตที่6 ใต ้

SKA07 สงขลาเขตที่7 ใต ้

SKA08 สงขลาเขตที่8 ใต ้

STN01 สตูลเขตท่ี1 ใต ้

STN02 สตูลเขตท่ี2 ใต ้

TRG01 ตรังเขตที่1 ใต ้

TRG02 ตรังเขตที่2 ใต ้

TRG03 ตรังเขตที่3 ใต ้
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TRG04 ตรังเขตที่4 ใต ้

PLG01 พัทลุงเขตที่1 ใต ้

PLG02 พัทลุงเขตที่2 ใต ้

PLG03 พัทลุงเขตที่3 ใต ้

PTN01 ปัตตานีเขตที่1 ใต ้

PTN02 ปัตตานีเขตที่2 ใต ้

PTN03 ปัตตานีเขตที่3 ใต ้

PTN04 ปัตตานีเขตที่4 ใต ้

YLA01 ยะลาเขตท่ี1 ใต ้

YLA02 ยะลาเขตท่ี2 ใต ้

YLA03 ยะลาเขตท่ี3 ใต ้

NWT01 นราธิวาสเขตที่1 ใต ้

NWT02 นราธิวาสเขตที่2 ใต ้

NWT03 นราธิวาสเขตที่3 ใต ้

NWT04 นราธิวาสเขตที่4 ใต ้

BKK01 กรุงเทพมหานครเขตท่ี1 กรุงเทพมหานคร 

BKK02 กรุงเทพมหานครเขตท่ี2 กรุงเทพมหานคร 

BKK03 กรุงเทพมหานครเขตท่ี3 กรุงเทพมหานคร 

BKK04 กรุงเทพมหานครเขตท่ี4 กรุงเทพมหานคร 

BKK05 กรุงเทพมหานครเขตท่ี5 กรุงเทพมหานคร 

BKK06 กรุงเทพมหานครเขตท่ี6 กรุงเทพมหานคร 

BKK07 กรุงเทพมหานครเขตท่ี7 กรุงเทพมหานคร 

BKK08 กรุงเทพมหานครเขตท่ี8 กรุงเทพมหานคร 

BKK09 กรุงเทพมหานครเขตท่ี9 กรุงเทพมหานคร 

BKK10 กรุงเทพมหานครเขตท่ี10 กรุงเทพมหานคร 

BKK11 กรุงเทพมหานครเขตท่ี11 กรุงเทพมหานคร 
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BKK12 กรุงเทพมหานครเขตท่ี12 กรุงเทพมหานคร 

BKK13 กรุงเทพมหานครเขตท่ี13 กรุงเทพมหานคร 

BKK14 กรุงเทพมหานครเขตท่ี14 กรุงเทพมหานคร 

BKK15 กรุงเทพมหานครเขตท่ี15 กรุงเทพมหานคร 

BKK16 กรุงเทพมหานครเขตท่ี16 กรุงเทพมหานคร 

BKK17 กรุงเทพมหานครเขตท่ี17 กรุงเทพมหานคร 

BKK18 กรุงเทพมหานครเขตท่ี18 กรุงเทพมหานคร 

BKK19 กรุงเทพมหานครเขตท่ี19 กรุงเทพมหานคร 

BKK20 กรุงเทพมหานครเขตท่ี20 กรุงเทพมหานคร 

BKK21 กรุงเทพมหานครเขตท่ี21 กรุงเทพมหานคร 

BKK22 กรุงเทพมหานครเขตท่ี22 กรุงเทพมหานคร 

BKK23 กรุงเทพมหานครเขตท่ี23 กรุงเทพมหานคร 

BKK24 กรุงเทพมหานครเขตท่ี24 กรุงเทพมหานคร 

BKK25 กรุงเทพมหานครเขตท่ี25 กรุงเทพมหานคร 

BKK26 กรุงเทพมหานครเขตท่ี26 กรุงเทพมหานคร 

BKK27 กรุงเทพมหานครเขตท่ี27 กรุงเทพมหานคร 

BKK28 กรุงเทพมหานครเขตท่ี28 กรุงเทพมหานคร 

BKK29 กรุงเทพมหานครเขตท่ี29 กรุงเทพมหานคร 

BKK30 กรุงเทพมหานครเขตท่ี30 กรุงเทพมหานคร 

BKK31 กรุงเทพมหานครเขตท่ี31 กรุงเทพมหานคร 

BKK32 กรุงเทพมหานครเขตท่ี32 กรุงเทพมหานคร 

BKK33 กรุงเทพมหานครเขตท่ี33 กรุงเทพมหานคร 

SPK01 สมุทรปราการเขตท่ี1 กลาง 

SPK02 สมุทรปราการเขตท่ี2 กลาง 

SPK03 สมุทรปราการเขตท่ี3 กลาง 

SPK04 สมุทรปราการเขตท่ี4 กลาง 



 ศ 

อักษรย่อ เขตเลือกตั้ง ภูมิภำค 

SPK05 สมุทรปราการเขตท่ี5 กลาง 

SPK06 สมุทรปราการเขตท่ี6 กลาง 

SPK07 สมุทรปราการเขตท่ี7 กลาง 

NBI01 นนทบุรีเขตที่1 กลาง 

NBI02 นนทบุรีเขตที่2 กลาง 

NBI03 นนทบุรีเขตที่3 กลาง 

NBI04 นนทบุรีเขตที่4 กลาง 

NBI05 นนทบุรีเขตที่5 กลาง 

NBI06 นนทบุรีเขตที่6 กลาง 

PTE01 ปทุมธานีเขตที่1 กลาง 

PTE02 ปทุมธานีเขตที่2 กลาง 

PTE03 ปทุมธานีเขตที่3 กลาง 

PTE04 ปทุมธานีเขตที่4 กลาง 

PTE05 ปทุมธานีเขตที่5 กลาง 

PTE06 ปทุมธานีเขตที่6 กลาง 

AYA01 พระนครศรีอยุธยาเขตท่ี1 กลาง 

AYA02 พระนครศรีอยุธยาเขตท่ี2 กลาง 

AYA03 พระนครศรีอยุธยาเขตท่ี3 กลาง 

AYA04 พระนครศรีอยุธยาเขตท่ี4 กลาง 

AYA05 พระนครศรีอยุธยาเขตท่ี5 กลาง 

ATG01 อ่างทองเขตท่ี1 กลาง 

ATG02 อ่างทองเขตท่ี2 กลาง 

LRI01 ลพบุรีเขตที่1 กลาง 

LRI02 ลพบุรีเขตที่2 กลาง 

LRI03 ลพบุรีเขตที่3 กลาง 

LRI04 ลพบุรีเขตที่4 กลาง 
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SBR01 สิงห์บุรีเขตที่1 กลาง 

CNT01 ชัยนาทเขตท่ี1 กลาง 

CNT02 ชัยนาทเขตท่ี2 กลาง 

SRI01 สระบุรีเขตที่1 กลาง 

SRI02 สระบุรีเขตที่2 กลาง 

SRI03 สระบุรีเขตที่3 กลาง 

SRI04 สระบุรีเขตที่4 กลาง 

NSN01 นครสวรรค์เขตที่1 กลาง 

NSN02 นครสวรรค์เขตที่2 กลาง 

NSN03 นครสวรรค์เขตที่3 กลาง 

NSN04 นครสวรรค์เขตที่4 กลาง 

NSN05 นครสวรรค์เขตที่5 กลาง 

NSN06 นครสวรรค์เขตที่6 กลาง 

UTI01 อุทัยธานีเขตที่1 กลาง 

UTI02 อุทัยธานีเขตที่2 กลาง 

KPT01 ก าแพงเพชรเขตที่1 กลาง 

KPT02 ก าแพงเพชรเขตที่2 กลาง 

KPT03 ก าแพงเพชรเขตที่3 กลาง 

KPT04 ก าแพงเพชรเขตที่4 กลาง 

STI01 สุโขทัยเขตที่1 กลาง 

STI02 สุโขทัยเขตที่2 กลาง 

STI03 สุโขทัยเขตที่3 กลาง 

STI04 สุโขทัยเขตที่4 กลาง 

PLK01 พิษณุโลกเขตท่ี1 กลาง 

PLK02 พิษณุโลกเขตท่ี2 กลาง 

PLK03 พิษณุโลกเขตท่ี3 กลาง 
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PLK04 พิษณุโลกเขตท่ี4 กลาง 

PLK05 พิษณุโลกเขตท่ี5 กลาง 

PCK01 พิจิตรเขตที่1 กลาง 

PCK02 พิจิตรเขตที่2 กลาง 

PCK03 พิจิตรเขตที่3 กลาง 

PNB01 เพชรบูรณ์เขตที่1 กลาง 

PNB02 เพชรบูรณ์เขตที่2 กลาง 

PNB03 เพชรบูรณ์เขตที่3 กลาง 

PNB04 เพชรบูรณ์เขตที่4 กลาง 

PNB05 เพชรบูรณ์เขตที่5 กลาง 

PNB06 เพชรบูรณ์เขตที่6 กลาง 

SPB01 สุพรรณบุรีเขตที่1 กลาง 

SPB02 สุพรรณบุรีเขตที่2 กลาง 

SPB03 สุพรรณบุรีเขตที่3 กลาง 

SPB04 สุพรรณบุรีเขตที่4 กลาง 

SPB05 สุพรรณบุรีเขตที่5 กลาง 

NPT01 นครปฐมเขตที่1 กลาง 

NPT02 นครปฐมเขตที่2 กลาง 

NPT03 นครปฐมเขตที่3 กลาง 

NPT04 นครปฐมเขตที่4 กลาง 

NPT05 นครปฐมเขตที่5 กลาง 

SKN01 สมุทรสาครเขตที่1 กลาง 

SKN02 สมุทรสาครเขตที่2 กลาง 

SKN03 สมุทรสาครเขตที่3 กลาง 

SKM01 สมุทรสงครามเขตท่ี1 กลาง 

NYK01 นครนายกเขตที่1 กลาง 
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TAK01 ตากเขตที่1 ตะวันตก 

TAK02 ตากเขตที่2 ตะวันตก 

TAK03 ตากเขตที่3 ตะวันตก 

RBR01 ราชบุรีเขตที่1 ตะวันตก 

RBR02 ราชบุรีเขตที่2 ตะวันตก 

RBR03 ราชบุรีเขตที่3 ตะวันตก 

RBR04 ราชบุรีเขตที่4 ตะวันตก 

RBR05 ราชบุรีเขตที่5 ตะวันตก 

KRI01 กาญจนบุรีเขตที่1 ตะวันตก 

KRI02 กาญจนบุรีเขตที่2 ตะวันตก 

KRI03 กาญจนบุรีเขตที่3 ตะวันตก 

KRI04 กาญจนบุรีเขตที่4 ตะวันตก 

KRI05 กาญจนบุรีเขตที่5 ตะวันตก 

PBI01 เพชรบุรีเขตท่ี1 ตะวันตก 

PBI02 เพชรบุรีเขตท่ี2 ตะวันตก 

PBI03 เพชรบุรีเขตท่ี3 ตะวันตก 

PKN01 ประจวบคีรีขันธ์เขตที่1 ตะวันตก 

PKN02 ประจวบคีรีขันธ์เขตที่2 ตะวันตก 

PKN03 ประจวบคีรีขันธ์เขตที่3 ตะวันตก 

CBI01 ชลบุรีเขตที่1 ตะวันออก 

CBI02 ชลบุรีเขตที่2 ตะวันออก 

CBI03 ชลบุรีเขตที่3 ตะวันออก 

CBI04 ชลบุรีเขตที่4 ตะวันออก 

CBI05 ชลบุรีเขตที่5 ตะวันออก 

CBI06 ชลบุรีเขตที่6 ตะวันออก 

CBI07 ชลบุรีเขตที่7 ตะวันออก 
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CBI08 ชลบุรีเขตที่8 ตะวันออก 

RYG01 ระยองเขตท่ี1 ตะวันออก 

RYG02 ระยองเขตท่ี2 ตะวันออก 

RYG03 ระยองเขตท่ี3 ตะวันออก 

RYG04 ระยองเขตท่ี4 ตะวันออก 

CTI01 จันทบุรีเขตที่1 ตะวันออก 

CTI02 จันทบุรีเขตที่2 ตะวันออก 

CTI03 จันทบุรีเขตที่3 ตะวันออก 

TRT01 ตราดเขตที่1 ตะวันออก 

CCO01 ฉะเชิงเทราเขตท่ี1 ตะวันออก 

CCO02 ฉะเชิงเทราเขตท่ี2 ตะวันออก 

CCO03 ฉะเชิงเทราเขตท่ี3 ตะวันออก 

CCO04 ฉะเชิงเทราเขตท่ี4 ตะวันออก 

PRI01 ปราจีนบุรีเขตที่1 ตะวันออก 

PRI02 ปราจีนบุรีเขตที่2 ตะวันออก 

PRI03 ปราจีนบุรีเขตที่3 ตะวันออก 

SKW01 สระแก้วเขตที่1 ตะวันออก 

SKW02 สระแก้วเขตที่2 ตะวันออก 

SKW03 สระแก้วเขตที่3 ตะวันออก 

NMA01 นครราชสีมาเขตที่1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NMA02 นครราชสีมาเขตที่2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NMA03 นครราชสีมาเขตที่3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NMA04 นครราชสีมาเขตที่4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NMA05 นครราชสีมาเขตที่5 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NMA06 นครราชสีมาเขตที่6 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NMA07 นครราชสีมาเขตที่7 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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NMA08 นครราชสีมาเขตที่8 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NMA09 นครราชสีมาเขตที่9 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NMA10 นครราชสีมาเขตที่10 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NMA11 นครราชสีมาเขตที่11 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NMA12 นครราชสีมาเขตที่12 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NMA13 นครราชสีมาเขตที่13 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NMA14 นครราชสีมาเขตที่14 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NMA15 นครราชสีมาเขตที่15 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

BRM01 บุรีรัมย์เขตท่ี1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

BRM02 บุรีรัมย์เขตท่ี2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

BRM03 บุรีรัมย์เขตท่ี3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

BRM04 บุรีรัมย์เขตท่ี4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

BRM05 บุรีรัมย์เขตท่ี5 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

BRM06 บุรีรัมย์เขตท่ี6 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

BRM07 บุรีรัมย์เขตท่ี7 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

BRM08 บุรีรัมย์เขตท่ี8 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

BRM09 บุรีรัมย์เขตท่ี9 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SRN01 สุรินทร์เขตที่1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SRN02 สุรินทร์เขตที่2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SRN03 สุรินทร์เขตที่3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SRN04 สุรินทร์เขตที่4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SRN05 สุรินทร์เขตที่5 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SRN06 สุรินทร์เขตที่6 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SRN07 สุรินทร์เขตที่7 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SRN08 สุรินทร์เขตที่8 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SSK01 ศรีสะเกษเขตที่1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 



 ฮ 

อักษรย่อ เขตเลือกตั้ง ภูมิภำค 

SSK02 ศรีสะเกษเขตที่2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SSK03 ศรีสะเกษเขตที่3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SSK04 ศรีสะเกษเขตที่4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SSK05 ศรีสะเกษเขตที่5 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SSK06 ศรีสะเกษเขตที่6 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SSK07 ศรีสะเกษเขตที่7 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SSK08 ศรีสะเกษเขตที่8 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UBN01 อุบลราชธานีเขตที่1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UBN02 อุบลราชธานีเขตที่2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UBN03 อุบลราชธานีเขตที่3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UBN04 อุบลราชธานีเขตที่4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UBN05 อุบลราชธานีเขตที่5 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UBN06 อุบลราชธานีเขตที่6 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UBN07 อุบลราชธานีเขตที่7 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UBN08 อุบลราชธานีเขตที่8 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UBN09 อุบลราชธานีเขตที่9 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UBN10 อุบลราชธานีเขตที่10 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UBN11 อุบลราชธานีเขตที่11 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

YST01 ยโสธรเขตที1่ ตะวันออกเฉียงเหนือ 

YST02 ยโสธรเขตที2่ ตะวันออกเฉียงเหนือ 

YST03 ยโสธรเขตที3่ ตะวันออกเฉียงเหนือ 

CPM01 ชัยภูมิเขตที่1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

CPM02 ชัยภูมิเขตที่2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

CPM03 ชัยภูมิเขตที่3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

CPM04 ชัยภูมิเขตที่4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

CPM05 ชัยภูมิเขตที่5 ตะวันออกเฉียงเหนือ 



 กก 

อักษรย่อ เขตเลือกตั้ง ภูมิภำค 

CPM06 ชัยภูมิเขตที่6 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

CPM07 ชัยภูมิเขตที่7 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ACR01 อ านาจเจริญเขตที่1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ACR02 อ านาจเจริญเขตที่2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NBP01 หนองบัวล าภูเขตท่ี1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NBP02 หนองบัวล าภูเขตท่ี2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NBP03 หนองบัวล าภูเขตท่ี3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KKN01 ขอนแก่นเขตที่1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KKN02 ขอนแก่นเขตที่2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KKN03 ขอนแก่นเขตที่3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KKN04 ขอนแก่นเขตที่4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KKN05 ขอนแก่นเขตที่5 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KKN06 ขอนแก่นเขตที่6 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KKN07 ขอนแก่นเขตที่7 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KKN08 ขอนแก่นเขตที่8 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KKN09 ขอนแก่นเขตที่9 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KKN10 ขอนแก่นเขตที่10 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UDN01 อุดรธานีเขตที่1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UDN02 อุดรธานีเขตที่2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UDN03 อุดรธานีเขตที่3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UDN04 อุดรธานีเขตที่4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UDN05 อุดรธานีเขตที่5 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UDN06 อุดรธานีเขตที่6 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UDN07 อุดรธานีเขตที่7 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UDN08 อุดรธานีเขตที่8 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

UDN09 อุดรธานีเขตที่9 ตะวันออกเฉียงเหนือ 



 ขข 

อักษรย่อ เขตเลือกตั้ง ภูมิภำค 

LEI01 เลยเขตท่ี1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

LEI02 เลยเขตท่ี2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

LEI03 เลยเขตท่ี3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

LEI04 เลยเขตท่ี4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NKI01 หนองคายเขตท่ี1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NKI02 หนองคายเขตท่ี2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NKI03 หนองคายเขตท่ี3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

MKM01 มหาสารคามเขตท่ี1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

MKM02 มหาสารคามเขตท่ี2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

MKM03 มหาสารคามเขตท่ี3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

MKM04 มหาสารคามเขตท่ี4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

MKM05 มหาสารคามเขตท่ี5 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

RET01 ร้อยเอ็ดเขตท่ี1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

RET02 ร้อยเอ็ดเขตท่ี2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

RET03 ร้อยเอ็ดเขตท่ี3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

RET04 ร้อยเอ็ดเขตท่ี4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

RET05 ร้อยเอ็ดเขตท่ี5 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

RET06 ร้อยเอ็ดเขตท่ี6 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

RET07 ร้อยเอ็ดเขตท่ี7 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

RET08 ร้อยเอ็ดเขตท่ี8 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KSN01 กาฬสินธุ์เขตที่1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KSN02 กาฬสินธุ์เขตที่2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KSN03 กาฬสินธุ์เขตที่3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KSN04 กาฬสินธุ์เขตที่4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KSN05 กาฬสินธุ์เขตที่5 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

KSN06 กาฬสินธุ์เขตที่6 ตะวันออกเฉียงเหนือ 



 คค 

 

 

อักษรย่อ เขตเลือกตั้ง ภูมิภำค 

SNK01 สกลนครเขตท่ี1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SNK02 สกลนครเขตท่ี2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SNK03 สกลนครเขตท่ี3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SNK04 สกลนครเขตท่ี4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SNK05 สกลนครเขตท่ี5 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SNK06 สกลนครเขตท่ี6 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

SNK07 สกลนครเขตท่ี7 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NPM01 นครพนมเขตท่ี1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NPM02 นครพนมเขตท่ี2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NPM03 นครพนมเขตท่ี3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

NPM04 นครพนมเขตท่ี4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

MDH01 มุกดาหารเขตท่ี1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

MDH02 มุกดาหารเขตท่ี2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

BKN01 บึงกาฬเขตท่ี1 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

BKN02 บึงกาฬเขตท่ี2 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
 

การเลือกตั้ง (Election) เป็นกระบวนการทางการเมืองที่เป็นกิจกรรมทางการเมืองอันแสดง
ถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยด้วยการไปใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งผู้แทนของตน เข้าไปท าหน้าที่ในรัฐสภาและในรัฐบาล เป็นกลไกแสดงออกซึ่งเจตจ านงของ
ประชาชนที่เรียกร้องสนับสนุนให้มีการปฏิบัติจัดท าหรือละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทาง
การเมืองและการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน (กระมล ทองธรรมชาติ, 
2531) 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 มีขึ้น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจ านวนที่นั่งในสภาที่แต่ละพรรคได้ เป็นดังนี้ 
พ.ศ. 2544 มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 69.94 ผลปรากฏว่า พรรคไทยรักไทย ซึ่งเป็นพรรคที่ตั้งใหม่
ในปี 2541 มีที่นั่งในสภาถึง 248 ที่นั่ง และรองลงมาคือพรรคประชาธิปัตย์ มีที่นั่งในสภา 128 ที่นั่ง 
ส่วนที่เหลืออีก 124 ที่นั่ง เป็นของพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่นพรรคชาติไทย พรรค
ความหวังใหม่ เป็นต้น จากทั้งหมด 500 ที่นั่ง การเลือกตั้งครั้งที่ 2 ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540 เกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2548 มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ72.56   ผลปรากฏว่าพรรคไทยรักไทย ได้ที่นั่งในสภาถึง 
375  ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ได้ที่นั่ง 96 ที่นั่ง ส่วนที่เหลืออีก 29 ที่นั่ง เป็นของพรรคการเมืองอ่ืน ๆ 
จากทั้งหมด 500  ที่นั่ง (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556) โดยจากการวิเคราะห์ผลการ
เลือกตั้งพบว่าพรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดที่
อยู่ตอนบนของประเทศ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งของประชาชน
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดที่อยู่ตอนล่างของประเทศ  (Attachai Ueranantasun, 2012)  

การเลือกตั้งครั้งต่อมาเป็นการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2550 ภายใต้การบังคับของรัฐธรรมนูญปี 
2550 มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 480 คน แบ่งเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน 400 คน 
เขตละ 1-3 คน (ข้ึนอยู่กับขนาดประชากรและสถานภาพความเป็นจังหวัด) เป็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
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แบบมีผู้แทนได้มากกว่า 1 คน (Multi-Member District) เช่น บางเขต 2 คน บางเขต 3 คน 
เป็นต้น และแบบสัดส่วน จ านวน 80 คน ซึ่งแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดต่าง ๆ เป็นจ านวน 8 กลุ่ม
จังหวัด (ฐากูร จุลินทร, 2557) ซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวนี้เกิดขึ้นภายหลังจากท่ีพรรคไทยรักไทยถูกยุบ
พรรคและสมาชิกพรรครวมกันตั้งพรรคใหม่ชื่อพรรคพลังประชาชน ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง ร้อยละ 74.52 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคพลังประชาชนได้รับที่นั่งในสภา 233 ที่นั่ง 
พรรคประชาธิปัตย์ได้รับที่นั่งในสภา 165 ที่นั่ง ส่วนที่เหลืออีก 82 ที่นั่งเป็นของพรรคการเมืองขนาด
กลางและขนาดเล็ก ในครั้งนี้พรรคพลังประชาชนเสียคะแนนเสียงจากจังหวัดที่พรรคไทยรักไทยเคย
ชนะ 19 จังหวัดในภาคกลาง ให้กับพรรคประชาธิปัตย์ (Attachai Ueranantasun, 2012) และการ
เลือกตั้งครั้งต่อมาเกิดขึ้นหลังจากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในพ.ศ. 2554 โดยมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 375 คน จากเดิม 400 คน และได้กลับไปใช้ระบบการเลือกตั้ ง
เช่นเดียวกับพ.ศ. 2540 เป็นระบบที่มีผู้ชนะเลือกตั้งคือผู้ได้คะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้แทนได้
เพียง 1 คน หรือเขตละคน (Single-Member District) และเพ่ิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
สัดส่วนเป็น 125 คน จากเดิม 80 คน นอกจากนี้ยังมีการกลับมาใช้ชื่อเดิมเช่นเดียวกับพ.ศ.2540 คือ 
แบบสัดส่วนเป็นแบบบัญชีรายชื่อ (ฐากูร จุลินทร, 2557) ในพ.ศ. 2554 มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ
75.03 ผลปรากฏว่าพรรคเพ่ือไทย (หลังจากพรรคพลังประชาชนถูกยุบ สมาชิกพรรคได้รวมกันจัดตั้ง
พรรคใหม่) ได้รับที่นั่งในสภา จ านวน 265 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ได้รับที่นั่งในสภา จ านวน 159  
ที่นั่ง พรรคภูมิใจไทย 34 ที่นั่ง และพรรคชาติไทยพัฒนา 19 ที่นั่ง ส่วนที่เหลืออีก 23 ที่นั่งเป็นของ
พรรคอื่น ๆ จากทั้งหมด 500 ที่นั่ง  ซึ่งในครั้งนี้พรรคเพ่ือไทยกลับมามีคะแนนโดยรวมสูงขึ้น  

การเลือกตั้งปี 2554 ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นปีล่าสุดของการได้มาซึ่งรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้ง แม้ว่าภายหลังการเลือกตั้งจะเกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกของประชาชนในชาติ
จนน าไปสู่ การยุบสภาผู้ แทนราษฎร ใน เดือนธันวาคม 2556 และก าหนดการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แต่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบส่งผลให้ไม่
สามารถจัดการเลือกตั้งได้ในบางจังหวัด ซึ่งต่อมาเดือนมีนาคม ในปีเดียวกันนั้นศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยให้การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นโมฆะ และปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของคณะ
รัฐบาลทหาร ซึ่งเป็นคณะรัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยุติความขัดแย้งของบ้านเมืองในขณะนั้น  

การศึกษาการเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้ง รวมถึงพฤติกรรมของการเลือกตั้งของประชาชนจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นวิธีการที่ถ่ายทอดความพึงพอใจของประชาชนต่อ
พรรคการเมืองหรือตัวผู้สมัครที่ชื่นชอบออกมาเป็นคะแนนเสียง ซึ่งจะส่งผลต่อจ านวนที่นั่งในสภาที่
พรรคการเมืองต่าง ๆ จะได้รับ (พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์, 2554) แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจในการศึกษา



 3 

ผลการเลือกตั้ง ก็คือ การอธิบายความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ระหว่างปรากฏการณ์ทางการเมือง ซึ่งก็คือ
การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง และการกระจายของผลการเลือกตั้งเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะถูกน ามาแสดง
โดยแผนที่ การกระจายหรือการกระจุกตัวบนพื้นที่ที่ปรากฏบนแผนที่นั้นจะแสดงให้เห็นอย่างแน่ชัดถึง
พฤติกรรมการเลือกตั้งในพ้ืนที่หนึ่งๆว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ไม่ใช่เพียงแต่ผลคะแนนของการเลือกตั้ง
เท่านั้นที่จะปรากฏบนแผนที่ แต่จ านวนคะแนนเสียงนั้นยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดท่วงทีที่มีต่อการ
เลือกตั้ง การยอมรับหรือมีอคติต่อพรรคการเมืองหรือปรากฏการณ์ทางการเมืองอีกด้วย (สุพรรณี ชโล
ธร, 2538) การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเลือกตั้งของไทยในพ.ศ. 2548, 2550 และ 2554 ซึ่ง
ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์คะแนนจากการเลือกตั้งลงบนแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic map) เพ่ือดู
การกระจายของคะแนนการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ โดยได้ใช้การลงจุดในแผนที่และ
แสดงสีของจุดเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ชนะจากพรรคต่าง ๆ ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ผลการศึกษา แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงผลคะแนนการเลือกตั้งในทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทางเหนือ ทางตะวันตกและ
ทางตอนใต้ของประเทศ ที่แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นระหว่างสองพรรคการเมืองใหญ่ 
(Attachai Ueranantasun, 2012)  

อย่างไรก็ตามในมุมมองของการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายนั้นมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นร่วมด้วย เนื่องจากในบริบทเชิงพ้ืนที่นั้น
ย่อมมีความแตกต่างกันไปโดยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรมประเพณี  
เชื้อชาติศาสนา รวมไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งด้วย 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมทางการเมือง จากการรวบรวมข้อค้นพบใน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งที่ผ่านมา พบว่าภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน 
ทั้งในเรื่องการศึกษา รายได้ เขตที่อยู่อาศัย (เมือง ชนบท) โดยผลการวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่พบว่า
ปัจจัยเหล่านี้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมดี การศึกษาสูง และอาศัยอยู่ ในเขตเมือง จะให้ความสนใจต่อการเลือกตั้งน้อยกว่ากลุ่มคนที่
อาศัยอยู่ในชนบท ที่มีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจและการศึกษาต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมดี การศึกษาสูง และอาศัยอยู่ในเขตเมืองจะมีการตัดสินใจทางการเมืองที่มี
เหตุผลมากกว่าและออกไปลงคะแนนด้วยจิตส านึกทางการเมืองที่สูงกว่า นอกจากนี้ยังพบความ
แตกต่างของทัศนคติทางการเมืองที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคของไทยด้วย (สติธร ธนานิธิโชติ, 
2550)  

รายงานการวิเคราะห์การเลือกตั้งใน 36 ประเทศทั่วโลก ที่ได้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
รายได้ที่มีผลต่อการเลือกตั้งระดับประเทศ พบว่ากลุ่มคนที่มีรายได้มากหรือคนรวยจะมีแนวโน้มที่จะ
เลือกพรรคสังคมนิยม (conservative party) มากกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ต่ าหรือคนจน เช่นเดียวกับ
การศึกษารายได้ (income) กับผลของการเลือกตั้งของแต่ละรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รายงาน
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ว่ารายได้มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีรายได้สูงหรือคนรวยมีแนวโน้มที่
จะเลือกพรรครีพับบลิกัน (Republican) ส่วนคนที่มีรายได้ต่ าหรือคนจนมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรค 
เดโมแคตร (Democrats) ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังพบอีกว่า
เชื้อชาติ และศาสนาก็มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วย (Gelman, 2010) 

การศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกตั้งระดับบุคคล ซึ่งอาจ  
ท าให้ไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดหากเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม การศึกษานี้จึงได้วิเคราะห์เป็นราย
เขตเลือกตั้งเพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงในเขตเลือกตั้งและระหว่างเขตเลือกตั้งที่อยู่ในละแวก
เดียวกันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เขตเลือกตั้งที่มีลักษณะของประชากรแบบไหนถึงจะเลือกพรรคเพ่ือ
ไทย พรรคประชาธิปัตย์ หรือพรรคอ่ืน ๆ หรือเขตเลือกตั้งใดที่ท าบัตรเสีย และไม่ไปเลือกตั้งท าให้ได้
ทราบถึงภาพรวมในระดับเขตเลือกตั้งหรือในระดับที่ใหญ่กว่า ที่จะน าไปพยากรณ์ต่อได้ว่าเขตเลือกตั้ง
ที่มีลักษณะแบบไหนจะเลือกหรือไม่เลือกพรรคใด และเขตเลือกตั้งที่อยู่ติดกันมีแนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมการเลือกตั้งไปในทางเดียวกันหรือไม่ อย่างไร 

ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในปี (ส.ส.)  
ในปี 2554 จึงพิจารณาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกตั้งคือ ตัวแปรประชากร ตัวแปรเศรษฐกิจ
และสังคม ตัวแปรภูมิศาสตร์ ผลการเลือกตั้งในอดีต (ผลการเลือกตั้งในปี 2548 และ 2550) โดย
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านต่าง ๆ กับผลการเลือกตั้งที่พิจารณาและไม่ได้พิจารณา
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการกระจายเชิงพ้ืนที่ของผลการเลือกตั้งในปี 2554 โดย
ใช้สถิติ  Moran’s I และหารูปแบบการกระจายเชิงพ้ืนที่ โดยใช้  Local Indicators of Spatial 
Association (LISA)  และสร้างแบบจ าลองการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพ้ืนที่  (Spatial Regression 
Model) เพ่ือพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Autocorrelation) ของผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในปี 2554 

2) เพ่ือวิเคราะห์ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่วไป ในปี 2554 และสร้างตัวแบบเพ่ือพยากรณ์ผลการเลือกตั้งโดย Spatial 
regression model 

3) เพ่ือเปรียบเทียบความเหมาะสมของแบบจ าลองผลการเลือกตั้งของไทยที่พิจารณาและ
ไม่ได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

ผลการศึกษานี้จะช่วยให้เข้าใจถึงการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง ซึ่งอาจจะน าไปสู่การท าความเข้าใจต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งในแง่ของความรู้สึกนึกคิด 
ปัจจัยหรือเหตุผลที่ขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยการมองผ่านสภาพ
สังคมเศรษฐกิจ ประชากร และภูมิศาสตร์ เนื่องจากคุณลักษณะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละพ้ืนที่จะ
สะท้อนให้เห็นรูปแบบการลงคะแนนได้ และอาจจะอนุมานต่อได้ว่าการตัดสินใจลงคะแนนนั้นแท้จริง
แล้วมีที่มาอย่างไร  
 การได้รับรู้ถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้  จะน าไปสู่การวางแผนการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ความส าคัญของการเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มได้อย่าง
ถูกต้อง เพ่ือท าให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกตั้ง รวมไปถึงการวางแผนการ
เลือกตั้ง การก าหนดเขตการเลือกตั้ง หรือมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การเลือกตั้งผู้ที่จะเข้ามาบริหาร
ประเทศนั้นมาจากการเลือกตั้งอันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้ตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ ในแง่ของพรรคการเมืองอาจใช้ประโยชน์จากการศึกษาโดย
การก าหนดนโยบายของพรรคเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้ 
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บทที่ 2  
แนวคิด/ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษานี้ได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความหมายของการเลือกตั้ง 
หลักการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง 
เพ่ือเข้าใจถึงแรงจูงใจหรือเหตุผลความรู้สึกนึกคิดที่เป็นแรงผลักให้เกิดพฤติกรรมการลงคะแนน 
ประกอบด้วยทฤษฎีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย ทฤษฎีการ
แพร่กระจายนวัตกรรม แนวคิดเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การเมือง แนวคิดด้านการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ยังได้มีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยประชากร เศรษฐกิจและ
สังคม ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ และทางด้านพฤติกรรมการเลือกตั้งในปีก่อนหน้า เพื่อเป็นแนวทางใน
การหาข้อสรุปถึงการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการเลือกตั้ง 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
 

การเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตย การศึกษาการเลือกตั้ง
จ าเป็นต้องเข้าใจความหมายของการเลือกตั้ง และท่ีมาของ ส.ส. ดังนี้ 

 
2.1.1 ควำมหมำยของกำรเลือกตั้ง 

 
การเลือกตั้ง (Election) เป็นเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยเพราะการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ
ในอันที่จะมอบความไว้วางใจในตัวแทนของปวงชนไปใช้อ านาจแทนตน การออกเสียงเลือกตั้งเป็น
สิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยอันจะเห็นได้เด่นชัดจากบทบัญญัติข้อ 
21(1) แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) สรุป
ใจความส าคัญได้ว่า “เจตจ านงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐานแห่งอ านาจของรัฐบาลผู้ปกครอง
เจตจ านงดังกล่าวต้องแสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามก าหนดเวลาด้วย 
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การลงคะแนนเสียงของชายหญิง โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเท่ากันและกระท าเป็นการลับ

ด้วยวิธีการอ่ืนใดที่จะรับประกันในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นไปโดยเสรี” (กระมล ทองธรรมชาติ

, 2531) 

 
2.1.2 ที่มำของ ส.ส. ปี 2554 
 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554 (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 13 ก หน้า 7 วันที่ 4 มีนาคม 2554) ก าหนดให้ ส.ส. มีจ านวน 
500 คน มาจากการเลือกตั้ง 2 แบบ ได้แก่ ส.ส.แบบแบ่งเขต จ านวน 375 คน และ ส.ส.แบบบัญชี
รายชื่อ จ านวน 125 คน 

ส.ส.แบบแบ่งเขต คือ ส.ส. ที่มาจากเขตเลือกตั้งโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งประเทศออกเป็น 
375 เขต เกิดจากการค านวณราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ที่ประกาศปีสุดท้าย
ก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจ านวน ส.ส. 375 คน เช่น ราษฎรทั้งประเทศ จ านวน 63 ,878,267 
ล้านคน หารด้วย 375 ก็จะได้ค่าเฉลี่ยราษฎร 170 ,342 คน ต่อ ส.ส. 1 คน หลักการนี้มาจากเหตุผล
ที่ว่า แต่ละเขตเลือกตั้งควรมี ส.ส. จ านวนเท่าเทียมกันโดยประชาชนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน มี
ความเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใด หรือจะยากดีมีจน เป็นชาวไร่ ชาวนา หรือเศรษฐี
ก็มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตให้ท าเครื่องหมาย x กากบาทเลือกได้
เพียงหมายเลขเดียวหรือเบอร์เดียว ดังที่เรียกว่า “เขตเดียว เบอร์เดียว” 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ คือ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อ โดยพรรคการเมืองที่
ส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจะจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้เพียงบัญชีเดียว เรียงล าดับจ านวนไม่
เกิน 125 รายชื่อ รายชื่อใครจะอยู่ล าดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคจะด าเนินการ การเลือกตั้งแบบนี้
ถือประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง หมายถึงท้ังประเทศ จะมีผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อชุดเดียวกัน 
การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ให้ท าเครื่องหมาย กากบาท (X) เลือกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียว ได้เพียงหมายเลขเดียว หรือเบอร์เดียว นั่นก็หมายถึงผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ตัดสินใจ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในสังกัดของพรรคการเมืองที่ชื่นชอบนั่นเอง ส่วนที่ว่าพรรค
ใดจะได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจ านวนเท่าใดก็ขึ้นกับว่าพรรคนั้น ๆ จะได้รับคะแนนเป็นจ านวนมาก
น้อยเท่าใด โดยผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งต้องมาจากบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับจนกว่าจะครบจ านวน ส.ส.
แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับ (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2554a) 
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2.1.3 ที่มำของ ส.ส. ปี 2560 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 

134 ตอนที่ 40 ก หน้า 22-30 วันที่ 6 เมษายน 2560 ส.ส. ก าหนดให้มีจ านวน 500 คน มาจากการ
เลือกตั้ง 2 แบบ ได้แก่ 

ส.ส. แบบแบ่งเขต มีจ านวน 350 คน คือ ส.ส. ที่มาจากเขตเลือกตั้งโดยการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ทั่วประเทศออกเป็น 350 เขต ในแต่ละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ได้ 1 คน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมี
คะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ส. 

ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ มีจ านวน 150 คน โดยพรรคการเมืองจะต้องจัดท าบัญชีรายชื่อพรรค
ละหนึ่งบัญชี ซึ่งรายชื่อไม่ซ้ ากับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ส่งให้กรรมการการเลือกตั้ง
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ส.ส. มีวาระ 4 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่า
ด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งหรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้
สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ท าให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคนให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเลือกตั้ง 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง เป็นการทบทวนถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนถึงความรู้สึกนึก
คิดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากทฤษฎีที่อธิบายทางจิตวิทยาซึ่งเป็นพ้ืนฐานทั่วไปของมนุษย์ เพ่ือน ามาใช้
เป็นเหตุผลในการอธิบายการเกิดพฤติกรรมการเลือกตั้ง 
 
2.2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 
การศึกษานี้ ได้ศึกษาทฤษฎีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คือ ทฤษฎีปัจจัยตัวก าหนด 

(Deterministic Theory)  ทฤษฎีความส านึกเชิงเหตุผล (Consciously Rational Theory) และ
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา เช่น ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) 

1) ทฤษฎีปัจจัยตัวก าหนด (Deterministic Theory) 
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ทฤษฎีปัจจัยตัวก าหนดมีแนวคิดว่าปัจจัยด้านสถานภาพทางสังคมเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทฤษฎีดังกล่าวเสนอว่าปัจจัยด้านสถานภาพทางสังคมอันเป็นภูมิหลังของ
บุคคลทั้งในระดับกว้างและลึกลงมา มีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดพ้ืนฐานว่า ปัจจัยทางสังคมได้แก่ ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ 
การศึกษา และที่อยู่อาศัย เป็นตัวก าหนดที่ส าคัญของพฤติกรรมการเมือง ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของบุคคล โดยเชื่อว่า บุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม
เหมือนกัน มักจะได้รับประสบการณ์และการอบรมกล่อมเกลาที่คล้ายคลึงกัน เพราะฉะนั้นจึงมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าคล้ายคลึงกัน ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่อยู่ในสถานภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมแตกต่างกันจะถูกหล่อหลอมโดยประสบการณ์ให้มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ แรงจูงใจและความรู้สึก
นึกคิดที่แตกต่างกัน ดังนั้น บุคคลจะแสดงออกในแบบแผนที่แตกต่างกัน (ฑิตยา สุวรรณะชฏ, 2527) 

แนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการเมืองโดย
สามารถใช้เป็นค าตอบส าหรับความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกตั้งได้ในระดับหนึ่ง แนวความคิดนี้
สามารถอธิบายถึงความแตกต่างของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งว่า คนกลุ่มใดตัดสินใจลงคะแนนเสียง
เพ่ือเป้าหมายใดหรือเพ่ือผลประโยชน์อะไร  

2) ทฤษฎีความส านึกเชิงเหตุผล (Consciously Rational Theory) 

ทฤษฎีนี้เป็นตัวแบบหนึ่งของการน าแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์มาอธิบายเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของบุคคล ซึ่งก็เป็นมุมมองหนึ่งที่น ามาใช้วิเคราะห์สาเหตุการตัดสินใจ
เลือกตั้งและได้รับความนิยมเป็นอันมาก ทฤษฎีความส านึกเชิงเหตุผลเป็นแนวการศึกษาที่ให้
ความส าคัญกับการบริหารการเลือกตั้งทั้งตัวผู้รับสมัครเลือกตั้ง พรรคการเมือง การรณรงค์หาเสียง 
นโยบายของพรรค การแจกจ่ายสิ่งของอันรวมถึงการใช้เงินในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส านึกตรึกตรองของผู้ไปใช้สิทธิ (สุจิต บุญบงการ & พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2527) 

งานที่ส าคัญด้านนี้ได้แก่ “The Economic Theory of Democracy” ของดาวน์ (Anthony 
Downs) ปรัชญา เวสารัชช์ ได้อธิบายแนวคิดทฤษฎีของดาวน์ไว้ในงานเขียนเรื่อง “การศึกษา
รัฐศาสตร์ แนวทางการตัดสินใจ และทฤษฎีเกม” ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไปลงคะแนนเสียงถ้า
ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่า ซึ่งเป็นการใช้แนวคิดว่าด้วยความชอบด้วยเหตุผลของมนุษย์เศรษฐกิจ 
(economic man) มาใช้ในการตัดสินใจทางการเมือง ส่วนกรณีการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
นั้น เป้าหมายในการตัดสินใจของแต่ละคนคือเป้าหมายทางการเมือง โดยไม่สนใจอารมณ์หรือค่านิยม
ส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องเป้าหมายทางการเมือง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรณีเช่นนี้จึงเป็นมนุษย์การเมือง (political 
man) โดยดาวนส์ ได้ตั้งข้อสมมติฐานว่า มนุษย์การเมืองและพลเมืองธรรมดาที่มีเหตุผล ซึ่งพิจารณา
จากสถานการณ์ทุกสถานการณ์จะดูที่ผลที่พึงจะได้และจะเสีย ทั้งนี้โดยเล็งเห็นเป้าหมายที่การเมืองคือ
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การจัดรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับความต้องการของเขามากที่สุดดังนั้น ในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ละคนจะปฏิบัติตนอย่างสมเหตุสมผลในการแสวงหาเป้าหมายทางการ
เมืองเฉพาะตนคือคดิค านวณ โดยยึดค่านิยมของตนเป็นด้านหลัก (ปรัชญา เวสารัชช์, 2527)  

เช่นเดียวกับการศึกษาเกี่ยวกับภาพในความคิด (Stereotype) ของประชาชน พบว่าการ
เลือกตั้งของคนในสังคมเมืองมีฐานคิดที่ซับซ้อน เช่นมีการพิจารณาจากนโยบายที่จะท าให้ตนเองได้
ประโยชน์สูงสุด คนในสังคมชนบทเน้นเรื่องบุญคุณสายสัมพันธ์ และระบบอุปถัมภ์ (Patronage 
system) อันเป็นสิ่งที่มีดั้งเดิมมาในสังคมเกษตรกรรม การเลือกตั้งเป็นการหาตัวแทนซึ่งน ามาสู่
อรรถประโยชน์สูงสุดของคนชนบทตามแนวคิดของดาวนส์ (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และคณะ, 2559) 
โดยที่แนวคิดของดาวนส์มองว่าการเลือกตั้งเป็นการแข่งขันของพรรคการเมือง หัวใจส าคัญของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยคือประชาชน ซึ่งอาจใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นวิธีการที่จะสร้างประโยชน์
ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ของตนให้มากที่สุด ดาวนส์ให้ความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งว่า
ทางเลือกของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง คือการค านวณว่า ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ที่มีแนวโน้มจะน า
ประโยชน์สูงสุดมาให้แก่ผู้ออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งพิจารณาจากสถานการณ์ทุกสถานการณ์จะดูที่ผลที่พึง
จะได้และจะเสีย ทั้งนี้โดยเล็งเห็นเป้าหมายที่การจัดรัฐบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของตนมาก
ที่สุด ดังนั้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ละคนจะปฏิบัติตนอย่างมีเหตุสมผลในการแสวงหา
เป้าหมายทางการเมืองเฉพาะตนคือคิดค านวณถึงผลประโยชน์ที่ได้เป็นหลัก (Downs, 1957) 

3) ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory)  
ทฤษฎีทางสังคมวิทยานี้จะอธิบายถึง กระบวนการเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกห้อมล้อมด้วย
บรรยากาศทางการเมืองที่ประกอบไปด้วยหน่วยต่าง ๆ ของสังคม ตั้งแต่เด็กจนโต เช่น ครอบครัว 
เพ่ือน และสื่อมวลชน ซึ่งอาจท าให้เกิดการกล่อมเกลาทางการเมืองและเกิดพฤติกรรมคล้อยตามได้ 

การขัดเกลาทางการเมือง (Political socialization) คือการถ่ายทอดวัฒนธรรม ค่านิยมและ
บรรทัดฐานของคนรุ่นใหม่ตามที่สังคมก าหนด (Almond & Verba, 1963) กระบวนการนี้น ามาซึ่ง
วัฒนธรรมทางการเมืองแก่ประชาชน โดยถ่ายทอดวัฒนธรรม ค่านิยม บรรทัดฐาน ทางการเมือง จาก
รุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงค่านิยมในแบบแผนของวัฒนธรรม
ทางการเมืองให้แตกต่างไปจากวัฒนธรรมทางการเมืองเดิม การกล่อมเกลาทางการเมืองนั้นสามารถ
เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาและตลอดชีวิต และยังมีลักษณะคล้ายคลึงกับอิทธิพลที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ 

ครอบครัวเป็นตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคมและเป็นปัจจัยในการลงคะแนนเสียง 
ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความผูกพันกันมากที่สุด ซึ่งมีอิทธิพลต่อการออกเสียงลงคะแนน คนใน
ครอบครัวเดียวกันมักจะออกเสียงคล้ายคลึงกันมาก (Glass, Bengtson, & Dunham, 1986)



 11 

ครอบครัวนี้ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็กที่มีอิทธิพลต่อการวางพ้ืนฐานแรกเริ่มของ
แนวความคิดทางการเมือง รวมทั้งการที่จะเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งด้วย 

เพ่ือนเป็นปัจจัยส าคัญในการการขัดเกลาทางการเมือง โดยผ่านการสนทนาในกลุ่มของเพ่ือน 
โดยปกติแล้วความคิดเห็นทางการเมืองที่เด่น ๆ จะถูกจดจ าและถูกถ่ายทอดออกไป 

สื่อ ตามทฤษฎีทางสังคมวิทยาสื่อส่วนใหญ่มีส่วนเสริมสร้างทัศนคติทางสังคมในการหาเสียง 
ดังนั้นจึงถือว่าสื่อมีอิทธิพลในการตัดสินใจของประชาชนว่าพวกเขาจะเลือกและไม่เลือกใคร  
 
2.2.2 ทฤษฎีสองนครำประชำธิปไตย  

 
ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยระหว่าง

ปี 2533-2536 โดยได้ตั้งข้อสังเกตถึงความแตกต่างของสองพฤติกรรม สองความคิด สองความ
ต้องการของชาวนาชาวไร่ภาคชนบทและชนชั้นกลางชาวเมืองว่า เป็นเพราะเกษตรกรชาวนาชาวไร่ใน
ภาคชนบทเป็นได้เพียง “ฐานเสียง” โดยมองว่าการเลือกตั้งในชนบทเป็นการเมืองแบบอุปถัมภ์ ผู้มี
สิทธิ์มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และเลือกตั้งตามผู้น า หรือบุคคลที่ตนนับถือ และเป็น “ผู้ตั้ง”รัฐบาลโดย
อาศัยคะแนนเสียงอันท่วมท้นในการเลือกตั้ง ขณะที่ชนชั้นกลางเป็น “ฐานนโยบาย” และมักจะเป็น 
“ผู้ล้ม” รัฐบาล โดยการวิพากษ์วิจารณ์ และก่อกระแสกดดัน ประท้วงขับไล่รัฐบาล สิ่งส าคัญท่ีสุดที่ท า
ให้ประชาธิปไตยไทยไม่ลงตัวนั้นเป็นเพราะทุกวันนี้ ชนชั้นกลางและชาวนาชาวไร่มองประชาธิปไตยไม่
เหมือนกัน จนเกิดเป็นความขัดแย้งและไม่ยอมรับกัน น าไปสู่เผด็จการที่ล้าหลังกับประชาธิปไตยที่ขาด
ความชอบธรรม คนชั้นกลางมองประชาธิปไตยอยู่บนพ้ืนฐานของความชอบธรรม ต้องค านึงถึง
นโยบาย และอุดมการณ์ของผู้สมัคร และความสามารถของคนที่จะมาบริหารประเทศ และการได้มา
ซึ่งรัฐบาลไม่ควรมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ส่วนชาวชนบทเห็นว่าเลือกตั้งเป็น
เครื่องมือในการต่อรองของตนเองกับผู้มีอ านาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และจะสนับสนุนผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใดต้องเป็นผู้ที่มีบุญคุณ รวมถึงการคาดหวังว่าจะสามารถพ่ึงพิงได้ในอนาคตด้วย  

การแก้ปัญหานี้คือท าอย่างไรชนชั้นกลางจึงไม่เพียงแต่ “ล้ม” รัฐบาลได้ หากแต่สามารถ 
“ตั้ง” รัฐบาลได้ด้วย เพื่อให้ชนชั้นกลางไม่เป็นเพียง “ฐานนโยบาย” หากเป็น “ฐานเสียง” ของพรรค
การเมืองได้ด้วย โดยให้คนชนชั้นกลางได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อส านึกถึงความเป็นเจ้าของ
ประชาธิปไตยร่วมกัน และสร้างคนชนบทให้เป็นฐานนโยบาย คือท าให้เกษตรกรชาวนาชาวไร่ไม่
เพียงแต่ “ตั้ง” รัฐบาลได้ หากสามารถ“ควบคุม” และ “ถอดถอน” รัฐบาลนั้นได้เช่นกัน ปัจจุบันชน
ชั้นกลางมองว่าชาวบ้านในชนบทมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองแบบระบบอุปถัมภ์ และลงคะแนน
ตามค าชี้น าของหัวคะแนน หรือผู้คนที่ตนนับถือ (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2556)  
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แนวคิดท่ีว่าคนชนบทขายเสียงให้กับนักการเมืองนั้น กลายเป็นวาทกรรมที่ชาวบ้านถูกมองว่า
เป็นตัวการปัญหาของการสร้างประชาธิปไตย ประจักษ์ ก้องกีรติ ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ
คนชนชั้นกลาง คนชนชั้นสูง และคนชนบท ไว้ดังนี้ คนชั้นกลางและชนชั้นสูงมีทัศนคติด้านลบต่อ 
“ระบอบประชาธิปไตย” ท าให้เกิด “วาทกรรมโง่ จน เจ็บ”ท าให้ชาวบ้านเป็นผู้ร้ายในระบอบ
ประชาธิปไตย คือ "คนชนบทที่โง่ จน เจ็บ" สมรู้ร่วมคิดกับนักการเมืองในการก่ออาชญากรรมที่
เรียกว่า การ "ซื้อสิทธิ ขายเสียง" ท าให้การเมืองไทยเต็มไปด้วยการคอร์รัปชั่นและไร้ซึ่งศีล ธรรม ใน
ขณะเดียวกันกลุ่มคนที่เรียกว่า “คนดี” ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง มีการศึกษาสูง และฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่า มองว่าการเลือกตั้งไม่ส าคัญ เพราะการเลือกตั้งเป็นเพียงการซื้อสิทธิ์ขาย
เสียงของคนบ้านนอกที่มีการศึกษาต่ ากับนักการเมือง คนที่อาศัยอยู่ ในเมืองจึงมองว่ารัฐบาลไม่
จ าเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งเพียงทางเดียว หากแต่จะเป็นใครก็ได้ที่เป็นคนดีเพ่ือเข้ามาบริหาร
ประเทศ  

ทั้งนี้ ประจักษ์ ก้องกีรติ ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งไว้ว่าท าอย่างไร
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของไทยควรจะหลุดไปจากกรอบแนวคิดที่ว่าคนบ้านนอกเป็นผู้ร้ายนี้
เสียที และการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งนั้นควรเพ่ิมวิธีการศึกษาทางด้านมนุษยวิทยาว่าด้วยการ
เลือกตั้ง เพ่ือจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนชนบทมากยิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ประจักษ์ ก้องกีรติ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยไว้ว่า ทฤษฎี
ดังกล่าวนี้ส าหรับ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ซึ่งเป็นเจ้าของนั้น เห็นว่าปัญหาเรื่องการเลือกตั้งนี้เป็น
ช่องว่างระหว่างเศรษฐกิจของเมืองและชนบท กล่าวคือควรมองปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในแง่ของ
เศรษฐกิจมากกว่ามองในแง่ของศีลธรรม นั่นคือคนชนบทไม่ได้เลือกใครหรือพรรคใดเพียงเพราะได้รับ
เงิน แต่ก็ไม่ปฏิเสธที่จะไม่รับเงิน หากแต่เขายังได้ค านึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวที่ผู้สมัครจะน ามา
ให้แก่ตนและชุมชนอีกด้วย (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2555) 

เนื่องด้วยปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ในยุคที่
ประชาชนแทบทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเสรี จึงมีผู้ศึกษาถึงพฤติกรรมการลงคะแนนโดย
ใช้ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมกันมากขึ้นและงานหลายๆชิ้นได้ค้นพบว่าไม่เพียงแต่ความเป็นเมือง
หรือชนบทเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หากแต่กระบวนการตัดสินใจของ
ประชาชนอาจมีความซับซ้อนไปกว่านั้น งานวิจัยเกี่ยวกับการเมืองในชนบทให้ความเห็นว่าการ
เลือกตั้งของคนชนบทเป็นการคิดค านวณเรื่องผลประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจในการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งแสดงออกผ่านความสนใจที่มากขึ้นในเรื่องสวัสดิการหรือประโยชน์ที่ตนจะได้รับจาก
นโยบายของพรรคการเมือง และการออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพ่ือ
เลือกผู้แทนมาท างานตามที่ตนเองคาดหวัง (จักรกริช สังขมณี, 2554) และการศึกษาภาพในความคิด
ของคนไทยที่มีต่อกลุ่มการเมืองที่ต่างกัน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับพรรคการเมือง
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เป็นไปแบบระบบอุปถัมภ์ โดยชาวบ้านมองนักการเมืองว่าใจถึง พ่ึงได้  เรียกมาใช้ได้ ท าให้ชาวบ้านมี
ความพึงพอใจ มีความรู้สึกว่าสามารถเข้าถึง และมีอ านาจในการต่อรอง และรู้สึกว่ามีที่พ่ึง ท าให้ระบบ
อุปถัมภ์หรือระบบเกื้อหนุนนี้เกิดพลังที่ท าให้ชาวบ้านยังคงเลือกพรรคเพ่ือไทย และการศึกษานี้ยังพบ
แนวโน้มความเป็นภูมิภาคนิยมอย่างชัดเจน เช่น ชาวบ้านในหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีเลือก
พรรคเพ่ือไทย เพราะพรรคเพ่ือไทยเป็นตัวแทนของประชาชนในภูมิภาคอีสาน ในการรักษา
ผลประโยชน์และเกื้อหนุนผลประโยชน์ให้กับประชาชนในภูมิภาค ในขณะที่ชาวบ้านกลุ่ม กปปส.  
สุราษฎร์ธานีก็แสดงความคิดเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลชาวใต้ดีกว่าพรรคเพ่ือไทยโดยเฉพาะราคา
พืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา หรือ ปาล์มน้ ามันชาวบ้านอยากเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาดูแล
ผลประโยชน์ในท้องถิ่น และภูมิภาคท่ีอยู่อาศัยของตน 

งานวิจัยดังกล่าวได้ให้ข้อคิดเห็นว่าหากสถานการณ์ความเป็นภูมิภาคนิยมยังคงมีอยู่ และ
ด าเนินต่อไป ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยอาจจะจ าเป็นต้องปรับปรุงในเรื่องของการเปลี่ยนตัวแทน
ทางการเมือง (Political agents) จากเดิมระหว่างสังคมเมือง และ สังคมชนบท ไปเป็นตัวแทนทาง
การเมืองระหว่างภูมิภาคหนึ่ง กับตัวแทนทางการเมืองอีกภูมิภาคหนึ่งแทน เช่น พรรคเพ่ือไทย เป็น
ตัวแทนการเมืองของประชาชนภาคเหนือและภาคอีสาน ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวแทน ทาง
การเมืองของภาคใต้ ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนเลือกพรรคการเมืองตามภูมิภาคนิยมเพ่ือให้เกิด
อรรถประโยชน์สูงสุดของตัวเอง (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และคณะ , 2559) เช่นเดียวกับการศึกษา
ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย ที่เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในรอบยี่สิบกว่าปี
ที่ผ่านมาได้ท าลายเงื่อนไขการด ารงอยู่ของระบบอุปถัมภ์ไปแล้ว “ชาวบ้าน” จึงไม่ใช่คน “โง่-จบ-เจ็บ” 
แต่รัฐต่างหากท่ีจัดหาทรัพยากรมาหล่อเลี้ยงชนบทในนามของนโยบายประเภทต่าง ๆ และผลงานของ
พรรคการเมืองจะเป็นตัวก าหนดผลการเลือกตั้งที่มีความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และแนวคิดที่ควรใช้ท า
ความเข้าใจสังคมการเมืองไทย ไม่ควรมองว่าชาวบ้านมีลักษณะที่เป็นผู้ถูกกระท า การวิจัยนี้ปฏิเสธ
ระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นรากฐานของแนวคิดสองนคราประชาธิปไตย และปฏิเสธความแตกต่ างระหว่าง
เมืองกับชนบท ที่เสนอว่าคนเมืองเป็นเสรีชนส่วนชาวบ้านเป็นผู้ใต้อุปถัมภ์ ท าให้คนเมืองมีบทบาทเป็น
ฐานนโยบาย ส่วนคนชนบทเป็นแค่ฐานเสียงแต่ไม่ใช่ฐานนโยบาย โดยคณะวิจัยให้ความเห็นว่า ความ
แตกต่างที่แท้จริง เป็นความแตกต่างระหว่างคนซึ่งมีฐานะ“ชนชั้นกลางระดับล่าง” (คนเสื้อแดง) กับ 
“ชนชั้นกลางระดับกลางขึ้นไป” (คนเสื้อเหลือง) จึงไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างชาวกรุงกับคนบ้านนอก 
ในเรื่องฐานเสียงหรือฐานนโยบาย ทั้งคู่เป็นฐานนโยบายเหมือนกัน ทั้งคู่ต่างเรียกร้องต้องการนโยบาย
จากรัฐที่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มของตน แต่ความแตกต่างคือคนเสื้อเหลืองไม่สนใจ การเมืองแบบ
เลือกตั้งเท่าคนเสื้อแดง เพราะเขามีเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิผลกว่าในการต่อรองกับรัฐ แต่คนเสื้อ
แดงให้คุณค่ากับเครื่องมือนี้ เนื่องจากเกือบจะเป็นเครื่องมือทรงประสิทธิผลชิ้นเดียวที่เขามีอยู่ 
(อภิชาต สถิตนิรามัยและ คณะ, 2556) 
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2.2.3 ทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory)  

 
โรเจอร์เป็นบุคคลที่คิดค้นและได้พิสูจน์ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of 

Innovation Theory) โดยทฤษฎีนี้เน้นความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นจาก
การแพร่กระจายของสิ่งใหม่ๆ จากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งและสังคมนั้นรับเข้าไปใช้สิ่งใหม่ๆ คือ 
นวัตกรรม ซึ่งเป็นทั้งความรู้ ความคิด เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ (Roger, 1995)  

ส าหรับการตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครคนใด จากพรรคการเมืองไหนนั้น ก็จะเกิดจากการ
ค านวณผลประโยชน์ที่จะได้รับจากนโยบายและกิจกรรมทางนโยบายของรัฐบาลที่จะออกมาหลังการ 
เลือกตั้ง นั่นก็คือ บุคคลจะค านวณว่าผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ตนจะเลือกนั้นจะออกนโยบายที่
สอดคล้องกับความต้องการทางนโยบาย (Policy Preferences) ที่ตนมีอยู่หรือไม่ (อรรถสิทธิ์ พาน
แก้ว, 2556) การบวนการที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคลจึงเริ่มจากได้ยินในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองนั้น ๆ โดยเป็นนโยบายที่หลากหลายที่แต่ละพรรคน าเสนอ เช่น
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชน หรือแนวทางการบริหารประเทศ เป็นต้น 
ประชาชนจึงเกิดการติดตามข่าวสารเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากขึ้น เนื่องจากต้องการผู้สมัครรับเลือกตั้งเพ่ือ
แก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่ เกิดเป็นความสนใจที่จะต้องการทราบรายละเอียดในเชิงลึกขึ้น ซึ่งบุคลิกภาพ
และค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลจะมีผลต่อการ
ติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดนั้นด้วย เช่นติดตามเก่ียวกับนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทย
ในการเลือกตั้งปี 2544 หลังจากนั้นบุคคลจะเกิดการคิดและไตร่ตรองเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และ
เกิดการประเมินหรือการคิดค านวณว่านโยบายดังกล่าวนั้นดีหรือไม่ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างข้อดี
และข้อเสียว่า ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันมากน้อยเพียงใด เมื่อเลือกแล้ว
จะเป็นประโยชน์ต่อตนหรือไม่ โดยบุคคลจะยังคงสังเกตท่วงทีของผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อไปว่าจะ
สามารถแก้ปัญหาตามนโยบายที่ยกมาหาเสียงได้หรือไม่ หลังจากนั้นจะเกิดการตัดสินใจลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งให้กับบุคคลหรือพรรคการเมืองที่ได้ไตร่ตรองแล้ว และติดตามผลการท างานว่าท าได้จริง
หรือไม่ เช่นนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ของนายทักษิณ ชินวัตร ที่ได้รับการตอบรับอย่างมากใน
การเลือกตั้งก่อนหน้านี้ จนปัจจุบันนโยบายประชานิยมกลายเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองต่างก็ใช้ในการหา
เสียงเลือกตั้ง เนื่องจากประชาชนเห็นผลเป็นรูปธรรม จับต้องได้ เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อผลที่ได้รับ 
ดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนก็จะยังคงเลือกพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนเดิม 
หรือพรรคเดิมต่อไป ดังเช่น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพ้ืนที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ยังคงมี
ความเหนียวแน่นต่อการเลือกพรรคเพื่อไทย เป็นต้น  
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การยอมรับนโยบายหรือ “นวัตกรรม”นั้นในแต่ละบุคคลก็จะมีการยอมรับได้ไม่เท่ากันบางคน
อาจช้าบางคนเร็ว หรือบางคนอาจจะไม่ให้ความสนใจเลย โรเจอร์ได้แบ่งกลุ่มคนในการยอมรับ
นวัตกรรม เป็น 5 ประเภทด้วยกัน โดยเรียงจากกลุ่มคนที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรม ไปจนถึงกลุ่มคนที่ไม่
สนใจนวัตกรรมเลย ดังเช่นการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคไทยรักไทยน าโดย คุณทักษิณ ชินวัตร ได้ชู
นโยบายประชานิยมในการหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อนโยบายดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปตามสื่อต่าง ๆ 
ประชาชนเกิดการรับรู้และมีทั้งคนที่ชอบ และไม่ชอบ กลุ่มคนที่ชอบลองของใหม่จะเกิดการติดตาม
ต้องการหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ ในขณะที่ก็ยังมีอีกกลุ่มคนหลายๆ
กลุ่ม ที่ยังคงนิ่งเฉย หรือรอดูผลจากนวัตกรรมนั้นก่อนว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่ เมื่อนวัตกรรมเกิดผล
ที่บุคคลเห็นและประเมินได้แล้วว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตนจริง กลุ่มคนที่อาจจะเคยเพิกเฉยไม่สนใจถึง
จะเกิดการยอมรับหรือเกิดความสนใจในนวัตกรรม หรือนโยบายนั้น ดังภาพที่ 2.1  

 

 
 
ภำพที่ 2.1  การยอมรับนวัตกรรม (Roger, 1995) 
  

จะเห็นได้ว่า นโยบายทางการเมืองโดยเฉพาะนโยบายประชานิยมในสมัยรัฐบาลทักษิณนั้น มี
อิทธิพลอย่างมากต่อการเมืองและการเลือกตั้งของไทย เนื่องจากเป็นนโยบายที่จับต้องได้ 
 
2.3 แนวคิดทำงด้ำนภูมิศำสตร์กำรเมือง (Political Geography)  
 

ภูมิศาสตร์การเมือง  “เป็นการศึกษารัฐในลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ รูปต่าง ๆ ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ต่าง ๆที่มีลักษณะเฉพาะในเขตอ่ืน ๆ”  เป็นการศึกษาถึงขอบเขตความแปลก
แยกและความคล้ายคลึงกันในพฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับความหลากหลายทั้งมวล 
ในขอบเขตของพ้ืนที่ที่มีความแปลกแยกกันและมีความคล้ายคลึงกัน (Hartshorne, 1935) 
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อริสโตเติล ได้เขียนไว้ในหนังสือ Politics เขาได้กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเมืองใน
นครรัฐของกรีกในสมัยโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของดินแดนเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก เขาได้
แสดงออกถึงความคิดในเรื่องรัฐอุดมคติ (Ideal State) หรือรัฐที่สมบูรณ์ และในเรื่องอิทธิพลของ
ธรรมชาติ ซึ่งมีต่อมนุษย์ เขาสรุปว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตอากาศหนาวและในยุโรปจะมีสปิริต แต่ขาด
ความฉลาดและความช านาญ รักความอิสระเสรี แต่ขาดความช านาญทางการเมือง จึงไม่สามารถ
ปกครองผู้อื่นได้ ส่วนชาวเอเชียเป็นผู้มีความขยัน ฉลาด และเป็นช่างประดิษฐ์ แต่ขาดสปิริต ดังนั้นจึง
ต้องตกเป็นทาสและไร้อิสรภาพ อริสโตเติลเป็นชาติกรีก ฉะนั้นเขาเชื่อมั่นว่า กรีกซึ่งเป็นประเทศอยู่
ระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ทั้งสองเป็นผู้มีสปิริตสูง และมีความฉลาด เป็นผู้มีความคิดอิสระ สามารถ
ปกครองชาติอ่ืน ๆ ได้ นอกจากนี้เขาเน้นถึงพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนเหล่านั้นว่า บาง
พวกปกครองยาก บางพวกปกครองง่าย อริสโตเติลเป็นผู้ที่เสนอความคิดในแง่ภูมิศาสตร์การเมืองอีก
หลายประการ เช่น หน้าที่ต่าง ๆ ของรัฐ ที่ตั้งของเมืองหลวงควรจะอยู่ในบริเวณใด ควรจะอยู่ใน
บริเวณแกนกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางติดต่อหรือขยายแนวรอบนอกได้สะดวก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่อง
เศรษฐกิจหรือทางยุทธศาสตร์ก็ตามและต้องอยู่ในบริเวณที่ป้องกันการรุกรานจากภายนอก และ
เคลื่อนย้ายเมืองหลวงได้ง่ายในยามสงคราม  (สุพรรณี ชโลธร, 2538) 

ฌอง โบแดง  เขียนหนังสือชื่อ “หกเล่มของรัฐ” (six Livres de la Republique) ในปี ค.ศ.
1530-1596 เขาเสนอความคิดของเขา ซึ่งแตกต่างจากอริสโตเติล เขาเชื่อว่าอิทธิพลของลมฟ้าอากาศ 
และลักษณะภูมิประเทศเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดลักษณะประจ าชาติ และกฎหมายของรัฐจะต้อง
แปรเปลี่ยนไปตามลักษณะประจ าชาติ คุณลักษณะประจ าชาตินี้เอง เป็นสาเหตุที่ดึงไปสู่ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอิทธิพลเหนือคุณลักษณะประจ าชาติและรูปร่างของมนุษย์กับระบบการเมือง 
ทฤษฎีนี้มีอิทธิพลมาก ซึ่งน าไปสู่การสรุปอย่างชี้ขาดว่า มนุษย์เรามีโอกาสเลือกหลายประการ มี
โอกาสด าเนินการและค้นหาเหตุผลอย่างอิสระเสรี แต่ธรรมชาติกลับมีอิทธิพลเหนือความปรารถนา
ของมนุษย์ในแง่พฤติกรรมทางการเมือง (สุพรรณี ชโลธร, 2538) 
มองเตสกิเออ ได้เสนอความคิดไว้ในหนังสือชื่อ “สปิริตแห่งกฎหมาย”(de l’esprit des lois) ในปี 
ค.ศ. 1689–1755มีใจความส าคัญว่า อิทธิพลของภูมิอากาศย่อมเป็นผลต่อลักษณะท่าทีและอุปนิสัย
ของคน ในเขตอากาศอบอุ่นจะน าไปสู่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบบเผด็จการ และระบบทาส 
ส่วนในเขตอากาศหนาว คนจะมีความคิดอิสระ น าไปสู่ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
(สุพรรณี ชโลธร, 2538) 

เดอร์เวนท์ เอส.วิทเทลซี่ เน้นถึงความแตกต่างในกระบวนการทางการเมืองที่เกิดขึ้น ในรัฐ
ต่าง ๆ เขาได้เขียนหลักส าคัญไว้หลายประการ โดยสรุปดังนี้ 
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1. เขาศึกษาถึงวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการก าเนิดรัฐ และเขาเน้นถึง “อ านาจกลาง” ซึ่ง
หมายถึงบทบาทของรัฐบาลเหนืออาณาเขตของรัฐ กฎหมายเป็นปัจจัยส าคัญให้รัฐคงอยู่และเป็น
อุปสรรคในบางกรณี 
       2. ศึกษาถึงระบบการเมือง ซึ่งครอบคลุมถึงหลักปฏิบัติย่อย ๆ ดังนี้ 

กระบวนการทางการเมือง คือ ศึกษาถึงปัญหาส าคัญๆท่ีเกี่ยวกับกระบวนการ 
ทางการเมือง ทฤษฎีและการปฏิบัติ ค่านิยมทางสังคม สิ่งแวดล้อมทางการเมืองต่าง ๆ เช่น เสรีภาพ 
สิทธิ การเคลื่อนไหวทางการเมือง 

อ านาจทางการเมือง คือ การศึกษาถึงลักษณะของอ านาจ สิทธิและหน้าที่ความชอบธรรม
ขอบเขตอ านาจทางการเมือง การก าหนดอ านาจทางการเมืองและการจ ากัดอ านาจ   ซึ่งเป็นอ านาจ
หนา้ที่ของรัฐบาล 

พฤติกรรมทางการเมือง คือ ศึกษาถึงอิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชน การสื่อสารคมนาคมขนส่ง ยุทธวิธีของการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น 
3. แรงดันทางภูมิศาสตร์ คือ ศึกษาถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นบนเนื้อที่ทางการเมือง เช่น 
ในแง่เศรษฐกิจของประเทศ ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ดั้งเดิมแห่งการด ารงชีพ (สุพรรณี ชโลธร, 2538) 
 จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่าภูมิศาสตร์การเมืองมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตและมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆตามยุคสมัย จากอดีตภูมิศาสตร์การเมืองถูกเสนอถึงความสัมพันธ์ระหว่างลม 
ฟ้า อากาศ ลักษณะภูมิประเทศ จนถึงปัจจุบันได้มีการน าเอาความเป็นเมือง ความเป็นชนบท หรือ
เศรษฐกิจ เข้ามาศึกษา ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไม่นานมานี้การศึกษาหลายๆชิ้นยังพบถึงความสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนของพฤติกรรมการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามความเป็นภูมิศาสตร์ ความแตกต่างทางด้านบริบท
เชิงพ้ืนที่ยังคงมีอยู่ หากแต่อาจมีความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
 
2.4 แนวคิดทำงด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงพื้นที่ 
 

 ในส่วนนี้ได้ท าการทบทวนเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ เพ่ือเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่
ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง รวมไปถึงการเข้าใจถึงรูปแบบเชิงพ้ืนที่ และวิธีการทดสอบต่าง ๆ ที่จะ
น ามาซึ่งการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้ง ประกอบด้วย สถิติเชิงพ้ืนที่ (Spatial Statistics) ความสัมพันธ์
เชิงพ้ืนที่ (Spatial Autocorrelation) สมการถดถอยเชิงพ้ืนที่ (Spatial Regression) และน้ าหนักเชิง
พ้ืนที่ (Spatial Weight) 
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2.4.1 สถิติเชิงพื้นที่ (Spatial statistics) 
 
หลักการของสถิติเชิงพ้ืนที่ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลเชิง

พ้ืนที่ การจัดกลุ่ม การหาความหนาแน่นต่อหน่วยเชิงพ้ืนที่ การหาค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์จุดศูนย์กลาง
ของข้อมูลคุณลักษณะ หลักการพ้ืนฐานของสถิติเชิงพ้ืนที่ จะค านวณค่าน้ าหนักจากสัดส่วนของ
ระยะทางเพ่ือน ามาใช้ค านวณค่าสถิติรูปแบบต่าง ๆ  

พจนานุกรมทางด้าน GIS ของ ESRI ที่ได้ให้ความหมายของสถิติเชิงพ้ืนที่ว่า เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการทางสถิติที่ใช้พ้ืนที่และความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่โดยตรงในการค านวณทางคณิตศาสตร์ 
(เช่นระยะทาง พ้ืนที่ ความยาว ความสูง การวางแนว , ศูนย์กลางและ / หรือลักษณะเชิงพ้ืนที่อ่ืน ๆ
ของข้อมูล) สถิติเชิงพ้ืนที่จะใช้ส าหรับการวิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบ การ
วิเคราะห์รูปร่าง การสร้างแบบจ าลองพ้ืนผิวและการท านายพ้ืนผิว การถดถอยเชิงพ้ืนที่ (spatial 
regression) การเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติของชุดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial datasets) การสร้าง
แบบจ าลองทางสถิติและการท านายปฏิสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ และอ่ืน ๆ สถิติเชิงพ้ืนที่มีหลายประเภท
รวมถึงสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การส ารวจ (exploratory) สถิติภูมิศาสตร์ (geostatistical) 
และสถิติทางเศรษฐมิติ (econometric statistics) (Wade & Sommer, 2006) 

สถิติเชิงพ้ืนที่จึงเป็นการหารูปแบบและความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ ช่วยให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ
กลุ่มของลักษณะ (feature) และแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ในเชิงพ้ืนที่ได้อย่าง
ชัดเจนและสามารถค านวณความน่าจะเป็นของรูปแบบหรือความสัมพันธ์ได้ โดยได้มีการพัฒนา
เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศ (GIS tool) ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอธิบาย การกระจายของกลุ่ม การจ าแนก
รูปแบบ และการวัดความสัมพันธ์ระหว่าง features เครื่องมือเหล่านี้จะใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือช่วยให้
การแสดงแผนที่เร็วขึ้น และได้รูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ถูกต้อง 

 
2.4.2 ควำมสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation) 

 
การวิเคราะห์รูปแบบเชิงพ้ืนที่จากค่าของวัตถุนั้น โดยอยู่ภายใต้กฎข้อที่ 1 ของภูมิศาสตร์ คือ 

“ Everything is related to everything else, but near things are more related than 
distant things”(Tobler, 1970) เป็นปรากฏการณ์ทางพ้ืนที่ที่มีลักษณะที่เกิดความเหมือนกันใน
บริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน เช่นปริมาณน้ าฝน โดยเรียกว่า spatial autocorrelation ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้
ทดสอบถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของสิ่งที่อยู่ใกล้เปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ไกลออกไปว่ามีอิทธิพล
แตกต่างกันอย่างไรแสดงให้เห็นว่าการกระจายของค่าต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับการกระจายเชิงพ้ืนที่ของ
วัตถุ (ดังภาพท่ี2.2) และสถิติท่ีนิยมใช้วัด ได้แก่ สถิติ Moran’s l  
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ภำพที่ 2.2  ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Autocorrelation) (ESRI, 2013) 
 

2.4.3 กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial Regression) 
 
จัดอยู่ในสาขาเศรษฐมิติเชิงพ้ืนที่  หรือ “Spatial Econometrics” (Anselin, 1988) ซึ่ง

ค านึงถึงอิทธิพลทางภูมิศาสตร์ให้ครอบคลุมอิทธิพลของที่ตั้ง (Spatial effects) ซึ่งอิทธิพลของที่ตั้ง
แบ่ งได้ เป็ น  2 ประเภท (Anselin, 1999) คือ  ความไม่ เป็ น อิสระต่อกัน เชิ ง พ้ืนที่  (Spatial 
dependence) เช่น ผลการเลือกตั้งในพ้ืนที่ที่อยู่ติดกันอาจมีความสัมพันธ์กัน และความแตกต่างเชิง
พ้ืนที่ที่แฝงอยู่ในข้อมูล (Spatial heterogeneity) แบบจ าลอง Spatial Regression จึงประกอบด้วย 
2 แบบจ าลอง คือ Spatial lag model ซึ่งให้ตัวแปรตามสัมพันธ์กันเอง โดยมีเมทริกซ์ระยะทาง 
(Distance Matrix) เป็นน้ าหนักถ่วง และ Spatial error model ที่ ให้  Error term ใน Spatial 
Regression ได้สัมพันธ์กันเองโดยตรงแต่ก็ถ่วงน้ าหนักด้วยเมทริกซ์ระยะทาง (Distance Matrix) 
เช่นกัน ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการมีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (Spatial autocorrelation) 

  
2.4.4 น้ ำหนักเชิงพื้นที่ (Spatial weight) 

 
การสร้างน้ าหนักเชิงพ้ืนที่ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับการค านวณความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ โดยปกติ

แล้วน้ าหนักเชิงพ้ืนที่สามารถสร้างได้สองวิธีคือขึ้นอยู่กับการติดกันของขอบเขตรูปหลายเหลี่ยม 
(polygon) และข้ึนอยู่กับระยะห่างระหว่างจุด ในโปรแกรม GeoDa นั้นมีวิธีการสร้างน้ าหนักเชิงพ้ืนที่
ทั้งสองประเภทแบ่งได้เป็น ประเภทที่ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ติดกันมี 2 วิธีคือ Queen Contiguity และ 
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Rock Contiguity และประเภทที่ข้ึนอยู่กับระยะทางระหว่างจุดสองจุด คือวิธี Distance weight และ 
วิธี K-nearest neighbor รายละเอียดการสร้างน้ าหนักเชิงพ้ืนที่ของแต่ละวิธีเป็นดังนี้ 

Contiguity Matrix (adjacency) 

วิธีการถ่วงน้ าหนักเชิงพ้ืนที่แบบ Contiguity Matrix จ าแนกเป็น Queen Contiguity และ 
Rock Contiguity ดังนี้ 

Queen Contiguity พ้ืนที่ที่มีขอบเขต หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ติดกันจะถูกให้น้ าหนักเป็น 1 
และพ้ืนที่ที่มีขอบเขตไม่ติดกันจะถูกให้น้ าหนักเป็น 0 ดังภาพที่ 2.3 (ซ้าย) ให้พ้ืนที่ทั้งหมดล้อมรอบ
หมายเลข 5 มีน้ าหนักเชิงพื้นที่เป็น 1 ซึ่งก็คือหมายเลข 1,2,3,4,6,7,8,9  

Rock Contiguity พ้ืนที่ที่มีขอบเขตติดกันจะถูกให้น้ าหนักเป็น 1 และพ้ืนที่ที่มีขอบเขตไม่
ติดกันจะถูกให้น้ าหนักเป็น 0 ดังภาพที่ 2.3 (ขวา) พ้ืนที่ที่มีขอบเขตติดกันตามหมายเลข 2, 4, 6,8 
เท่านั้นที่มีน้ าหนักเชิงพื้นที่เป็น 1 ส่วนพื้นที่อ่ืนจะถูกให้น้ าหนักเป็น 0 (Anselin, 1988) 

 

 
 

ภำพที่ 2.3  การถ่วงน้ าหนักเชิงพ้ืนที่แบบ Queen Contiguity (ขวา) และ Rock Contiguity (ซ้าย) 
 

Distance weight  

เป็นการหาน้ าหนักระยะทางระหว่างจุด โดยหาค่าถ่วงน้ าหนักแบบผกผันตามระยะทาง 
(Inverse Distance weighting: IDW) เนื่องจากตัวแปรอิสระจะมีความสัมพันธ์กันน้อยลงเมื่อยิ่งอยู่
ห่างออกไปตามกฎข้อที่ 1 ของภูมิศาสตร์ ดังนั้นค่าถ่วงน้ าหนักจึงผกผันกับระยะทางระหว่างต าแหน่ง
ของตัวแปรอิสระแต่ละต าแหน่ง แนวคิดการหาค่าถ่วงน้ าหนักของสมการความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ เพ่ือ

สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลตัวแปรอิสระที่ผกผันตามระยะทาง โดยωij เป็นค่าถ่วงน้ าหนักของ

ต าแหน่ง i และ j และdij เป็นระยะทางระหว่างจุดหรือพ้ืนที่ของ i และ j (Shepard, 1968)  

ωij =  
1

dij
p  , p > 0 
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K-nearest neighbor  

ขั้นตอนวิธีการเพ่ือนบ้านใกล้ที่สุด เป็นอัลกอลิทึมที่ใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูล โดยการจัดข้อมูล
ที่อยู่ใกล้กันให้เป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งเทคนิคนี้จะท าให้ตัดสินใจได้ว่า คลาสไหนที่จะแทนเงื่อนไขหรือ
กรณีใหม่ๆได้บ้าง โดยการตรวจสอบจ านวน K ซึ่งถ้าหากเงื่อนไขของการตัดสินใจมีความซับซ้อน วิธีนี้
สามารถสร้างโมเดลที่มีประสิทธิภาพได้ แต่ขั้นตอนวิธีการเพ่ือนบ้านใกล้ที่สุดจะใช้ระยะเวลาในการ
ค านวณนาน ถ้าตัวแปร(Attribute) มีจ านวนมากจะเกิดปัญหาในการค านวณค่า และค่อนข้างใช้
ปริมาณงานในการค านวณสูงมากบนคอมพิวเตอร์ เพราะเวลาที่ใช้ส าหรับการค านวณจะเพ่ิมขึ้นแบบ
แฟคทอเรียลตามจ านวนจุดทั้งหมด  (Cover & Hart, 1967) โดยในโปรแกรม GeoDa จะมีค่าเริ่มต้น
ไว้ที่ k=4 หมายถึงหาน้ าหนักเชิงพ้ืนที่จาก 4 จุดแรกที่มีระยะทางใกล้ที่สุดในการจ าแนกประเภท
ให้กับจุดที่ต้องการ 

ส าหรับการศึกษานี้ใช้วิธีถ่วงน้ าหนักเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธี Queen Contiguity เนื่องจากต้องการ
หาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของขอบเขตพ้ืนที่ที่ติดกันทั้งหมด ในการที่จะช่วยชี้วัดถึงปฏิสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่
ของพฤติกรรมการเลือกตั้ง วิธีนี้มีข้อดีคือมีการค านวณที่ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยที่ทุกจุดและขอบเขตที่
อยู่ติดกันจะถูกน ามาค านวณหาน้ าหนักเชิงพื้นที่ด้วย 

 
2.5 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของผลกำรเลือกตั้ง 
 

การศึกษารูปแบบการกระจายเชิงพ้ืนที่ของผลการเลือกตั้งปี 2554 มีแนวคิดมาจากกฎข้อที่ 
1 ทางภูมิศาสตร์ ที่ระบุว่า”ทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์กัน แต่สิ่งที่อยู่ใกล้กันจะมีความสัมพันธ์กัน
มากกว่าสิ่งที่อยู่ไกลออกไป” ซึ่งคาดว่าผลการเลือกตั้งมีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ กล่าวคือพ้ืนที่ใกล้เคียง
กันจะมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเลือกตั้งไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกระจายแบบเกาะกลุ่มกัน 
(Clustered) อันเนื่องมาจากการพบปะสังสรรค์ของคนที่อยู่ละแวกเดียวกันหรือในสังคมเดียวกัน และ
มีความเหมือนหรือแตกต่างกันไปตามบริบทเชิงพื้นที่ 

งานวิจัยหลายๆชิ้นที่ผ่านมา พบว่าความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ เป็นตัวแปรที่ไม่ ควรละเลย 
การศึกษาระยะทางที่เหมาะสมของการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง โดยใช้วิธี inverse-distance 
weighting (IDW) (เป็นวิธีการหาน้ าหนักเชิงพ้ืนที่ซึ่งเป็นส่วนผกผันกับระยะทาง) โดยเหตุผลที่ว่า
เพ่ือนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่บริบททางการเมืองที่สอดคล้องกันมากกว่าเพ่ือนบ้านที่
อยู่ห่างไกล ดังนั้นจึงให้น้ าหนักของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ใกล้ที่มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่
ไกล ผลการศึกษาพบว่าในระยะส ารวจภายในรัศมี 1/3 ไมล์ ได้ถูกเลือกเป็นระยะทางที่เหมาะสมที่สุด 
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ของการมีปฏิสัมพันธ์กันทางการเมือง (Makse, Minkoff, & Sokhey, 2014) นั่นคือผู้คนจะมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งภายในรัศมี 1/3 ไมล์ แสดงให้เห็นว่าระยะทางที่ใกล้เคียงกัน
ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการเมือง  

การศึกษาการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในรัฐเวอร์จิเนียระหว่างปี 2003 และปี 2006 แสดงให้เห็นถึง
การมีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Autocorrelation) ของการเลือกตั้งในรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia) 
โดยที่ผู้คนในบริเวณใกล้เคียงกันมีแนวโน้มที่จะออกเสียงลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยัง
แสดงให้เห็นว่าหน่วยทางภูมิศาสตร์ที่มีขนาดเล็ก เช่นเขตเลือกตั้ง แสดงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(Spatial Autocorrelation) มากกว่าการออกเสียงลงคะแนนที่พิจารณาพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (เขตการ
ปกครอง) อย่างไรก็ตามข้อมูลยังชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอันเป็นผลมาจากภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานอีกด้วย (McGahee, 2008) เช่นเดียวกับการศึกษา
รูปแบบการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษ (England)  และเวลล์ (Wales) ในปี ค.ศ. 2005 โดยพิจารณา
ถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ที่อาจจะส่งผลต่อรูปแบบของการเลือกตั้ง ท าการวิเคราะห์โดยใช้ Spatial 
Econometric พบว่ารูปแบบของการเลือกตั้งไม่ได้เป็นอิสระจากอิทธิพลทางด้านพ้ืนที่ โดยผล
การศึกษาชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการเลือกตั้งแล้ว 
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (spatial autocorrelation) ก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อรูปแบบการเลือกตั้งเช่นกัน 
พรรคการเมืองส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากขอบเขตเชิงพ้ืนที่ นั่นคือพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงกันมีแนวโน้ม
จะออกเสียงเลือกตั้งในทางเดียวกัน (Cutts & Webber, 2010) 

การศึกษาการเลือกตั้งของไทยพบว่าผลการเลือกตั้งมีการแบ่งกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (Attachai Ueranantasun, 2012) ผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่าผลการเลือกตั้งมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทางเดียวกันตามภูมิภาค ดังนั้นในการศึกษานี้จึงได้
ศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ เพ่ือทราบถึงรูปแบบของผลการเลือกตั้งว่ามีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่
หรือไม่ และถ้าหากมีพ้ืนที่ใดเป็นฐานเสียงของผู้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใด 

 
2.6 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประชำกร (Demographic) และผลกำรเลือกตั้ง 
 

ปัจจัยประชากรเป็นการบ่งบอกคุณลักษณะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่อาจแสดงให้เห็นถึงการ
แสดงออกที่เหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และการนับถือศาสนา 
การศึกษาก่อนหน้านี้ได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยประชากรและผลการเลือกตั้ง มีข้อค้นพบที่
เหมือนและแตกต่างกันหลายประการ ดังนี้ 
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ในเรื่องบทบาททางการเมืองของเพศหญิง ถวิลวดี บุรีกุล ท าการศึกษาเรื่อง “ผู้หญิงกับ
การเมืองหลังการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540” เพศหญิงมีส่วนร่วมทางการเมือง
ต่ ากว่าเพศชาย และความต่างระหว่างหญิงชายนี้แสดงให้เห็นถึงความคิดทางการเมือง และบทบาท
ของชายและหญิงในทางการเมือง นอกจากนี้ ผู้หญิงที่มีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่าจะมีความพึง
พอใจต่อระบอบประชาธิปไตยสูงกว่าผู้ที่ มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย และผู้หญิงในกรุงเทพฯ 
โดยเฉพาะกรุงเทพฯรอบในมีความพอใจในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่น้อยกว่าผู้หญิงที่อยู่ใน
ต่างจังหวัดทั้งเขตเทศบาลและชนบท (ถวิลวดี บุรีกุล, 2544) ในขณะที่สติธร ธนานิธิโชติ พบว่าเพศ
ชายมีการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าเพศหญิงเพียงเล็กน้อย (Stithorn Thananithichot, 2011) และ
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว พบว่าเพศไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (อรรถสิทธิ์ พาน
แก้ว, 2556)  
 การศึกษาความนิยมต่อพรรคการเมืองและหัวหน้าพรรคการเมือง พบว่าคนที่มีอายุมากจะชื่น
ชอบพรรคพลังประชาชนและกลุ่มบุคคลที่อายุไม่มากนักจะมีความนิยมในตัวนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ในระดับสูง (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว , 2556) การศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองพบว่า ผู้ที่มีอายุ
มากกว่าจะมีการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าอย่างมีนัยส าคัญ (Stithorn Thananithichot, 2011) 
สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง ที่พบว่ากลุ่มบุคคลที่มีอายุที่มากข้ึนมีแนวโน้มที่จะไปใช้
สิทธิ์ เลือกตั้ งเพ่ิมขึ้น (อรรถสิทธิ์  พานแก้ว , 2556) ในส่วนของการศึกษาต่างประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ผลส ารวจของ Exit Poll พบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีแนวโน้มที่จะ
เลือกพรรคเดโมแคตรในขณะที่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ขึ้นไปจะเลือกพรรครีพับลิกัน (Andrew, 2010 
ในทางตรงกันข้ามการศึกษาถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี 2004 พบว่าอายุและ
เพศนั้นไม่ปรากฏว่ามีอิทธิพลต่อการออกเสียงลงคะแนน (Wing & Walker, 2010) 

ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ปี 2553 โดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่าประเทศไทยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ยกเว้นพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างสุด 
และพ้ืนที่กรุงเทพมหานครบางเขตที่นับถือศาสนาอิสลาม ผลการวิเคราะห์การเลือกตั้ง ปี 2548, 
2550 และ 2554 พบว่าภาคใต้เป็นภาคเดียวที่มีการเลือกพรรคประชาธิปัตย์เสมอมา (ดูบทที่ 4) จึง
น าการนับถือศาสนาเข้ามาเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์ต่อผลการเลือกตั้ง ซึ่ง
การศึกษาการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาพบว่าเชื้อชาติและศาสนามีผลต่อการเลือกประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา (Gelman, 2010)  

ปัจจัยประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ จึงประกอบด้วยเพศ อายุ และการนับถือศาสนา โดย
ข้อมูลเพศ เป็นข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2553 และการนับถือศาสนาและอายุ เป็นข้อมูลจาก 
การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ปี 2553 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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2.7 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสภำพเศรษฐกิจและสังคม (Socio - Economic) และผลกำร
เลือกตั้ง 
 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม เป็นปัจจัยหลักที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมการเมืองกันอย่างแพร่หลาย 
ผลการวิจัยหลายๆชิ้นทั้งของไทยและต่างประเทศพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล เช่น 
รายได้ การศึกษา อาชีพ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น (สุจิต บุญบงการ & พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2527) 

ระดับการศึกษานับเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติทางการเมืองและพฤติกรรม
ทางการเมืองเนื่องจากบุคคลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ย่อมจะท าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดหรือ
พฤติกรรมการเมืองที่แตกต่างกัน การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของไทยปี 2550 พบว่าคนที่มีความ
นิยมต่อพรรคพลังประชาชนเป็นคนที่มีระดับการศึกษาต่ า ส่วนคนที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะไม่
นิยมพรรคพลังประชาชน และคนที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีแนวโน้มที่จะมีความคิดจะไม่เลือกพรรค
พลังประชาชน นอกจากนี้คนที่มีการศึกษาสูงโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาขึ้นไปก็มีแนวโน้มที่ไม่คิดจะ
เลือกพรรคชาติไทยด้วยเช่นกัน (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556) เช่นเดียวกับการศึกษาปัจจัยส าคัญต่อ
การตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัคร ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 แสดงให้เห็นว่าสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลเกิดความแตกต่างกันในทางการเมือง  โดยที่ประชาชนที่มี
การศึกษาน้อยจะเลือกพรรคเพ่ือไทย (ถวิลวดี บุรีกุล, 2554) และสอดคล้องกับมูลนิธิเอเชียในเดือน
ธันวาคมพ.ศ. 2556 ได้ส ารวจข้อมูลจากผู้เข้าร่วมชุมนุมกับ นปช. และผู้เข้าร่วมชุมนุมกับ กปปส. ผล
การศึกษาพบว่าโปรไฟล์ของผู้ เข้าร่วมชุมนุมกับ กปปส. มีการศึกษาสูงกว่า นปช. (The Asia 
Foundation, 2013)  

ในแง่ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง การรวบรวมข้อค้นพบในงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
การเลือกตั้งที่ผ่านมา พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาสูงจะให้ความสนใจต่อการเลือกตั้งน้อยกว่าคนที่มี
การศึกษาต่ ากว่า (สติธร ธนานิธิโชติ, 2550) และผู้ทีมีการศึกษาสูงจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่า
ผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่า (Stithorn Thananithichot, 2011) อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงจะ
มีการตัดสินใจทางการเมืองที่มีเหตุผลมากกว่าและออกไปลงคะแนนด้วยจิตส านึกทางการเมืองที่สูง
กว่า (สติธร ธนานิธิโชติ, 2550) ในขณะเดียวกันการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง ปี 2550 พบว่า 
ระดับการศึกษาไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (อรรถ
สิทธิ์ พานแก้ว, 2556) 

อาชีพและสถานภาพการท างานเป็นลักษณะทางสังคมที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส าคัญเช่นการศึกษา หรือถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่ง
อาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไป ดังเช่นงานวิจัย
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ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง การศึกษาถึงความนิยมในพรรค
การเมืองและหัวหน้าพรรคการเมือง พบว่าคนที่มีความนิยมต่อพรรคประชาธิปัตย์คือคนที่ประกอบ
อาชีพไม่ใช้แรงงานในทางตรงกันข้ามคนที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน จะไม่ชื่นชอบพรรค
ประชาธิปัตย์ เช่นเดียวกับ กลุ่มบุคคลที่นิยมนายอภิสิทธิ์ จะเป็นคนที่ประกอบอาชีพที่ไม่ใช้แรงงาน 
ส่วนคนที่ประกอบอาชีพที่ใช้แรงงานจะมีความนิยมนายอภิสิทธิ์ในระดับต่ า  ส าหรับคนที่ชื่นชอบ
พรรคชาติไทย และชื่นชอบนายบรรหาร ก็เป็นคนที่ประกอบอาชีพที่ไม่ใช้แรงงานในการท าง าน 
เช่นเดียวกัน ในส่วนของคนที่ประกอบอาชีพที่ใช้แรงงานนั้นพบว่ามีความคิดที่จะเลือกพรรคมัชฌิมา
ธิปไตย และพบว่าไม่อาจสรุปได้ว่าคนที่มีอาชีพต่างกันจะมีแนวโน้มทางด้านพฤติกรรมการออกไปใช้
สิทธิที่แตกต่างกันแต่อย่างใด (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556) 

การรวบรวมข้อค้นพบในงานวิจัยที่เก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งที่ผ่านมา พบว่าประชาชนที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี จะให้ความสนใจต่อการเลือกตั้งน้อยกว่ากลุ่มคนที่มีฐานะทางสังคม
เศรษฐกิจและการศึกษาต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี จะมีกา ร
ตัดสินใจทางการเมืองที่มีเหตุผลมากกว่าและออกไปลงคะแนนด้วยจิตส านึกทางการเมืองที่สูงกว่า  
(สติธร ธนานิธิโชติ, 2550) นอกจากนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2004 ก็
พบว่าอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นมีการสัดส่วนในการเลือกผู้สมัครจากพรรค รีพับลิกันน้อยลง ในขณะที่
ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเกษตรกรรม (agriculture) และอุตสาหกรรม (manufacturing) มีแนวโน้มที่จะ
เลือกผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันสูงขึ้น (Wing & Walker, 2010) 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของไทย ปี 2550 พบว่า รายได้ครัวเรือนตัวแปรที่สามารถ
อธิบายการเกิดขึ้น เพ่ิมขึ้น หรือลดลงของระดับความนิยมของพรรคการเมืองและหัวหน้าพรรค
การเมืองเกือบทุกพรรค แต่ทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์นั้นก็แตกต่างไปในแต่ละพรรค คนที่มี
ความนิยมพรรคพลังประชาชนเป็นคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีระดับรายได้ครัวเรือนไม่สูง ในขณะที่
คนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีระดับรายได้ครัวเรือนสูงมีแนวโน้มที่จะไม่นิยมในพรรคนี้ ตรงกันข้ามคน
ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีระดับรายได้ครัวเรือนสูง จะแสดงความนิยมในระดับที่สูงต่อพรรค
ประชาธิปัตย์ และนายอภิสิทธิ์ และคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีระดับรายได้ครัวเรือนต่ า จะไม่ชื่น
ชอบในพรรคประชาธิปัตย์ และนายอภิสิทธิ์ในระดับที่สูง เช่นเดียวกับกลุ่มคนที่จะมีแนวโน้มที่จะ
แสดงความชื่นชอบพรรคมัชฌิมาธิปไตยนั้น จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีระดับรายได้ครัวเรือน
ที่สูง ในส่วนของแนวโน้มที่จะชื่นชอบนายบรรหารก็เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวที่มีระดับรายได้ครัวเรือน
ที่สูง ส่วนคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ครัวเรือนไม่สูงมากมีแนวโน้มที่จะไม่เลือกพรรคชาติไทย 
(อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556) ในแง่ของการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คนที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ในระดับต่ ามี
แนวโน้มที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าคนที่อยู่ในครอบครัวที่มีระดับรายได้สูง (อรรถสิทธิ์ พาน
แก้ว, 2556) มูลนิธิเอเชีย ได้ส ารวจข้อมูลจากผู้เข้าร่วมชุมนุมกับ นปช. และผู้เข้าร่วมชุมนุมกับ 
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กปปส. ในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2556 พบว่าโปรไฟล์ของผู้เข้าร่วมชุมนุมกับ กปปส. มีฐานะทางสังคม
เศรษฐกิจ (เช่นรายได้ การประกอบอาชีพ) และการศึกษาสูงกว่า นปช. (The Asia Foundation, 
2013)  

การศึกษาต่างประเทศก็พบความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมเช่นเดียวกัน เช่น William Gibson ได้รายงานถึงการวิเคราะห์การเลือกตั้งใน 
36 ประเทศทั่วโลก ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้ที่มีผลต่อการเลือกตั้งระดับประเทศ 
พบว่ากลุ่มคนที่มีรายได้มากหรือคนรวยจะมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคสังคมนิยม (conservative 
party) มากกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ต่ าหรือคนจน เช่นเดียวกับการศึกษารายได้ (income) กับผลของ
การเลือกตั้งของแต่ละรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา Andrew Gelman รายงานว่ารายได้มีผลต่อการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีรายได้สูงหรือคนรวยมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรครีพับบลิ
กัน (Republican) ส่วนคนที่มีรายได้ต่ าหรือคนจนมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเดโมแคตร (Democrats) 
ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง (Gelman, 2010) การศึกษาการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2004 พบว่าครัวเรือนในรัฐที่มีรายได้ระดับปานกลางมี
แนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรครีพับริกัน (Republican) แต่ครัวเรือนที่มีรายปานกลางระดับสูงมี
แนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรครีพับริกันน้อยลง อย่างไรก็ตามครัวเรือนที่มีรายได้อยู่ในระดับสูงมี
แนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเพ่ิมขึ้น (Wing & Walker, 2010) 

ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจและสังคมที่ประกอบด้วย 
การศึกษา สถานภาพการท างาน อาชีพ และรายได้ ซึ่งคาดว่าตัวแปรเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งซึ่งจะท าให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดอันมีภูมิหลังมาจากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมได้ 

 
2.8 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภูมิศำสตร์ (Geographic) และผลกำรเลือกตั้ง 
 

แนวคิดทางภูมิศาสตร์การเมืองหลายแนวคิดได้กล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์ต่อการเมือง เช่น มองเตสกิเออ (Montesquieu 1689 – 1755 
หรือ พ.ศ. 2232-2298 ได้เสนอความคิดไว้ในหนังสือชื่อ “สปิริตแห่งกฎหมาย”(de l’esprit des 
lois) มีใจความส าคัญว่า อิทธิพลของภูมิอากาศย่อมเป็นผลต่อลักษณะท่าทีและอุปนิสัยของคน ในเขต
อากาศอบอุ่นจะน าไปสู่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบบเผด็จการ และระบบทาส ส่วนในเขต
อากาศหนาว คนจะมีความคิดอิสระ น าไปสู่ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย (สุพรรณี ชโลธร, 
2538) 
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คาร์ล  มาร์คั ส  ไครเซล ได้ เขี ยนหนั งสื อชื่ อ  “Nontesquieui Possbilistic Political 
Geographer” ศึกษาถึงงานของมองเตสกิเออ ที่กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลเหนือมนุษย์ และไม่มี
อิทธิพลเหนือสังคม รวมกันก่อให้เกิดระบบทางการเมือง เขาให้ความเห็นแย้งว่า มองเตสกิเออเป็น
พวกเอาชนะธรรมชาติ (Possibilistic) มากกว่าพวกที่เชื่ออิทธิพลเหนือมนุษย์ การศึกษาสังเกตพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตทางเกษตรกรรม และระบบทางการเมือง กล่าวคือ ความมั่งคั่งอันเกิด
จากการเกษตรกรรมนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ สามารถขยายออกไปได้กว้าง และ
จะเข้าครอบครองได้โดยผู้มีอ านาจแข็งแกร่ง สมควรอยู่ภายใต้ระบบราชาธิปไตยการเกษตรในแหล่งที่
ขาดความอุดมสมบูรณ์ เช่น แถบภูเขาไม่เหมาะแก่การขยายอาณาเขตควรจะมีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยจะเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเช่นนั้น ที่ต้องการความแข็งแกร่ง และ
ปกติจะได้ผลส าเร็จในการต่อต้านการบุกรุก (สุพรรณี ชโลธร, 2538)  

เดอร์เวนท์ เอส.วิทเทลซี่ เป็นศาสตราจารย์วิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้เขียน
ต าราพิมพ์ในปี พ.ศ. 2482 ชื่อ The Earth and the State, A Study of Political Geography 
เป็นต าราที่ว่าด้วยการศึกษาโลกและรัฐ ในแง่ภูมิศาสตร์การเมือง เน้นถึงความแตกต่างของ
กระบวนการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในรัฐต่างๆ และเขียนหลักส าคัญไว้หลายประการ เช่น แรงดันทาง
ภูมิศาสตร์ คือ ศึกษาถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นบนเนื้อที่ทางการเมือง เช่น ในแง่เศรษฐกิจ
ของประเทศ ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมดั้งเดิมแห่งการ
ด ารงชีพ (สุพรรณี ชโลธร, 2538) 

ภูมิศาสตร์จึงไม่ควรมองข้ามเนื่องจากการพบปะสังสรรค์ของคนในสังคมละแวกใกล้เคียงกัน 
อาจน าไปสู่ความคิดทางการเมืองที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น รูปแบบการเลือกตั้งของไทยที่ผ่านมา
จากการศึกษาหลายๆชิ้นเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของความนิยมในตัวนักการเมืองและพรรค
การเมืองที่มีรูปแบบแบ่งแยกภูมิภาค การศึกษาถึงความนิยมในพรรคการเมืองและหัวหน้าพรรค
การเมือง พบว่าบุคคลที่จะแสดงความชื่นชอบพรรคชาติไทยในระดับที่สูง มีถิ่นฐานที่อยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะแสดงความนิยมในตัวนายบรรหารในระดับที่สูงจะเป็น
คนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตชนบทหรือเมืองขนาดเล็ก และกลุ่มคนที่จะมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบพรรค
มัชฌิมาธิปไตย จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ ในครัวเรือนที่มีระดับรายได้ครัวเรือนที่สูง อาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร และมีลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยในชานเมืองขนาดใหญ่และเมืองขนาดใหญ่ (อรรถสิทธิ์ 
พานแก้ว, 2556) 

การศึกษาผลการเลือกตั้งของไทยปีพ.ศ. 2548, 2550 และ 2554 ผลการเลือกตั้งเป็นถูกแบ่ง
ระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน และ ภาคใต้ ภาคตะวันตก (Attachai Ueranantasun, 2012) และ
การส ารวจของมูลนิธิเอเชียที่พบว่าผู้ชุมนุม กปปส. ส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพมหานครมากกว่าคน
ต่างจังหวัด โดยคนต่างจังหวัดที่เป็น กปปส.จะมาจากทางภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 
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ส่วนผู้ชุมนุม นปช.ส่วนใหญ่มาจากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Asia 
Foundation, 2013) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ.2550 
พบว่าภูมิภาคไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งเนื่องจากมีรูปแบบการเลือกที่
ไม่แน่นอน แต่ภูมิภาคที่อยู่อาศัย เป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายการเกิดขึ้น เพ่ิมขึ้น หรือลดลงของ
ระดับความนิยมพรรคการเมืองและหัวหน้าพรรคการเมืองเกือบทุกพรรค แต่มีทิศทางและขนาดที่
แตกต่างกันออกไปในแต่ละพรรค อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะถึงปัจจัยทางภูมิภาคว่า 
แม้ว่าภูมิภาคจะไม่สามารถอธิบายรูปแบบการเลือกตั้งได้ แต่จะมีผลเมื่อมองความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการเลือกตั้งแต่ละภูมิภาคร่วมกับระดับความนิยม (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556)  

การศึกษาความต่อเนื่องของประชาธิปไตยไทยในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 
พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ ากว่าจะมีระดับความพึงพอใจต่อ
ระบอบประชาธิปไตยสูงกว่าผู้อาศัยอยู่ในเมืองที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่า นอกจากนี้ 
คนกรุงเทพมหานครมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ โดยที่คนกรุงเทพมหานครจะใช้ปัจจัยเรื่อง “ความสามารถ และความซื่อสัตย์” ของผู้สมัคร
เป็นพ้ืนฐานในการประเมินผู้สมัคร ขณะที่คนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดจะให้ความส าคัญกับเรื่ อง 
“ความสัมพันธ์กับท้องถิ่น” ของผู้สมัคร (ถวิลวดี บุรีกุล & โรเบิร์ต บี อัลบริททัน, 2543) เป็นไป
ในทางเดียวกับการศึกษาปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัคร ในการเลือกตั้ง
ปี พ.ศ. 2554 ที่พิจารณาผลการเลือกตั้งตามภาคแล้วพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน (ถวิลวดี 
บุรีกุล, 2554) 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของไทยกับถิ่นที่อยู่อาศัยและการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พบว่าคนที่
มีถ่ินที่อยู่อาศัยในชนบทจะมีสัดส่วนการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากท่ีสุดในทางตรงกันข้ามคนที่มีถิ่นที่
อยู่อาศัยในเมืองขนาดใหญ่จะมีสัดส่วนการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุด (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 
2556) เช่นเดียวกับข้อค้นพบของการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยในปี 2547-2549 ที่
พบว่าคนในชนบทจะมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นการเลือกตั้ง หรือกิจกรรมทางการเมืองมากกว่าคนที่
อาศัยอยู่ในเมือง (Stithorn Thananithichot, 2011) 

การใช้ที่ดินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลา ที่ดินมักจะถูกเปลี่ยนจากการใช้ประเภท
หนึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่ง ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลจากการขยายหรือการเจริญเติบโต
ของเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มักมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ในเขตรอบนอกของเมือง โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากการ
ใช้ที่ดินแบบชนบท (เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ ฯลฯ ) เป็นการใช้ที่ดินแบบเมือง นอกจากนั้น
ยังมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินภายในเขตเมืองด้วยโดยมีการจัดรูปแบบใหม่ของการใช้ที่ดินที่มีอยู่ 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อน และพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินประเภทใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
กายภาพ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี (นิกร ศิรโรจนานนท์, 2555)  ในชนบทมีสภาพแวดล้อมที่
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เป็นธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทะเล ภูเขา แม่น้ า ท้องไร่ ท้องนา ส่วนในเมืองนั้นสภาพแวดล้อมจะ
เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ตึก อาคาร หรือบางครั้งเรียกว่า ป่าคอนกรีต การประกอบอาชีพ ชาว
ชนบทส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรและในแต่ละชุมชนมีประเภท ของการเกษตร
คล้ายคลึงกัน ความหนาแน่นของประชากร ในชนบทถึงแม้จะมีพลเมืองมากแต่พ้ืนที่ก็มีมาก ท าให้
ความหนาแน่นของประชากรน้อยไปด้วย ถนนหนทางมีน้อยและไม่ค่อยสะดวก แต่ในเมืองมีความ
หนาแน่นของประชากรมากเนื่องจากเป็นศูนย์กลางต่าง ๆ และที่อยู่อาศัย ถนนหนทางคับคั่งไปด้วย
รถยนต์และประชาชน (สากล สถิตวิทยานันท์, 2532) 

การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทของการเมือง ในบริบทการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดินในฟิลิปปินส์ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทถูกมองว่าเป็นบริบทที่เข้มข้นในทาง
การเมือง การเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัยและสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางการเมือง ทางเลือกนโยบายที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดจ าดับความส าคัญของการพัฒนา บางครั้งการแปลงการใช้ที่ดินมักเกี่ยวข้อง
กับการใช้อ านาจทางการเมืองเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎระเบียบบางอย่าง (Kelly, 1998) 

ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้พิจารณาถึงปัจจัยทางภูมิศาสตร์ อันได้แก่ภูมิภาคที่อยู่อาศัย และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากความใกล้ชิดกัน การไปมาหาสู่ การพบปะ หรือแม้แต่การเป็นสมาชิก
สมาคม หรือชมรมต่าง ๆ จะท าให้เกิดพฤติกรรมทางการเมืองที่อาจจะคล้ายคลึงกัน โดยคาดว่าตัว
แปรทั้งสองจะมีส่วนอธิบายถึงพฤติกรรมทางการเมืองได้ 

 
2.9 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลกำรเลือกตั้งในอดีตกับผลกำรเลือกตั้งปี 2554 
 

ผลการเลือกตั้งในอดีตถูกน ามาวิเคราะห์การเลือกตั้งในปี 2554 เพ่ือดูรูปแบบการผลการ
เลือกตั้งว่ามีทิศทางอย่างไร การศึกษาการเลือกตั้งระดับประเทศของไทยในปี พ.ศ. 2548, 2550 และ
2554 วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งและการท าแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) ใช้ตัวแปรคือข้อมูลผล
การเลือกตั้งของผู้ที่ชนะในแต่ละเขตเลือกตั้ง และใส่จุดแสดงสีเป็นสัญลักษณ์เพ่ือเป็นตัวแทนของ
พรรคที่ได้รับชัยชนะ ผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของสัดส่วนผู้ชนะการเลือกตั้งซึ่งเป็นไป
ในทางเดียวกันเกือบทั้งจังหวัด และเป็นการแข่งขันระหว่างสองพรรคการเมืองใหญ่ โดยผลการ
เลือกตั้งค่อนข้างแกว่งไม่แน่นอนต่อการท านายในช่วงปี 2548 ถึง 2550 และ 2550 ถึง 2554 และใช้ 
Bubble plot ในการวิเคราะห์การกระจายของสัดส่วนการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังพบว่าพรรคการเมือง
รองได้รับประโยชน์จากความขัดแย้งทางการเมืองในปี 2550 และสูญเสียคะแนนไปอย่างมีนัยส าคัญ
ในการเลือกตั้งปี 2554 (Attachai Ueranantasun, 2012)  
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พฤติกรรมการเลือกตั้งในอดีตจึงถูกน ามาใช้ในการศึกษานี้ เพ่ือพิจารณาความต่อเนื่องหรือ
ความเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองว่ายังคงมีความยึดมั่นต่อพรรค
การเมืองหรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอ่ืน ทั้งนี้ผล
การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองในแง่ของการรักษาฐานเสียงในพ้ืนที่ที่มีการเลือก
ผู้สมัครหรือพรรคเดิมอย่างต่อเนื่องหรือเพ่ือทบทวนว่าเหตุใดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงเปลี่ยนใจไปเลือก
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอ่ืน 

 
2.10 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 
การศึกษาประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์ คือ พัฒนาตัวแบบส าหรับพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง

ของไทย มีตัวแปรตามคือ ผลการเลือกตั้ง ปี 2554 ทั้งระบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมือง 4 พรรค ได้แก่ พรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคภูมิ
ไทย และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แก่ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน บัตรเสีย และการไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
ส่วนตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร์ ผลการเลือกตั้งในอดีต (ปี 2548 
และ 2550) และศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของผลการเลือกตั้ง ปี 2554 ทั้งระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อ และการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เปรียบเทียบความเหมาะสมของตัวแบบส าหรับการ
พยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทยระหว่าง OLS Regression และ Spatial Regression (Spatial lag 
model และ Spatial error model) เพ่ือเป็นการยืนยันว่าตัวแบบที่ได้พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 

 

 
 
ภำพที่ 2.4  ตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย 
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บทที่ 3  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา แหล่งข้อมูล การเลือกตัวแบบรวมไปถึงวิธีการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของผลการเลือกตั้ง และวิธีการพัฒนาตัวแบบส าหรับพยากรณ์ผลการ
เลือกตั้ง 

 
3.1 ตัวแปรที่ใช้ศึกษำ 
 

การศึกษาแบบจ าลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย
ประกอบด้วย ตัวแปรตาม คือผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 และตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยประชากร 
เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร์ และผลการเลือกตั้งในอดีต ดังนี้ 

 
3.1.1 ตัวแปรตำม (Dependent Variable)  
 
  ผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 
2554 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ซึ่งผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 46,939,549 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,220,208 คน คิดเป็นร้อยละ 75.03 ทั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ และการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ดังนี้ 
 สัดส่วนการเลือกพรรคเพื่อไทย 

สัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ 
สัดส่วนการเลือกพรรคชาติไทยพัฒนา 
สัดส่วนการเลือกพรรคภูมิใจไทย 
สัดส่วนบัตรเสีย 
สัดส่วนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) 
สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (No Vote) 
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3.1.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
 
ประชากร (Demographic)  
 เพศ (Gender) ได้แก่ สัดส่วนของเพศหญิง 
 ค่าเฉลี่ยของอายุ และการกระจายของอายุ (Age) 

ศาสนา (Religion) 
เศรษฐกิจและสังคม (Social-Economic) 

รายได้ (Income) แบ่งเป็น 
  รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อเดือน 
  สัดส่วนคนจน 
  สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียม 

รายจ่าย แบ่งเป็น 
  รายจ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อเดือน 
  สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียม 

อาชีพ (Occupation) 
สถานภาพการท างาน (Work Status) 

 การศึกษา (Education) 
ภูมิศาสตร์ (Geography)  

การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 
 ภูมิภาคที่อยู่อาศัย (Region) 
ผลการเลือกตั้งในอดีต 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550 
ประกอบด้วย 

สัดส่วนคะแนนของแต่ละพรรคการเมือง 
ร้อยละของบัตรเสีย (Voided Ballot) 
ร้อยละของบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) 
ร้อยละของการไม่ไปใช่สิทธิ์เลือกตั้ง (No Vote) 
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3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

การศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บรวบรวมและส ารวจโดยหน่วยงานต่าง ๆ ดังตารางที่ 3.1  
 

ตำรำงท่ี 3.1  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 

ข้อมูล ที่มำ หมำยเหตุ 

ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งและการใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง ปี 2548, 2550, 2554 

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

รวบรวมและจัดท าข้อมูล 
Shape file โดยผู้ศึกษา 

การแบ่งเขตเลือกตั้ง (pdf file) ปี 2548, 
2550, 2554  

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

รวบรวมและจัดท าข้อมูล 
Shape file โดยผู้ศึกษา 

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (SES: 
socio-economic status) ปี 2553 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมและจัดท าข้อมูล 
Shape file โดยผู้ศึกษา 

ข้อมูลรายได้ ปี 2552 และรายจ่าย ปี 
2553 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมและจัดท าข้อมูล 
Shape file โดยผู้ศึกษา 

ข้อมูลทางด้านประชากร (จ านวน
ประชากร, เพศ) ปี 2553 

กรมการปกครอง รวบรวมและจัดท าข้อมูล 
Shape file โดยผู้ศึกษา 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 
ปี 2552 

กรมพัฒนาที่ดิน รวบรวมและจัดท าข้อมูล 
Shape file โดยผู้ศึกษา 

ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง กรมการปกครอง  

 
ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งและการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2548, 2550 และ 2554 จากส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อมูลผลการเลือกตั้งเป็นรายเขตเลือกตั้ง ดังนี้ ปี 2548 จ านวน 400 เขต
เลือกตั้ ง ปี  2550 จ านวน 157 เขตเลือกตั้ ง ปี  2554 จ านวน 375 เขตเลือกตั้ ง (ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2554b) สร้างชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Shapefile) ของเขตเลือกตั้งแต่ละปีโดย
ก าหนดเขตเลือกตั้งให้กับทุกต าบลให้รหัสเขตเลือกตั้ง 4 หลักตามรหัสจังหวัดจ านวน 2 หลัก และรหัส
เขตเลือกตั้งจ านวน 2 หลัก เช่นกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่ 1 จะมีรหัสเป็น 1001 เป็นต้น ใช้
โปรแกรม Quantam GIS (QGIS) ในการน าข้อมูลผลการเลือกตั้งแต่ละปีมาเชื่อม (Join) ตาราง เข้า
กับชั้นข้อมูลเขตเลือกตั้ง จะได้ข้อมูลผลการเลือกตั้งแต่ละเขตในรูปแบบ Shapefile และน าชั้นข้อมูล
ผลการเลือกตั้งปี 2548 และปี 2550 มา เชื่อมโดยพ้ืนที่ (join by spatial) กับชั้นข้อมูลผลการ
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เลือกตั้งปี 2554 จะได้ชั้นข้อมูลผลการเลือกตั้งปี 2548 และปี 2550 จ านวน 375 เขต เท่ากับเขต
เลือกตั้งปี 2554  

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic status: SES) จากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ส ารวจครัวเรือนจ านวน 52,000 ครัวเรือนทั่วประเทศในปี 2553 ประกอบด้วยข้อมูล
สถานภาพการท างาน อาชีพ และการศึกษา ข้อมูลถูกเก็บเป็นรายต าบล ท าให้เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดย
การเชื่อมตาราง ใช้รหัสต าบลระหว่างข้อมูล SES กับ Shapefile รายต าบลที่มีรหัสเขตเลือกตั้งปี 
2554 จ านวน 375 เขตเลือกตั้ง ท าการรวมและหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัวที่เป็น
ต าบลในเขตเลือกตั้งเดียวกัน โดย Excel จะได้ผลการส ารวจทั้งหมด 375 เขตเลือกตั้ง น ามาเชื่อม 
ตารางกับ shapefile อีกครั้ง จะได้ชั้นข้อมูล SES ในรูปแบบ Shapefile จ านวน 375 เขตเลือกตั้ง 

ข้อมูลรายได้และรายจ่าย จากส านักงานสถิติแห่งชาติ รายได้เป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคทางสถิติในการประมาณค่าจากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
พ.ศ. 2552 ร่วมกับข้อมูลส ามะโนประชากรพ.ศ. 2543 และรายจ่ายเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคทางสถิติในการประมาณค่าจากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
พ.ศ. 2553 ร่วมกับข้อมูลส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) 
ข้อมูลถูกเก็บเป็นรายต าบล ท าเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยการเชื่อมตาราง ใช้รหัสต าบลระหว่างข้อมูล
รายได้ และรายจ่าย กับ Shapefile รายต าบลที่มีรหัสเขตเลือกตั้งปี 2554 จ านวน 375 เขตเลือกตั้ง
แล้ว และท าการรวมข้อมูลส ารวจที่อยู่ต าบลในเขตเลือกตั้งเดียวกัน โดย Excel จะได้ผลการส ารวจ
ทั้งหมด 375 เขตเลือกตั้ง โดยหาสัดส่วนถ่วงน้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัว และน ามาเชื่อมตารางกับ 
shapefile อีกครั้ง จะได้ข้อมูลรายได้และรายจ่ายในรูปแบบ Shapefile จ านวน 375 เขตเลือกตั้ง  

ข้อมูลเพศและอายุ จากกรมการปกครอง ปี 2553 (กรมการปกครอง, 2553b) ข้อมูลถูกเก็บ
เป็นรายต าบล ท าเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยการเชื่อมตาราง ใช้รหัสต าบล ระหว่างข้อมูลเพศและอายุ กับ 
Shapefile รายต าบลที่มีรหัสเขตเลือกตั้งปี 2554 จ านวน 375 เขตเลือกตั้งแล้ว และท าการรวม
ข้อมูลส ารวจที่อยู่ต าบลในเขตเลือกตั้งเดียวกัน โดย Excel จะได้ผลการส ารวจทั้งหมด 375 เขต
เลือกตั้ง โดยหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัว และน ามาเชื่อม ตารางกับ shapefile อีกครั้ง 
จะได้ข้อมูลเพศและอายุในรูปแบบ Shapefile จ านวน 375 เขตเลือกตั้ง  

 
3.3 วิธีกำรวิเครำะห์ 
 

การศึกษานี้ได้ท าการวิเคราะห์ 2 ส่วนด้วยกันคือวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของผลการ
เลือกปีตั้ง 2554 ตามกฎข้อที่ 1 ทางภูมิศาสตร์ของ Tobler โดยใช้สถิติทดสอบ Moran’s I และ
วิเคราะห์ความเข้มข้นของผลการเลือกตั้งด้วย Local Indicators of Spatial Association (LISA) 
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เพ่ือหาพ้ืนที่ที่เป็นฐานเสียงหรือพ้ืนที่ที่มีการเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งอย่างเข้มข้น (ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95) และวิเคราะห์เพ่ือความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ กับผลการเลือกตั้งปี 2554 .เพ่ือ
พัฒนาแบบจ าลองพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง หาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยด้วยวิธีก าลังสอง
น้อยที่สุด (OLS) ซึ่งเป็นการพิจารณาความสัมพันธ์แบบไม่ได้ค านึงถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ และหา
ความสัมพันธ์ด้วยสถิติเชิงพ้ืนที่สองวิธีคือ Spatial lag และ Spatial error ซึ่งเป็นการพิจารณา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีการค านึงถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ด้วย  

 
3.3.1 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของผลกำรเลือกตั้ง ปี 2554  

 
วิ เค ราะห์ ความสั ม พันธ์ เชิ ง พ้ื นที่  (Spatial Autocorrelation) ของผลการเลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งโดยอยู่ภายใต้กฎข้อที่ 1 ของภูมิศาสตร์ 
คือ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความสัมพันธ์กัน แต่สิ่งที่อยู่ ใกล้กันย่อมมีความสัมพันธ์กันมากกว่า 
( “ Everything is related to everything else, but near things are more related than 
distant things” ) (Tobler, 1970)  มีสมมุติฐานคือผลการเลือกตั้งมีความไม่เป็นอิสระกันเชิงพ้ืนที่ มี
การกระจายที่มีลักษณะเป็นแบบเกาะกลุ่ม (Clustered) อันเนื่องมาจากการพบปะสังสรรค์ของคนที่
อยู่ละแวกเดียวกันหรือในสังคมเดียวกัน เพ่ือดูความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Autocorrelation) 
แนวทางในการศึกษาจะใช้สถิติวิเคราะห์คือ สถิติ Moran’s I (Global Moran's I statistic) ซึ่ง 
ค านวณได้ดังสมการต่อไปนี้ (Moran, 1950) 
Moran’s I (Global Moran's I statistic) 
 คือสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 หากมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมมูล
มีความเกาะกลุ่ม หากมีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่าข้อมูลกระจาย และมีค่าเข้าใกล้ 0 การกระจายมี
ลักษณะสุ่ม 

I =  
Σi=1

n Σj=1
m ωij(Xi−X̅)/Σi=0

n Σj=1
m ωij

Σi=1
n (Xi−X ̅)2/n

    (3.1) 

เมื่อ 

  I เป็นค่าความสัมพันธ์ของมอแรน 

  Xi, Xj เป็นตัวแปรอิสระ 

  X̅ เป็นค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 

   ωij เป็นค่าถ่วงน้ าหนักของต าแหน่ง i และ j 

  n เป็นจ านวนตัวแปรอิสระ 
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ค่าความสัมพันธ์ของมอแรน สามารถแสดงได้ในรูปแบบของกราฟที่แสดงความสัมพันธ์เชิง

พ้ืนที่ โดยมีแกนตั้งเป็นค่าความสัมพันธ์ของมอแรน และมีแกนนอนเป็นระยะทาง ทั้งนี้ I จะมีค่าอยู่
ระหว่าง -1 ถึง 1 โดยค่าท่ีเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ในทิศทางเดียวกันถ้าค่าเข้าใกล้ -
1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ในทิศทางตรงข้ามและค่า 0 แสดงว่ามีการกระจายตัวแบบสุ่ม

หรือไม่มีรูปแบบแน่นอนโดยค่า I ที่ค่าน้อยกว่า 0 มีรูปแบบการกระจายตัวแบบสะเปะสปะ 

(Dispersed Pattern) และค่า I ที่ค่ามากกว่า 0 มีรูปแบบการจัดตัวแบบเป็นกลุ่ม (Clustered 

Pattern) ซึ่งการวิเคราะห์ค่าคะแนนมาตรฐานของมอแรน (ZI)  ค านวณได้ดังสมการต่อไปนี้ 
(Griffith, 1987) 

ZI =  
I−E[I]

√V[I]
   (3.2) 

โดยที่ 

E[I] =  
−1

(n − 1)
 

V[I] = E[I2] − E[I]2   (3.3) 
 

โดยสมมติฐานศูนย์ (Null Hypothesis) ของการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของมอ
แรน คือตัวแปรอิสระมีรูปแบบกระจายตัวแบบสุ่มหรือไม่มีรูปแบบแน่นอนซึ่งมีค่าคะแนนมาตรฐาน

ของมอแรน (ZI) จะอยู่ระหว่าง 1.68 ถึง -1.68 หรือมีค่าค่าวิกฤติ (P-Value) มากกว่า 0.10 
การเปรียบเทียบความเหมาะสมของตัวแบบส าหรับการพยากรณ์การเลือกตั้ง มีตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตามดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยเปรียบเทียบระหว่างวิธีที่ไม่ได้พิจารณาความสัมพันธ์เชิง
พ้ืนที่คือวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) และวิธีที่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่คือ Spatial Lag 
Model และ Spatial Error Model เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันของการสร้างแบบจ าลองที่
พิจารณาและไม่ไดพิ้จารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
Local Indicators of Spatial Association (LISA) 

ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (Local Indicators of Spatial Association : LISA) เป็นสถิติ
ที่ใช้ชี้วัดการกระจุกตัวของข้อมูลในระดับพื้นที่ เนื่องจากการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ด้วยค่าสถิติ Moran’s I 
ท าให้ได้ข้อมูลสถิติเพียงอย่างเดียวเพ่ือสรุปพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด เมื่อทราบค่าสถิติ  Moran’s I แล้ว ยัง
ไม่สามารถทราบได้ว่ารูปแบบการกระจายเชิงพ้ืนที่ที่ปรากฎออกมาในรูปของค่าสถิติ Moran’s I นั้นมี
การกระจายอยู่ในพ้ืนที่ใดบ้าง ดังนั้นเพ่ือหาการเกาะกลุ่มในระดับพ้ืนที่จึงใช้ตัวชี้วัดความสัมพันธ์เชิง
พ้ืนที่ (LISA)  เพื่อประเมินการจัดกลุ่มในแต่ละหน่วยโดยการค านวณ Local Moran's I ในแต่ละพ้ืนที่ 
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โดยค านวนเปรียบเทียบกับขอบเขตของพ้ืนที่ใกล้เคียง (Anselin, 1995) ดูการค ารนวณสมการ Local 
Moran’s I :ดังนี้ 

 

j

j

ijii zwzI        (3.4) 

โดยที่ 

x

i
i

SD

xx
z




      (3.5) 

เมื่อ 


j  คือ คือผลรวมแต่ละแถว I ของเมทริกซ์น้ าหนักเชิงพ้ืนที่, zi คือค่าสังเกตของ X ใน
รูปของค่ามาตรฐาน และ wij เมทริกซ์ของน้ าหนักเชิงพ้ืนที่ 

 
3.3.2 กำรพัฒนำตัวแบบส ำหรับท ำนำยผลกำรเลือกตั้ง ปี 2554 

 
การพัฒนาแบบจ าลองโดยเปรียบเทียบตัวแบบที่ดีที่สุดส าหรับพยากรณ์ผลการเลือกตั้งในปี 

2554 ประกอบด้วย ผลการเลือกตั้ งของพรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย์  พรรคภูมิใจไทย 
พรรคชาติไทยพัฒนา และตัวแบบส าหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แก่ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote 
No) บัตรเสีย (Voided Ballot) และการไม่ ไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ ง (No vote) มีตัวแปรอิสระคือ 
ตประชากร เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร์ และผลการเลือกตั้งในอดีต (ปี 2548 และ 2550)  

การศึกษานี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ 3 วิธี ได้แก่ วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) ,Spatial Lag 
Model และ Spatial Error Model รายละเอียดดังนี้ 

วิธีก ำลังสองน้อยที่สุด (OLS) เป็นสมการถดถอยเชิงเส้นตรง โดยประมาณค่าสัมประสิทธิ์
เพ่ือท าให้ผลรวมก าลังสองของค่าประมาณของความคลาดเคลื่อน (Error) มีค่าต่ าที่สุด (Minimum 
sum square) และไม่ค านึงถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Autocorrelation) 

  Y=XB+ 𝜀     (3.6) 

ε~𝑁 (0, 𝜎𝜀
2)    (3.7) 

∑𝜀  = 𝐼𝜎𝜀
2     (3.8) 

โดยที่ y เป็นตัวแปรตาม, X เป็นตัวแปรอิสระ, B เป็นตัวประมาณค่าที่มีผลรวมก าลังสอง
ค่าประมาณของความคลาดเคลื่อน (Error) มีค่าต่ าที่สุด 
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แบบจ าลองถดถอยเชิงพ้ืนที่ (Spatial regression) จัดอยู่ในสาขาเศรษฐมิติเชิงที่ตั้ง หรือ 
“Spatial Econometrics” (Anselin, 1988) ซึ่งค านึงถึงอิทธิพลทางภูมิศาสตร์ให้ครอบคลุมอิทธิพล
ของที่ตั้งโดยขยายขอบเขตการวิเคราะห์จากสองวิธีแรกให้ครอบคลุมอิทธิพลของที่ตั้ง (Spatial 
effects) ซึ่งอิทธิพลของที่ตั้งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท (Anselin, 1999) คือ ความไม่เป็นอิสระต่อกันเชิง
ที่ตั้ง (Spatial dependence) เช่น ผลการเลือกตั้งในพ้ืนที่ที่อยู่ติดกันอาจมีความสัมพันธ์กัน และ
ความแตกต่างเชิงที่ตั้งที่แฝงอยู่ในข้อมูล (Spatial heterogeneity) แบบจ าลอง Spatial Regression 
จึงประกอบด้วย 2 แบบจ าลอง คือ Spatial lag model ซึ่งให้ตัวแปรตามสัมพันธ์กันเอง โดยมีเมท
ริกซ์น้ าหนักเชิงพ้ืนที่ (spatial weight matrix) ซึ่งเป็นอินเวอร์สเมตริกซ์ของเมตริกซ์ระยะทาง 
(Distance Matrix) เป็นน้ าหนักถ่วง หรือ Spatial error model ที่ ให้  Error term ใน Spatial 
Regression ได้สัมพันธ์กันเองโดยตรงแต่ก็ถ่วงน้ าหนักด้วยเมทริกซ์ระยะทาง (Distance Matrix) 
เช่นกัน ช่วยแก้ปัญหาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (Spatial autocorrelation)  

Spatial Lag Model เป็นตัวแบบที่รวมเอาอิทธิพลเชิงที่ตั้งที่เกิดจากความไม่เป็นอิสระต่อ
กันเชิงพื้นที่ไว้ในแบบจ าลอง 

y = ρWy+X𝛽 + 𝜀    (3.9) 

ε~𝑁 (0, 𝑢𝜀
2)    (3.10) 

∑𝜀  = 𝐼𝜎𝜀
2    (3.11) 

โดยที่ y เป็นตัวแปรตาม, W เป็นเมทริกซ์น้ าหนักเชิงที่ตั้ง (n×n spatial weight matrix), Xเป็นตัว

แปรอิสระ ε เป็นตัวคลาดเคลื่อน และρ เป็นพารามิเตอร์แสดงความสัมพันธ์เชิงที่ตั้ง 
Spatial Error Model  เป็นตัวแบบที่รวมเอาความคาดเคลื่อนซึ่งเกิดจากความแตกต่างเชิง

ที่ตั้งไว้ในแบบจ าลอง 
   

Y = Xβ  + ε     (3.12) 

ε = λWε+ u     (3.13) 

u~𝑁 (0, 𝜎𝑢
2)    (3.14) 

∑𝜀  = 𝐼𝜎𝑢
2    (3.15) 

โดยที่ y เป็นตัวแปรตามมีเมทริกซ์เท่ากับ N*1, X เป็นตัวแปรอิสระมีเมทริกซ์เป็น N*X, β 

เป็นค่าสัมประสิทธิ์ มีเมทริกซ์เป็น K*1, ε เป็นตัวความคลาดเคลื่อนเชิงที่ตั้ง มีเมทริกซ์เป็น N*1, W 
เป็นเมทริกซ์น้ าหนักเชิงที่ตั้ง , u เป็นตัวคลาดเคลื่อนที่มีคุณสมบัติตามข้อสมมติคลาสสิก(ตัว

คลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน มีค่าคาดหวังเป็นศูนย์ และมีความแปรปรวนคงท่ี) และ λ (lambda)คือ 
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autoregressive coefficient เป็นพารามิเตอร์ของความคลาดเคลื่อนเชิงที่ตั้ง (Spatial error 
parameter) ซึ่งสะท้อนความแตกต่างทางพ้ืนที่ที่แฝงอยู่ในข้อมูลรายพื้นที่  

 
3.3.3 เกณฑ์กำรเลือกตัวแบบ 

 
การเลือกตัวแบบมีเกณฑ์การเลือกด้วยกัน 3 วิธีคือ R2 , AIC และBIC ดังนี้ 
การอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระ ด้วย R2 ซึ่งแปล

ความได้ว่าเป็นร้อยละของความแปรปรวนในตัวแปรตามที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรพยากรณ์หรืออีกนัย
หนึ่งเป็นสัดส่วนที่ลดลงของความคลาดเคลื่อน (Proportion reduction in error) ของแบบจ าลอง 
ยิ่งค่า R2 เข้าใกล้หนึ่งแสดงว่าแบบจ าลองอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ดีและมีความ
แม่นย ามาก 

การเปรียบความกลมกลืนระหว่างแบบจ าลองด้วยค่า Akaike Information Criterion: AIC 
ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบแบบจ าลองที่ไม่ได้ซ้อนกันอยู่ (Non-nested model) และพัฒนาขึ้นมา
ตามแนวคิดของ Information theorem โดยยิ่งมีค่า AIC น้อยแสดงว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืน
กับข้อมูลดีกว่า (Akaike, 1981)  

Gideon E. Schwarz ได้พัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบที่ได้มาจากการดัดแปลงแบบเบส์
ข อ ง เก ณ ฑ์  AIC เรี ย ก ว่ า เก ณ ฑ์ ข้ อ ส น เท ศ ข อ ง เบ ส์ (Schwarz’s Bayesian Information 
Criteria:Bayesian Information Criteria :BIC)  การใช้ BIC นั้นมันจะพยายามเลือกโมเดลที่เป็นจริง 
แบบที่ข้อมูลที่มีมาอยู่รองรับกับโมเดลนั้น ๆ ในการเลือกแบบจ าลองโดยใช้ BIC ก าหนดให้เลือก
แบบจ าลองที่มี BIC ต่ าที่สุด จึงจะได้แบบจ าลองที่ดีท่ีสุด (Sawa, 1978) 
-2Log Likelihood (-2LL) เป็นการพิจารณาภาวะแนบสนิทดีของโมเดล ถ้าค่า -2LL มีค่าน้อย หรือ
เข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่า โมเดลเหมาะสม และถ้าโมเดลเหมาะสม 100% ค่า (-2LL) จะเท่ากับ 0 
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บทที่ 4  

พฤติกรรมกำรเลือกตั้งในอดีตกับผลกำรเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 

 
 พฤติกรรมการเลือกตั้งในอดีตเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง
ปี 2554  จากการพล็อตข้อมูลผลการเลือกตั้งลงบนแผนที่ พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เช่น ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีแนวโน้มจะเลือกพรรคเดิม ในการเลือกตั้งทั้ง 3 ครั้งที่ท าการศึกษา 
อัตชัย เอ้ืออนันตสันต์ วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งในปี 2548 ปี 2550 และปี 2554 พบว่าปี 2550 และ
ปี 2554 ผลการเลือกตั้งค่อนข้างชัดเจนทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลือกพรรค
ไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพ่ือไทย ตามล าดับ แต่ยังพบว่ามีความแกว่ง (Swing) ใน
การท านายผลการเลือกตั้ งจากปี  2548 ถึงปี  2550 และจากปี  2550 ถึ งปี  2554 (Attachai 
Ueranantasun, 2012) ในบทนี้จึงศึกษาความสัมพันธ์ของผลการเลือกตั้งในปี 2548 และ ปี 2550 
กับผลการเลือกตั้งปี 2554 เพ่ือตอบข้อสงสัยว่าเขตเลือกตั้งในแต่ละพ้ืนที่ยังคงมีความเชื่อมั่น หรือ
ความจงรักภัคดี ต่อพรรคการเมืองเดิม หรือเปลี่ยนไปสนับสนุนพรรคอ่ืน ๆ และพ้ืนที่ใดที่ยังคงเหนียว
แน่นหรือเป็นฐานเสียงของแต่ละพรรคการเมือง 
 บทนี้น าเสนอถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั้งแบบไม่พิจารณาและพิจารณาความสัมพันธ์เชิง
พ้ืนที่ของผลการเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้ง ปี 2548 และปี 2550 กับผลการเลือกตั้งปี 2554 
วิเคราะห์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) และวิธี Spatial error (ดูผลการเลือกตัวแบบในการ
พยากรณ์ในบทที่ 9)  
 

4.1 ผลกำรเลือกตั้งปี 2548 
 

การเลือกตั้งปี 2548 มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เนื่องจากนายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีครบวาระ 4 ปี และต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 ในปีนี้รัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้มี ส.ส. ทั้งสิ้น จ านวน 500 คน แบ่งเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน 400 คน เขตละ 1 
คน และแบบบัญชีรายชื่อ จ านวน 100 คน ผลจากการเลือกตั้งครั้งนี้ มีเพียง 4 พรรคการเมือง ได้ท่ีนั่ง
ในสภา พรรคการเมืองขนาดใหญ่อย่างพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งไป ส.ส.377
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และ 96 ที่นั่ง ตามล าดับ เป็นที่สังเกตว่าพรรคไทยรักไทยซึ่งได้ที่นั่ง ส.ส..มาเป็นอันดับที่หนึ่ง
มีจ านวนที่นั่งทิ้งห่างจากพรรคที่ได้คะแนนรองลงมาอย่างพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างมาก พรรค
การเมืองขนาดกลาง และขนาดเล็กเช่น พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ได้ที่นั่งไป25 และ 2 ที่นั่ง 
ตามล าดับ จากท้ังหมด 500 ที่นั่ง (มนตรี เจนวิทย์การ, 2554) และเป็นครั้งแรกที่พรรคการเมืองได้รับ
เลือกตั้งโดยได้คะแนนเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย (พรรคไทยรักไทยได้รับเลือกตั้ง
จ านวน 377 คนจากจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คนหรือประมาณร้อยละ 75) จนกระทั่ง
สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ (ฐากูร จุลินทร, 2557) ผลการเลือกตั้งทั้งแบบบ่งเขตเลือกตั้ง และ
แบบบัญชีรายชื่อดังตารางที่ 4.1 

 
ตำรำงท่ี 4.1  จ านวน ส.ส. ในการเลือกตั้งปี 2548 
 

พรรค แบ่งเขต บัญชีรำยช่ือ รวม 

พรรคไทยรักไทย 310 67 377 

พรรคประชาธิปัตย์ 70 26 96 
พรรคชาติไทย 18 7 25 

พรรคมหาชน 2 0 2 
รวม 400 100 500 

 
การเลือกตั้งในปี 2548 มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 400 เขตเลือกตั้ง คือหนึ่งเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ได้

คนเดียว มี ส.ส. เขตจ านวน 400 คน และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ 
พรรคไทยรักไทยได้ ส.ส. เขตไปแบบถล่มทลายจ านวน 310 คน และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ จ านวน 67 
คน ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ ส.ส. เขต 70 คน และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 26 คน พรรคชาติไทยได้ 
ส.ส. เขต 18 คน และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 7 คน และพรรคมหาชนได้ ส.ส. เขต 2 คน และ ไม่ได้ที่นั่งใน
ส่วนของ ส.ส. บัญชีรายชื่อ (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2554a) 

น าผลการเลือกตั้งแสดงลงบนแผนที่เพ่ือให้เห็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น รูป 4.1 (ซ้าย) สีแดงคือ
เขตเลือกตั้งที่พรรคไทยรักไทย น าโดย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้คะแนนไปอย่างท่วมท้นในพ้ืนที่
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เกือบทั้งหมด 
ในขณะที่สีฟ้าคือพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งซึ่งจะอยู่ในภาคใต้เท่านั้น 
พรรคชาติไทยได้รับคะแนนจากภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางเขตเลือกตั้ง และพรรค
มหาชน ได้คะแนนเพียงน้อยนิดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ผลการเลือกตั้งแบบบัญชี
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รายชื่อมีเพียงพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ นั่นก็คือพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่
ได้รับเลือกตั้ง พรรคเพ่ือไทยได้รับชัยชนะจากทุกภูมิภาคยกเว้นจังหวัดตราด และภาคใต้ซึ่งเป็นเขต
เลือกตั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับชัยชนะ รูป 4.1 (ขวา) 

 
ภำพที่ 4.1  ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (ซ้าย) และแบบสัดส่วน (ขวา) ในการเลือกตั้งปี 2548 สีแดง 
แทน พรรคไทยรักไทย, สีน้ าเงิน แทน พรรคประชาธิปัตย์, สีเหลือง แทน พรรคชาติไทย และสีเขียว
แทน พรรคภูมิใจไทย 
 

4.2 ผลกำรเลือกตั้งปี 2550 
 

 การเลือกตั้งเกิดขึ้นวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีสาเหตุมาจากรัฐประหารยึดอ านาจรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
วันที่ 2 เมษายน 2549 แล้ว แต่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้เพิกถอนการเลือกตั้งดังกล่าวเนื่องจาก
เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย
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เช่นกันที่การยุบสภาผู้แทนราษฎรมีสาเหตุมาจากการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง โดยข้อความ
บางส่วนที่ระบุเหตุผลของการยุบสภาในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549 คือ “ไม่
อาจแก้ไขปัญหาและความคิดเห็นพ้ืนฐานที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องกับรัฐบาล ฯลฯ 
ซึ่งทางออกในระบอบประชาธิปไตยที่เคยปฏิบัติมาในนานาประเทศ และแม้แต่ประเทศไทยคือการคืน
อ านาจการตัดสินใจทางการเมืองกลับไปสู่ประชาชนด้วยการยุบสภาผู้แทนราษฎร” (ฐากูร จุลินทร, 
2557) ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้เปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งเป็นแบบใหม่ โดยก าหนดจ านวน ส.ส. 480 
คน แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน 400 คน เขตละ 1–3 คน ขึ้นอยู่กับขนาดประชากร และสถานภาพ
ความเป็นจังหวัด และส.ส. “แบบสัดส่วน” ที่ใช้เรียกแทน “แบบบัญชีรายชื่อ” จ านวน 80 คน แบ่ง
เขตเลือกตั้งของจังหวัดต่าง ๆ เป็นจ านวน 8 กลุ่มจังหวัด (ฐากูร จุลินทร, 2557) 

การเลือกตั้งในปี 2550 นี้ มีพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้รับที่นั่งในสภาเพ่ิม
มากขึ้นจากปี 2548 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่ คือพรรคที่ได้จ านวน ส.ส. 
มากกว่า 50 คนขึ้นไปมีเพียงพรรคพลังประชาชน และพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้ ส.ส. จ านวน 233 คน 
และ 165 คน ตามล าดับ พรรคการเมืองขนาดกลางที่ได้รับเลือกตั้งมีเพียง 2 พรรค คือพรรคชาติไทย 
และพรรคเพ่ือเผ่นดิน ซึ่งได้ ส.ส. จ านวน 37 คน และ 24 คน ตามล าดับ ส่วนพรรคขนาดเล็กมีเพียง 
3 พรรค คือพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคมัชฌิมาธิปไตย และพรรคประชาราช ซึ่งได้ ส.ส. 
จ านวน 9 คน 7 คน และ 5 คน ตามล าดับ รวมทั้งสิ้น 7 พรรค ดังตารางที่ 4.2 

 
ตำรำงท่ี 4.2  จ านวน ส.ส. ในการเลือกตั้งปี 2550 
 

พรรค แบ่งเขตเลือกตั้ง บัญชีรำยช่ือ รวม 

พรรคพลังประชาชน 199 34 233 
พรรคประชาธิปัตย์ 132 33 165 

พรรคชาติไทย 33 4 37 

พรรคเพื่อแผ่นดิน 17 7 24 
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 8 1 9 

พรรคมัชฌิมาธิปไตย 7 0 7 
พรรคประชาราช 4 1 5 

รวม 400 80 480 
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การเลือกตั้งในปี 2550 มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 157 เขตเลือกตั้ง หนึ่งเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ได้
หลายคน จึงมี ส.ส. เขตจ านวน 400 คน และ ส.ส. แบบสัดส่วน 80 คน ใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ ผล
การเลือกตั้งในตาราง 4.2 สิ่งที่น่าสังเกตคือจ านวน ส.ส. แบบสัดส่วนของสองพรรคใหญ่ ไม่แตกต่าง
กันมากนักแม้ว่าจ านวน ส.ส. เขตของสองพรรคใหญ่จะแตกต่างกันค่อนข้างมากก็ตาม อย่างไรก็ตาม
พรรคพลังประชาชน (พรรคเพ่ือไทยเดิมภายหลังการยุบพรรค) ได้สัดส่วนของจ านวน ส.ส. น้อยลง
กว่าปี 2548 ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ได้จ านวน ส.ส. เพ่ิมขึ้น และพรรคการเมืองขนาดกลางและ
ขนาดเล็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในการการจัดตั้งรัฐบาลเพิ่มข้ึน  

ผลการเลือกตั้ง ปี 2550 ได้ถูกน ามาแสดงบนแผนที่เช่นเดียวกับผลการเลือกตั้งปี 2548 และ
ยังคงมีรูปแบบเป็นภูมิภาคที่ชัดเจนเช่นเดิม สีแดงคือเขตเลือกตั้งที่พรรคพลังประชาชน ยังคงได้รับ
คะแนนเสียงส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดิม แม้ว่าจะสูญเสียคะแนน
จากบริเวณภาคกลางไป สีฟ้าคือเขตเลือกตั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับชนะอยู่บริเวณภาคใต้และภาค
ตะวันออก ดังภาพที่ 4.2 (ซ้าย) ในขณะที่ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุน
พรรคพลังประชาชนลดลงจากการเลือกตั้งปี 2548 อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงสนับสนุนพรรคพลังประชาชนเช่นเดิม ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคง
ได้รับการสนับสนุนจากภาคใต้ และได้ ส.ส. แบบสัดส่วนจากภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาค
ตะวันออกเพ่ิมข้ึนด้วย ดังภาพที่ 4.2 (ขวา) 

 
 

ภำพที่ 4.2  ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (ซ้าย) และแบบสัดส่วน (ขวา) ในการเลือกตั้งปี 2550 สีแดง 
แทน พรรคไทยรักไทย, สีน้ าเงิน แทน พรรคประชาธิปัตย์, สีเหลือง แทน พรรคชาติไทย, สีเขียว แทน 
พรรคภูมิใจไทย, สีน้ าตาล แทน พรรคเพ่ือแผ่นดิน, สีม่วง แทน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และสี
เขยีวอ่อน แทน พรรคประชาราช 
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4.3 ผลกำรเลือกตั้งปี 2554 
 

จากการยุบสภาของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2554 ได้ 
“แต่งตั้ง” ให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี การเลือกตั้งนี้จึงเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาล
พรรคประชาธิปัตย์ ที่ประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบาลอีกหลายพรรค และช่วงดังกล่าวยังได้มีการชุมนุม
ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) 
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 26 ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีขึ้นในวันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย้อนไปใช้วิธีการเดียวกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญปี 
2540 กล่าวคือ มีการแบ่งเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตละ 1 
คน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยให้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ถึง
กระนั้นมีความแตกต่างที่ส าคัญ คือ จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งลดจาก 400 
คนเป็น 375 คน และแก้ไขจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนจ านวน 80 คน เป็นแบบ
บัญชีรายชื่อจ านวน 125 คน และมีการเปลี่ยนชื่อกลับจาก “แบบสัดส่วน” เป็น “แบบบัญชีรายชื่อ”
เหมือนเดิมอีกด้วย ในคราวนี้พรรคเพ่ือไทยได้ส่งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งดัง
ตารางที่ 4.3 

 
ตำรำงท่ี 4.3  จ านวน ส.ส.ในการเลือกตั้ง ปี 2554 
 

กำรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 (ตัวแปรตำม) แบ่งเขตเลือกตั้ง บัญชีรำยช่ือ รวม 

พรรคเพื่อไทย 204 61 265 

พรรคประชาธิปัตย์ 115 44 159 

พรรคภูมิใจไทย 29 5 34 

พรรคชาติไทยพัฒนา 15 4 19 

พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 5 2 7 

พรรคพลังชน 6 1 7 

พรรครักประเทศไทย 0 4 4 

พรรคมาตุภูมิ 1 1 2 
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กำรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 (ตัวแปรตำม) แบ่งเขตเลือกตั้ง บัญชีรำยช่ือ รวม 

พรรครักสันติ 0 1 1 

พรรคมหาชน 0 1 1 

พรรคประชาธิปไตยใหม่ 0 1 1 

รวม 375 125 500 

  
การเลือกตั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ได้มาซึ่งรัฐบาล โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น

นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 พรรคเพ่ือไทย
(พรรคพลังประชาชนเดิม) กลับมาได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นอีกครั้ง ได้ที่นั่งผู้แทนในรัฐสภาเกินกว่า
ครึ่ง ชนะพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ถึง 100 กว่าที่นั่ง (265 ต่อ 159) การเลือกตั้งครั้งนี้
พรรคเพ่ือไทยจึงกลับมาได้รับคะแนนโดยรวมสูงขึ้น นอกจากสองพรรคการเมืองใหญ่แล้ว จ านวนที่นั่ง
ในสภา ยังประกอบไปด้วย พรรคขนาดกลางอย่างพรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับที่
นั่งจ านวน 34 และ 19 ที่นั่งตามล าดับ และพรรคขนาดเล็กได้สัดส่วนที่นั่ง ส.ส. พรรคละน้อยนิด 
ได้แก่พรรคชาติพัฒนาเพ่ือแผ่นดิน พรรคพลังชน พรรครักประเทศไทย พรรคมาตุภูมิ พรรครักสันติ 
พรรคมหาชน และพรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้รับที่นั่ งจ านวน 7, 7, 4, 2, 1, 1, และ 1 ที่นั่ ง 
ตามล าดับ และตาราง 4.3 ผลการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากจะท าให้เห็นถึงชัยชนะของพรรคเพ่ือไทย
ภายใต้นายกรัฐมนตรีหญิงในช่วงที่มีความขัดแย้งแล้ว ยังอาจจะแสดงให้เห็นถึงพรรคทางเลือกหรือ
พรรคเล็กถูกพิจารณาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเบื่อหน่ายพรรคการเมืองใหญ่ก็เป็นได้ 
 ผลการเลือกตั้งในปี 2554 ถูกน ามาแสดงบนแผนที่ พ้ืนที่สีแดงซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่พรรคเพ่ือ
ไทยชนะการเลือกตั้งยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับ
การสนับสนุนจากภาคกลางกลับมาบางส่วนหลังจากสูญเสียคะแนนในพ้ืนที่นี้ ไปในการเลือกตั้งปี 
2550 ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ยังคงได้รับการสนับสนุนจากพ้ืนที่ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาค
ตะวันออกเช่นเดิม พรรคภูมิใจไทย (พรรคมัชฌิมาธิปไตยเดิม) ได้รับจ านวน ส.ส.มากขึ้นจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พรรคชาติไทยพัฒนาก็ยังคงได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของจังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม ดังภาพที่ 4.3 (ซ้าย) ในขณะที่การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อยังคงมี
เพียงสองพรรคการเมืองใหญ่ที่ ได้รับชัยชนะในพ้ืนที่ เกือบทั้งหมดของประเทศเช่นเดิม และ
พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับชัยชนะในบางเขตเลือกตั้งของภาคกลาง ดังภาพที่ 4.3 (ขวา) 
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ภำพที่ 4.3  ผลการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขต (ซ้าย) และแบบบัญชีรายชื่อ (ขวา) ในการเลือกตั้งปี 2554 
สีแดง แทน พรรคไทยรักไทย, สีน้ าเงิน แทน พรรคประชาธิปัตย์, สีเหลือง แทน พรรคชาติไทยพัฒนา 
และสีม่วง แทน พรรคอื่น ๆ 

 

4.4 กำรวิเครำะห์ผลกำรเลือกตั้ง 
 

 ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้ง โดยการหาสัดส่วนของผลคะแนนเลือกตั้งที่แต่ละ
พรรคการเมืองได้ และหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้ง ปี 2548 และปี 2550 (ตัวแปรอิสระ) 
กับผลการเลือกตั้งปี 2554 (ตัวแปรตาม) หาความสัมพันธ์ 2 แบบคือ วิธีก าลังสองน้อยที่สุด 
(ordinary least square : OLS) ซึ่งไม่พิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ และวิธี Spatial Error ซึ่ง
เป็นวิธีที่พิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (ดูผลการเปรียบเทียบตัวแบบในบทที่ 9) เพ่ือดูว่าเมื่อขจัด
อิทธิพลของความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ออกไปแล้วตัวแปรอิสระและตัวแปรตามยังคงมีความสัมพันธ์กันอยู่
หรือไม่ ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 4.4  สัดส่วนของผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 
 

การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 
(ตัวแปรตาม) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

ผล
กา

รเล
ือก

ตั้ง
 ส

.ส.
 แ

บบ
แบ

่งเข
ตป

ี 2
55

4 

พรรคเพ่ือไทย 40.44 19.63 2.74 85.40 

พรรค
ประชาธิปัตย์  

28.75 22.52 
1.06 81.11 

พรรคภูมิใจไทย 10.01 14.26 0.00 57.99 

พรรคชาติไทย
พัฒนา  

4.34 10.88 
0.00 53.60 

พรรคอื่น ๆ 6.67 11.23 0.00 47.84 
บัตรเสีย 4.90 1.64 1.46 9.40 

บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

2.71 1.57 
0.72 8.75 

ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 24.96 4.37 10.70 35.33 

ผล
กา

รเล
ือก

ตั้ง
 ส

.ส.
 แ

บบ
บัญ

ชี

รา
ยช

ื่อ 
ปี 

25
54

 

พรรคเพ่ือไทย  44.69 21.42 2.65 84.69 
พรรค
ประชาธิปัตย์  

32.49 21.09 
4.35 82.85 

พรรคชาติไทย
พัฒนา  

2.55 5.12 
0.10 42.99 

พรรคภูมิใจไทย  3.65 5.72 0.07 40.09 

 
การเลือกตั้งปี 2554 มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประมาณร้อยละ 75.04 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ทั้งหมด การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทยได้สัดส่วนคะแนนสูงสุดร้อยละ 40.43 
รองลงมาเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 28.75 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 10.01 และพรรคชาติไทย
พัฒนา ร้อยละ 4.34 ตามล าดับ บัตรเสีย ร้อยละ 4.9 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ร้อยละ 2.7 และผู้ไม่
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ร้อยละ 24.96 การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพ่ือไทยก็ยังคงได้รับสัดส่วน
คะแนนสูงสุด ร้อยละ 44.69 พรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 32.49 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 3.65 และ
พรรคชาติไทยพัฒนา ร้อยละ 2.55 
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4.4.1 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (Electorate) ปี 2548 
และปี 2550 กับผลกำรเลือกตั้งปี 2554 

 
การวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ได้เลือกพรรคที่ได้ที่นั่ง ส.ส. ทั้งปี 2548 และ ปี 

2550 เป็นตัวแปรอิสระ เพ่ือพิจารณาว่าเขตเลือกตั้งที่ได้ เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งในปีก่อนหน้านี้จะ
ยังคงสนับสนุนพรรคนั้น ๆ อยู่หรือไม่ในการเลือกตั้ง ปี 2554 และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความโน้มเอียงไป
ทางใด การศึกษาดังกล่าวนี้จะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง การวิเคราะห์
ได้แบ่งเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรอิสระ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตปี 2548 และปี 2550 กับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตปี 2548 และปี 2550 กับผล
การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตปี 2548 และปี 2550 กับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ ผลการ
วิเคราะห์เป็นดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 4.5  ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในการเลือกตั้งปี 2548 และปี 2550 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

 ส
.ส.

แบ
บแ

บ่ง
เข

ต 
ปี 

25
48

 พรรคไทยรักไทย 56.86 18.87 10.25 89.02 

พรรคประชาธิปัตย์ 20.24 20.79 1.25 77.6 

พรรคชาติไทย 6.22 8.78 0.25 70.12 

พรรคมหาชน 4.21 4.74 0.16 29.49 

พรรคอื่น ๆ 4.37 2.64 0.44 27.92 

บัตรเสีย 6.00 1.03 0.97 7.52 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2.29 1.31 0.53 12.82 

ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 27.37 5.82 12.79 40.79 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

 ส
.ส.

แบ
บแ

บ่ง
เข

ต 
ปี 

25
50

 

พรรคพลังประชาชน 37.21 17.66 0.00 59.82 

พรรคประชาธิปัตย์ 27.37 23.39 0.00 75.35 

พรรคชาติไทย 7.63 14.17 0.00 75.63 

พรรคเพื่อแผ่นดิน 9.46 10.48 0.00 36.14 

พรรครวมใจไทย 5.56 8.91 0.00 30.73 

พรรคมัชฌิมาธิปไตย 4.95 7.38 0.00 34.51 

พรรคประชาราช 1.59 4.45 0.00 54.35 

พรรคอื่น ๆ 2.54 1.68 0.11 10.19 

บัตรเสีย 2.54 1.05 1.01 6.92 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4.56 1.85 1.76 10.44 

ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 25.38 4.99 11.10 37.12 

 
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในปี 2548 ผู้มาใช้สิทธิ์ ร้อยละ 72.63 พรรคไทยรักไทยได้รับ

คะแนนสูงสุด ร้อยละ 56.86 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 20.24 พรรคชาติไทย ร้อยละ 6.22 พรรค
มัชฌิมาธิปไตย ร้อยละ 4.21 พรรคอ่ืน ๆ ร้อยละ 4.37 บัตรเสีย ร้อยละ 6 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 
ร้อยละ 2.29 และไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ร้อยละ 27.37 การเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต ปี 2550 มีผู้มา
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ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ร้อยละ 74.62 ซึ่งสัดส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังคงใกล้เคียงกับปี 2548 มีพรรค
การเมืองที่ได้ที่นั่ง ส.ส. ในสภา จ านวน 7 พรรคพลังประชาชน ร้อยละ 37.21 ยังคงได้รับสัดส่วน
คะแนนสูงสุดแม้ว่าจะลดลงจากปีก่อนหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 27.37 ได้สัดส่วนคะแนน
เพ่ิมขึ้นจากเล็กน้อย พรรคชาติไทย ร้อยละ 7.63 พรรคเพ่ือแผ่นดิน ร้อยละ 9.46 พรรครวมใจไทย 
ร้อยละ 5.56 พรรคมัชฌิมาธิปไตย ร้อยละ 495 และพรรคประชาราช ร้อยละ 1.59 ส่วนพรรคอ่ืน ๆ 
ได้ที่ไม่ได้ที่นั่ง ส.ส. ในสภามีคะแนน ร้อยละ 2.54 นอกจากนี้การเลือกตั้งในปี 2550 มีบัตรเสีย ร้อย
ละ 2.54 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ร้อยละ 4.56 และมีผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ร้อยละ 25.38 แม้ว่าผู้
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปี 2550 ยังคงใกล้เคียงกับปี 2548 แต่มีสัดส่วนของบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
เพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัว ในขณะที่พรรคพลังประชาชนได้สัดส่วนคะแนนลดลง ดังตารางที่ 4.5 

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งปี 2548, 2550 และปี 2554 ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่เป็นที่
น่าสังเกตว่าในการเลือกตั้งปี 2548 นั้นพรรคไทยรักไทยซึ่งชนะการเลือกตั้งได้คะแนนของ ส.ส. เขตไป
เกินกว่าครึ่ง (ร้อยละ 56.86) ในขณะที่การเลือกตั้งครั้งถัดมาในปี 2550 พรรคพลังประชาชน (ไทยรัก
ไทยเดิม) ได้สัดส่วนคะแนนลดลงมาเหลือเพียง ร้อยละ 37.21 และการเลือกตั้งในปีนี้มีพรรคการเมือง
ขนาดเล็ก และขนาดกลางได้สัดส่วนของผลคะแนนไปมากกว่าปี 2548 และผลการเลือกตั้งปี 2554 
พรรคเพ่ือไทย ได้กลับมามีสัดส่วนคะแนนสูงขึ้นอีกครั้งอยู่ที่  ร้อยละ 40.44 ในส่วนของพรรค
ประชาธิปัตย์นั้นได้สัดส่วนของผลคะแนนไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละปี เช่นเดียวกับพรรคชาติไทย
ที่สัดส่วนของผลคะแนนไม่แตกต่างกันมาในปี 2548 และปี 2550 แต่ในการเลือกตั้งปี 2554 มี
คะแนนลดลงเกือบครึ่ง ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนั้นได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งปีที่ผ่านมา  
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ตำรำงที่ 4.6  ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตปี 2548 และปี 2550 และผลการ
เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 
 ตัวแปรตาม 
 
 
  ตัวแปรอิสระ 
(แบ่งเขตเลือกตั้ง) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บแ

บ่ง
เข

ต 
ปี 

25
48

 

ไทยรักไทย .84** -.78** .26** -.14** .80** -.52** .18* -.27** 

ประชาธิปัตย์ -.76** .90** -.29** -.13** -.65** .86** -.24** -.16** 

ชาติไทย -.02 -.24** .01 .56** -.15** -.15** .01 .54* 

มหาชน .10 -.34** .15** .10 -.01 -.06* .07 .10 

พรรคอื่นๆ .04 -.12* .12 .00 -.04 .08* .05 -.07 

บัตรเสีย -.25** -.02 .05 .21** -.11* -.05 .09 -.12 

ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

-.07 .13* -.10* -.17** -.01 .00 -.07 -.12* 

ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง .36** -.42** .16** -.03 .10* -.10* .05 -.02 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บแ

บ่ง
เข

ต 
ปี 

25
50

 

พลังประชาชน .75** -.53** .07 -.16** .39** -.10* -.02 -.21** 

ประชาธิปัตย์ -.68** .91** -.36** -.21** -.40** .89** -.32** -.28** 

ชาติไทย -.02 -.24** -.05 .59** -.09* -.13** -.05 .57** 

เพ่ือแผ่นดิน .20** -.37** .19** -.09 .02 -.14** .13* -.04 

รวมใจไทย .06 -.24** .09 -.03 .01 -.06 -.03 -.08 

มัชฌิมาธิปไตย .04 -.23** .35** .06 -.03 -.04 .21** 0.01 

ประชาราช .12** -.07 -.04 .00 .06 .03 -.13* .03 

พรรคอื่นๆ -.05 -.02 .08 .01 -.02 -.01 .07 -.04 

บัตรเสีย -.21** -.02 .06 .33** -.02 -.01 .03 .21** 

ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

-.08 .21** -.16** -.17** .00 .00 -.09 -.18** 

ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง .25** -.26** .08 -.10 .08 -.06 -.04 -.07 
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หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
เขตเลือกตั้งที่เลือกผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยในปี 2548 จะเลือกพรรคเพ่ือไทย และยังมี

แนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งปี 2554  ส่วนเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยในปี 2548 ก็จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทยพัฒนา ใน
การเลือกตั้งปี 2554 ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่าเขตเลือกตั้งที่ท าบัตรเสียในการเลือกตั้งปี 2548 
จะไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งปี 
2548 จะเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยและไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์  

ในส่วนของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปี 2550 พบว่าผลการเลือกตั้งในอดีตยังคงเป็นตัวท านายได้
ดีในทุกพรรคการเมือง โดยเขตเลือกตั้งแต่ละเขตมีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคเดิมที่เคยเลือก
ในการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ แม้ว่าเมื่อมีการพิจารณาความสัมพันธ์เชิง พ้ืนที่ร่วมด้วยแล้วจะมีขนาด
ความสัมพันธ์ลดลง แต่ก็ยังคงแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้เขต
เลือกตั้งที่ท าบัตรเสียในปี 2550 ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาในปี 2554 อีกด้วย 
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ตำรำงที่ 4.7  ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตปี 2548 และปี 2550 และการใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 
 ตัวแปรตาม 
 
   ตัวแปรอิสระ 
(แบ่งเขตเลือกตั้ง) 

การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่
(spatial error) 

บัต
รเส

ีย 

ไม
่ปร

ะส
งค

์
ลง

คะ
แน

น 

ไม
่มา

ใช
้สิท

ธิ์
เล

ือก
ตั้ง

 

บัต
รเส

ีย 

ไม
่ปร

ะส
งค

์

ลง
คะ

แน
น 

ไม
่มา

ใช
้สิท

ธิ์

เล
ือก

ตั้ง
 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บแ

บ่ง
เข

ต 
ปี 

25
48

 ไทยรักไทย .16** - 33** .28** .04 -.19* .14 

ประชาธิปัตย์ -.38** .41** -.21** -.32** .34** -.12 

ชาติไทย .15** -.02 -.01 .02 -.01 .00 

มหาชน .32** -.23** .00 .09** -.06 .00 

พรรคอื่นๆ .58** -.43** -.13* .18** -.26** -.04 

บัตรเสีย .61** -.18** -.26** .37** -.23** .00 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน -.44** .53** -.17** -.18** .36** .00 

ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง .17** -.42** .82** 0.07 -.27** .79** 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บแ

บ่ง
เข

ต 
ปี 

25
50

 

พลังประชาชน .02 -.23** .22** .03 -.04 .10 

ประชาธิปัตย์ -.46** .50** -.19** -.25** .39** -.13 

ชาติไทย .13* -.06 -.03 -.03 -.06 .08 

เพ่ือแผ่นดิน .20** -.39** .13* .13** -.24** -.07 

รวมใจไทย .21 -.12* .13* .03 .04 .03 

มัชฌิมาธิปไตย .28 -.11* .00 .09** -.04 -.03 

ประชาราช .06 -.07 .06 -.04 .01 .01 

พรรคอื่นๆ .17** -.19** -.04 .04 -.05 -.01 

บัตรเสีย .52** -.09 -.21** .15** -.06 .04 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน -.48** .64** -.23** -.21** .51** .08 

ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง -.18** -.04 .72** -.01 .06 .55** 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
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เขตเลือกตั้งที่เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งในปี 2548 และปี 2550 มีแนวโน้มจะ
ออกเสียงไม่ประสงค์ลงคะแนน ส่วนเขตเลือกตั้งที่เลือกผู้สมัครจากพรรคชาติไทย พรรคมหาชน และ
พรรคอ่ืน ๆ ในการเลือกตั้งปี 2548 มีแนวโน้มที่จะท าบัตรเสีย และเขตเลือกตั้งที่ท าบัตรเสียในการ
เลือกตั้งทั้ง 2 ครั้ง ที่ผ่านมา ยังคงมีแนวโน้มที่จะท าบัตรเสียเช่นเดิม เช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่ออก
เสียงไม่ประสงค์ลงคะแนน และผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ในการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้ง
ที่ผ่านมา โดยผลการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสูง  
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ตำรำงที่ 4.8  ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตปี 2548 และปี 2550 และผลการ
เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 
 

 ตัวแปรตาม 
 
 
  ตัวแปรอิสระ 
(แบ่งเขตเลือกตั้ง) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่
(spatial error) 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บแ

บ่ง
เข

ต 
ปี 

25
48

 ไทยรักไทย .91** -.87** .13* -.13* .65** -.51** .17* -.27** 

ประชาธิปัตย์ -.87** .95** -.18** -.21** -.6** .86** -.24** -.16* 

ชาติไทย .04 -.22** .02 .73** -.07** -.15* .01 .53** 

มหาชน .18** -.29** .15* .05 .01 -.06* .05 .1 

พรรคอื่น ๆ .09 -.09 .09 -.03 -.07 .07* .04 -.07 

บัตรเสีย -.21** .06 .7 .20** -.04* -.05 .09 .11 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน -.16** .12* -.1 -.21** -.02 .00 -.07 -.12* 

ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง .47** -.45** .12* -.01 .10* -.10* .05 .02 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บแ

บ่ง
เข

ตแ
บ่ง

เข
ตป

ี25
50

 

พลังประชาชน .74** -.64** -.03 -.13** .20** -.13** -.04 -.21** 

ประชาธิปัตย์ -.81** .92** -.25** -.26** -.35** .55** -.22** -.35** 

ชาติไทย .03 -.20** -.06 .72** -.04 -.08** -.01 .60** 

เพ่ือแผ่นดิน .32** -.36** .19** -.11* .09** -.11** .09 -.02 

รวมใจไทย .13* -.21** .08 .00 .01 -.03 -.06 -.05 

มัชฌิมาธิปไตย .10* -.18** .36** .02 -.01 -.01 .14** -.04 

ประชาราช .11* -.07 -.05 -.01 .02 .01 -.12* .03 

พรรคอื่น ๆ .00 .00 .04 .02 -.01 -.01 .06 -.05 

บัตรเสีย -.21** .05 .09 .42** -.01 -.01 .03 .21** 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน -.19** .18** -.15** -.19** .00 .00 -.09 -.18** 

ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง .29** -.30** .10* -.06 .08 -.06 -.04 -.07 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
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ผลการศึกษาการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพบเช่นเดียวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เขตเลือก
ตั้งแต่ละเขตมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคการเมืองเดิมจากท่ีเคยเลือกในอดีต ผลการศึกษาพบแนวโน้มนี้
ในทุกพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์พบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่สูงมากเขตเลือกตั้ งที่
เลือกผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยในปี 2548 มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทยและพรรคภูมิใจไทย 
ในขณะที่ผู้ทีเลือกผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชนในปี 2550 มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทย นั่น
คือพรรคเพื่อไทยสูญเสียคะแนนบางส่วนให้กับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งปี 2550 และปี 2554 

เขตเลือกตั้งที่ท าบัตรเสียในปี 2550 ยังมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคชาติไทยพัฒนา และเขต
เลือกตั้งที่เลือกพรรคเพ่ือแผ่นดินในการเลือกตั้ง ปี 2550 ก็มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทย และ
พรรคมัชฌิมาธิปไตย อีกด้วย  

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นค่อนข้างมีความหลากหลายของพรรคขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามแนวโน้มที่นักการเมืองคนเดิมจะชนะในเขตเลือกตั้งเดิมนั้นมีค่อนข้างสูง  

 
4.4.2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ (Party list) ปี 2548 
และปี 2550 กับผลกำรเลือกตั้งปี 2554 

 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อปี 2548 และผลการเลือกตั้ง

แบบสัดส่วนในปี 2550 การวิเคราะห์ได้แบ่งเป็น 4 ส่วนเช่นเดียวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต คือ 
วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรอิสระ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ/แบบสัดส่วนปี 2548 และปี 2550 กับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขต
เลือกตั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ/แบบสัดส่วนปี 2548 และปี 
2550 กับผลการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ/แบบสัดส่วนปี 2548 และปี 2550 กับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 
2554 แบบบัญชีรายชื่อ ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
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ตำรำงที่ 4.9  สถิติเชิงบรรยายของผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ/แบบสัดส่วน ปี 2548 และปี 
2550  
 

ตัวแปรอิสระ (ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน/
บัญชีรายชื่อ) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

ผล
กา

รเล
ือก

ตั้ง
 ส

.ส.
 

แบ
บบ

ัญช
ีรา

ยช
ื่อป

ี 
25

48
 

พรรคไทยรักไทย 58.82 18.84 10.25 89.02 

พรรคประชาธิปัตย์ 22.23 20.79 1.25 77.60 

พรรคชาติไทย 6.32 8.87 0.25 70.12 

พรรคมหาชน 4.17 4.60 0.16 22.91 

ผล
กา

รเล
ือก

ตั้ง
 ส

.ส.
 แ

บบ
สัด

ส่ว
น 

ปี 
25

50
 

พรรคพลังประชาชน 37.55 18.81 1.97 76.39 

พรรคประชาธิปัตย์ 37.1 22.13 5.62 85.20 

พรรคชาติไทย 3.62 8.03 0.17 68.05 

พรรคเพื่อแผ่นดิน 4.97 4.61 0.72 26.48 

พรรคประชาราช 1.24 4.14 0.00 46.08 

พรรคมัชฌิมาธิปไตย 1.42 1.85 0.11 14.52 

พรรครวมใจไทย 2.29 3.80 0.25 27.17 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อในปี 2548  มีพรรคการเมืองที่ได้รับที่นั่ง ส.ส. 4 พรรค ได้
คะแนน ดังนี้ พรรคไทยรักไทย ร้อยละ 58.82 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 22.23 พรรคชาติไทย ร้อยละ 
6.32 และพรรคมหาชน ร้อยละ 4.17  ในส่วนของการเลือกตั้งแบบสัดส่วนในปี 2550 พบว่ามีพรรค
การเมืองที่ได้รับที่นั่ง ส.ส. 7 พรรค ได้คะแนน ดังนี้  พรรคพลังประชาชน ร้อยละ 37.55 พรรค
ประชาธิปัตย์ ร้อยละ 37.1  พรรคชาติไทย ร้อยละ 3.62 พรรคเพ่ือแผ่นดิน ร้อยละ 4.97 พรรค
ประชาราช ร้อยละ 1.24 พรรคมัชฌิมาธิปไตย ร้อยละ 1.42 และพรรครวมใจไทย ร้อยละ 2.29 ผล
การเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนคะแนนของพรรคเพ่ือไทยในปี 2550 ลดลงอย่างมากจากปี 2548 
เช่นเดียวกับพรรคชาติไทยที่สัดส่วนคะแนนของผลการเลือกตั้งลดลงเป็นเท่าตัว ในขณะที่สัดส่วนของ
คะแนนของพรรคประชาธิปัตย์เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย และในปี 2550 มีพรรคขนาดกลาง และพรรคขนาด
เล็กได้รับสัดส่วนคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ด้วย 
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ตำรำงที่ 4.10  ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อปี 2548 และปี 2550 และผล
การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 ตัวแปรตาม  
 
 
   ตัวแปรอิสระ 
(บัญชีรายชื่อ/สัดส่วน) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 

(OLS) 
พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 

(spatial error) 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บัญ

ชี 

รา
ยช

ื่อ 
ปี 

25
48

 ไทยรักไทย .84** -.78** .26** -.14** .80** -.51** .18* -.27** 

ชาติไทย -.02 -.25** .01 .56** -.15** -.14** -.01 .54** 

ประชาธิปัตย์ -.76** .90** -.29** -.14** -.65** .86** -.24** -.17* 

มหาชน .11* -.35** .17** .08 .01 -.08** .09 .08 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บส

ัดส
่วน

 ป
ี 2

55
0 

พลังประชาชน .86** -.76** .23** -.10 .84** -.52** .18* -.16* 

ประชาธิปัตย์ -.77** .91** -.30** -.14** -.69** .90** -.23** -.19* 

มัชฌิมาธิปไตย -.05 -.16** .27** .09 -.12** 
 

.15** .07 

ชาติไทย -.07 -.17** -.06 .59** -.11* -.16** -.05 .58** 

ประชาราช .13* -.07 -.02 -.02 .11** .02 -.11 .01 

เพ่ือแผ่นดิน .24** -.44** .21** -.03 -.01 -.16** .14* .01 

รวมใจไทยชาติ
พัฒนา 

-.01 -.26** 0.12* -.02 -.01 -.08 -.04 -.04 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 

พบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่สูงมากในพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพ่ือไทย และพรรคชาติไทย
พัฒนา และพรรคภูมิใจไทย ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังคงมีความไว้วางใจให้ผู้สมัคร
จากพรรคการเมืองเดิมเข้ามาบริหารประเทศ โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่เลือกสองพรรคการเมืองให ญ่
แทบจะไม่เลือกพรรคอ่ืนเลย นอกจากเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคไทยรักไทยในปี 2548 ที่เลือกพรรค
ภูมิใจไทยในการเลือกตั้งปี 2554 แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะท าให้พรรคเพ่ือไทยไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล
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แต่อย่างใด นอกจากนี้เขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคเพ่ือแผ่นดินในการเลือกตั้ง ปี  2550 ก็จะเลือกผู้สมัคร
จากพรรคภูมิใจไทยอีกด้วย 
 
ตำรำงที่ 4.11  ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อปี 2548 และปี 2550 และการ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 
 ตัวแปรตาม  
 
 
    ตัวแปรอิสระ  
(บัญชีรายชื่อ/สัดส่วน) 

การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 

บัต
รเส

ีย 

ไม
่ปร

ะส
งค

์
ลง

คะ
แน

น 

ไม
่มา

ใช
้สิท

ธิ์

เล
ือก

ตั้ง
 

บัต
รเส

ีย 

ไม
่ปร

ะส
งค

์
ลง

คะ
แน

น 

ไม
่มา

ใช
้สิท

ธิ์

เล
ือก

ตั้ง
 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บบ

ัญช
ี

รา
ยช

ื่อ 
ปี 

25
48

 ไทยรักไทย .16** -.33** .27** .04 -.19* .15 

ชาติไทย .16** -.03 .00 .04 -.01 .00 

ประชาธิปัตย์ -.38** .41** -.21** -.33** .35** -.12 

มหาชน .32** -.24** -.01 .09** -.07 .00 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บส

ัดส
่วน

 ป
ี 2

55
0 พลังประชาชน .14** -.42** .33** .06 -.32** .25** 

ประชาธิปัตย์ -.37** .50** -.28** -.25** .43** -.26** 

มัชฌิมาธิปไตย .19** -.02 .02 .03 .03 -.01 

ชาติไทย .12* -.01 -.06 -.06 -.01 .09 

ประชาราช .10 -.06 .07 -.02 .00 .04 

เพ่ือแผ่นดิน .27** -.44** .20** .14** -.24** -.03 

รวมใจไทยชาติพัฒนา .22** -.07 .01 .06 .04 -.02 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 

เขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคไทย 2548 และพรรคพลังประชาชนปี 2550 มีแนวโน้มที่จะท าบัตร
เสีย และไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ในปี 2548 และ 2550 มี
แนวโน้มที่จะออกเสียงแบบไม่ประสงค์ลงคะแนน นอกจากนี้เขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคเพ่ือแผ่นดินใน
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การเลือกตั้งปี 2550 มีแนวโน้มจะท าบัตรเสีย เป็นที่น่าสังเกตว่าเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์
ในการเลือกตั้งทั้งปี 2548 และ ปี 2550 มีแนวโน้มสูงที่จะออกเสียงไม่ประสงค์ละคะแนน 

 
ตำรำงท่ี 4.12  ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อปี 2548 และปี 2550 และผล
การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 
 

  
 ตัวแปรตาม 

 
 

   ตัวแปรอิสระ 
(บัญชีรายชื่อ/สัดส่วน) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บบ

ัญช
ี

รา
ยช

ื่อ 
ปี 

25
48

 ไทยรักไทย .91** -.87** .13* -.13* .65** -.50** .06 -.55** 

ชาติไทย .04 -.22** .01 .73** -.07* -.08** -.02 .65** 

ประชาธิปัตย์ -.87** .95** -.18** -.21** -.60** .78** -.11 -.21* 

มหาชน .19** -.30** .16** .04 .02 -.04* .06 .04 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บส

ัดส
่วน

 ป
ี 2

55
0 

พลังประชาชน .94** -.86** .09 -.08 .76** -.53** .07 -.36** 

ประชาธิปัตย์ -.90** .96** -.18** -.23** -.67** .92** -.07 -.40** 

มัชฌิมาธิปไตย .03 -.10* .25** .04 -.07** .04 .08 .01 

ชาติไทย -.05 -.14** -.06 .82** -.09** -.11** -.01 .83** 

ประชาราช .09 -.07 -.01 -.02 .03 .00 -.10* .01 

เพ่ือแผ่นดิน .37** -.42** .21** -.04 .07* -.10** .09 .02 

รวมใจไทยชาติ
พัฒนา50 

.06 -.20** .10* .01 .02 -.04 -.18** -.02 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 

พบความสัมพันธ์เป็นไปในทางเดียวกันเกือบทุกพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ 
แสดงให้เห็นถึงการมีฐานเสียงที่มั่งคงมากทั้งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ โดยเขต
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เลือกตั้งที่ เลือกพรรคประชาธิปัตย์นั้นแทบจะไม่เปลี่ยนใจไปเลือกพรรคอ่ืนเลย เช่นเดียวกับ
พรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคเพื่อไทยที่มีฐานเสียงค่อนข้างมั่นคง 

ตำรำงท่ี 4.13  ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้งส.ส. ปี 2554  และผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 ตัวแปรตาม 
 
 
  ตัวแปรอิสระ  
(แบ่งเขตเลือกตั้ง) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิง
พ้ืนที่ (OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บแ

บ่ง
เข

ตเ
ลือ

กต
ั้ง ป

ี 2
55

4 

เพ่ือไทย 1 -.65** -.01 -.14** 1 -.91** -.38** -.34** 

ประชาธิปัตย์ -.65** 1 -.46** -.22** -.16** 1 -.54** -.38** 
ภูมิใจไทย -.01 -.46** 1 -.15** -.21** -.22** 1 -.19** 

ชาติไทยพัฒนา -.14** -.22** -.15** 1 -.19** -.15** -.18** 1 

พรรคอื่น ๆ -.16** -.25** -0.09 -.09 -.18** -.16** -.18** -0.09 

บัตรเสีย .13** -.42** .24** .28** .16** -.22** 0.15 .24** 

บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

-.36** .46** -.26** -.12* -,08* .13** -.22** -0.09 

ไม่ใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง 

.28** -.19** -.00 -.08 .19** 0.03 -.18** -0.09 

บัญ
ชีร

าย
ชื่อ

 ป
ี 2

55
4 เพ่ือไทย .93** -.81** .17** -0.05 .98** -.68** 0.05 -0.14 

ประชาธิปัตย์ -.78** .96** -.35** -.13* -.68** 1** -.37** -.20* 

ภูมิใจไทย -.12* -.33** .87** -.11* -.23** -.22** 1.** -0.16 

ชาติไทยพัฒนา -.05 -.25** -.13* .87** -.17** -.18** -.18** 0.92** 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
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พบความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในทุกพรรค
การเมืองโดยหากเลือกพรรคการเมืองไหนก็จะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองนั้นด้วยในสัดส่วนที่สูง
มาก  
 
ตำรำงท่ี 4.14  ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554  และผลการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 
2554  
 

 ตัวแปรตาม 
 
 
 ตัวแปรอิสระ 

ผลการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่
(spatial error) 

บัต
รเส

ีย 

ไม
่ปร

ะส
งค

์

ลง
คะ

แน
น 

ไม
่มา

ใช
้สิท

ธิ์
เล

ือก
ตั้ง

 

บัต
รเส

ีย 

ไม
่ปร

ะส
งค

์

ลง
คะ

แน
น 

ไม
่มา

ใช
้สิท

ธิ์

เล
ือก

ตั้ง
 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บแ

บ่ง
เข

ตเ
ลือ

กต
ั้ง ป

ี 2
55

4 

เพ่ือไทย .13** -.36** .28** .14** -.18** .25** 

ประชาธิปัตย์ -.42** .46** -.19** -.24** .34** .03 
ภูมิใจไทย .24** -.256** -.00 0.02 -.15** -.14** 

ชาติไทยพัฒนา .28** -.12* -.08 0.05 -0.05 -0.06 

พรรคอื่นๆ .07 -.05 .05 .00 .00 0.01 
บัตรเสีย 1 -.56** -.10* 1 -.69** -0.1 

บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

-.56** 1 -.12* -.38** 1 .13** 

ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง -.10* -.12* 1 -.07 .14* 1 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บ

บัญ
ชีร

าย
ชื่อ

 ป
ี 

25
54

 

เพ่ือไทย .22** -.48** .30** .26** -.51** .25** 
ประชาธิปัตย์ -.35** .44** -.25** -.33** .41** -.14 

ภูมิใจไทย .25** -.20** .02 .07 -.18** -.15** 

ชาติไทยพัฒนา .28** -.14** -.03 .05 -.09 -.01 
หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 

ผลการเลือกตั้งส.ส. ปี 2554 กับผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พบความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่
เด่นชัดมาก โดยเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคเพ่ือไทยมีแนวโน้มที่จะพบบัตรเสียด้วย ในขณะที่เขตเลือกตั้ง
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ที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ค่อยพบการท าบัตรเสีย แต่จะพบบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนในเขต
เลือกตั้งที่เลือกพรรคนี้แทน 

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแทบจะเป็นการแข่งขันกันเพียงสองพรรคการเมืองใหญ่ 
อย่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เลยก็ว่าได้ เห็นได้จากการศึกษาผลการเลือกตั้งทั้ง 3 ปีที่
ผ่านมาพรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย์ได้สัดส่วนคะแนนไปเกือบทั้งประเทศโดยพรรคเพ่ือไทย
ชนะการเลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด และภาคเหนือยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึง
บางส่วนของภาคกลาง ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนส่วนใหญ่มาจากภาคใต้ทั้งหมด ภาค
ตะวันออก บางส่วนของภาคตะวันตกและภาคกลาง แม้ว่าในช่วงการเลือกตั้ง ปี 2550 และ ปี 2554 
พรรคชาติไทยพัฒนาจะชนะการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแต่ก็ชนะเพียงเขตเลือกตั้งในจังหวัด
สุพรรณบุรีเท่านั้น หากการเลือกตั้งยังคงด าเนินในรูปแบบนี้ต่อไปผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะเข้ามามี
บทบาทในการแก้ไขปัญหาการผูกขาดการเลือกตั้งในลักษณะนี้ เพ่ือให้รัฐบาลได้มาจากภาคส่วนที่
หลากหลาย ซึ่งอาจน าไปสู่การพัฒนาการเมืองในรูปแบบใหม่ๆได้ 
 

4.5 สรุป 
 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการเลือกตั้งระหว่างปี 2548 ปี 2550 และปี 2554 นั้น 
หากไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่พบว่าเขตเลือกตั้งแต่ละเขตมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคการเมือง
และผู้สมัครคนเดิมพรรคเดิมสูง และมีพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบเดิมในระดับสูงเช่น กัน 
เช่นเดียวกับการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ร่วมด้วยก็ยังคงพบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสอง 
อย่างมีนัยส าคัญแม้ว่าจะมีขนาดลงลง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการเลือกตั้งปี 2554 ระหว่าง
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ พบว่าเขตเลือกตั้งที่มี การเลือกผู้สมัครของ
พรรคในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตก็มีแนวโน้มสูงที่จะเลือกพรรคการเมืองนั้นตามไปด้วย ผลจากการ
วิเคราะห์ในบทนี้ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งที่ เป็นไปในทางเดียวกันในแต่ละปี และ
พฤติกรรมการเลือกตั้งยังมีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ในระดับสูงในทุกพรรคการเมือง ดังนั้นจึงอนุมานได้
ว่านักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เคยชนะในเขตเลือกตั้งไหน ก็ยังคงมีแนวโน้มสูงที่จะชนะการ
เลือกตั้งในเขตนั้น ๆ ต่อไป 
 ข้อสังเกตประการหนึ่งของผลการเลือกตั้งก็คือการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นจะได้
ผู้สมัครจากหลากหลายพรรคการเมืองมากกว่า ในขณะที่การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนั้นจะมีเพียง
พรรคการเมืองใหญ่ๆ เช่นพรรคเพ่ือไทย และพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่ได้รับเลือกตั้ง นอกจากนี้การ
ที่พรรคพลังประชาชนสูญเสียคะแนนจากการเลือกตั้ง ปี 2550 ไปนั้นอาจมีเหตุผลมาจากหลาย
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ประการด้วยกัน เช่นประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายทางการเมืองจึงท าให้พรรคการเมืองขนาดกลาง
และขนาดเล็กได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น และอีกประการที่น่าสนใจก็คือการแบ่งเขตเลือกตั้งในปี 
2550 มีขนาดเขตเลือกตั้งที่ใหญ่ขึ้นมีพ้ืนที่กว้างขึ้น และมี สส. ต่อเขตได้หลายคน จึงอาจเป็นเหตุผล
หนึ่งที่ท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการตัดสินใจมากข้ึน และอยากเห็นทิศทางของประเทศภายใต้การ
บริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่ ๆ 
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บทที่ 5  
 

ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยประชำกรและผลกำรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 
 

คุณลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน ไม่จะว่าเป็นเพศ อายุ หรือการนับถือศาสนา ล้วนท าให้
เกิดความแตกต่างทั้งความรู้สึกนึกคิด หรือเหตุผลในการตัดสินใจลงคะแนน ปัจจัยประชากรจึงถูก
น ามาศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งในงานวิจัยหลายๆชิ้นที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการบ่งบอก
คุณลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธ์ต่อการแสดงออกพฤติกรรมการเลือกตั้งที่อาจจะเหมือน
หรือแตกต่างกัน  

การศึกษาความนิยมต่อพรรคการเมืองและหัวหน้าพรรคการเมือง พบว่าคนที่มีอายุมากจะ
เป็นกลุ่มที่ชื่นชอบพรรคพลังประชาชน และกลุ่มบุคคลที่อายุไม่มากนักจะเป็นกลุ่มที่มีความนิยมในตัว 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556) การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองพบว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าผู้มีอ ายุน้อย
อย่างมีนัยส าคัญ (Stithorn Thananithichot, 2011) แต่การศึกษาถึงการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ปี 
2004 พบว่าอายุ และเพศนั้นไม่ปรากฏว่ามีอิทธิพลต่อการออกเสียงลงคะแนน ส่วนศาสนาพบ
ความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อย ผลส ารวจของ Exit Poll พบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มี
แนวโน้มที่จะเลือกพรรคเดโมแคตรในขณะที่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ขึ้นไปจะเลือกพรรครีพับลิกัน และ
การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาพบว่าเชื้อชาติและศาสนามีผลต่อการเลือกประธานาธิบดี (Gelman, 
2010)  

ในเรื่องบทบาททางการเมืองของเพศหญิง ถวิลวดี บุรีกุล ศึกษาเรื่อง “ผู้หญิงกับการเมือง
หลังการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540” พบว่าระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
เพศหญิงอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเพศชาย และผู้หญิงในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ รอบในมีความ
พอใจในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่น้อยกว่าผู้หญิงที่อยู่ในต่างจังหวัดทั้งเขตเทศบาล และชนบท 
(ถวิลวดี บุรีกุล, 2544) 

ปัจจัยประชากรจึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะน ามาศึกษาถึงความสัมพันธ์กับผลการเลือกตั้ง ปี 
2554 โดยหาความสัมพันธ์ 2 แบบคือวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) ซึ่ง
เป็นวิธีที่ ไม่ พิจารณาถึงความสัมพันธ์ เชิ งพ้ืนที่  และวิธี  Spatial error ซึ่ งเป็นวิธีที่ พิ จารณา
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ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ ข้อมูลประชากรมาจากการส ารวจสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
(Social Economic Status: SES) โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 52,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ
ไทย ในปี 2553 ได้แก่ ศาสนา (Religion) และอายุ (Age) และข้อมูลจากกรมการปกครองปี 2553 
กรมการปกครอง (2553a) ได้แก่ ข้อมูลเพศ (Gender) ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

 

5.1 เพศ และอำยุ กับผลกำรเลือกตั้งปี 2554 
 

 เพศ คือสัดส่วนของเพศหญิงและเพศชาย ส่วนอายุประกอบด้วยค่าเฉลี่ยของอายุในแต่ละเขต
เลือกตั้ง การวิเคราะห์ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ วิเคราะห์สถิติเชิงบรรยายของเพศ และอายุ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และอายุ กับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 
และอายุ กับพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบแบ่งเขต และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และ
อายุ กับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 5.1  สถิติเชิงบรรยายของเพศ และอายุ 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

ร้อยละของประชากรชาย 49.25 1.22 45.65 56.24 

ร้อยละของประชากรหญิง 50.75 1.22 43.76 54.35 

ค่าเฉลี่ยอายุ 36.75 3.24 26.4 52.05 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของอายุ 

21.24 1.53 15.94 25.69 

 
จากการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชากรพบว่า อายุเฉลี่ยของ

ประชากรอยู่ที่ประมาณ 36.75 ปี ส่วนค่าเฉลี่ยของจ านวนประชากรเพศชาย และเพศหญิงมีความ
ใกล้เคียงกัน โดยอยู่ที่ร้อยละ 49.25 และ 50.75 และจากภาพที่ 5.1 ซึ่งเป็นแผนที่ (Equal map)เป็น
ที่น่าสังเกตว่าประชากรเพศชายจะมีความหนาแน่นกว่าประชากรหญิงบริเวณชายขอบของประเทศ 
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ภำพที่ 5.1  การกระจายเชิงพ้ืนที่ของเพศชาย (ซ้าย) เพศหญิง (ขวา) (แผนที่การแบ่งกลุ่มโดยใช้
ค่าเฉลี่ยเท่าๆ กันในแต่ละช่วงชั้น (Equal Interval)) 
 
ตำรำงที่ 5.2  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และอายุกับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
 

 ตัวแปรตาม 
 

 
  ตัวแปรอิสระ 
    (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

ร้อยละของประชากรชาย .10 -.21** .17** -.01 .07 -.09** .06 -.02 

ร้อยละของประชากรหญิง -.10 .21** -.17** .01 -.07 .09** -.06 .02 

ค่าเฉลี่ยอาย ุ
.18*

* 
-.16** .01 .12* -.01 -.03 .00 .09 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ .08 -.26** .23** 
.15*

* 
.05 .03 .06 .04 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
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เขตเลือกตั้งที่มีเพศหญิงมากมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และเขต
เลือกตั้งที่มีค่าเฉลี่ยอายุมากจะเลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่มีค่าเฉลี่ยของ
อายุน้อยกว่าจะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ เช่นเดียวกับการศึกษาความนิยมในหัวหน้าพรรค
การเมืองที่พบว่าผู้ที่มีอายุมากจะชื่นชอบพรรคพลังประชาชน ในขณะที่ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าจะชื่นชอบ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว , 2556)  แต่ไม่พบความสัมพันธ์นี้หากพิจารณา
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
 
ตำรำงที่ 5.3  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และอายุ กับพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 ตัวแปรตาม 
 
 
 ตัวแปรอิสระ 
   (ร้อยละ) 

พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 

บัต
รเส

ีย 

ไม
่ปร

ะส
งค

์

ลง
คะ

แน
น 

ไม
่มา

ใช
้สิท

ธิ์

เล
ือก

ตั้ง
 

บัต
รเส

ีย 

ไม
่ปร

ะส
งค

์
ลง

คะ
แน

น 

ไม
่มา

ใช
้สิท

ธิ์

เล
ือก

ตั้ง
 

ร้อยละของประชากรชาย .51** -.46** .17** .13** -.28** .16** 

ร้อยละของประชากรหญิง -.51** .46** -.17** -.13** .28** -.16** 

ค่าเฉลี่ยอาย ุ .17** -.07 -.19** .04 -.02 -.11 

การกระจายของอายุ .56** -.50** .11* .20** -.32** .05** 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
  

เขตเลือกตั้งที่มีเพศหญิงมากมีแนวโน้มจะมาเลือกตั้งมากกว่า และไม่ท าบัตรเสีย แต่ใช้สิทธิ์
แบบไม่ประสงค์ลงคะแนน ผลการศึกษานี้แตกต่างจากการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเพศ
หญิงจะต่ ากว่าเพศชาย (ถวิลวดี บุรีกุล, 2544) เขตเลือกตั้งที่มีอายุเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจะท าบัตรเสีย และมา
ใช้สิทธิ์มากข้ึน แต่ไม่พบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของตัวแปรนี้ ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่มีการกระจายของ
อายุมากมีแนวโน้มที่จะท าบัตรเสียเพ่ิมข้ึน และใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนนลดลง  
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ตำรำงท่ี 5.4  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และอายุกับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 
 

 
 ตัวแปรตาม 

 
 

 ตัวแปรอิสระ 
   (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

ร้อยละของประชากรชาย .18** -.18** -.02 .16** .09 -.08** .02 -.02 

ร้อยละของประชากรหญิง 
-

.18** 
.18** .02 -.16** -.09 .08** -.02 .02 

ค่าเฉ่ียอาย ุ .21** -.19** .15** -.05 .03 -.03 -.01 .05 

การกระจายของอายุ .17** -.22** .21** .26** .03 -.01 .06 .07 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
เขตเลือกตั้งที่มีเพศหญิงมากมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่มีค่าเฉลี่ย

อายุสูงกว่ามีแนวโน้มที่พรรคเพ่ือไทยจะชนะการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 
อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่แล้วไม่พบว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อผลการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแต่อย่างใด  
 

5.2 กำรนับถือศำสนำและผลกำรเลือกตั้งปี 2554 
 

การนับถือศาสนาประกอบด้วยการนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอ่ืนๆ น ามาหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักแต่ละเขตเลือกตั้ง การวิเคราะห์ประกอบด้วย 4 ส่วน 
วิเคราะห์สถิติเชิงบรรยายของการนับถือศาสนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการนับถือศาสนาและ
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการนับถือศาสนาและพฤติกรรมการใช้สิทธิ์
เลือกตั้งแบบแบ่งเขต และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการนับถือศาสนาและการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 5.5  สถิติเชิงบรรยายของการนับถือศาสนา 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

ร้อยละของผู้นับถือศาสนาพุทธ 94.30 16.50 0 100.00 

ร้อยละของผู้นับถือศาสนาอิสลาม 5.10 16.46 0 100.00 

ร้อยละของผู้นับถือศาสนาคริสต์ 0.51 1.96 0 28.08 

ร้อยละของผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ 0.09 1.17 0 21.80 

  
พ้ืนที่ที่นับถือศาสนาพุทธเกือบทั่วประเทศร้อยละ 94.3 ยกเว้นภาคใต้บางจังหวัด เช่น 

นราธิวาส ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 5 ส่ วนใหญ่ อยู่ท างภาคใต้ตอนล่ าง และบางส่ วนของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนศาสนาคริสต์ และศาสนาอ่ืนๆ มีไม่ถึงร้อยละ 1 ดังภาพ 5.1 และประชากรส่วน
ใหญ่จะอยู่กันอย่างหนาแน่นในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออก 
เช่น ระยอง และเมืองท่องเที่ยวทางภาคใต้เช่น ภูเก็ต กระบี่ เป็นต้น ดังภาพที่ 5.2 

 

 
ภำพที่ 5.2  แสดงการกระจายเชิงพ้ืนที่ของการนับถือศาสนาโดย ศาสนาพุทธ (ซ้าย) ศาสนาอิสลาม 
(ขวา) (แผนที่การแบ่งกลุ่มโดยใช้ค่าเฉลี่ยเท่า ๆ กันในแต่ละช่วงชั้น (Equal Interval)) 
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ตำรำงท่ี 5.6  ความสัมพันธ์ระหว่างการนับถือศาสนากับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
 

 
 ตัวแปรตาม 

  
  
 

   ตัวแปรอิสระ 
     (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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นับถือศาสนาพุทธ .36** -.22** .06 -.03 .01 .14** -.02 -.05 

นับถือศาสนาอิสลาม -.37** .22** -.05 .03 -.01 -.14** .03 .06 

นับถือศาสนาคริสต์ .05 .00 -.03 -.04 -.01 .02 -.01 -.05 

นับถือศาสนาอื่นๆ .02 .02 -.06 .02 .03 -.02 -.01 .00 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
พิจารณาสัดส่วนของผู้นับถือศาสนาพบว่า เขตเลือกตั้งที่มีผู้นับถือศาสนาพุทธมีแนวโน้มที่จะ

เลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย และเขตเลือกตั้งที่นับถือศาสนาอิสลามมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ แต่หากพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่มีข้อค้นพบที่น่าสนใจคือเขตเลือกตั้งที่นับถือ
ศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานีมีแนวโน้มจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ 
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ภำพที่ 5.3  Scatter Plot ระหว่างสัดส่วนผลการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
และสัดส่วนของผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
 

พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้งที่นับถือศาสนาอิสลาม 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตหนองจอก มีแนวโน้ม
ที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ในระดับที่ต่ า จึงน าผลการเลือกตั้งของการเลือกผู้สมัครจาก
พรรคประชาธิปัตย์ และเขตเลือกตั้งที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ และภาคอ่ืนๆยกเว้นภาคใต้ 
แสดงเป็นแผนภาพการกระจาย 
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ภำพที่ 5.4  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างสัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์แบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง และการนับถือศาสนาอิสลามภาคใต้ (บน) และ ไม่ใช่ภาคใต้ (ล่าง) 

 
พิจารณาแผนภาพการกระจายของผลการเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์กับการนับถือ

ศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ภาคใต้พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีสัดส่วนของผู้นับถือศาสนาอิสลามมากข้ึนมีแนวโน้ม
ที่จะไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเช่นกัน ดังภาพที่ 5.4 (บน) และเมื่อพิจารณาคะแนน
ของพรรคประชาธิปัตย์จากภูมิภาคอ่ืนแล้วพบว่า เขตหนองจอกที่นับถือศาสนาอิสลามก็ไม่เลือก
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ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์เช่นกันเมื่อเทียบกับเขตเลือกตั้งอ่ืนๆในกรุงเทพมหานคร ภาพที่ 5.4 
(ล่าง) 

ตำรำงท่ี 5.7  ความสัมพันธ์ระหว่างการนับถือศาสนากับพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 
 ตัวแปรตาม 

 
 
 

    ตัวแปรอิสระ 
      (ร้อยละ) 

พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิง
พ้ืนที่ (OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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นับถือศาสนาพุทธ -.03 -.03 .17** -.12** .07 .07 

นับถือศาสนาอิสลาม .03 .01 -.18** .13** -.11* -.10* 

นับถือศาสนาคริสต์ -.01 .14** .02 -.02 .11** .08** 

นับถือศาสนาอื่นๆ -.01 .03 .02 -.02 .04 .01 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการนับถือศาสนา และพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
พบว่า เขตเลือกตั้งที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมีแนวโน้มที่จะไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และท าบัตรเสีย 
นอกจากนี้ยังพบว่าเขตเลือกตั้งที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์มีแนวโน้มที่จะออกเสียงไม่ประสงค์ลงคะแนน 
และไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  
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ภำพที่ 5.5  Scatter Plot ระหว่างสัดส่วนบัตรเสียและสัดส่วนของผู้นับถือศาสนาอิสลาม 

 
พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้งในจังหวัดนราธิวาส ยะลา 

ปัตตานีที่นับถือศาสนาอิสลามสูงจะท าบัตรเสีย ในสัดส่วนที่สูงกว่าเขตเลือกตั้งในภาคใต้ที่มีการนับถือ
ศาสนาอิสลามในสัดส่วนที่ต่ ากว่า รวมถึงเขตหนองจอก ในกรุงเทพมหานคร ที่มีสัดส่วนการท าบัตร
เสียมากกว่าเขตเลือกตั้งอ่ืนในกรุงเทพฯ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อการท าบัตรเสียอย่างมีนัยส าคัญ จึงน าการท าบัตรเสีย และเขตเลือกตั้งที่นับถือศาสนา
อิสลามในภาคใต้ และภาคอ่ืนๆยกเว้นภาคใต้ แสดงเป็นแผนภาพการกระจาย 
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ภำพที่ 5.6  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างบัตรเสียและการนับถือศาสนาอิสลาม
ภาคใต้ (บน) และ การนนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ภาคใต้ (ล่าง) 

 
จากการพิจารณาแผนภาพการกระจายของบัตรเสียกับการนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนที่

ภาคใต้พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีสัดส่วนของผู้นับถือศาสนาอิสลามมากข้ึนมีแนวโน้มที่จะท าบัตรเสียสูงขึ้น
ด้วยเช่นกัน เมื่อเทียบกับเขตเลือกตั้งอ่ืนๆในภูมิภาคนี้ ดังภาพที่ 5.6 (บน) และเมื่อพิจารณาบัตรเสีย
จากภูมิภาคอ่ืนแล้วพบว่า เขตหนองจอกที่นับถือศาสนาอิสลามก็ไม่ เลือกผู้สมัครจากพรรค
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ประชาธิปัตย์และท าบัตรเสียเช่นกันเมื่อเทียบกับเขตเลือกตั้งอ่ืนๆในกรุงเทพมหานคร ภาพที่ 5.6 
(ล่าง) 

ตำรำงท่ี 5.8  ความสัมพันธ์ระหว่างการนับถือศาสนากับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชี
รายชื่อ 
 

 
 ตัวแปรตาม 

 
 
 

  ตัวแปรอิสระ 
    (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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ร้อยละของผู้นับถือศาสนา
พุทธ 

.41** -.31** .06 .00 .01 .07** -.07 -.02 

ร้อยละของผู้นับถือศาสนา
อิสลาม 

-.41** .31** -.06 .01 .00 -.08** .07 .02 

ร้อยละของผู้นับถือศาสนา
คริสต์ 

.03 -.01 -.02 -.06 -.03 .03 -.01 -.03 

ร้อยละของผู้นับถือศาสนา
อ่ืนๆ 

-.02 .03 .01 -.05 .01 -.01 .00 -.01 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
เขตเลือกตั้งที่มีผู้นับถือศาสนาพุทธมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะที่เขต

เลือกตั้งที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมีแนวโน้มที่จะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
เช่นเดียวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต  
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ภำพที่ 5.7  Scatter Plot ระหว่างสัดส่วนผลการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์แบบบัญชีรายชื่อและ
สัดส่วนของผู้นับถือศาสนาอิสลาม 

 
พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีการนับถืออิสลาม

สัดส่วนที่สูงในภาคใต้จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ต่ ากว่าเขตเลือกตั้งที่นับถือศาสนาอิสลามน้อยกว่าใน
ภูมิภาคเดียวกัน นัยส าคัญ จึงน าผลการเลือกตั้งของการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ และเขตเลือกตั้งที่
นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ และภาคอ่ืนๆยกเว้นภาคใต้ มาแสดงเป็นแผนภาพการกระจายดังภาพ 
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ภำพที่ 5.8  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างสัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์แบบ
บัญชีรายชื่อ และการนับถือศาสนาอิสลามภาคใต้ (บน) และ การนนับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ท่ีไม่ใช่
ภาคใต้ (ล่าง) 
 

จากการพิจารณาแผนภาพการกระจายของผลการเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์กับ
การนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ภาคใต้พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีสัดส่วนของผู้นับถือศาสนาอิสลามมาก
ขึ้นมีแนวโน้มที่จะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเช่นกัน ดังภาพที่ 5.8 (บน) และเมื่อพิจารณาคะแนน
ของพรรคประชาธิปัตย์จากภูมิภาคอ่ืนแล้วพบว่า เขตหนองจอกท่ีนับถือศาสนาอิสลามก็ไม่เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์เช่นกันเมื่อเทียบกับเขตเลือกตั้งอ่ืนๆในกรุงเทพมหานคร ภาพที่ 5.8 (ล่าง) เช่นเดียวกับ
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การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์ควรพิจารณาแล้วว่าเหตุใดพรรคจึงไม่ได้
คะแนนจากชาวอิสลามท้ังในภาคใต้และกรุงเทพมหานคร 
 

5.3 สรุป 
 

 เขตเลือกตั้งที่มีเพศหญิงมากมีแนวโน้มสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ และใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบ
ไม่ประสงค์ลงคะแนน ในขณะเขตเลือกตั้งที่มี เพศชายมากมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรค
ประชาธิปัตย์ ท าบัตรเสีย และไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผลการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของอายุ
กับผลการเลือกตั้งพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่การวิเคราะห์แบบไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (วิธี 
OLS) พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีค่าเฉลี่ยอายุมากมีแนวโน้มจะไปเลือกตั้งมากขึ้น และเขตเลือกตั้งที่มีการ
นับถือศาสนาอิสลามทั้งในภาคใต้และในกรุงเทพมหานครที่มีแนวโน้มที่จะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ 
และท าบัตรเสีย 
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บทที่ 6  
 

สถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมกับผลกำรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 
 

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวแปรที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมการเมืองอย่างแพร่หลาย 
ผลการวิจัยหลายๆ ชิ้นทั้งในและต่างประเทศพบว่า ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เช่น การศึกษาการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาพบว่าคนที่มีรายได้สูงจะเลือก
พรรครีพับลิกัน ส่วนคนที่มีรายได้น้อยจะเลือกพรรคเดโมแครต (Gelman, 2010) ในส่วนของ
การศึกษาในไทยพบว่ารายได้มีผลต่อระดับความนิยมของพรรคการเมืองทั้งการเกิดขึ้น เพ่ิมขึ้น และ
ลดลง โดยคนที่มีรายได้ครอบครัวในระดับต่ ามีแนวโน้มที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ งมากกว่าคนที่มี
รายได้ครอบครัวในระดับสูง แต่เมื่อมองในแง่ของการศึกษาพบว่าการศึกษาไม่ได้มีนัยส าคัญต่อการ
ออกไปใช้สิทธิ์ทางการเมือง (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556) แต่การศึกษาการเลือกตั้งปี พ.ศ .2554 
พบว่าประชาชนที่เลือกพรรคเพ่ือไทยจะมีการศึกษาที่น้อยกว่า (ถวิลวดี บุรีกุล, 2554) ส่วนอาชีพอาจ
ขึ้นอยู่กับการชูนโยบายหาเสียงของแต่ละพรรคด้วย เช่นสัดส่วนผู้ที่ว่างงานสูงขึ้นมีแนวโน้มเลือก
ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันน้อยลง ในขณะที่ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม มี
แนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันสูงขึ้น (Wing & Walker, 2010) 

การศึกษาความนิยมในพรรคการเมืองและหัวหน้าพรรคการเมือง พบว่าคนที่มีความนิยมต่อ
พรรคประชาธิปัตย์และนายอภิสิทธิ์ คือคนที่ประกอบอาชีพไม่ใช้แรงงานในทางตรงกันข้ามคนที่
ประกอบอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน จะไม่ชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ และนายอภิสิทธิ์ ส าหรับคนที่ชื่น
ชอบพรรคชาติไทย และชื่นชอบนายบรรหาร ก็เป็นคนที่ประกอบอาชีพที่ไม่ใช้แรงงานในการท างาน 
เช่นเดียวกัน ส่วนคนที่ประกอบอาชีพใช้แรงงานนั้นมีความคิดที่จะเลือกพรรคมัชฌิมาธิปไตย (อรรถ
สิทธิ์ พานแก้ว, 2556) ในแง่ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง สติธร ธนานิธิโชติ ได้รวบรวมข้อค้นพบ
ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งที่ผ่านมา พบว่าประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมดี จะให้ความสนใจต่อการเลือกตั้งน้อยกว่ากลุ่มคนที่ ที่มีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจและการศึกษา
ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี จะมีการตัดสินใจทางการเมืองที่มี
เหตุผลมากกว่าและออกไปลงคะแนนด้วยจิตส านึกทางการเมืองที่สูงกว่า (สติธร ธนานิธิโชติ, 2550) 

เศรษฐกิจและสังคม จึงถูกเลือกมาเป็นตัวแปรอิสระในการการศึกษานี้ โดยความแตกต่างของ
เศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ รายได้ รายจ่าย การศึกษา สถานภาพการท างาน และอาชีพ น่าจะมี 



 83 

ความสัมพันธ์กับผลการเลือกตั้งปี 2554 การศึกษานี้คาดหวังว่าตัวแปรที่กล่าวมานี้จะเป็นตัวบ่งชี้
พฤติกรรมการเมืองอันเกิดจากความแตกต่างกันของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง ที่ท าให้คนมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายต่างกัน นอกจากนี้
การศึกษาหรือความรู้เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร การที่คนได้รับการศึกษาใน
ยุคสมัย หรือระบบการศึกษาที่ต่างกันย่อมมีความรู้สึกนึกคิดอุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่าง
กัน (กิติมา สุรสนธิ, 2541) ซึ่งลักษณะเหล่านี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งด้วย จึง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและสังคมกับผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พฤติกรรม
การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ โดยวิธี Ordinary Least Square (OLS) 
และวิธี Spatial Error ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

 

6.1 รำยได้ (Income) และรำยจ่ำย (Expenditure) กับผลกำรเลือกตั้งปี 2554 
 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และรายจ่าย กับผลการเลือกตั้ง ประกอบด้วยรายได้ต่อ

คนต่อเดือน สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมของรายได้ และสัดส่วนคนจน ข้อมูลจากส านักงานสถิติ
แห่งชาติปี 2552 รายจ่ายต่อคนต่อเดือน และสัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมของรายจ่าย ข้อมูลจาก
ส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2553 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) การวิเคราะห์แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของรายได้และรายจ่าย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรา ยได้และ
รายจ่ายกับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้
และรายจ่ายกับพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้
และรายจ่ายกับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 6.1  สถิติเชิงบรรยายของรายได้และรายจ่าย 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อเดือน 6,259.77 2,709.29 2,317.6 14,112 

สัดส่วนคนจน 7.2 6.04 0.08 40.2 

สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียม
ของรายได้ 

39.17 7.08 16.04 58.15 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อเดือน 4,688.62 1,751.55 2,026.78 10,127.2 

สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียม
ของรายจ่าย 

28.16 3.49 18.05 42.27 

 
แต่ ละเขต เลื อกตั้ งมี รายได้ ต่ อคนต่ อ เดื อนประมาณ  6,260 บ าทต่ อคนต่ อ เดื อน 

โดยกลุ่มที่มีรายได้สูงจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆ เช่นกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ภาคตะวันออก
และภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนประมาณ  
3,000-6,000 บาท ซึ่งรายจ่ายค่อนข้างมีความผันแปรตามรายได้คือกลุ่มที่มีรายได้สูงจะมีการใช้จ่าย
สูงตามไปด้วย มีสัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมของรายได้ ร้อยละ 39 มีสัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียม
ของรายจ่ายร้อยละ 28 ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีสัดส่วนคนจนร้อยละ 7 ส่วนใหญ่กระจายอยู่
ตามจังหวัดแนวชายแดน เช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังภาพที่ 6.1 และ 6.2 
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ภำพที่ 6.1  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน (บนซ้าย รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน (บนขวา) สัมประสิทธิ์
ความไม่เท่าเทียมของรายได้ (ล่างซ้าย) สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมของรายจ่าย (ล่างขวา) (แผนที่
การแบ่งกลุ่มโดยใช้ค่าเฉลี่ยเท่าๆ กันในแต่ละช่วงชั้น (Equal Interval)) 
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ภำพที่ 6.2  สัดส่วนคนจน (แผนที่การแบ่งกลุ่มโดยใช้ค่าเฉลี่ยเท่าๆ กันในแต่ละช่วงชั้น 
 (Equal Interval)) 
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ตำรำงที่ 6.2  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และรายจ่ายกับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
 

 ตัวแปรตาม 
 
 
 
ตัวแปรอิสระ 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  

(OLS) 
พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 

(spatial error) 
เพื่

อไ
ทย

 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

รายได้ -.24** .48** -.27** -.17** -.09 .22** -.22** -.13 

สัดส่วนคนจน .10* -.23** .25** .00 -.06 .03 .20** -.04 

สัมประสิทธิ์ความไม่
เท่าเทียมของรายได้ 

-.12* .19** .08 -.15** -.04 .09** .08 -.14* 

รายจ่าย -.16** .43** -.30** -.18** -.09 .22** -.28** -.14 

สัมประสิทธิ์ความไม่
เท่าเทียมรายจ่าย 

-.05 .05 .14** -.09 -.08* .05 .11* -.06 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของรายได้  และรายจ่ายที่มีผลต่อการเลือกตั้ ง พบว่ามี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ เขตเลือกตั้งที่มีรายได้น้อยรายจ่ายน้อยจะสนับสนุนพรรคเพ่ือ
ไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติพัฒนา ส่วนเขตเลือกตั้งที่มีรายได้ และมีการใช้จ่ายสูงจะ
สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ โดยหากพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ร่วมด้วยแล้วพบว่าความสัมพันธ์
ของรายได้ และรายจ่ายส่งผลต่อการเลือกตั้งน้อยลง ในส่วนของสัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมของ
รายได้พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่โดยเขตเลือกตั้งที่มีสัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมของรายได้สูงมี
แนวโน้มที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ และเขตเลือกตั้งที่มีสัดส่วนคนจนสูงมีแนวโน้มจะเลือกพรรค
ภูมิใจไทย 
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ภำพที่ 6.3  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot)ระหว่างผลการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง ปี 2554 กับ รายได้ (บน) และผลการเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ปี 
2554 กับ รายได้ (ล่าง) 

 
พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มจะ

เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์สูงขึ้นด้วย ภาพที่ 6.3 (บน) เช่นกรุงเทพมหานคร และภาคใต้ 
ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่มีรายได้ต่ าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคภูมิใจไทย 
ภาพที่ 6.3 (ล่าง) 
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ตำรำงท่ี 6. 3 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และรายจ่ายกับพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 
2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 
 ตัวแปรตาม 
 
 
 
  ตัวแปรอิสระ 

พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 

บัต
รเส

ีย 

ไม
่ปร

ะส
งค

์
ลง

คะ
แน

น 

ไม
่มา

ใช
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ือก
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้สิท

ธิ์

เล
ือก

ตั้ง
 

รายได ้ -.77** .67** .03 -.52** .70** .22** 

สัดส่วนคนจน .53** -.47** .16** .12** -.26** .04 

สัมประสิทธิ์ความไม่เท่า
เทียมของรายได ้

.02 .08 -.03 -.07 .11* .02 

รายจ่าย -.80** .64** .01 -.63** .71** .13 

สัมประสิทธิ์ความไม่เท่า
เทียมของรายจ่าย 

.08 .00 -.06 -.02 .06 -.02 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
เขตเลือกตั้งที่มีรายได้ และรายจ่ายสูงมีแนวโน้มที่จะพบบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน และการ

ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงตามไปด้วย แต่มีแนวโน้มไม่พบที่มีบัตรเสีย ตรงกันข้ามหากพ้ืนที่ใดมีสัดส่วนคน
จนสูงมีแนวโน้มที่จะมีบัตรเสียเพ่ิมขึ้น แสดงให้เห็นว่ารายได้มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิ์
เลือกตั้งโดยเขตเลือกตั้งที่มีรายได้สูงจะไม่มาใช้สิทธิ์ และใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนน ในขณะที่
บัตรเสียจะพบมากในบริเวณท่ีมีสัดส่วนคนจนสูง  
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ภำพที่ 6.4  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) บัตรเสีย (บน) บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน (กลาง) 
ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (ล่าง) กับรายได้ 
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พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีรายได้ต่ ามีแนวโน้มสูงที่
จะท าบัตรเสีย เช่นเขตเลือกตั้งในจังหวัดตาก ตรงกันข้ามเขตเลือกตั้งที่มีรายได้สูงมักจะใช้สิ ทธิ์ไม่
ประสงค์ลงคะแนนและไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เขตเลือกตั้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็มีแนวโน้มจะไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยเช่นกัน 

 
ตำรำงที่ 6.4  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และรายจ่ายกับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชี
รายชื่อ 

 

 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 ตัวแปรอิสระ 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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รายได ้ -.36** .44** -.25** -.20** -.13** .16** -.18** -.14* 

สัดส่วนคนจน .18** -.20** .26** -.04 -.06* .06* .17** -.08 

สัมประสิทธิ์ความไม่
เท่าเทียมของรายได้ 

-.16** .22** .09 -.19** -.07** .09** .07 -.16** 

รายจ่าย -.28** .36** -.27** -.19** -.09* .11** -.21** -.15 

สัมประสิทธิ์ความไม่
เท่าเทียมของรายจ่าย 

-.05 .05 .18** -.06 -.08** .04 .13** -.03 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
เขตเลือกตั้งที่มีรายได้สูง และมีการใช้จ่ายสูงมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ และ

ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองอ่ืน และเขตเลือกตั้งที่มีสัดส่วนคนจนสูงมีแนวโน้มจะเลือกพรรคภูมิใจไทย 
ในขณะที่ เขตเลือกตั้งที่มีสัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมของรายได้สูงมีแนวโน้มจะเลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ และเขตเลือกตั้งที่มีสัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมของรายจ่ายสูงมีแนวโน้มจะเลือกพรรค
ภูมิใจไทย 

พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีรายได้ต่ าจะเลือกพรรค
เพ่ือไทย โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตเลือกตั้งที่มีรายได้สูง
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ในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะไม่เลือกพรรคเพ่ือไทย อย่างไรก็ตามพรรคเพ่ือไทยก็ยังไม่ได้คะแนน
จากเขตเลือกตั้งในภาคใต้ทั้งพ้ืนที่ที่มีรายได้สูงและต่ า ดังภาพที่ 6.5 (บน) 

เขตเลือกตั้งที่มีรายได้สูงจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์เช่นเขตเลือกตั้งในภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เขตเลือกตั้งในภาคใต้ไม่ว่าจะรายได้สูงหรือต่ าก็มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ ดังภาพที่ 6.5 (ล่าง) 

 

 

 
 
ภำพที่ 6.5  แผนภาพการกระจาย  (Scatter plot) ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรค
เพ่ือไทย (บน) และพรรคประชาธิปัตย์ (ล่าง) กับรายได้ 
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แม้ว่ารายได้จะมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกผู้สมัครและพรรคการเมือง แต่ยังพบความเป็น
ภูมิภาคนิยมในการเลือกตั้งของสองพรรคการเมืองใหญ่ ทั้งพรรคเพ่ือไทย และพรรคประชาธิปัตย์
อย่างชัดเจนอีกด้วย โดยภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือแม้ว่าจะมีรายได้สูงหรือต่ าก็มีแนวโน้มจะ
เลือกพรรคเพ่ือไทย และภาคใต้ทั้งเขตเลือกตั้งที่มีรายได้สูงและต่ าก็แทบจะไม่เลือกพรรคเพ่ือไทยเลย 
ในขณะที่ผลการเลือกพรรคขนาดกลางอย่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนานั้นก็ดูเหมือนว่า
ผลการเลือกตั้งจะเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยพรรคชาติไทยพัฒนาจะได้รับคะแนนเสียงจากเขต
เลือกตั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี และบางเขตของจังหวัดอ่างทอง และพิจิตร ส่วนพรรคภูมิใจไทยได้รับ
คะแนนเสียงจากเขตเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่นเดียวกัน ในขณะที่เขตเลือกตั้งอ่ืน ๆ แทบจะไม่
เลือกสองพรรคนี้เลย 

 

 
 
ภำพที่ 6.6  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรค
ภูมิใจไทย ปี 2554 และ สัดส่วนคนจน 
 

แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) แสดงให้เห็นว่า มีเพียงเขตเลือกตั้งที่มีสัดส่วนคนจนใน
จังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นที่เลือกพรรคภูมิใจไทย ในส่วนของพ้ืนที่อ่ืน ๆ แม้ว่าจะมีสัดส่วนคนจนมากแต่ก็
ไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะเลือกพรรคนี้ 
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6.2 กำรศึกษำ (Education) และผลกำรเลือกตั้งปี 2554 
 

การศึกษาถูกจ าแนกตามการส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา
จนถึงปริญญาเอก ตามโครงสร้างของมาตรฐานการจัดจ าแนกการศึกษา:ระดับการศึกษา ( ISCED 97) 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2548a) ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมปี 2553 โดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติ และหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของสัดส่วนการส าเร็จการศึกษาตามเขตเลือกตั้ง 
การวิเคราะห์แบ่งเป็น 4 ส่วน คือวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของการศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษาและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษาและพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษาและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 6.5  สถิติเชิงบรรยายของการศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

ไม่เคยเข้าโรงเรียน 8.64 4.55 0 41.43 

ก่อนประถมศึกษา 4.89 1.93 0 11.60 

ประถมศึกษา 48.31 9.74 20.8 68.21 

มัธยมต้น 13.71 3.33 6.04 27.97 

มัธยมปลาย 11.4 3.64 3.03 21.23 

ปวส., อนุปริญญา 3.22 2.01 0 10.45 

ปริญญาตรี 8.64 5.76 0 35.79 

ปริญญาโท 1.08 1.33 0 10.00 

ปริญญาเอก 0.06 0.68 0 12.88 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
การศึกษาพบว่าเขตเลือกตั้งที่มีเขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่ไม่เคยอยู่ในระบบการศึกษา มีประมาณ

ร้อยละ 8.63 การศึกษาก่อนประถมศึกษา ร้อยละ 4.89 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 48.31 ระดับ 
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13.71 ระดับ ร้อยละ 11.40 ระดับมัธยมปลาย ร้อยละ 3.22 ระดับปริญญาตรีร้อยละ 8.64 และ
การศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 1.08 จะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ที่ระดับ
การศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จึงอาจจะเป็นเหตุผลว่าท าไมพรรคเพ่ือไทยถึงชนะการเลือกตั้งก็
เป็นได ้

 
ตำรำงท่ี 6.6  ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 ตัวแปรตาม 
 
 
 
ตัวแปรอิสระ 
  (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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 ไม่เคยเข้าโรงเรียน .12* .03 .01 .06 .03* .00 .00 -.04 

ก่อนประถมศึกษา .06 -.04 .12* .01 .06* -.03 .02 -.02 

ประถมศึกษา .28** -.35** .18** .07 .14** -.06 .07 -.04 

มัธยมต้น -.12* .19** -.17** -.01 .02 .02 -.11* .05 

มัธยมปลาย -.16** .19** -.09 -.07 -.11** .02 .01 .01 

ปวส., อนุปริญญา -.23** .32** -.14** -.05 -.12** .05 .00 .09 

ปริญญาตรี -.10 .21** -.12* -.08 -.11* .04 -.04 .02 

ปริญญาโท .01 .04 -.07 -.06 -.10* .00 -.02 .04 

ปริญญาเอก -.06 .09 -.04 -.02 .01 .06* -.03 -.07 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
 จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา และผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พบว่าเขต
เลือกตั้งที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า และไม่เคยเข้าศึกษามีแนวโน้มที่จะเลือก
ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปมี
แนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ แต่จะไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย และพรรค
ภูมิใจไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าเขตเลือกตั้งที่ประชาชนมีการศึกษาในระดับต่ ามี
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แนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทย ในทางตรงกันข้ามหากมีการศึกษาที่สู งขึ้นจะเลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ 

 
ภำพที่ 6.7  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างผลการเลือกตั้งแบ่งเขตเลือกตั้งพรรคเพ่ือ
ไทย กับร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 

พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้งที่การศึกษาต่ าโดยเฉพาะ
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางบางเขต มีแนวโน้มจะเลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือ
ไทย อย่างไรก็ตามเขตเลือกตั้งในภาคใต้แม้ว่าจะมีการศึกษาต่ าก็ยังคงไม่เลือกพรรคเพ่ือไทย 
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ตำรำงที่ 6.7  ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 
 ตัวแปรตาม 
 
 
 ตัวแปรอิสระ 
    (ร้อยละ) 

พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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์
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ใช
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ธิ์
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ือก
ตั้ง

 

บัต
รเส

ีย 

ไม
่ปร

ะส
งค

์
ลง

คะ
แน

น 

ไม
่มา

ใช
้สิท

ธิ์
เล

ือก
ตั้ง

 

ไม่เคยเข้าโรงเรียน .39** -.12* -.06 .12* -.10 .11* 

ก่อนประถมศึกษา .24** -.28** .12* .05 -.13** .08* 

ประถมศึกษา .58** -.64** .09 .25* -.48** .01 

มัธยมต้น -.35** .39** -.08 -.05 .14** -.01 

มัธยมปลาย -.49** .42** -.12* -.16** .20** -.08* 

ปวส., อนุปริญญา -.51** .48** -.19** -.17** .27** -.10** 

ปริญญาตรี -.58** .52** .02 -.23** .41** -.01 

ปริญญาโท -.43** .36** .12* -.14** .30* .00 

ปริญญาเอก .07 .02 -.05 .02 .03 -.06* 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 

เขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมหรือต่ ากว่ามีแนวโน้มที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
แต่จะท าบัตรเสีย และจะไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบไม่ประสงค์ลงคะแนน ในขณะที่ เขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาที่สูงกว่าระดับประถมจะออกเสียงไม่ประสงค์ลงคะแนน และเขตเลือกตั้งที่มีผู้ทีส่ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทมีแนวโน้มที่จะไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กล่าวคือเขตเลือกตั้งที่มีประชาชน
ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับต่ าประชาชนให้ความสนใจที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่มีแนวโน้มที่จะพบบัตร
เสียเพ่ิมขึ้น ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่ประชาชนมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโอกาสพบบัตรเสียลดลง แต่
พบว่ามีการใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนนเพิ่มข้ึน 
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ภำพที่ 6.8  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างบัตรเสีย (บน) และบัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน (ล่าง) กับร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
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ภำพที่ 6.9  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างบัตรเสีย (บน) และบัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน (ล่าง) กับร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
พิจารณาแผนภาพการกระจาย (scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีการศึกษาต่ ามีแนวโน้ม

สูงที่จะท าบัตรเสีย ความสัมพันธ์นี้พบในทุกภูมิภาค ท าให้ผลคะแนนที่ได้จากเขตเลือกตั้งที่มีการศึกษา
ต่ า ไม่สามารถน ามาช่วยชี้ขาดผลการเลือกตั้งได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ 
เช่นท าบัตรเลือกตั้งให้มีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน โดยอาจจะแสดงสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายในบัตร
เลือกตั้งแทนการใช้ตัวอักษรเป็นต้น และเขตเลือกตั้งที่มีการศึกษาต่ าแทบจะไม่ใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์
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ลงคะแนนเลย ตรงกันข้ามเขตเลือกตั้งที่มีการศึกษาสูงจะไม่ท าบัตรเสีย แต่มีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิ์ไม่
ประสงค์ละคะแนน โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 

 
ตำรำงท่ี 6.8  ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 
 
 
 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 ตัวแปรอิสระ 
    (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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ไม่เคยเข้าโรงเรียน -.14** .07 .04 .06 .00 -.01 .02 -.04 

ก่อนประถมศึกษา -.02 .02 .14* .03 .04 -.02 -.02 .03 

ประถมศึกษา .35** -.33** .11* .14** .10** -.05* .01 -.01 

มัธยมต้น -.19** .18** -.13* -.04 .01 .00 -.07 .04 

มัธยมปลาย -.19** .17** -.07 -.09 -.05* .01 .04 .01 

ปวส., อนุปริญญา -.29** .32** -.12* -.13* -.09** .06** .02 .04 

ปริญญาตรี -.15** .16** -.09 -.13* -.08** .04 -.01 -.01 

ปริญญาโท .00 .00 -.07 -.09 -.07** .03* -.02 .02 

ปริญญาเอก -.07 .08 -.04 -.02 -.02 .03* -.02 -.05 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 

จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พบว่าเขต
เลือกตั้งที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทย แต่ไม่เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปลายขึ้นไปมีแนวโน้ม
ที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ แต่จะไม่เลือกพรรคเพ่ือไทย เช่นเดียวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
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ภำพที่ 6.10  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย 
กับร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 

พิจารณาแผนภาพการกระจาย (scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีการศึกษาต่ าโดยเฉพาะ
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มจะเลือกพรรคเพ่ือไทย แต่พรรคเพ่ือไทยก็
ยังคงไม่ได้รับคะแนนเสียงจากเขตเลือกตั้งในภาคใต้ แม้ว่าจะมีเขตเลือกตั้งที่มีการศึกษาต่ าก็ตาม  

 

6.3 สถำนภำพกำรท ำงำน (Work Status) และผลกำรเลือกตั้งปี 2554 
 

สถานภาพการท างานแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างของมาตรฐานการจัดจ าแนกสถานภาพการ
ท างานตามสากล (ICSE - 93) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2548b) ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมปี 2553 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ และหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของสัดส่วนสถานภาพการ
ท างานแต่ละประเภทตามเขตเลือกตั้ง การวิเคราะห์แบ่งเป็น 4 ส่วน คือวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยาย
ของสถานภาพการท างาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการท างานและผลการเลือกตั้ง 
ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการท างานและ
พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการท างาน
และผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 6.9  สถิติเชิงบรรยายของสถานภาพการท างาน 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

นายจ้าง 2.34 2.18 0 14.25 

ท างานส่วนตัว 20.07 6.82 6.3 51.50 

ท างานให้แก่ครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 10.72 5.52 0 29.41 

พนักงานของรัฐ 6.13 3.41 0 23.68 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.48 0.68 0 5.80 

พนักงานบริษัทเอกชน 18.47 10.55 1.57 50.53 

สมาชิกของการรวมกลุ่มผู้ผลิต 0.04 0.15 0 1.49 

แม่บ้าน 5.35 2.62 0 15.00 

นักเรียน 5.33 2.13 0 14.82 

เด็ก, ผู้สูงอายุ 6.83 2.79 0 20.00 

คนพิการ 1.40 0.95 0 6.06 

ก าลังมองหางาน 0.39 0.60 0 4.57 

ว่างงาน 0.55 0.70 0 5.38 

อ่ืน ๆ 1.10 1.18 0 10.00 

 
เขตเลือกตั้งที่ประกอบอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 20.07 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 

18.47 ส่วนกลุ่มอาชีพที่เหลือมีไม่ถึงร้อยละ 10 และตัวแปรที่ไม่ได้น ามาวิเคราะห์ได้แก่ นักเรียน 
เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
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ตำรำงที่ 6.10  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการท างานและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 
 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 ตัวแปรอิสระ 
   (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  

(OLS) 
พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 

(spatial error) 
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นายจ้าง -.19 .22** -.02 .01 -.05 .04 -.01 .04 

ท างานส่วนตัว .26** -.30** .11* .08 .07 -.07* .02 .05 

ท างานให้แก่
ครอบครัวโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง 

.27** -.37** .19** .06 .01 -.01 .10 -.02 

พนักงานของรัฐ .05 -.18** .14** .14** -.11** -.01 .05 .15** 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ -.06 .16** -.12* -.03 -.03 .03 -.07 .03 

พนักงานบริษัทเอกชน -.26** .40** -.21** -.17** .00 .05 -.09 -.18** 

สมาชิกของการ
รวมกลุ่มผู้ผลิต 

.08 -.08 .03 .02 -.01 -.01 -.01 .05 

แม่บ้าน -.35** .40** -.21** .03 -.05 -.01 -.08 .08 

นักเรียน .02 .06 -.03 -.05 -.02 .07** -.01 .00 

เด็ก, ผู้สูงอายุ .25** -.26** -.03 .12* .02 -.03 -.05 .07 

คนพิการ .10 -.09 .15** -.02 .05 .04 .05 -.07 

ก าลังมองหางาน .02 .03 -.04 -.09 .04 -.05 .04 -.04 

ว่างงาน .04 .05 -.10 -.03 .06* .01 -.05 -.03 

อ่ืน ๆ -.03 .06 -.13* .07 -.05 -.02 -.05 .09 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
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เขตเลือกตั้งที่ประชาชนมีสถานภาพการท างานเป็นพนักงานของรัฐมีแนวโน้มจะไม่เลือก
พรรคเพ่ือไทย แต่เลือกพรรคชาติไทยพัฒนา ตรงกันข้ามกับเขตเลือกตั้งที่ประชาชนมีสถานภาพเป็น
ลูกจ้างเอกชนที่มีแนวโน้มจะไม่เลือกพรรคชาติไทยพัฒนา นอกจากนี้เขตเลือกตั้งที่มีสัดส่วนผู้ว่างงาน
สูงมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทย แต่หากไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีผู้
ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือท าธุรกิจกับครอบครัวมีแนวโน้มจะเลือกพรรคเพ่ือไทย ในขณะที่เขต
เลือกตั้งที่มีผู้ที่เป็นนายจ้าง พนักงานเอกชน และแม่บ้านมีแนวโน้มจะนิยมพรรคประชาธิปัตย์ 

 

 
 
ภำพที่ 6.11  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างผลการเลือกตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ปี 2554 กับ พนักงานของรัฐ 
 

พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่ามีเพียงพนักงานของรัฐในจังหวัด
สุพรรณบุรี และบางเขตของจังหวัดอ่างทอง และบางเขตของภาคกลางเท่านั้นที่เลือกผู้สมัครจาก
พรรคชาติไทยพัฒนา 
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ตำรำงที่ 6.11  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการท างานและพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 
2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 
 ตัวแปรตาม 
 
 
  ตัวแปรอิสระ 
    (ร้อยละ) 

พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 

บัต
รเส

ีย 

ไม
่ปร

ะส
งค

์
ลง

คะ
แน

น 

ไม
่มา

ใช
้สิท

ธิ์

เล
ือก

ตั้ง
 

บัต
รเส

ีย 

ไม
่ปร

ะส
งค

์

ลง
คะ

แน
น 

ไม
่มา

ใช
้สิท

ธิ์

เล
ือก

ตั้ง
 

นายจ้าง -.13* .17** -.13* -.05 .08 -.04 

ท างานส่วนตัว .58** -.56** .06 .23** -.34** .04 

ท างานให้แก่ครอบครัวโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง 

.49** -.55** .21** .10** -.25** .03 

พนักงานของรัฐ .09 -.07 .06 -.11** .19** -.02 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ -.33** .33** .02 -.11** .18** .03 

พนักงานบริษัทเอกชน -.62** .62** -.22** -.18** .41** -.18** 

สมาชิกของการรวมกลุ่มผู้ผลิต .06 -.09 .07 .02 -.01 .02 

แม่บ้าน -.44** .50** -.12* -.12** .25** .04 

นักเรียน -.28** .23** .03 -.08** .13** .01 

เด็ก, ผู้สูงอายุ .15** -.09 -.07 .03 -.01 -.03 

คนพิการ .10* -.07 -.01 -.01 -.01 -.01 

ก าลังมองหางาน -.24** .19** -.02 .04 -.02 -.05 

ว่างงาน -.19** .24** -.09 .00 .04 -.10** 

อ่ืน ๆ -.28** .32** -.07 -.12** .24** -.01 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
เขตเลือกตั้งที่ประชาชนเป็นผู้มีธุรกิจส่วนตัว และธุรกิจครอบครัวมีแนวโน้มที่จะพบบัตรเสีย 

ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่ใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนนเป็นเขตเลือกตั้งที่ประชาชนมีสถานภาพการ
ท างานเป็นพนักงานของรัฐ , รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และแม่บ้าน แต่หากไม่พิจารณา
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่พบว่าที่มีธุรกิจส่วนตัว และธุรกิจครอบครัว ผู้สูงอายุ และคนพิการมักท าบัตร
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เสีย ในขณะเขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน แม่บ้านและผู้ที่ไม่มีงานท า 
มักจะออกเสียงไม่ประสงค์ลงคะแนน ส่วนกลุ่มคนที่ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แก่เขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่
ท างานกับครอบครัว 
 
ตำรำงท่ี 6.12  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการท างานกับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบ
บัญชีรายชื่อ 
 
 
 ตัวแปรตาม 
 
 
 
  ตัวแปรอิสระ 
    (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

นายจ้าง -.22** .25** -.04 -.02 -.04* .04* -.01 .02 
ท างานส่วนตัว .35** -.31** .07 .11* .08** -.07** .00 .07 

ท างานให้แก่ครอบครัว
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

.38** -.37** .12* .12* .01 .01 .03 -.01 

พนักงานของรัฐ .14** -.16** .11* .08 -.06** .02 .01 .08* 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ -.11* .13* -.11* -.05 -.03 .02 -.04 .03 
พนักงานบริษัทเอกชน -.39** .38** -.15** -.20** -.01 .03 -.04 -.20** 

สมาชิกการรวมกลุ่มผู้ผลิต .10 -.08 .03 -.01 .00 .00 .01 .02 

แม่บ้าน -.44** .43** -.19** -.03 -.02 .00 -.05 .02 

นักเรียน -.03 .02 .01 -.07 -.04* .04* .00 -.01 

เด็ก, ผู้สูงอายุ .28** -.31** -.06 .20** .03 -.05* -.01 .09* 

คนพิการ .08 -.09 .17** .02 .00 .02 .06 -.05 

ก าลังมองหางาน -.03 .02 -.05 -.09 .03 -.03 .06 -.03 

ว่างงาน -.04 .02 -.05 -.02 .01 -.01 -.01 -.01 

อ่ืน ๆ -.05 .05 -.15 .05 -.03 .00 -.06 .05 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
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เขตเลือกตั้งที่ประชาชนมีสถานภาพการท างานเป็นผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวมีแนวโน้มที่จะเลือก

พรรคเพ่ือไทย และเขตเลือกตั้งที่ประชาชนมีสถานภาพการท างานเป็นพนักงานของรัฐมีแนวโน้มที่จะ
เลือกพรรคชาติไทยพัฒนา แต่หากไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่พบว่าผู้ที่ท าธุรกิจส่วนตัว และ
พนักงานของรัฐจะเลือกพรรคเพ่ือไทย ในขณะที่ผู้ที่เป็นนายจ้าง ผู้ที่ท างานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
เอกชน และแม่บ้านมีแนวโน้มจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ 

 

6.4 อำชีพ (Occupation) และผลกำรเลือกตั้งปี 2554 
 

อาชีพถูกจ าแนกตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO – 08) (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2552) ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ และสังคมปี 2553 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 
และหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของสัดส่วนอาชีพแต่ละประเภทตามเขตเลือกตั้ง การวิเคราะห์แบ่งเป็น 4 
ส่วน คือวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของอาชีพ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและผลการ
เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและพฤติกรรมการ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 
2554 แบบบัญชีรายชื่อ ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
ตำรำงท่ี 6.13  สถิติเชิงบรรยายของอาชีพ 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ
อาวุโสและผู้จัดการ 

4.19 2.87 0 17.70 

ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
(Professionals) 

2.96 2.23 0 15.00 

ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และผู้
ประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.35 2.18 0 10.74 

เสมียน 2.42 1.96 0 10.33 

พนักงานบริการ และพนักงานขายใน
ร้านค้าและตลาด 

11.39 4.78 0 39.18 
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ตัวแปรอิสระ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร
และการประมง 

17.18 12.59 0 52.92 

ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถ
ทางฝีมือและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.90 3.06 0 21.93 

ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและ
ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

4.3 4.25 0 32.40 

อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ 7.48 3.92 0 29.48 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 20.96 5.20 50 20.96 

 
เขตเลือกตั้งที่ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 20.96 ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเกษตร และประมง ร้อย

ละ 17.18 พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า และตลาด ร้อยละ 11.39 ส่วนที่เหลือมีเพียงไม่ถึง 
ร้อยละ 10 โดยอาชีพที่มีสัดส่วนน้อยได้แก่ อาชีพที่ไม่ใช้แรงงาน เช่นข้าราชการระดับอาวุโส หรือผู้
ประกอบวิชาชีพ หรือเทคนิคด้านต่าง ๆ รวมไปถึงเสมียน 

 
ตำรำงท่ี 6.14  ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 
 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 ตัวแปรอิสระ 
    (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ
ระดับอาวุโสและผู้จัดการ 

.02 .06 -.06 .01 -.03 .04 -.05 .05 

ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ .02 -.04 .03 .04 -.11** .01 .01 .10* 

ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆและ -.08 .25** -.22** -.11* .00 .05 -.14* -.01 
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 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 ตัวแปรอิสระ 
    (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

เพื่
อไ

ทย
 

ปร
ะช

าธ
ิปัต

ย ์

ภูม
ิใจ

ไท
ย 

ชา
ติไ

ทย
พัฒ

นา
 

ประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

เสมียน -.14** .26** -.18** -.10 -.10** .05 -.08 .02 

พนักงานบริการและพนักงาน
ขายในร้านค้าและตลาด 

-.33** .23** -.03 .04 -.15** .00 .08 .04 

ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง 

.18** -.24** .14** .02 .10* -.04 .05 -.05 

ปฏิบัติงานในธุรกิจด้าน
ความสามารถทางฝีมือและ
ธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-.01 .16** -.16** -.02 .05 .03 -.11* .00 

ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงาน
และด้านการประกอบ 

-.04 .11* -.11* -.11* .06 -.03 -.06 -.08 

อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ .07 -.03 .02 .00 .05 -.01 .01 -.03 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ -.01 .09 -.15** .05 -.01 .02 -.07 .07 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ และผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดยไม่พิจารณา

ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่พบว่า เขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่ประกอบอาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ พนักงานร้านค้า 
และปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ มีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 
แต่มีแนวโน้มที่จะไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา ในส่วน
ของเขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่ประกอบอาชีพด้านเกษตร และประมง มีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรค
เพ่ือไทย พรรคภูมิใจไทย แต่ไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ แต่เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิง
พ้ืนที่ร่วมด้วยแล้วอาชีพแทบจะไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลย 
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ภำพที่ 6.12  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างผลการเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทยแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง ปี 2554 กับอาชีพพนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าและตลาด 

 
พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีการประกอบอาชีพ

พนักงานบริการ และพนักงานขายในร้านค้าและตลาดมีแนวโน้มที่จะไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือ
ไทย อย่างไรก็ตามยังคงพบความเป็นภูมิภาคของการเลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย โดยภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีสัดส่วนการเลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทยที่สูง ในขณะที่เขต
เลือกตั้งบริเวณภาคใต้แทบจะไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทยเลยแม้ว่าจะมีสัดส่วนของการประกอบ
อาชีพดังกล่าวมากหรือน้อยก็ตาม 
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ตำรำงท่ี 6.15  ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง 
 

 ตัวแปรตาม 
 
 
    ตัวแปรอิสระ 
      (ร้อยละ) 

พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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ใช
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ธิ์
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บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ
อาวุโสและผู้จัดการ 

-.25** .20** -.02 -.11** .16** -.04 

ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ -.21** .14** .05 -.12** .23** -.06 
ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และประกอบ
วิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-.6** .57** -.04 -.17** .37** .01 

เสมียน -.61** .57** -.07 -.19** .36** -.06 

พนักงานบริการ และพนักงานขายใน
ร้านค้าและตลาด 

-.35** .55** -.03 -.18** .34** .02 

ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร
และการประมง 

.58** -.67** .13* .27** -.51** -.01 

ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถ
ทางฝีมือและธุรกิจอ่ืน ๆ 

-.24** .22** -.24** -.07* .00 -.07* 

ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและ
เครื่องจักรและปฏิบัติงานด้านการ
ประกอบ 

-.42** .37** -.13* .03 .02 -.06 

อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ .13* .08 -.21** .08** -.07 .02 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ -.35** .41** -.12* -.12 .26 -.02 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีผู้ประกอบ

อาชีพผู้บริหารระดับสูง ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ช่างเทคนิค ช่างฝีมือด้านต่าง ๆ รวมไปถึงเสมียน
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หรือพนักงานบริการในร้านค้า มีแนวโน้มที่จะไม่ท าบัตรเสีย แต่จะออกเสียงไม่ประสงค์ลงคะแนน มี
เพียงเขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตร และประมงเท่านั้นที่มีแนวโน้มจะท าบัตรเสีย และไม่ใช้
สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนน  

 

 
 
ภำพที่ 6.13  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ปี 2554 กับ
อาชีพพนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าและตลาด 
 

 
ภำพที่ 6.14  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างบัตรเสีย ปี 2554 กับอาชีพปฏิบัติงานใน
ธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอ่ืนๆ 
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พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีการประกอบอาชีพ
พนักงานบริการ และพนักงานขายในร้านค้าและตลาดมีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนน โดย
พบความสัมพันธ์นี้เกือบทุกภูมิภาคยกเว้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มสูงจะไม่ใช้สิทธ์แบบ
ไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่าภาคอ่ืนๆ แม้ว่าจะมีสัดส่วนการประกอบอาชีพดังกล่าวมากหรือน้อยก็
ตาม และเขตเลือกตั้งที่มีการประกอบอาชีพที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมีแนวโน้มที่จะ
ท าบัตรเสีย โดยพบความสัมพันธ์นี้ในทุกภูมิภาค 

ตำรำงท่ี 6.16  ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 
 

 
 ตัวแปรตาม 
 
 
  ตัวแปรอิสระ 
    (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ
ระดับอาวุโสและผู้จัดการ 

.00 .05 -.10 -.05 -.03 .03 -.03 -.02 

ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
(Professionals) 

.06 -.06 .01 -.02 -.06** .03 -.01 .04 

ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และ
ประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

-.17** .20** -.20** -.16** -.01 .02 -.10* -.02 

เสมียน -.20** .21** -.17** -.14** -.07** .04* -.06 .02 

พนักงานบริการ และ
พนักงานขายในร้านค้าและ
ตลาด 

-.34** .24** .02 .05 -.09** .01 .10** .04 

ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง 

.27** -.22** .12* .04 .08** -.03 .00 -.02 

ปฏิบัติงานในธุรกิจด้าน
ความสามารถทางฝีมือและ

-.09 .11* -.13* .00 .02 .01 -.09* .02 
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 ตัวแปรตาม 
 
 
  ตัวแปรอิสระ 
    (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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ธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงาน
และเครื่องจักรและ
ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

-.11* .09 -.10* -.12* .04 -.03 -.04 -.07 

อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ .02 -.03 -.01 .02 .02 .00 -.01 -.04 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ -.09 .06 -.14** .06 -.01 .00 -.03 .05 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและผลการเลือกตั้ งแบบบัญชีรายชื่อ โดยไม่ พิจารณา

ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่พบว่า เขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่ประกอบอาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ พนักงานร้านค้า 
และปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ แต่มี
แนวโน้มที่จะไม่เลือกพรรคเพ่ือไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา ส่วนเขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่
ประกอบอาชีพด้านเกษตร และประมง มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทยพรรคภูมิใจไทย แต่ไม่เลือก
พรรคประชาธิปัตย์ เช่นเดียวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แต่เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ร่วม
ด้วยพบว่าอาชีพแทบจะไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเลย 

 
6.5 สรุป 
 

เขตเลือกตั้งที่ประชาชนมีรายได้สูงมักไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในขณะเขตเลือกตั้งที่ประชาชนมี
รายได้ต่ าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า เขตเลือกตั้งที่มีสัดส่วนคนจนสูงจะมีบัตรเสียเพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกับ
เขตเลือกตั้งที่ประชาชนมีการศึกษาต่ า การศึกษาเป็นตัวแปรหนึ่งที่บ่งชี้พฤติกรรมการเลือกได้ดี ทั้งนี้มี
ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือแม้แต่วิธีการลงคะแนนใน
บัตรเลือกตั้ง อาจเป็นไปได้ว่าไม่เข้าใจวิธีการลงคะแนน หรืออ่านหนังสือไม่ได้ เขตเลือกตั้งที่ประชาชน
มีการศึกษาสูง มีรายได้สูง อาชีพดี มีแนวโน้มที่จะไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การเลือกตั้งครั้งต่อไปอาจจะมี
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การรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับคนกลุ่มนี้ ในส่วนของสถานภาพการท างาน พบความสัมพันธ์เชิง
พ้ืนที่น้อยมาก แต่หากไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่กลับพบความสัมพันธ์ต่อผลการเลือกตั้งใน
ระดับที่ค่อนข้างสูง อาชีพก็เช่นกันหากไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่พบความสัมพันธ์กับผลการ
เลือกตั้งค่อนข้างสูง แต่พบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่น้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย 

แม้ว่าปัจจัยเศรษฐกิจและสังคม เช่น รายได้ การศึกษาจะมีความสัมพันธ์กับผลการเลือกตั้ง
ในทุกพรรคการเมือง รวมถึงพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย อย่างไรก็ตามส าหรับผลการเลือกตั้งยัง
พบความเป็นภูมิภาคนิยมอย่างสูงในทุกพรรคการเมือง 
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บทที่ 7  

ภูมิศำสตร์ กับผลกำรเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 
 

ภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีการกล่าวถึงในการศึกษาการเลือกตั้ง ซึ่งไม่ควรมองข้าม
เนื่องจากการพบปะสังสรรค์ของคนในสังคมละแวกใกล้เคียงกัน อาจน าไปสู่ความคิดเห็นทางการเมือง
ที่มีความคล้ายคลึงกัน รูปแบบการเลือกตั้งของไทยที่ผ่านมาเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของความ
นิยมในตัวนักการเมืองและพรรคการเมืองที่มีรูปแบบแบ่งแยกภูมิภาค การศึกษาผลการเลือกตั้งของ
ไทยปี พ.ศ.2548, 2550 และ 2554 ผลการเลือกตั้งถูกแบ่งระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และ
ภาคตะวันตก (Attachai Ueranantasun, 2012) สอดคล้องกับการศึกษาของ อรรถสิทธิ์ พานแก้ว ที่
พบว่าแม้ผลการศึกษาจะไม่สามารถสรุปได้ว่าภูมิภาคที่อยู่อาศัยสามารถที่จะท านายการเลือกตั้งได้
อย่างแน่ชัด แต่ผลการเลือกตั้งในประเทศไทยที่มีพรรคการเมืองหลายๆพรรคมักจะมีผลงานในด้าน
การเลือกตั้งที่ดีในภูมิภาคหนึ่ง แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเลยในอีกภูมิภาคหนึ่ง ก็อาจเป็นตัวช่วยบ่งชี้ว่า
พฤติกรรมทางการเมืองและการเลือกตั้งของคนไทยอาจได้รับอิทธิพลจากการขัดเกลาทางสังคม และ
สิ่งแวดล้อมใกล้เคียงในภูมิภาคที่อยู่อาศัย (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556)  

นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ที่ดินยังเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่บ่งบอกถึงกิจกรรมของผู้คนในพ้ืนที่
นั้น ๆ เช่นพ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่เมืองและชุมชน เป็นต้น ซึ่งตามทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยคนใน
ชนบทจะเป็นกลุ่มที่จัดตั้งหรือเป็นฐานเสียงของรัฐบาล และคนเมืองจะเป็นกลุ่มที่ล้มรั ฐบาล (เอนก 
เหล่าธรรมทัศน์, 2556) และวาทกรรม โง่-จน-เจ็บ ที่กล่าวว่าคนชนบทนั้นเป็นกลุ่มคนที่ถูกมองว่าถูก
ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง และถูกครอบง าจาก นายทุนหรือหัวคะแนน นั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไร หรือแม้แต่
ในข้อค้นพบของ อภิชาต สถิตนิรามัย และคณะที่พบว่า คนเมืองหรือคนกรุงเทพไม่ค่อยไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งในขณะที่ชาวชนบทจะออกไปใช้สิทธิ์เพราะว่าคนชนบทมี “การเลือกตั้ง” เป็นเพียงเครื่องมือ
เดียวในการต่อรองกับรัฐ แต่คนเมืองการเลือกตั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของพวกเขา
เพราะพวกเขามีอย่างอ่ืนที่เหนือกว่าชาวชนบททั้งเศรษฐกิจ อ านาจต่อรองจากสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 
(อภิชาต สถิตนิรามัย และคณะ, 2556) ในบทนี้จึงต้องการหาค าตอบเกี่ยวกับความเป็นชนบท ความ
เป็นเมือง หรือความเป็นภูมิภาคนิยม ที่ปรากฏออกมาผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นมีลักษณะ
เป็นจริงหรือไม่ อย่างไร 
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7.1 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลกำรเลือกตั้ง ปี 2554 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) แบ่งเป็น 5 ประประเภทตามการแบ่งประเภทของกรม
พัฒนาที่ดิน ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม (A) พ้ืนที่ป่า (F) พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) แหล่งน้ าตามธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้น (W) พ้ืนที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง (U) การวิเคราะห์ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ วิเคราะห์
ค่าสถิติเชิงบรรยายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์
ที่ดินและพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
ประโยชน์ที่ดินและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 7.1  สถิติเชิงบรรยายการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

ตัวแปรอิสระ (ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ค่าต่ าสุด 
(Minimum) 

ค่าสูงสุด 
(Maximum) 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 55.86 24.79 0.00 90.15 

พ้ืนที่ป่าไม ้ 19.88 22.30 0.00 89.28 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 4.52 3.98 0.00 21.35 

พ้ืนที่เมืองสิ่งปลูกสร้าง 16.81 24.64 0.62 100.00 

พ้ืนที่แหล่งน้ า 1.98 3.03 0.00 39.32 

 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 55.86 พ้ืนที่ป่าร้อยละ 19 พ้ืนที่

เมืองและสิ่งปลูกสร้าง 16.81 และแหล่งน้ าประมาณร้อยละ 1.98 โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
ประกอบไปด้วยเขตเลือกตั้งที่เป็นเกษตรกรรม และพ้ืนที่เมืองจะปรากฎเป็นหย่อมๆ ตามเทศบาล 
หรอืเขตชุมชน และเมืองใหญ่ และเมืองหลวง ดังภาพที่ 7.1 
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ภำพที่ 7.1  การใช้ประโยชน์ ปี 2552 
  

การหาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์และผลการเลือกตั้งปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อ และพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดยหาความสัมพันธ์ 2 แบบคือ วิธี
ก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) ซึ่งไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ และวิธี
Spatial error ซึ่งเป็นวิธีที่พิจารณาสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 7.2  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
 

 ตัวแปรตาม 
 
  
ตัวแปรอิสระ 
  (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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พ้ืนที่เกษตรกรรม .04 -.27** .29** .15** .07 -.04 .24** .08 

พ้ืนที่ป่าไม ้ .02 .03 -.07 .01 .02 -.05 -.07 .02 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด -.08 .11* -.10* -.09 -.04 .02 -.03 -.05 
พ้ืนที่ เมืองสิ่งปลูก
สร้าง -.04 .22** -.22** -.13* -.13 .16* -.24** -.09 

พ้ืนที่แหล่งน้ า -.02 -.03 .13* -.03 -.04 .02 .10 -.04 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนผู้สมัครจาก

พรรคประชาธิปัตย์ และมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา แต่
หากพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ร่วมด้วยแล้วพ้ืนที่เกษตรกรรมไม่มีความสัมพันธ์ต่อผลการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตของพรรคประชาธิปัตย์เลย แต่ยังคงมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกผู้สมัครจากพรรคภูมิใจ
ไทย โดยมีแนวโน้มที่เขตเลือกตั้งที่เป็นเกษตรกรรมจะเลือกผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ส่วนเขต
เลือกตั้งในพ้ืนที่เมืองยังคงมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และเขตเลือกตั้งใน
พ้ืนที่เมืองจะไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ส่วนพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ไม่พบความสัมพันธ์ต่อผลการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขต 
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ภำพที่ 7.2  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างผลคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ปี 2554 
พรรคภูมิใจไทย (บน) พรรคประชาธิปัตย์ (ล่าง) กับ การใช้ที่ดินประเภทชุมชนและสิ่งปลูปสร้าง 
  

พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่า เขตเลือกตั้งที่เป็นเกษตรกรรมจะเลือก
ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ และภาค
กลางบางส่วน ดังภาพที่ 7.2 (บน) และผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนเสียงจากพ้ืนที่
ชุมชนเมืองส่วนใหญ่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เขตเลือกตั้งในภาคใต้ และภาคตะวันตก



 121 

แม้ว่าจะไม่ใช่พ้ืนที่เมืองก็ยังมีการเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ในระดับที่สูง  ดังภาพที่ 7.2 
(ล่าง) 

 
ตำรำงท่ี 7.3  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 
2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 ตัวแปรตาม 
 
 
 ตัวแปรอิสระ 
   (ร้อยละ) 

พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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พ้ืนที่เกษตรกรรม .37** -.42** .08 .19** -.40** -.17** 

พ้ืนที่ป่าไม ้ .46** -.22** -.32** .26** -.27** -.10 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด -.26** .10* .09 -.13** .11* .04 

พ้ืนที่เมืองสิ่งปลูกสร้าง -.73** .60** .18** -.67** .10** .37** 

พ้ืนที่แหล่งน้ า .12* -.27** .13* .01 -.06 .06 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พบว่าพ้ืนที่

เกษตรกรรมมีแนวโน้มที่จะท าบัตรเสีย และไม่ค่อยออกเสียงแบบไม่ประสงค์ลงคะแนน โดยเฉพาะ
บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทางกลับกันพบว่าบริเวณพ้ืนที่ชุมชนเมืองมี
แนวโน้มที่จะมีบัตรเสียลดลง แต่ออกเสียงโดยการไม่ประสงค์ลงคะแนนเพ่ิมขึ้น และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ร่วมด้วย พบว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดลดลงแต่ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ และพ้ืนที่
เมืองยังมีแนวโน้มที่จะไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีนัยส าคัญ  
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ภำพที่ 7.3  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างบัตรเสีย และการใช้ที่ดินประเภท
เกษตรกรรม (บน) และบัตรเสีย กับการใช้ที่ดินประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 

 
อย่างไรก็ตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีแนวโน้มที่จะไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยเช่นกัน ในขณะ

ที่ภาคเหนือมีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงกว่าภาคอ่ืน ๆ  
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ภำพที่ 7.4  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน กับกับการใช้
ที่ดินประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (บน) และไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กับการใช้ที่ดินประเภทชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง (ล่าง) 
 

พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้งที่มีการใช้ที่ดินประเภท
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เช่นกรุงเทพมหานครและภาคกลาง จะใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนน และยังไม่
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกด้วย นอกจากนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีแนวโน้มไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยเช่นกัน 
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ตำรำงที่ 7.4  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบ
บัญชีรายชื่อ 
 

 
 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 ตัวแปรอิสระ 
   (ร้อยละ) 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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พ้ืนที่เกษตรกรรม .13* -.21** .29** .21** .08* -.04 .16* .09 

พ้ืนที่ป่าไม ้ .02 .04 -.10 -.04 .02 -.03 -.03 -.01 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด -.07 .11* -.14** -.12* -.01 .01 -.05 -.05 

พ้ืนที่เมืองสิ่งปลูกสร้าง -.13* .15** -.19** -.15** -.18** .12* -.22** -.09 

พ้ืนที่แหล่งน้ า .04 -.02 .18** -.03 -.02 .02 .09 -.03 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
บริเวณที่มีการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมมีแนวโน้มที่จะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ แต่มี

แนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทย พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคภูมิใจไทย แต่หากพิจารณา
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่แล้วพบว่าบริเวณพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมมีแนวโน้มจะเลือก
พรรคเพ่ือไทย และพรรคภูมิใจไทย ส่วนบริเวณพ้ืนที่เมืองมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ แต่
ไม่เลือกพรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย  
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ภำพที่ 7.5  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ปี 2554
พรรคเพ่ือไทย (บน) พรรคภูมิใจไทย (ล่าง) กับ การใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรม 

 
พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและเขตเลือกตั้งในภาคเหนือแม้ว่าจะมีสัดส่วนของพ้ืนที่ เกษตรกรรมน้อยก็ยังคง
เลือกพรรคเพ่ือไทย ในขณะที่เขตเลือกตั้งในภาคใต้แม้ว่าจะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมก็ไม่เลือกพรรคนี้ 
ในขณะที่ผู้สมัครจากพรรคชาติไทยพัฒนาจะได้คะแนนจากเขตเลือกตั้งที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมใน
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นส่วนใหญ่ แต่พ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืน ๆ มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคนี้ต่ า 
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ภำพที่ 7.6  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างผลการเลือกพรรคประชาธิปัตย์แบบบัญชี 
รายชื่อ ปี 2554 กับ การใช้ที่ดินประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
 

พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้งในภาคใต้ และภาค
ตะวันตกแม้ว่าจะมีสัดส่วนของพ้ืนที่ เมืองน้อยก็ยังคงเลือกพรรคประชาธิปัตย์สูง ในขณะที่
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนความเป็นเมืองสูงจะมีการเลือกพรรคนี้ประมาณร้อยละ 40-50  

 

7.2 ภูมิภำคที่อยู่อำศัย และผลกำรเลือกตั้ง ปี 2554 
 

ภูมิภาคที่อยู่อาศัยเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) แบ่งออกเป็น 6 ภาค ภูมิภาค แบ่ง
ภาคตามภูมิศาสตร์ของประเทศไทยโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ในปี พ.ศ.2520 โดย
พิจารณาลักษณะภูมิประเทศที่เด่น ลักษณะดิน ฟ้า อากาศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตาม
คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ดังตาราง 
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ตำรำงท่ี 7.5  สถิติเชิงบรรยายภูมิภาคที่อยู่อาศัย 
 

ตัวแปรอิสระ จังหวัด 

ภาคเหนือ 9 

ภาคตะวันตก 5 

ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 20 

ภาคตะวันออก 7 

ภาคกลาง 21 

ภาคใต้ 14 

กรุงเทพมหานคร 1 

 
ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่, เชียงราย, ล าปาง, ล าพูน, แม่ฮ่องสอน, น่าน, 

พะเยา, แพร่ และอุตรดิตถ์ ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี , ราชบุรี, เพชรบุรี , 
ประจวบคีรีขันธ์ และตาก ภาคใต้มี 14 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, 
พัทลุง, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ยะลา, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล และตรัง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 
19 จังหวัด ประกอบด้วย อ านาจเจริญ, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, เลย, มหาสารคาม, 
มุกดาหาร, นครพนม, นครราชสีมา, หนองบัวล าภู, หนองคาย, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, 
อุบลราชธานี, อุดรธานี และยโสธร ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา , จันทบุรี, 
ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว และตราด ภาคกลาง มี 21 จังหวัดประกอบด้วย สุโขทัย , 
พิษณุ โลก , พิจิตร , ก าแพงเพชร , เพชรบู รณ์ , นครสวรรค์ , อุทั ยธานี , อ่ างทอง , ชัยนาท , 
พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม
, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี และนครนายก ดังภาพที่ 7.2 โดยแยกกรุงเทพมหานคร ออกมา ด้วย
ข้อสมมติที่ว่า บรรทัดฐาน และการแสดงออกทางการเมืองของคนในกรุงเทพมหานคร น่าจะมี
ลักษณะเฉพาะตัวและมีความแตกต่างจากคนในภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่เป็นผลมาจากระดับความเจริญในด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่าง และมีลักษณะเฉพาะซึ่งหล่อหลอมให้คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสร้าง
เอกลักษณ์ทางการเมืองเฉพาะถิ่นข้ึนมาได้ (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2546) 
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ภำพที่ 7.7  ภูมิภาคที่อยู่อาศัย 
  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคที่อยู่อาศัยและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 โดย
หาความสัมพันธ์ 2 แบบคือ การหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 
Square : OLS) ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่พิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ และหาความสัมพันธ์แบบ Spatial 
error ซึ่งเป็นวิธีที่น าเอาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่เข้ามาพิจารณาด้วย แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้ วิเคราะห์สถิติเชิงบรรยายของภูมิภาคที่อยู่อาศัย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคที่อยู่
อาศัยกับผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคที่
อยู่อาศัยกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคที่อยู่อาศัยกับผลการ
เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 
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ตำรำงท่ี 7.6  ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคท่ีอยู่อาศัยและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
 

 ตัวแปรตาม 
 
 
 
  ตัวแปรอิสระ 

พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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ภาคเหนือ .25** -.11* -.06 -.04 .39** -.09 -.09 -.07 

ภาคตะวันตก -.14** .17** .01 -.03 -.07 .07 .12 -.12 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .47** -.61** .33** -.08 .51* -.53** .33** -.08 

ภาคตะวันออก -.11* .09 -.08 -.07 .00 .16* -.18* -.02 

ภาคกลาง -.03 -.04 -.01 .29** -.07 -.02 .01 .26** 

ภาคใต้ -.66** .63** -.16** -.03 -.58** .50** -.13 -.04 

กรุงเทพมหานคร .00 .22** -.21** -.12* -.01 .12* -.19* -.08 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
ภาคเหนือมีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทยมากกว่าพรรคอ่ืน ๆ แต่ไม่เลือก

ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ หากพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ร่วมด้วยยังคงพบว่าภาคเหนือ
ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงเลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย แต่ในส่วนของพรรคอ่ืน ๆ ไม่พบ
ความสัมพันธ์ ภาคตะวันตกมีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และไม่เลือกผู้สมัคร
จากพรรคเพ่ือไทย และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ยังคงพบว่าภาคตะวันตกเลือกผู้สมัครจาก
พรรคประชาธิปัตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย และพรรค
ภูมิใจไทย และไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ยังคงพบ
ความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน ภาคกลางมีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคชาติไทยพัฒนา ทั้งแบบ
พิจารณา และไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ ในขณะที่ภาคใต้มีแนวโน้มที่จะไม่เลือกผู้สมัครจาก
พรรคเพ่ือไทย แต่เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ เช่นเดียวกับคนกรุงเทพมหานคร ที่มีแนวโน้ม
เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ มากกว่าพรรคอ่ืนๆ โดยเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่แล้ว
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ยังคงพบว่า ภาคใต้ไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย และกรุงเทพมหานคร จะเลือกผู้สมัครจากพรรค
ประชาธิปัตย์ และไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา 

 

 
 
ภำพที่ 7.8  แผนภาพกล่อง (box – plot) ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ปี 2554 ในแต่ละภูมิภาค 
พรรคเพ่ือไทย (บนซ้าย) พรรคประชาธิปัตย์ (บนขวา) พรรคภูมิใจไทย (ล่างซ้าย) พรรคชาติไทย
พัฒนา (ล่างขวา) 

 
พิ จารณ าแผนภาพกล่ อง (box – plot) พบว่าพ รรค เพ่ื อ ไทยได้ คะแนนจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคกลางและภาคตะวันออกบางส่วนเช่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว เป็นต้นส่วนภาคใต้และภาคตะวันตกนั้นแทบจะไม่
เลือกพรรคเพื่อไทยเลย 

พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนจากภาคตะวันตกและภาคใต้เป็นหลัก อย่างไรก็ตามจังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ก็ยังไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือท่ีพรรคประชาธิปัตย์นั้นแทบจะไม่ได้คะแนนจากบริเวณนี้เลย 
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พรรคภูมิใจไทยได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่จากเขตเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และบางเขตของ
จังหวัดศรีสะเกษ และนครราชสีมา 

พรรคชาติไทยพัฒนาได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่เพียงแค่เขตเลือกตั้งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี 
และบางเขตของจังหวัดอ่างทอง และพิจิตร เท่านั้น 

 
ตำรำงที่ 7.7  ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 
2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

 ตัวแปรตาม 
 
 
 
  ตัวแปรอิสระ 

พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error) 
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ภาคเหนือ .25** -.10 -.37** .14 -.05 -.27* 

ภาคตะวันตก .07 .14** -.16** .04 -.08 -.10 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .22** -.51** .42** .07 -.41** .26** 

ภาคตะวันออก -.06 .20** -.09 -.04 .15 -.08 

ภาคกลาง .05 .13* -.09 .03 .08 -.02 

ภาคใต้ -.11* .09 -.17** -.12 .10 -.14 

กรุงเทพมหานคร -.56** .36** .23** -.17* .11 .20** 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 

ภาคเหนือมีแนวโน้มที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และท าบัตรเสียมากกว่าภาคอ่ืน ๆ ภาคตะวันตก
มีแนวโน้มที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แต่ใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนน แต่ไม่พบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่
ของพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในภาคเหนือและภาคตะวันตก ส่วนภาคอีสานมีแนวโน้มท าบัตรเสีย 
และไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และไม่ค่อยพบการออกเสียงแบบไม่ประสงค์ลงคะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่แล้วพบว่าคนภาคอีสานแทบจะไม่ใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์
ลงคะแนนเลยตรงกันข้ามกับภาคตะวันออกที่พบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ในการสิทธิ์แบบไม่ประสงค์
ลงคะแนน เช่นเดียวกับภาคกลางที่มีแนวโน้มใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนนแต่ไม่พบความสัมพันธ์นี้ใน
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คนภาคกลางหากพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ร่วมด้วย ในขณะที่กรุงเทพมหานครจะไม่ท าบัตรเสีย 
แต่เลือกที่จะออกเสียงแบบไม่ประสงค์ลงคะแนน และมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อย เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่แล้วกรุงเทพมหานครมีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูง เมื่อเทียบกับภูมิภาค
อ่ืนๆ  

 

 
 
ภำพที่ 7.9  แผนภาพกล่อง (box – plot) พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2554 ในแต่ละภูมิภาค 
บัตรเสีย (ซ้าย) บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน (ขวา) 
 

 
 
ภำพที่ 7.10  แผนภาพกล่อง (box – plot) การไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

 
พิจารณาแผนภาพกล่อง (box – plot) พบว่าเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครเป็นบริเวณท่ีท า

บัตรเสียน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ในขณะที่เขตเลือกบริเวณจังหวัดตาก นครสวรรค์ 
เชียงใหม่ ล าปาง ยะลา ปัตตานี มีแนวโน้มสูงที่จะท าบัตรเสีย  
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เขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร และเขตเลือกตั้งในเมืองใหญ่ๆตามภูมิภาคเช่น เชียงใหม่ 
กาญจนบุรี เพชรบุรี ภูเก็ต อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี นครปฐม มีแนวโน้มที่จะ
ใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนน ในขณะที่เขตเลือกตั้งส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มจะ
ไม่ใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนน 

เขตเลือกตั้งที่ไม่ค่อยมีผู้มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งได้แก่ เขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร และเขต
เลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่เขตเลือกตั้งในภาคเหนือมีแนวโน้มมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 
ตำรำงที่ 7.8  ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคที่อยู่อาศัยและผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชี
รายชื่อ 
 

 ตัวแปรตาม 
 
 
 
  ตัวแปรอิสระ 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 แบบบัญชีรายชื่อ 

ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  
(OLS) 

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial error 
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ภาคเหนือ .22** -.16** -.11* -.03 .33** -.24** -.11 -.09 

ภาคตะวันตก -.17** .17** -.01 -.01 -.05 .08* .15* -.22** 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .63** -.64** .30** -.07 37** -.47** .28** -.07 

ภาคตะวันออก -.13 .10 -.09 -.09 -.05 .14** -.26** -.00 

ภาคกลาง -.07 -.01 -.03 .35** .09* .02 .00 .26** 

ภาคใต้ -.70** .72** -.05 -.12* -.35** .37** -.00 -.11 

กรุงเทพมหานคร -.07 .14** -.18** -.13** -.02 .07 -.14* -.05 

หมายเหตุ : ** p<0.01, *p<0.05 
 
ภาคเหนือจะเลือกพรรคเพ่ือไทย แต่ไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย และเมื่อ

พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ยิ่งสนับสนุนว่าภาคเหนือจะเลือกพรรคเพ่ือไทย และไม่เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ ภาคตะวันตกจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่เลือกพรรคเพ่ือไทย และพรรคชาติไทย
พัฒ นา ความสั ม พันธ์นี้ ยั งคงพบ ในการพิ จารณ าความสัม พันธ์ เชิ ง พ้ื นที่ ด้ วย  ส่ วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเลือกพรรคเพ่ือไทย และพรรคภูมิใจไทย แต่ไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เลย 



 134 

และยังคงพบความสัมพันธ์แบบเดียวกันนี้ในการหาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ด้วย ภาคกลางจะเลือก
พรรคชาติไทยพัฒนา ภาคใต้จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ แต่การพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่กลับ
ไม่พบว่าพ้ืนที่ภาคใต้เลือกพรรคประชาธิปัตย์อย่างมีนัยส าคัญ ในส่วนของกรุงเทพมหานครไม่พบ
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ต่อการเลือกพรรคการเมืองใด ๆ เลย ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากความหลากหลาย
ของคุณลักษณะของผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 

 
 
ภำพที่ 7.11  แผนภาพกล่อง (box – plot) ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ปี 2554 ในแต่ละ
ภูมิภาค พรรคเพ่ือไทย (บนซ้าย) พรรคประชาธิปัตย์  (บนขวา) พรรคภูมิใจไทย (ล่างซ้าย) 
พรรคชาติไทยพัฒนา (ล่างขวา) 

 
พิ จารณ าแผนภาพกล่ อง (box – plot) พบว่าพรรค เพ่ื อ ไทยได้ คะแนนจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะเขตเลือกตั้งในจังหวัด อุดรธานี ยโสธร ศรีสะเกษ ชัยภูมิ หนองบัวล าภู 
เป็นต้นภาคเหนือยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนภาคใต้และภาคตะวันตกนั้นแทบจะไม่เลือกพรรคเพ่ือ
ไทยเลย 
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พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนจากภาคตะวันตกและภาคใต้เป็นหลัก อย่างไรก็ตามพรรคนี้
ยังคงได้คะแนนจากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ในระดับที่ต่ า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ และบางเขตของภาคกลางเช่น เขตเลือกตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 
พรรคประชาธิปัตย์นั้นแทบจะไม่ได้คะแนนจากบริเวณนี้เลย 

พรรคภูมิใจไทยได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่จากเขตเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์  
พรรคชาติไทยพัฒนาได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่เพียงแค่เขตเลือกตั้งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี 

เท่านั้น 
 

7.3 สรุป 
 

พ้ืนที่เกษตรกรรม มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทยและภูมิใจไทย และพ้ืนที่เมืองมีแนวโน้ม
ที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในส่วนของพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พ้ืนที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มที่
จะท าบัตรเสีย และมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และคนชนบทจะไม่ค่อยใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนน 
ในขณะคนเมืองมีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนนและไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้งในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือ
ไทย แต่ไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งในพ้ืนที่ภาคใต้ มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ 
และไม่เลือกพรรคเพ่ือไทย ภาคกลางมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนพรรคชาติไทยพัฒนา นอกจากนี้เขต
เลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มไม่ใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนน ส่วนคน
กรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
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บทที่ 8  
ควำมสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation) 

 

8.1 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของผลกำรเลือกตั้งปี 2554 
 

การวิเคราะห์รูปแบบเชิงพ้ืนที่  (Spatial Autocorrelation) อยู่ภายใต้กฎข้อที่  1 ของ
ภู มิ ศ า ส ต ร์  คื อ  “ Everything is related to everything else, but near things are more 
related than distant things” (Tobler, 1970) เป็นปรากฏการณ์ทางพ้ืนที่ที่มีลักษณะที่เกิดความ
เหมือนกันในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝน โดยเรียกการ
วิเคราะห์รูปแบบนี้ว่า Spatial Autocorrelation แสดงให้เห็นว่าการกระจายของค่าต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่
กับการกระจายเชิ งพ้ืนที่ ของวัตถุ  และค่าตัวแปร ดั งนั้ น  ความสัม พันธ์ เชิ งพ้ืนที่  (Spatial 
Autocorrelation) จึงเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของสิ่งที่อยู่ใกล้เปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ไกล
ออกไปว่ามีอิทธิพลแตกต่างกันอย่างไร โดยสถิติที่ใช้วัด ได้แก่ Moran’s I ซึ่งสามารถบอกได้ถึง
อิทธิพลของความสัมพันธ์นั้น 

การศึกษาผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา Darmofal ได้น าความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่มา
พิจารณาในการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเปรียบเทียบกับแบบจ าลอง OLS ผลที่ได้คือ 
แบบจ าลอง OLS ให้ผลที่มีความเอนเอียง ในขณะที่แบบจ าลอง spatial regression ให้ผลการ
วิเคราะห์ที่กลมกลืนมากว่า (Darmofal, 2006) จากการศึกษาศึกษาระยะทางที่เหมาะสมของการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง โดยใช้วิธีการศึกษาแบบ inverse-distance weighting (IDW) ถูกใช้โดย
เหตุผลที่ว่าเพ่ือนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่บริบททางการเมืองที่สอดคล้องกันมากกว่า
เพ่ือนบ้านที่ห่างไกล พบว่าภายในรัศมี 1/3 ไมล์ ได้ถูกเลือกเป็นระยะทางที่เหมาะสมที่สุด ของการมี
ปฏิสัมพันธ์กัน (Makse et al., 2014) 

การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในรัฐเวอร์จิเนีย ระหว่างปี 2003 และปี 2006 แสดงให้เห็นถึงการมี
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Autocorrelation) โดยที่ผู้คนในบริเวณใกล้เคียงกันมีแนวโน้มที่จะ
ออกเสียงลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกัน (McGahee, 2008) เช่นเดียวกับการศึกษารูปแบบการ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษ (England)  และเวลล์ (Wales) ในปี ค.ศ. 2005 โดยได้
พิจารณาถึงอิทธิพลทางด้านพ้ืนที่ที่อาจจะส่งผลต่อรูปแบบของการเลือกตั้ง ซึ่งการศึกษานี้ได้ท าการ
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วิเคราะห์โดยใช้ Spatial Econometric พบว่ารูปแบบของการเลือกตั้งไม่ได้เป็นอิสระจาก 
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (spatial autocorrelation) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อรูปแบบการเลือกตั้งพบว่า
พรรคการเมืองส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากขอบเขตที่แตกต่างกัน เห็นได้ชัดในกรณีของพรรคเสรี
ประชาธิปไตย (Liberal Democrats) ที่ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ในการเพ่ิมส่วนแบ่ง
คะแนนของพวกเขา (Cutts & Webber, 2010) ในส่วนของการศึกษาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของไทย
นั้นยังพบว่ามีน้อยมาก เช่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความ
ยากจนที่จ าเป็นต้องค านึงอิทธิพลของความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ซึ่งใช้ข้อมูลระดับต าบลของเกาะสุ
มาตราในประเทศอินโดนีเซีย และประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงที่ตั้ง (Spatial 
Regression) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการศึกษาที่มีอิทธิพลเชิงพ้ืนที่ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
การศึกษานี้พบว่าความยากจนในเกาะสุมาตรายังพบการกระจุกตัวอันเนื่องมากจากปัจจัยทางด้าน
ที่ตั้ง ดังนั้นความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่จึงไม่ควรถูกละเลยในการศึกษาที่เกี่ยวกับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
เชิงพ้ืนที่ (วลีรัตน์ สุพรรณชาติ, 2558) จากข้อค้นพบในงานข้างต้นการศึกษาการเลือกตั้งนี้จึงได้
น าเอาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่เข้ามาพิจารณาด้วยเนื่องจากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าผลการเลือกตั้ง
ของไทยเป็นแบบภูมิภาคนิยม และพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งโดยเฉพาะพรรคการเมืองใหญ่
จะชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งภูมิภาคหนึ่งๆ และไม่ชนะเลยในอีกภูมิภาคหนึ่ง (อรรถสิทธิ์ พาน
แก้ว, 2556) 

บทนี้จึงได้ท าการศึกษาโดยใช้สถิติ Moran’s I ในการหาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของผลการ
เลือกตั้ง ปี 2554 เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ว่าเป็นไปตามกฎข้อที่ 1 ของภูมิศาสตร์หรือไม่ 
การทดสอบใช้โปรแกรม GeoDa ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยค่าของสถิติ Moran’s I  สามารถ
มีได้ตั้งแต่ -1 ถึง 1 หากค่าเข้าใกล้ 1 นั่นหมายถึงข้อมูลมีความเกาะกลุ่ม (Cluster) กัน หรือข้อมูลที่
อยู่ใกล้ๆกันจะมีลักษณะคล้ายกัน และมีความสัมพันธ์กันน้อยลงเมื่อมีระยะทางเพ่ิมขึ้น เมื่อวิเคราะห์
ผลคะแนนเลือกตั้งด้วย สถิติ Moran’s I จะทราบว่าผลการเลือกตั้งมีรูปแบบการกระจายเชิงพ้ืนที่เป็น
อย่างไร เกาะกลุ่มกันหรือไม่ แต่ไม่สามารถทราบได้ว่ารูปแบบการเกาะกลุ่มหรือกระจายนั้นนั้นเกิดขึ้น
บริเวณใด ดังนั้นเพ่ือหาค าตอบที่แน่ชัด จึงได้วิเคราะห์ความเข้มข้นของผลการเลือกตั้งโดย Local 
Indicators of Spatial Association (LISA) เพ่ื อแสดงให้ เห็นถึ งความเข้มข้นของพ้ืน ที่ ที่ เกิ ด
พฤติกรรมการเลือกตั้ง 

วิธีการหารูปแบบการกระจายท าโดยน าข้อมูลผลการเลือกตั้งมาหาสัดส่วนด้วยวิธี Empirical 
Bayes Smoothing (EBS) หลังจากนั้นท าการเชื่อม (join) ข้อมูลทั้งสองเข้าด้วยกันด้วยวิธี Join 
Table Attribute ด้วยโปรแกรม QGIS และในส่วนของเขตเลือกตั้งนั้นน ามาหาค่าถ่วงน้ าหนักเชิง
พ้ืนที่  (Spatial weight) หาค่า Spatial Autocorrelation ด้วยการวิเคราะห์  Global Moran's I 
statistic ด้วยโปรแกรม GeoDa เพ่ือหารูปแบบการกระจายเชิงพ้ืนที่ โดยค่าของ Moran’s I จะมีค่า 
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-1 ถึง 1 ซึ่งหากมีค่าเข้าใกล้ +1 แสดงว่าข้อมูลมีรูปแบบการกระจายแบบเกาะกลุ่ม (Clustering) โดย
สิ่งที่อยู่ใกล้กันมีแนวโน้มว่าจะมีความคล้ายกัน (similar) แต่หากมีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่าข้อมูลมี
รูปแบบการกระจายแบบตรงข้ามกับแบบกลุ่มคือไม่มีการรวมกลุ่มของพฤติกรรมข้อมูลที่คล้ายกันแต่
เป็นแบบต่างกัน (dissimilar) และหากค่าของ Moran's I เป็น 0 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเป็นแบบสุ่ม 
(Random) ไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงพ้ืนที่ และหลังจากนั้นหาความเข้มข้นของพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ด้วยวิธี Local Indicators of Spatial Association (LISA) 

 

 
 
ภำพที่ 8.1  ขั้นตอนการวิเคราะห์รูปแบบเชิงพ้ืนที่ (Spatial Pattern Analysis) 

 
ผลการเลือกตั้งปี 2554 ในเบื้องต้น (บทที่ 4) พบว่าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทย ส่วนภาคใต้นั้นมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ 
พรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคภูมิใจไทยมีรูปแบบที่ไม่ค่อยชัดเจนนัก เพ่ือการวิเคราะห์ที่มีความ
น่าเชื่อถือจะใช้สถิติ Moran’s I ทดสอบเพ่ือวิเคราะห์การเกาะกลุ่มกันของผลการเลือกตั้ง โดยพรรคที่
ได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (spatial Autocorrelation) คือ พรรคเพ่ือไทย พรรค
ประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้ที่นั่ง ส.ส. เป็น 4 ล าดับแรกในการ
เลือกตั้ง 2554  ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์ทั้งผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (Electorate) แบบบัญชี
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รายชื่อ (Party List) และพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตในปี 2554 ได้แก่ บัตรเสีย 
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน และผู้ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 8.1  สถิติเชิงบรรยายและค่ามาตรฐานขอผลการเลือกตั้ง ปี 2554 
 

ตัวแปรตาม 

ค่าสถิติเชิงบรรยาย  ค่ามาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าต่ าสุด
(Minimum) 

ค่าสูงสุด
(Maximum) 

ค่าต่ าสุด
(Minimum) 

ค่าสูงสุด
(Maximum) 

กา
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บแ

บ่ง
เข

ตป
ี 2

55
4 

พรรคเพ่ือไทย 40.44 19.63 2.74 85.40 -1.92 2.29 

พรรค
ประชาธิปัตย์  

28.75 22.52 1.06 81.11 -1.23 2.33 

พรรคภูมิใจ
ไทย 

10.01 14.26 0.00 57.99 -0.70 3.36 

พรรคชาติไทย
พัฒนา  

4.34 10.88 0.00 53.60 -0.40 4.53 

บัตรเสีย 4.90 1.64 1.46 9.40 -2.10 2.74 

ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

2.71 1.57 0.72 8.75 -1.27 3.86 

ไม่ใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง 

24.96 4.37 10.70 35.33 -3.26 2.37 

แบ
บบ

ัญช
ีรา

ยช
ื่อ 

ปี 
25

54
 พรรคเพ่ือไทย  44.69 21.42 2.65 84.69 -1.96 1.87 

พรรค
ประชาธิปัตย์  

32.49 21.09 4.35 82.85 -1.33 2.39 

พรรคชาติไทย
พัฒนา  

2.55 5.12 0.10 42.99 -0.48 7.90 

พรรคภูมิใจ
ไทย  

3.65 5.72 0.07 40.09 -0.63 6.37 
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 จากตารางเป็นการเปรียบเทียบค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดของผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 กับ
ค่ามาตรฐานต่ าสุด และสูงสุด เพ่ือดูการกระจายของข้อมูล จะเห็นได้ว่าพรรคเพ่ือไทยและพรรค
ประชาธิปัตย์ ทั้งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อและพฤติกรรมการใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง มีการกระจายอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างปกติ ในขณะที่พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนามี
การกระจายของผลการเลือกตั้งที่ไม่ปกติมากนัก มีเขตเลือกตั้งที่ไม่เลือกสองพรรคนี้เลย และเขต
เลือกตั้งที่ชนะการเลือกตั้ง 
 

8.2 ผลกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตด้วยสถิติ Moran’s I 
เพ่ือดูการกระจายของผลการเลือกตั้ง และวิเคราะห์ Local Spatial Autocorrelation (LISA) เพ่ือ
หาพื้นที่ท่ีมีความเข้มข้นของพฤติกรรมการเลือกตั้ง 

 

พรรคเพื่อไทย  

ผลการเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทยเมื่อน ามาทดสอบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ด้วยสถิติ Moran’s 
I ได้ค่า Moran’s I เป็น 0.754 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นถึงผลการเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทยมี
ความเกาะกลุ่ม (Cluster) ค่อนข้างสูง รูปแบบของผลการเลือกตั้ง จาก Scatter plot ภาพที่ 8.2 
(ซ้าย) พบว่ามีการกระจายแบบเกาะกลุ่มของคะแนนค่อนข้างสูง โดยมีทั้งกลุ่มที่เลือกพรรคเพ่ือไทย 
และกลุ่มที่ไม่เลือกพรรคเพ่ือไทยเลย เมื่อทราบแล้วว่ารูปแบบของผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่
ยังไม่รู้คือที่ไหน อย่างไร ต่อไปจะวิเคราะห์ Local Spatial Autocorrelation (LISA) เพ่ือหาว่าเขต
เลือกตั้งใดที่ผู้มีสิทธ์เลือกตั้งเลือกพรรคผู้สมัครจากเพ่ือไทย ภาพที่ 8.2 (ขวา) ผลการวิเคราะห์พบการ
เกาะกลุ่ม และแบ่งแยกกันตามภูมิภาค โดยสีแดงคือเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกพรรคเพ่ือไทยสูง หรือ
เป็นฐานเสียงของพรรคเพ่ือไทยได้แก่ ภาคเหนือบริเวณตอนบนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง แพร่ 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี 
หนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น หนองบัวล าภู ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด สีน้ าเงินคือเขตที่ไม่เลือกพรรคเพือไทยเลย 
ได้แก่บริเวณภาคใต้ทั้งหมด จังหวัดตราด จังหวัดกาญจนบุรี บางส่วนของจังหวัดชลบุรี และระยอง 
บริเวณสีเหลืองคือบริเวณที่พ้ืนที่ใกล้เคียงเลือกพรรคเพ่ือไทย แต่ในเขตนั้นๆไม่ได้เลือกพรรคเพ่ือไทย 
ได้แก่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภำพที่ 8.2  Moran's I (ซ้าย) และ Local Spatial Autocorrelation (LISA) (ขวา) ของพรรคเพ่ือ
ไทย ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตปี 2554  (Moran’ s I =0.754 
 
พรรคประชำธิปัตย์  

ผลการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อน ามาทดสอบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ด้วยสถิติ 
Moran’s I ได้ค่า Moran’s I เป็น 0.885 ซึ่งสูงกว่าพรรคเพ่ือไทยเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าผลการ
เลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์มีการเกาะกลุ่ม (Cluster) เช่นกัน จาก Scatter plot ภาพที่ 8.3 
(ซ้าย) แสดงให้เห็นถึงการกระจายของคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกับพรรค
เพ่ือไทย รูปแบบของกราฟมีความยาว และมีการเกาะกลุ่มกัน โดยมีทั้งบริเวณที่เลือก และไม่เลือก
พรรคประชาธิปัตย์เลย เพ่ือให้ทราบแน่ชัดมากขึ้น จึงทดสอบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวจะเป็นฐานเสียงของ
พรรคประชาธิปัตย์หรือไม่  โดยการวิเคราะห์  Local Spatial Autocorrelation (LISA) ผลการ
วิเคราะห์พบว่าพ้ืนที่ที่มีการเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์มีการเกาะกลุ่มทางภาคใต้ของ
ประเทศ (สีแดง) แสดงให้เห็นถึงความเหนียวแน่นที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์ของเขตเลือกตั้งในพ้ืนที่
ภาคใต้ ส่วนพ้ืนที่ที่แทบไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เลยก็คือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สีน้ า
เงิน) ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคเพ่ือไทยนั่นเอง แต่ก็ยังพบบางเขตเลือกตั้งยังที่ยังเลือกพรรค
ประชาธิปัตย์เล็กน้อย ในขณะที่บริเวณใกล้เคียงเขตเลือกตั้งดังกล่าวไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เลย (สี
ชมพู) ดังภาพที่ 8.3 (ขวา) 
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ภำพที่  8.3  Moran's I (ซ้าย) และ Local Spatial Autocorrelation (LISA) (ขวา) ของพรรค
ประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตปี 2554 (Moran’ s I =0.885) 
 
พรรคภูมิใจไทย  

ผลการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยเมื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ด้วยสถิติ Moran’s I ได้
ค่าสหสัมพันธ์หรือค่า Moran’s I เป็น 0.384 จาก Scatter plot ภาพที่ 8.4 (ซ้าย) พบว่าผลคะแนน
มีความกระจายสูงและเกาะกลุ่มกันในระดับต่ า และมีเขตเลือกตั้งเพียงกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้นที่เลือกพรรค
ภูมิใจไทย ในขณะที่ พ้ืนที่ อ่ืนแทบจะไม่เลือกพรรคนี้ เลย จึงท าให้ได้คะแนนต่ า ซึ่งเมื่อท าการ 
Standardize ผลการเลือกตั้งซึ่งมีค่าต่ ามากท าให้เกิด floor effect เนื่องจากผลคะแนนมีค่าต่ า จน
เกือบเข้าใกล้ 0 จึงยากแก่การตรวจวัด (detect) ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ต่ า (Relative poorly) 
ตามไปด้วย จากนั้นจะท าการวิเคราะห์หาเขตเลือกตั้งที่พรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้ง โดยวิเคราะห์ 
Local Spatial Autocorrelation (LISA) จะเห็นการเกาะกลุ่มของผลคะแนนของพรรคภูมิใจไทย
บริเวณตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา (สี
แดง) ซึ่งเป็นฐานเสียงส าคัญของพรรคภูมิใจไทย ที่น าโดยนายเนวิน ชิดชอบ ส่วนบริเวณพ้ืนที่อ่ืน ๆ มี
คะแนนเลือกตั้งค่อนข้างกระจายไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ดังภาพที่ 8.4 (ขวา) 
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ภำพที่ 8.4  Moran's I (ซ้าย) และ Local Spatial Autocorrelation (LISA) (ขวา) ของพรรคภูมิใจ
ไทย ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตปี 2554 (Moran’ s I =0.384) 
 

พรรคชำติไทยพัฒนำ  
ในส่ วนของการวิ เคราะห์ ความสั ม พันธ์ เชิ ง พ้ื นที่  (Spatial Autocorrelation) ของ

พรรคชาติไทยพัฒนาด้วยสถิติ Moran’s I ได้ค่าเท่ากับ 0.277 ซึ่งมีความเกาะกลุ่มกันต่ าและมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับพรรคภูมิใจไทยคือ จาก Scatter plot ภาพที่ 8.5 (ซ้าย) ลักษณะของกราฟมี
การกระจุกตัวอยู่ใกล้ 0 และมีลักษณะไม่เกาะกลุ่มกัน และเช่นเดียวกับผลการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจ
ไทยเนื่องจากผลการเลือกตั้งมีค่าต่ า เมื่อน ามาท าการ Standardize ท าให้เกิด floor effect ที่ชัดเจน
มาก ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ต่ า (Relative poorly) ตามไปด้วย ผลจากการวิเคราะห์มีการกระจาย
สูง แสดงให้เห็นว่ามีเพียงพ้ืนที่บริเวณแคบไม่กี่เขตเลือกตั้งเท่านั้นที่พรรคชาติไทยพัฒนาชนะการ
เลือกตั้ง เมื่อวิเคราะห์การเกาะกลุ่มของผลคะแนนเลือกตั้งของพรรคชาติไทยพัฒนาด้วย Local 
Spatial Autocorrelation (LISA) ดังภาพที่ 8.5 (ขวา) พบว่าเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคชาติไทยพัฒนา
ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตปี 2554 คือจังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และบางส่วนของจังหวัด
นครสวรรค์ (สีแดง) ส่วนบริเวณพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีคะแนนเลือกตั้งค่อนข้างกระจายไม่มีรูปแบบที่แน่นอน 
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ภ ำ พ ที่  8.5  Moran's I (ซ้ า ย )  แ ล ะ  Local Spatial Autocorrelation (LISA) (ข ว า ) ข อ ง
พรรคชาติไทยพัฒนา ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตปี 2554 (Moran’ s I =0.277) 
 

ผลการเลือกตั้งของผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีความเป็นขั้ว
การเมืองที่ชัดเจน (political polarization) และมีลักษณะเป็นภูมิภาคนิยมอีกด้วย โดยเฉพาะเขต
เลือกตั้งที่เลือกพรรคเพ่ือไทยจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เลย และกับเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ก็จะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยเลยเช่นเดียวกัน ดังภาพที่ 8.6 
  



 145 

 
 
ภำพที่ 8.6  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ปี 2554 ของพรรค
เพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย์ 
  

พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) พบว่าเขตเลือกตั้ งส่วนใหญ่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่สนับสนุนพรรคเพ่ือไทยแทบจะไม่เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์เลย และเขตเลือกตั้งในภาคใต้ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ก็แทบจะไม่เลือก
พรรคเพื่อไทยเลยเช่นกัน 

 

8.3 ผลกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ 
 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ด้วยสถิติ Moran’s I ของผลการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง (Electorate) แสดงให้เราเห็นแล้วว่าผลการเลือกตั้งของสองพรรคใหญ่นั้นแสดงถึงการ 
เกาะกลุ่มกันอย่ างชัด เจนโดยมีความเป็นภูมิภาคนิยม โดยภาคเหนือส่วนใหญ่  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเลือกพรรคเพ่ือไทย ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้คะแนนมาจากทาง
ภาคใต้ ขั้นต่อไปต้องการทราบถึงผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (Party List) ว่าจะมีความเหมือน
หรือแตกต่างจากผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือไม่อย่างไร และเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ผล
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จะท าการทดสอบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคภูมิใจไทยผลการทดสอบเป็น
ดังนี้ 
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พรรคเพื่อไทย  
ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Autocorrelation) ของเพ่ือไทย

ด้วยสถิติ Moran’s I ได้เท่ากับ 0.903 ซึ่งสูงกว่าการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จาก Scatter plot 
ภาพที่ 8.7 (ซ้าย) พบว่าผลคะแนนเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทยมีการเกาะกลุ่มกันสูง จากกราฟพบว่ามี
ทั้งพ้ืนที่พรรคเพ่ือไทยได้รับชัยชนะไปจนถึงเขตที่พรรคเพ่ือไทยได้คะแนนเพียงน้อยนิด โดยผลจาก
กราฟแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการกระจุกตัวของรูปแบบการกระจายเชิงพ้ืนที่ของผลคะแนน
เลือกตั้ง เพ่ือให้ทราบว่าพ้ืนที่ใดที่เป็นฐานเสียงให้แก่การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพ่ือไทย 
จะท าการวิเคราะห์ Local Spatial Autocorrelation (LISA) ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ปี 
2554 พบว่าผลการเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทยมีความเกาะกลุ่มกันตามภูมิภาคอย่างชัดเจนอยู่ที่
ภาคเหนือตอนบน และเกือบทั้งหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สีแดง) และเขตเลือกตั้งที่ไม่เลือก
พรรคเพื่อไทยเลย ได้แก่ภาคใต้ และภาคตะวันออก (สีน้ าเงิน) ดังภาพที่ 8.7 (ขวา) 

 

 
 
ภำพที่ 8.7  Moran's I (ซ้าย) และ Local Spatial Autocorrelation (LISA) (ขวา) ของพรรคเพ่ือ
ไทย ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อปี 2554 (Moran’ s I =0.903) 
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พรรคประชำธิปัตย์  
 ส าหรับการทดสอบค่า Moran’s I ของผลคะแนนเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 0.905 จาก 
Scatter plot ภาพที่ 8.8 (ซ้าย)  พบว่ารูปแบบของผลคะแนนเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์มีการ
การเกาะกลุ่มกันเช่นเดียวกับพรรคเพ่ือไทย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มที่ เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์และไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวิเคราะห์ Local Spatial Autocorrelation (LISA) 
เพ่ือหาว่าพ้ืนที่ใดที่เป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อปี 2554 จะ
เห็นว่าเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ก็คือในพ้ืนที่ภาคใต้ (สีแดง) ยกเว้นบริเวณจังหวัดยะลา 
และนราธิวาส ที่ยังไม่เห็นรูปแบบที่ชัดเจน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ได้แก่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมด และบริเวณจังหวัดเชียงราย (สีน้ าเงิน) ดังภาพที่ 8.8 (ขวา) 
 

 
ภำพที่  8.8  Moran's I (ซ้าย) และ Local Spatial Autocorrelation (LISA) (ขวา) ของพรรค
ประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อปี 2554  (Moran’ s I =0.905) 
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พรรคภูมิใจไทย 
ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ พบว่าค่าสถิติ Moran’s I มีค่า 0.568 ซึ่งมีค่าสูง

กว่าการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จาก Scatter plot ภาพที่ 8.9 (ซ้าย) พบว่ารูปแบบของผลคะแนน
เลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยมีการกระจายตัวค่อนข้างสูง จากกราฟค่ากระจุกตัวอยู่บริเวณใกล้ 0 คือ
พรรคภูมิใจไทยได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งเพียงไม่ก่ีเขตเท่านั้น ผลการวิเคราะห์นี้ยังคง
พบ floor effect เช่นเดียวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ไม่ชัดเจนเท่าผลการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขต เนื่องจากมีการเกาะกลุ่มของพฤติกรรมการเลือกตั้งมากกว่า จึงท าให้มีค่าความสัมพันธ์ที่สูง
กว่า เมื่อวิเคราะห์ Local Spatial Autocorrelation (LISA) เพ่ือหาเขตเลือกตั้งที่เป็นฐานเสียงของ
พรรคภูมิใจไทย พบว่าบริเวณที่เลือกพรรคภูมิไทยคือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณ
จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และบางส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ดังภาพที่ 8.9 (ขวา)  

 

 
 
ภำพที่ 8.9  Moran's I (ซ้าย) และ Local Spatial Autocorrelation (LISA) (ขวา) ของพรรคภูมิใจ
ไทยในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อปี 2554 (Moran’ s I =0.568) 
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พรรคชำติไทยพัฒนำ 
ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา

พบว่า ค่าสถิติ Moran’s I มีค่า 0.472 จาก Scatter plot ภาพที่ 8.10 (ซ้าย)  พบว่ารูปแบบของผล
คะแนนเลือกตั้งของพรรคชาติไทยพัฒนามีการกระจายตัวค่อนข้างสูง จากกราฟค่ากระจุกตัวอยู่
บริเวณใกล้ 0 คือพรรคชาติไทยพัฒนาได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งเพียงไม่กี่เขตเท่านั้น 
และมีค่าความสัมพันธ์สูงกว่าการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แต่ในการ Standardize ผลการเลือกตั้งยังคง
พบ floor effect เช่นเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์ Local Spatial Autocorrelation (LISA) เพ่ือหาว่า
พ้ืนที่ใดที่เป็นฐานเสียงของพรรคชาติไทยพัฒนาในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อปี 2554 จะเห็นว่าเขต
เลือกตั้งในบริเวณที่เลือกพรรคชาติไทยพัฒนาคือจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครสวรรค์ (สีแดง) 
ดังภาพที่ 8.10 (ขวา)  

 

 
 
ภ ำ พ ที่  8.10  Moran's I (ซ้ า ย ) แ ล ะ  Local Spatial Autocorrelation (LISA) (ข ว า ) ข อ ง
พรรคชาติไทยพัฒนา ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อปี 2554 (Moran’ s I =0.472) 
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 ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพบลักษณะการแบ่งขั้วทางการเมืองตามภูมิภาคที่ชัดเจนยิ่ง
กว่าการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ดังภาพที่ 8.10 

 
 
ภำพที่ 8.11  แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อปี 2554 ของ
พรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย์ 
 

 พิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) เขตเลือกตั้งในภาคเหนือ ยกเว้นจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลือกพรรคเพ่ือไทยในสัดส่วนที่สู งมาก และเขตเลือกตั้งใน
ภาคใต้ยกเว้นจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ก็เลือกพรรคประชาธิปัตย์ในสัดส่วนที่สูงส่วนใหญ่
ถึงร้อยละ แทบจะเรียกได้ว่าแบ่งเป็นสองข้ัวอ านาจการเมืองชัดเจน (political polarization) 
 

8.4 พฤติกรรมกำรใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 

พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งถือเป็นตัวแปรที่ส าคัญอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยชี้วัดการมีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้งของประชาชนด้วย การศึกษานี้จึงได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ด้วยสถิติ Moran’s I 
และวิเคราะห์ความเข้มข้นของพฤติกรรมด้วย Local Spatial Autocorrelation (LISA) เพ่ือบ่งชี้ว่า
แต่ละเขตเลือกตั้งที่มีพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นอย่างไร 
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กำรไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (No Vote) 
 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ พบว่าการไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มีค่าสถิติ Moran’s I อยู่ที่ 
0.647 ซึ่งค่อนข้างสูงแสดงให้เห็นถึงการเกาะกลุ่มกันของเขตเลือกตั้งที่ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จาก 
Scatter plot ภาพที่ 8.12 (ซ้าย) มีการเกาะกลุ่มกัน  พบว่าผลจากการวิเคราะห์ด้วย Local Spatial 
Autocorrelation (LISA) พบว่า เขตเลือกตั้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณ ตอนบน และ
ตอนล่างของภาค กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ และประจวบคีรีขันธ์ ไม่ค่อยไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง (สีน้ าเงิน) และเขตเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือ ดังภาพที่ 8.12 (ขวา) 
 

 
 
ภำพที่ 8.12  Moran's I (ซ้าย) และ Local Spatial Autocorrelation (LISA) (ขวา) ของการไม่มา
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตปี 2554 (Moran’ s I =0.647) 
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บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) 
 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) พบว่า มี
ค่าสถิติ Moran’s I อยู่ที่ 0.539 จาก Scatter plot ภาพที่ 8.13 (ซ้าย) พบการเกาะกลุ่มของบัตรไม่
ประสงค์ลงคะแนนในระดับที่ค่อนข้างสูง และเมื่อวิเคราะห์ด้วย Local Spatial Autocorrelation 
(LISA) เขตเลือกตั้งส่วนมากที่ใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนนคือ คนกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 
และบริเวณภาคใต้ (สีแดง) และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ไม่ใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์
ลงคะแนน (สีน้ าเงิน) ภาพที่ 8.13 (ขวา) 
 

 
 
ภำพที่ 8.13  Moran's I (ซ้าย) และ Local Spatial Autocorrelation (LISA) (ขวา) ของการใช้สิทธิ์
ไม่ประสงค์ลงคะแนน ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตปี 2554 (Moran’ s I =0.539) 
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บัตรเสีย (Voided Ballots) 
เมื่อวิ เคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของบัตรเสีย (Voided Ballots) พบว่า มีค่าสถิติ 

Moran’s I อยู่ที่ 0.699 จาก Scatter plot ภาพที่ 8.14 (ซ้าย) แสดงให้เห็นถึงการเกาะกลุ่มกันของ
พฤติกรรมดังกล่าว และเมื่อวิเคราะห์ด้วย Local Spatial Autocorrelation (LISA) พบว่าเขต
เลือกตั้งที่ท าบัตรเสีย คือ พ้ืนที่ทางภาคตะวันตกของประเทศ และภาคใต้ตอนล่าง (สีแดง) ส่วน
บริเวณท่ีพบการท าบัตรเสียน้อย คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สีน้ าเงิน) ดังภาพที่ 8.14 (ขวา) 

 

 
 
ภำพที่ 8.14  Moran's I (ซ้าย) และ Local Spatial Autocorrelation (LISA) (ขวา) ของบัตรเสีย 
ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตปี 2554 (Moran’ s I =0.699) 
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8.5 สรุป 
 
 ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 มีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่สูงมาก โดยเฉพาะสองพรรคการเมือง
ใหญ่ ค่าสถิติ Moran’s I ของการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสูงถึง 0.9 ในขณะที่พรรคการเมืองขนาด
กลาง เช่นพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาพบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ที่มีการกระจุกตัวอยู่เป็น
กลุ่มๆ คือได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งเพียงไม่ก่ีเขตเท่านั้น และไม่ได้รับคะแนนเลือกตั้ง
เลยจากเขตเลือกตั้งอ่ืน ๆ พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งพบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน 
และวิเคราะห์ Local Spatial Autocorrelation (LISA) พบว่าผลการเลือกตั้งมีความเป็นภูมิภาคนิยม
สูงมาก ซึ่งหากภูมิภาคใดที่เลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด จะไม่เลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
อ่ืนเลย 
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บทที่ 9  
 

แบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ผลกำรเลือกตั้ง 
 

ในบทนี้จะท าการการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพ้ืนที่เพ่ือหาตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ผล
การเลือกตั้ง โดยในการทดสอบได้ใช้ตัวแบบสามตัวด้วยกันคือ วิธีก าลังสองน้อยที่สุด ( Ordinary Least 
Square : OLS), Spatial Lag Model และ Spatial Error Model เมื่ อทดสอบแล้วจะใช้ เกณฑ์การ
พิจารณาค่าสถิติที่ได้ 3 ค่าซึ่งเป็นเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ R2, เกณฑ์การ
คัดเลือกตัวแบบโดยข้อสนเทศของอาไคเคะ (Akaike's Information Criterion : AIC) และ เกณฑ์การ
คัดเลือกตัวแบบโดยข้อสนเทศของเบส์ (Bayesian Information Criterion หรือ Schwarz criterion 
:BIC) โดยที่ตัวแบบที่ให้ค่า R2 สูงสุด และตัวแบบที่ให้ค่า AIC และBIC ต่ าสุด จึงจะเป็นตัวแบบที่เหมาะสม
ที่สุด  

 

9.1 เปรียบเทียบควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ผลกำรเลือกตั้งของไทยระหว่ำง
แบบจ ำลองที่พิจำรณำและไม่พิจำรณำควำมสัมพันธ์เชิงพื้นที ่
 

วิธีการคัดเลือกตัวแบบเริ่มด้วยการใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด ( Ordinary Least Square : OLS) ,
Spatial Lag และ Spatial Error ตามล าดับ ถ้าหากผลการทดสอบไม่มีนัยส าคัญทางสถิติก็หยุดการ
ทดสอบโดยใช้ผลของการทดสอบด้วยวิธี OLS แต่ถ้าหากผลการทดสอบมีนัยส าคัญทางสถิติ 1 ตัวแบบจะ
ท าการทดสอบด้วย Spatial Lag และ Spatial Error หากการทดสอบใดมีนัยส าคัญทางสถิติก็เลือกท าการ
ทดสอบวิธีนั้น ๆ แต่หากผลการทดสอบมีนัยส าคัญทางสถิติทั้ง Spatial Lag และ Spatial Error จะใช้การ
ทดสอบแบบ Robust หากผลการทดสอบใดมีนัยส าคัญทางสถิติก็ใช้ผลของการทดสอบนั้น ๆ จากนั้นจะน า
เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบมาพิจารณาตัวแบบแต่ละตัว ภาพที่ 9.1 (Anselin, 2005) 
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ภำพที่ 9.1  การตัดสินใจเลือกตัวแบบการถดถอยเชิงพ้ืนที่ Spatial Regression  
 

การศึกษานี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือเลือกตัวแบบในการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด 

3 วิธี ได้แก่ วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) ,Spatial Lag Model และ Spatial Error Model ดัง
ตารางที่ 9.1 
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ตำรำงท่ี 9.1  แสดงผลการเปรียบเทียบตัวแบบ 
 

ตัวแปรตำม 

Ordinary Least Squares 
(OLS) 

Spatial Lag Model Spatial Error Model 

R2 AIC BIC R2 AIC BIC R2 AIC BIC 

กำ
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บ

แบ
่งเข

ตเ
ลือ

กต
ั้ง พรรคเพ่ือไทย .789 2,723.95 2,747.51 .800 2,709.60 2,737.09 .814 2,691.12 2,714.68 

พรรคประชาธิปัตย์ .870 2,644.73 2,668.30 .872 2,643.80 2,671.29 .874 2,638.34 2,661.90 

พรรคภูมิใจไทย .224 2,968.96 2,984.66 .338 2,926.43 2,946.06 .329 2,929.84 2,945.55 

พรรคชาติไทยพัฒนา .410 2,663.19 2,678.89 .414 2,663.13 2,682.76 .415 2,661.04 2,676.75 

กำ
รเล

ือก
ตั้ง

แบ
บ

บัญ
ชีร

ำช
ื่อ 

พรรคเพ่ือไทย .929 2,379.70 2,399.33 .944 2,304.19 2,327.75 .950 2,286.85 2,306.48 

พรรคประชาธิปัตย์ .942 2,289.84 2,305.55 .946 2,269.41 2,289.04 .949 2,254.99 2,27.70 

พรรคภูมิใจไทย .149 2,316.32 2,322.98 .535 2,139.98 2,155.68 .532 2,142.66 2,154.44 

พรรคชาติไทยพัฒนา .697 1,848.22 1,863.92 .711 1,836.52 1,856.15 .734 1,814.18 1,829.89 

กำ
รใ

ช้ส
ิทธ

ิ์

เล
ือก

ตั้ง
 บัตรเสีย .815 821.00 86.26 .847 762.27 805.47 .854 759.44 798.71 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน .653 1,033.47 1,064.89 .692 988.30 1,023.64 .773 923.30 954.72 

ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง .791 1,595.31 1,618.87 .800 1,582.05 1,609.54 .813 1,564.95 1,588.51 
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จากการเปรียบเทียบความเหมาะสมของแบบจ าลองการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย
ระหว่างแบบจ าลองที่พิจารณา และไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ พบว่าแบบจ าลองที่ควรใช้ใน
การพยากรณ์การเลือกตั้งควรเป็น Spatial Error Model เนื่องจากเมื่อพิจารณาค่าสถิติตามการ
ตัดสินใจเลือกตัวแบบภาพที่ 9.1 และใช้เกณฑ์การเลือกตัวแบบทั้งสามตัวแล้วพบว่า Spatial Error 
Model เป็นแบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง 

 

9.2 ตัวแบบส ำหรับกำรพยำกรณ์ผลกำรเลือกตั้งของไทย 
 

ท าการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตัวแบบโดยเลือกตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่กับตัวแปร
ตามสูง (ผลการหาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ บทที่ 4-7) โดยท าการเลือกจากตัวแปรที่มีความสัมพันธ์จาก
สูงไปจนน้อยที่สุดที่ยังคงมีนัยสัมพันธ์อยู่ น าตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่ตัวแบบ โดยใช้โปรแกรม 
GeoDa และเลือกตัวแปรที่ไม่มีนัยส าคัญออกทีละตัวโดยดูจากค่า z-score และค่า p-value จนได้ตัว
แบบที่มีความเหมาะสมประมาณ 2-3 ตัวแบบ และท าการเปรียบเทียบตัวแบบแต่ละตัวที่เลือกมาอีก
ครั้งเพ่ือให้ตัวแบบในการพยากรณ์มีความกลมกลืนที่สุดที่สามารถให้ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
และมีตัวแปรอิสระน้อยที่สุด โดยดูจากค่า R2, Log likelihood (-2LL), ค่า AIC และค่า BIC 
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9.2.1 ตัวแบบส ำหรับพยำกรณ์ผลกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตพรรคเพื่อไทย 
 
ตำรำงท่ี 9.2  Spatial error model พยากรณ์ผลการเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทย  
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ 
สัมประสิทธิ์
มำตรฐำน 

SE 
z-

value 
p-

value 

ค่าคงที่ (Constant) 18.20 .00 3.93 4.63 .00 
ร้อยละของผู้ที่เลือกผู้สมัครจากพรรค
ไทยรักไทยในการเลือกตั้งปี 2548 

.47 .45 .06 7.67 .00 

ร้อยละของผู้ที่เลือกพรรคพลัง
ประชาชนในการเลือกตั้งปี 2550 

8.04 .41 1.20 6.71 .00 

ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
ต่างๆ (Professionals) 

-.50 -.06 .21 -2.33 .02 

ร้อยละของพนักงานบริการ และ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 

-.40 -.10 .10 -4.00 .00 

ภาคเหนือ 5.87 .09 2.46 2.39 .02 
LAMBDA .41 .41 .06 6.33 .00 

R2= .81,   -2LL = -1,339.56,    AIC = 2,691.12,    BIC = 2,714.68 

  
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่จะสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของ

พรรคเพ่ือไทยในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 พบว่าเขตเลือกตั้งที่เลือกผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยใน
การเลือกตั้งปี 2548 และเขตเลือกตั้งที่เลือกผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชนในการเลือกตั้งปี 2550 
ยังคงเลือกพรรคเพ่ือไทย และภาคเหนือมีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้เขตเลือกตั้งที่มีผู้ประกอบอาชีพสายวิชาชีพต่างๆ (Professionals) และ
พนักงานบริการ พนักงานขาย จะมีแนวโน้มที่จะไม่เลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย 
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9.2.2 ตัวแบบส ำหรับพยำกรณ์ผลกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตพรรคประชำธิปัตย์ 
 
ตำรำงท่ี 9.3  Spatial error model พยากรณ์ผลการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ 
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ 
สัมประสิทธิ์
มำตรฐำน 

SE 
z-

value 
p-

value 

ค่าคงที่ (Constant) 2.91 .00 2.83 1.02 .31 

ร้อยละของผู้ที่เลือกผู้สมัครจากพรรค
ประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งปี 2548 

.47 .44 .06 7.99 .00 

ร้อยละของผู้ที่เลือกผู้สมัครจากพรรค
ประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งปี 2550 

.48 .46 .06 8.75 .00 

ร้อยละของผู้นับถือศาสนาอิสลาม -.09 -.07 .03 -2.81 .00 

สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมของ
รายได้ 

.14 .04 .07 2.18 .03 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -4.91 -.10 1.33 -3.69 .00 

LAMBDA .20 .20 .07 2.66 .01 

R2=.87,    -2LL = -1,313.17,    AIC =2,638.34,    BIC =2,661.90 

 
ผลจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่จะสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

ของพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 พบว่าเขตเลือกตั้งที่เลือกผู้สมัครจากพรรค
ประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งปี 2548 และปี 2550 ยังคงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ และยังพบว่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมของรายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการเลือกผู้สมัครจากพรรค
ประชาธิปัตย์ ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตเลือกตั้งที่นับถือศาสนาอิสลามจะไม่เลือก
พรรคนี้ 
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9.2.3 ตัวแบบส ำหรับพยำกรณ์ผลกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตพรรคภูมิใจไทย 
 
ตำรำงท่ี 9.4  Spatial error model พยากรณ์ผลการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทย 
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ 
สัมประสิทธิ์
มำตรฐำน 

SE 
z-

value 
p-

value 

ค่าคงที่ (Constant) -.01 -.01 2.21 .00 1.00 

ร้อยละของผู้ที่เลือกผู้สมัครจาก
พรรคมัชฌิมาธิปไตยในการ
เลือกตั้งปี 2550 

.49 .21 .12 4.27 .00 

พ้ืนที่เกษตรกรรม .09 .16 .04 2.57 .01 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.57 .25 2.23 3.39 .00 

LAMBDA .43 .43 .06 6.75 .00 

R2 = .33,    -2LL = -1,460.92,    AIC = 2,929.84,    BIC = 2,945.55 

 
ผลจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่จะสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

ของพรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 ตัวแบบที่สร้างขึ้นมีค่า R2 อยู่ที่ 0.33 คือตัวแบบ
สามารถอธิบายการเลือกตั้งของพรรคชาติไทยพัฒนาได้ร้อยละ 33 ซึ่งถือว่าตัวแบบยังมีความสามารถ
ในการอธิบายในระดับที่ไม่สูง โดยพบว่าเขตเลือกตั้งที่เลือกผู้สมัครจากพรรคมัชฌิมาธิปไตยในการ
เลือกตั้งปี 2550 ผู้ที่อาศัยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตเลือกตั้งที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรม มีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย 
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9.2.4 ตัวแบบส ำหรับพยำกรณ์ผลกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตพรรคชำติไทยพัฒนำ 
 
ตำรำงท่ี 9.5  Spatial error model พยากรณ์ผลการเลือกตั้งของพรรคชาติไทยพัฒนา 
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ 
สัมประสิทธิ์
มำตรฐำน 

SE 
z-

value 
p-

value 

ค่าคงที่ (Constant) -3.31 .00 1.21 -2.71 .00 

ร้อยละของผู้ที่เลือกพรรคชาติไทย
ในการเลือกตั้งปี 2548 

.32 .26 .07 4.61 .00 

ร้อยละของผู้ที่เลือกพรรคชาติไทย
ในการเลือกตั้งปี 2550 

.36 .38 .05 6.61 .00 

ร้อยละของผู้ที่ท าบัตรเสียปี 2550 1.21 .17 .46 2.63 .01 

LAMBDA .12 .12 .08 1.58 .11 

R2 = .42,    -2LL = - 1,326.52,    AIC = 2,661.04,    BIC = 2,676.75 

 
ผลจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่จะสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

ของชาติไทยพัฒนา ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 พบว่า ตัวแบบที่สร้างขึ้นมีค่า R2 อยู่ที่ 0.42 คือตัว
แบบสามารถอธิบายการเลือกตั้งของพรรคชาติไทยพัฒนาได้ร้อยละ 42 โดยเขตเลือกตั้งที่เลือกผู้สมัคร
จากพรรคชาติไทยในการเลือกตั้งปี 2548 และปี 2550 และเขตเลือกตั้งที่มีพนักงานของรัฐมีแนวโน้ม
ที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรคชาติไทยพัฒนา และยังเป็นที่น่าสังเกตว่าเขตเลือกตั้งที่ท าบัตรเสียในปี 
2550 เลือกผู้สมัครจากพรรคชาติไทยพัฒนาในการเลือกตั้งปี 2554 ด้วย 
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9.2.5 ตัวแบบส ำหรับพยำกรณ์ผลกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยช่ือพรรคเพื่อไทย 
 
ตำรำงท่ี 9.6  Spatial error model พยากรณ์ผลการเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทย 
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ 
สัมประสิทธิ์
มำตรฐำน 

SE 
z-

value 
p-

value 

ค่าคงที่ (Constant) -2.41 -.02 3.00 -.8 .42 

ร้อยละของผู้ที่เลือกพรรคไทยรัก
ไทยในการเลือกตั้งปี 2548 

.47 .41 .04 11.94 .00 

ร้อยละของผู้ที่เลือกพรรคพลัง
ประชาชนในการเลือกตั้งปี 2550 

.51 .45 .04 12.36 .00 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน .00 -.10 .00 -4.16 .00 

ร้อยละของร้อยละของผู้ที่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา 

.10 .04 .04 2.73 .01 

LAMBDA .66 .66 .05 14.12 .00 

R2= .95,    -2LL = -1,138.42,    AIC = 2,286.85,    BIC = 2,306.48 

 
ผลจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่จะสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์ผลการเลือกตั้งแบบบัญชี

รายชื่อ (Party list) ของพรรคเพ่ือไทยในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 พบว่า ตัวแบบที่สร้างขึ้นมีค่า R2 
อยู่ที่ 0.95 คือตัวแบบสามารถอธิบายการเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทยได้ร้อยละ 95 โดยเขตเลือกตั้งที่
เลือกพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งปี 2548 และเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคพลังประชาชนในการ
เลือกตั้งปี 2550 ยังคงเลือกพรรคเพ่ือไทย เช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มจะไม่เลือกพรรคเพ่ือไทย 
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9.2.6 ตัวแบบส ำหรับพยำกรณ์ผลกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยช่ือพรรคประชำธิปัตย์ 
 
ตำรำงท่ี 9.7  Spatial error model พยากรณ์ผลการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ 
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ 
สัมประสิทธิ์
มำตรฐำน 

SE 
z-

value 
p-

value 

ค่าคงที่ (Constant) 6.25 .00 1.29 4.86 .00 

ร้อยละของผู้ที่เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งปี 2548 

.43 .43 .04 1.88 .00 

ร้อยละของผู้ที่เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งปี 2550 

.48 .50 .04 11.57 .00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -3.06 -.07 1.13 -2.71 .01 

LAMBDA .44 .44 .06 7.02 .00 

R2= .95,    -2LL = -1,123.49,    AIC = 2,254.99,    BIC = 2,270.70 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่จะสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

(Party list) ของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 พบว่า ตัวแบบที่สร้างขึ้นมีค่า R2 อยู่
ที ่0.95 คือตัวแบบสามารถอธิบายการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ได้ร้อยละ 95 โดยเขตเลือกตั้งที่
เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในอดีตยังคงเลือกพรรคประชาธิปัตย์  ในขณะที่ผู้ที่ อาศัยอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง  
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9.2.7 ตัวแบบส ำหรับพยำกรณ์ผลกำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยช่ือพรรคภูมิใจไทย 
 
ตำรำงท่ี 9.8  Spatial error model พยากรณ์ผลการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทย 
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ 
สัมประสิทธิ์
มำตรฐำน 

SE 
z-

value 
p-

value 

ค่าคงที่ (Constant) 1.88 -.03 .85 2.21 .03 

ร้อยละของผู้ที่เลือกพรรคมัชฌิมา
ธิปไตยในการเลือกตั้งปี 2550 

.29 .10 .14 2.10 .04 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.58 .29 1.22 2.93 .00 

LAMBDA .72 .72 .04 17.18 .00 

R2 = .53,    -2LL = -1,068.33,    AIC = 2,142.66,    BIC = 2,154.44 

 
ผลจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่จะสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์ผลการเลือกตั้งแบบบัญชี

รายชื่อ (Party list) ของพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 พบว่า ตัวแบบที่สร้างขึ้นมีค่า R2 
อยู่ที่ 0.53 คือตัวแบบสามารถอธิบายการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยได้ร้อยละ 53 โดยเขตเลือกตั้งที่
เลือกพรรคมัชฌิมาธิปไตยในการเลือกตั้งปี 2550 ยังคงเลือกพรรคภูมิใจไทย และยังได้คะแนนเสียง
จากคนที่อาศัยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์  
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9.2.8 ตัวแบบส าหรับพยากรณ์ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา 
 
ตำรำงท่ี 9.9  Spatial error model พยากรณ์ผลการเลือกตั้งของพรรคชาติไทยพัฒนา 
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ 
สัมประสิทธิ์
มำตรฐำน 

SE 
z-

value 
p-

value 

ค่าคงที่ (Constant) -.63 .00 .49 -1.31 .19 

ร้อยละของผู้ที่เลือกพรรคชาติไทย
ในการเลือกตั้งปี 2548 

.09 .16 .03 2.95 .01 

ร้อยละของผู้ที่เลือกพรรคชาติไทย
ในการเลือกตั้งปี 2550 

.43 .67 .04 11.73 .00 

ร้อยละของผู้ที่ท าบัตรเสียปี 2550 .42 .09 .16 2.49 .01 

LAMBDA .32 .42 .06 6.65 .00 

R2 = .73,    -2LL = -903.09,    AIC = 1,814.18,    BIC = 1,829.89 

  

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่จะสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (Party 
list) ของพรรคชาติไทยพัฒนาในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 พบว่า ตัวแบบที่สร้างขึ้นมีค่า R2 อยู่ที่ 
0.73 คือตัวแบบสามารถอธิบายการเลือกตั้งของพรรคชาติไทยพัฒนาได้ร้อยละ 73 โดยเขตเลือกตั้งที่
เลือกผู้สมัครจากพรรคชาติไทยในการเลือกตั้งปี 2548 และ ปี 2550 ยังคงเลือกพรรคชาติไทยพัฒนา 
และเช่นเดียวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และเขตเลือกตั้งที่มีบัตรเสียในการเลือกตั้งปี 2550 ก็มี
แนวโน้มที่จะเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาเช่นกัน  
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9.2.9 ตัวแบบส ำหรับพยำกรณ์บัตรเสีย 
 
ตำรำงท่ี 9.10  Spatial error model พยากรณ์การท าบัตรเสีย 
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ 
สัมประสิทธิ์
มำตรฐำน 

SE 
z-

value 
p-

value 

ค่าคงที่ (Constant) 1.42 .00 .81 1.76 .08 

ร้อยละของผู้ที่ท าบัตรเสียในการ
เลือกตั้งปี 2548 

.43 .27 .05 7.83 .00 

ร้อยละของผู้ที่ท าบัตรเสียในการ
เลือกตั้งปี 2550 

.16 .10 .04 3.60 .00 

ร้อยละของผู้ที่เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งปี 2548 

-.02 -.27 .00 -6.24 .00 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ .11 .11 .03 3.48 .00 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน .00 -.11 .00 -2.00 .05 

ร้อยละของผู้ที่ประกอบธุรกิจของ
ตัวเอง 

.02 .08 .01 2.50 .01 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือใน
ด้านการเกษตรและการประมง 

.02 .14 .00 4.15 .00 

พ้ืนที่เมืองและชุมชน -.02 -.26 .00 -4.95 .00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -.47 -.13 .18 -2.57 .01 

LAMBDA .56 .56 .05 10.12 .00 

R2 = .85,    -2LL = -369.72,    AIC = 759.43,    BIC = 798.70 

 

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่จะสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบ
แบ่งเขต ประเภทบัตรเสียในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 พบว่า ตัวแบบที่สร้างขึ้นมีค่า R2 อยู่ที ่0.86 คือ
ตัวแบบสามารถอธิบายการท าบัตรเสียได้ร้อยละ 86 เขตเลือกตั้งที่ท าบัตรเสียในการเลือกตั้งในอดีต
ยังคงท าบัตรเสียในการเลือกตั้ง ปี 2554 และเขตเลือกตั้งที่มีการกระจายของอายุมาก ผู้ที่ปฏิบัติงานที่
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มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง และเขตเลือกตั้งที่มีผู้ประกอบธุรกิจของตัวเอง จะมีโอกาส
ท าบัตรเสีย ส่วนเขตเลือกตั้งที่ไม่ท าบัตรเสียคือ เขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งปี 
2548 ผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เมืองและชุมชน ผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตเลือกตั้งที่
มีรายได้สูง  

9.2.10 ตัวแบบส ำหรับพยำกรณ์บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 
 
ตำรำงที่ 9.11  Spatial error model พยากรณ์บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ 
สัมประสิทธิ์
มำตรฐำน 

SE 
z-

value 
p-

value 

ค่าคงที่ (Constant) -.69 .16 .32 -2.16 .03 

ร้อยละของผู้ที่ออกเสียงไม่ประสงค์
ลงคะแนนในการเลือกตั้งปี 2548 

.13 .11 .04 3.16 .00 

ร้อยละของผู้ที่ออกเสียงไม่ประสงค์
ลงคะแนนในการเลือกตั้งปี 2550 

.17 .2 .04 4.04 .00 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน .00 .27 .00 3.96 .00 

ร้อยละของผู้บัญญัติกฎหมาย 
ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ 

.04 .08 .02 2.78 .01 

ร้อยละของพนักงานบริการ และ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 

.05 .17 .01 6.28 .00 

ร้อยละของแม่บ้าน .05 .09 .02 2.90 .00 

พ้ืนที่เมือง .03 .49 .01 6.18 .00 

LAMBDA .79 .79 .03 22.67 .00 

R2 = .77,    -2LL = -453.65,    AIC = 923.30,    BIC = 954.71 

  
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่จะสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบ

แบ่งเขต ประเภทบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 พบว่า ตัวแบบที่สร้างขึ้นมีค่า 
R2 อยู่ที่ 0.79 คือตัวแบบสามารถอธิบายการเกิดบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนได้ร้อยละ 79 โดยพ้ืนที่
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เมือง และเขตเลือกตั้งที่มีรายได้สูง มีแม่บ้าน มีผู้ที่ประกอบอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ
อาวุโสและผู้จัดการ พนักงานบริการ และพนักงานขายในร้านค้า และตลาด มีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิ์ไม่
ประสงค์ลงคะแนน นอกจากนี้ยังพบว่าเขตเลือกตั้งที่มีผู้ออกเสียงไม่ประสงค์ลงคะแนนในการเลือกตั้ง
ในอดีต ก็ยังคงใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนนเช่นเดิม 

 
9.2.11 ตัวแบบส ำหรับพยำกรณ์ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 
ตำรำงท่ี 9.12  Spatial error model พยากรณ์การไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ 
สัมประสิทธิ์
มำตรฐำน 

SE 
z-

value 
p-

value 

ค่าคงที่ (Constant) 4.29 .10 .96 4.47 .00 

ร้อยละของผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งในการเลือกตั้งปี 2548 

.51 -.17 .03 16.57 .00 

ร้อยละของผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งในการเลือกตั้งปี 2550 

.19 .04 .03 5.77 .00 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน .00 .65 .00 7.54 .00 

ร้อยละของพนักงาน
บริษัทเอกชน 

-.05 .05 .02 -3.35 .00 

ภาคเหนือ -1.10 -.03 .55 -1.99 .05 

LAMBDA .38 .63 .07 5.83 .00 

R2 = .81,    -2LL = -776.47,    AIC = 1,564.95,    BIC = 1,588.51 

 
ผลจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่จะสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์การใช้เลือกตั้งแบบแบ่งเขต 

ของการไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (No Vote) ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 พบว่า ตัวแบบที่สร้างขึ้นมีค่า R2 
อยู่ที่ 0.81 คือตัวแบบสามารถอธิบายการไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ร้อยละ 81 โดยเขตเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งก็คือเขตเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งในอดีต และเขตเลือกตั้งที่มีรายได้
สูง ส่วนเขตเลือกตั้งภาคเหนือ และพนักงานบริษัทเอกชนจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
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9.3 สรุป 
 

 ตัวแบบที่ดีที่สุดในการพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 คือ Spatial error model 
ซึ่งเป็นตัวแบบที่พิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ ตัวแบบที่สร้างขึ้นใช้พยากรณ์พรรคการเมืองใหญ่
ได้ดีกว่าพรรคการเมืองขนาดกลาง และพยากรณ์การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ดีกว่าการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตัวแปรที่ดีที่สุดในการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งคือ ผลการเลือกตั้งในอดีต (ผล
การเลือกตั้งปี 2548 และปี 2550) ซึ่งใช้พยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้งได้ทุกพรรคการเมือง รวมไป
ถึงพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย โดยพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีพฤติกรรมการลงคะแนนใกล้เคียงกับ
การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ภูมิภาคที่อยู่อาศัยก็เป็นอีกตัวแปรส าคัญที่พบว่ามีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งเช่นกัน โดยผลการเลือกตั้งมีแนวโน้มที่จะแบ่งแยกตามภูมิภาคอย่างเห็นได้
ชัด 
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บทที่ 10  
 

สรุปผลและอภิปรำยผล 
 
10.1 สรุปผล  
 

1. ผลการเลือกตั้งในอดีตเป็นตัวแปรที่ดีที่สุดส าหรับการท านายผลการเลือกตั้งทุกพรรค
การเมือง รวมถึงพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย กล่าวคือรูปแบบการลงคะแนนค่อนข้างเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันในแต่ละปี การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง นั่นคือหากเลือกคนก็จะเลือกพรรคด้วย อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจะพบ
ความหลากหลายของผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่าง ๆ มากกว่าการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่มีความ
เด่นชัดเฉพาะสองพรรคการเมืองใหญ่เท่านั้น 

2. เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ไม่พบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ระหว่าง
อายุกับการเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง และเขตเลือกตั้งที่มีการนับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มที่จะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ 

4. พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่เลือกพรรคเพ่ือไทยและพรรคภูมิใจไทยมีรายได้ต่ าและมีแนวโน้มที่จะเป็น
บริเวณที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่มีรายได้สูงจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ 
และจะเป็นเขตเลือกตั้งที่มีการศึกษาสูงกว่า บัตรเสียก็พบมากบริเวณที่มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเช่นกัน ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่มีผู้ประกอบอาชีพบัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส
และผู้จัดการ และนักวิชาชีพสาขาต่าง ๆ จะออกเสียงไม่ประสงค์ลงคะแนน 

5. พ้ืนที่เกษตรกรรม มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทย พรรคภูมิใจไทย มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
และท าบัตรเสีย มีแนวโน้มจะไม่ใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนน ในขณะที่พ้ืนที่เมืองมีแนวโน้มจะ
เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนนและไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ภาคตะวันตกและ
ภาคใต้ตอนล่างมีแนวโน้มท าบัตรเสียซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณชายแดน ผลการเลือกตั้งมีลักษณะเป็น
ภูมิภาคนิยมอย่างเห็นได้ชัดในการเลือกตั้งของสองพรรคการเมืองใหญ่ คือภาคเหนือ ยกเว้นจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเลือกพรรคเพ่ือไทย ภาคใต้ ยกเว้นจังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี และยะลาเลือกพรรคประชาธิปัตย์ บางส่วนของภาคกลาง เช่น เขตเลือกตั้งในจังหวัด 



สุพรรณบุรีจะเลือกพรรคชาติไทยพัฒนา และบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่นเขต
เลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์เลือกพรรคภูมิใจไทย  

6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่พบว่าผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 มีความสัมพันธ์
เชิงพ้ืนที่สูงมาก โดยเฉพาะสองพรรคการเมืองใหญ่ ค่าสถิติ Moran’s I ของการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อสูงถึง 0.9 ในขณะที่พรรคการเมืองขนาดกลางอย่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา
พบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ที่มีรูปแบบไม่ชัดเจนนัก ซึ่งทั้งสองพรรคได้รับคะแนนจากเขตเลือกตั้งเพียง
ไม่กี่เขตเท่านั้น และไม่ได้รับคะแนนเลือกตั้งเลยจากเขตเลือกตั้งอ่ืน ๆ พฤติกรรมการเลือกตั้งก็พบ
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน  

ผลการวิเคราะห์ Local Spatial Autocorrelation (LISA) พบว่าผลการเลือกตั้งมีการเกาะ
กลุ่มตามภูมิภาคอย่างชัดเจนในสองพรรคการเมืองใหญ่ ในขณะที่พบการเกาะกลุ่มเล็ก ๆ ของพรรค
การเมืองขนาดกลาง โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนที่สนับสนุนพรรคเพ่ือไทย
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทบจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เลย ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนพรรคภูมิใจไทยพบการเกาะกลุ่มเล็ก ๆ บริเวณตอนล่างของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดบุรีรัมย์ และพรรคชาติไทยพัฒนาพบการเกาะกลุ่มเล็ก ๆ บริเวณ
บริเวณภาคกลางในจังหวัดสุพรรณบุรี ภาคใต้ตอนล่าง และภาคตะวันตกมีแนวโน้มที่จะท าบัตรเสีย 
ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไม่ใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนนและพ้ืนที่บางส่วนยังมี
แนวโน้มไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย 

7. ตัวแบบส าหรับพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง วิธี OLS ที่ไม่พิจารณาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่
ให้ผลการท านายที่เอนเอียงและไม่เหมาะสม ในขณะที่ตัวแบบที่ดีที่สุดในการพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง 
ส.ส. ปี 2554 คือ Spatial error model ซึ่งเป็นตัวแบบที่พิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่  

 
10.2 อภิปรำยผล 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง ส.ส. ในปี 2554 มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
กับข้อคันพบในการศึกษาหลายๆ ชิ้นที่ผ่านมา และการศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิง
พ้ืนที่ของผลการเลือกตั้ง โดยเฉพาะสองพรรคการเมืองใหญ่ ที่ปรากฏความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ที่เป็น
ภูมิภาคนิยมอย่างชัดเจน 

การศึกษานี้ท าการวิเคราะห์ในระดับเขตเลือกตั้งจึงท าให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าเขต
เลือกตั้งกับพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ เนื่องจากต้องการทราบผลการเลือกตั้งในแต่ละพ้ืนที่ว่าเหตุใดนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองใดจึงชนะหรือไม่ชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ 
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10.1.1 พฤติกรรมกำรเลือกในอดีตตั้งกับผลกำรเลือกตั้ง ปี 2554 
พฤติกรรมการเลือกตั้งในอดีตเป็นตัวแปรที่ดีที่สุดในการท านายผลการเลือกตั้ง โดยการ

เลือกตั้งปี 2554 เขตเลือกตั้งแต่ละเขตยังคงเลือกพรรคเดิมเช่นเดียวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมา 
พฤติกรรมนี้พบในทุกพรรคการเมืองรวมถึงพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย แม้ว่าเขตเลือกตั้งที่
เลือกพรรคเพ่ือไทยจะมีสัดส่วนลดลงในปี 2550 แต่ในการเลือกตั้ง ปี 2554 พรรคเพ่ือไทยน าโดย 
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็กลับมาได้รับคะแนนการเลือกตั้งสูงขึ้นอีกครั้ง พรรคประชาธิปัตย์ยังคง
ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจากภาคใต้เกือบทั้งหมดทั้งในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่ง
เขต การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าความนิยมในหัวหน้าพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคการเมืองใหญ่เช่น
พรรคพลังประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ ส่งผลต่อโอกาสในการได้รับการเลือกตั้งของผู้สมัครของ
พรรคแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่พบในพรรคการเมืองขนาดกลาง และขนาดเล็ก (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 
2556) พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคภูมิใจไทยก็ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งกลุ่มเดิม
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กในปี 2548 และปี 2550 แสดงให้เห็นว่าเขตเลือกตั้งแต่ละเขตมีความซื่อสัตย์ 
(Loyalty) ต่อพรรคการเมือง โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ และ
ภาคใต้  

พรรคไทยรักไทยได้คะแนนไปอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งปี 2548 แต่สูญเสียคะแนนไปใน
ปี 2550 และกลับมาได้คะแนนมากขึ้นอีกครั้งในปี 2554 (พรรคเพ่ือไทย) ซึ่งเขตเลือกตั้งที่พรรคเพ่ือ
ไทยสูญเสียคะแนนไปคือบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ผลการวิเคราะห์ LISA ทั้งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อแสดงให้เห็นถึงเขต
เลือกตั้งที่เป็นฐานเสียงของพรรคเพ่ือไทยบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และ
ตอนบน ในส่วนตอนล่างของภาคนั้นนั้นพรรคเพ่ือไทยได้สูญเสียคะแนนไปในการเลือกตั้งปี 2550 
จนถึงปี 2554 แต่ยังมีบางเขตเลือกตั้งที่ยังอาจจะมีแนวโน้มที่จะกลับมาเลือกพรรคเพ่ือไทยอีกครั้ง 
และภาคใต้ซึ่งเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่ในการเลือกตั้งปี 2548 จนถึงการเลือกตั้งปี 2554 เขต
เลือกตั้งที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ค่อนข้างมีความแน่นอนในการพยากรณ์ เนื่องจากผลการเลือกตั้งใน
อดีตมีความสัมพันธ์สูงกับการเลือกตั้งปี 2554 

พรรคภูมิใจไทยได้รับคะแนนเสียงจากพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้ง ปี 2548 และพรรค
มัชฌิมาธิปไตยในการเลือกตั้งปี 2550 แต่ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างผลการเลือกตั้งในอดีตกับพรรค
นี้ไม่สูงมากนัก ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้รับคะแนนจากเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคนี้ในการเลือกตั้ง
ในอดีตและมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ดังนั้นจึงค่อนข้าง
เป็นไปได้ว่าพ้ืนที่นี้จะยังคงเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

การศึกษาที่ผ่านมาได้อธิบายพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนชนบทที่มีต่อการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งไว้ได้อย่างน่าสนใจในประเด็นของการตัดสินใจเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ในการเลือก
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ตั้งแต่ละครั้งว่าไม่เพียงแต่ความชื่นชอบตัวนักการเมืองหรือพรรคการเมือง หรือปัจจัยเศรษฐกิจสังคม 
และประชากรได้อธิบายไว้เท่านั้น หากแต่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับนักการเมืองหรือ
พรรคการเมืองนั้นมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เช่นหลายๆการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวบ้านกับพรรคการเมืองเป็นไปแบบระบบอุปถัมภ์ โดยชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานีมองนักการเมือง
ว่าพ่ึงได้ท าให้ชาวบ้านยังคงเลือกพรรคเพื่อไทย (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และคณะ, 2559)  

ดังนั้นการที่ประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ยังคงเลือกพรรคเดิม ๆ ก็อาจเนื่องจากความไว้ใจ
นักการเมืองที่ตนเลือกและได้เห็นแล้วว่าผลประโยชน์ที่ตามมานั้นสามารถส่งผลดีต่อตนเอง และการ
ลงคะแนนในครั้งต่อมาก็คาดหวังเช่นเดิมว่าจะได้รับประโยชน์จากนักการเมืองที่ตนเองเลือกตาม
ทฤษฎีของดาวนส์ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งว่าทางเลือกของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง คือ
การค านวณว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ที่มีแนวโน้มจะน าประโยชน์สูงสุดมาให้แก่ตน โดยเล็งเห็น
เป้าหมายการจัดตั้งรัฐบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของตนมากที่สุด (Downs, 1957) เห็นได้
อย่างชัดเจนในเรื่องของนโยบายของรัฐบาล คุณทักษิณ ชินวัตร ที่เป็นนโยบายที่จับต้องได้ เกิดเป็น
นวัตกรรมใหม่ที่มีการยอมรับอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้มีการแข่งขันกันทางนโยบายที่พยายามจะเป็น
ประชานิยมมากกว่ากันเพ่ือหวังคะแนนเสียงจากผู้เลือกตั้ง รัฐจึงต้องบริหารจัดการให้เงินและ
ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ไปถึงมือชาวบ้านอย่างจับต้องได้ในรูปแบบของนโยบาย เช่น นโยบาย 
30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งสร้างคะแนนนิยมกับชาวบ้านอย่างท่วมท้นจนได้รับ
เลือกเข้ามาให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่ออีกเป็นสมัยที่ 2 (ชาติชาย มุกสง, 2555) 

หากมองในแง่นี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชนบทจึงไม่ใช่เป็นเพียงฐานเสียงตามทฤษฎีสองนครา
ประชาธิปไตย แต่รัฐกลับต้องหาทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อ“เอาใจ”คนบ้านนอกท่ีอาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่าง 
ๆ ในรูปแบบของนโยบาย เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งในคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามเหตุผลข้างต้นก็ไม่ได้ท าให้
ระบบอุปถัมภ์ตามทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยหมดไป หากเปลี่ยนการอุปถัมภ์แบบดั้งเดิมมาเป็น
การ “อุปถัมภ์ผ่านนโยบาย” ซึ่งก็คือ นโยบายประชานิยม (เอนก เหล่าธรรมทัศน์ , 2549) เช่น
การศึกษาที่พบว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีเลือกพรรคเพ่ือไทย เพราะพรรคเพ่ือไทย
เป็นตัวแทนของประชาชนในภูมิภาคอีสาน ในการรักษาผลประโยชน์และเกื้อหนุนผลประโยชน์ให้กับ
ประชาชนชาในภูมิภาค ในขณะที่ชาวบ้านกลุ่ม กปปส. สุราษฎร์ธานีก็แสดงความคิดเห็นว่ าพรรค
ประชาธิปัตย์ดูแลชาวใต้ดีกว่าพรรคเพ่ือไทยโดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา หรือ 
ปาล์มน้ ามันชาวบ้านอยากเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาดูแลผลประโยชน์ในท้องถิ่น และภูมิภาคท่ีตนอยู่
อาศัยของตน (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และคณะ, 2559) 
 ส าหรับบัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน และไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พฤติกรรมการเลือกตั้งใน
อดีตก็เป็นตัวแปรที่ดีที่สุดในการท านายเช่นกัน การศึกษาพบความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงส าหรับ
พฤติกรรมการเลือกตั้งในอดีตกับผลการเลือกตั้งปี 2554 นั่นคือ พ้ืนที่ท าบัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์
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ลงคะแนน และเขตเลือกตั้งที่ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิม นอกจากนี้ยังพบว่าเขตเลือกตั้งที่
เลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งปี 2548 และปี 2550 มีแนวโน้มที่จะท าบัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนนในการเลือกตั้งปี 2554 และเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคพลังประชาชนในการเลือกตั้งปี 2550 
แนวโน้มจะไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งปี 2554 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเบื่อหน่ายในการเมือง 
และเกิดความลังเลในตัวนักการเมือง และ/หรือพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากระดับความพึงพอใจใน
การท างานของระบอบประชาธิปไตย และไม่พึงพอใจต่อการท างานของนักการเมือง (อรรถสิทธิ์ พาน
แก้ว, 2556) 
 
10.1.2 ประชำกรกับผลกำรเลือกตั้ง 
 
 เขตเลือกตั้งที่มีประชากรเพศหญิงมากมีแนวโน้มจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ และไม่เลือก
พรรคเพ่ือไทย มีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนน ไม่ท าบัตรเสีย และจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูง
กว่าเพศชาย ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมาท่ีพบว่าระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเพศหญิง
อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเพศชาย และผู้ชายมักมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าผู้หญิง (ถวิลวดี บุรีกุล, 
2544) 

การศึกษาไม่พบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ระหว่างอายุและการเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ ง 
เช่นเดียวกับการศึกษาการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่พบว่าอายุและเพศนั้น ไม่ปรากฏว่ามีอิทธิพลต่อ
การออกเสียงลงคะแนน (Wing & Walker, 2010) แต่เขตเลือกตั้งที่มีการกระจายของอายุสูงมี
แนวโน้มที่จะพบบัตรเสีย และไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และหากพิจารณาโดยปราศจากความสัมพันธ์เชิง
พ้ืนที่จะพบว่าเขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่อายุมากมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทยมากกว่าคนหนุ่มสาว และ
มีแนวโน้มที่จะท าบัตรเสีย ส่วนเขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่อายุน้อยมีแนวโน้มจะไม่ใช้สิทธิ์ เลือกตั้ ง 
เช่นเดียวกับการศึกษาความนิยมต่อพรรคการเมืองและหัวหน้าพรรคการเมือง พบว่าคนที่มีอายุมาก
จะเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบพรรคพลังประชาชนและกลุ่มบุคคลที่อายุไม่มากนักจะเป็นกลุ่มที่มีความนิยม
ในตัวนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะในระดับสูง (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556) และยังสอดคล้องกับการ
เลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุน้อยมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเดโมแครต ส่วนผู้
มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุมาก มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรครีพลับลิกัน (Gelman, 2010)  

 
เขตเลือกตั้งที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ 

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี และเขตหนองจอกในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้ม
ที่จะท าบัตรเสีย และไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ โดยเขตเลือกตั้งในภาคใต้ที่นับถือศาสนาอิสลามสูงจะ
ไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ และท าบัตรเสียในสัดส่วนที่สูงกว่าเขตเลือกตั้งในภาคใต้ที่มีการนับถือ
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ศาสนาอิสลามในสัดส่วนที่ต่ ากว่า รวมถึงเขตหนองจอก ในกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ และท าบัตรเสียมากกว่าเขตเลือกตั้งอ่ืนในกรุงเทพฯ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือศาสนา
อิสลามมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการท าบัตรเสีย และการไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์อย่างมีนัยส าคัญ 
และเขตเลือกตั้งในพ้ืนที่ภาคใต้ที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์นั้นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นั่นคือการ
นับถือศาสนาพุทธไม่ได้มีผลต่อการเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง มีเพียงแต่เขตเลือกตั้งที่นับถือศาสนา
อิสลามเท่านั้นที่มีแนวโน้มจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์  

 
10.1.3 เศรษฐกิจและสังคมกับผลกำรเลือกตั้ง 

 
รายได้ และรายจ่ายสามารถน ามาอธิบายผลการเลือกตั้งได้ทั้งในแง่การเลือกพรรค การเลือก

ผู้สมัคร และพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยเขตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีรายได้และรายจ่ายสูง มี
แนวโน้มที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่เลือกพรรคเพ่ือไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทย
พัฒนา ในทางตรงกันข้ามเขตเลือกตั้งที่ประชาชนมีรายได้น้อยจะมีแนวโน้มไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ 
นั่นคือพรรคประชาธิปัตย์จะได้คะแนนจากเขตเลือกตั้งที่มีคนรวยส่วนพรรคเพ่ือไทย พรรคภูมิใจไทย 
และพรรคชาติไทยพัฒนา จะได้คะแนนจากเขตเลือกตั้งที่คนมีรายได้น้อย เช่นเดียวกับการศึกษา
พฤติกรรมการเลือกตั้งของไทย ปี 2550 พบว่าคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีระดับรายได้ครัวเรือนไม่
สูง จะมีความนิยมพรรคพลังประชาชนเป็น และไม่ชื่นชอบในพรรคประชาธิปัตย์และนายอภิสิทธิ์ 
ตรงกันข้ามคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีระดับรายได้ครัวเรือนสูงมีแนวโน้มที่จะมีความนิยมในระดับที่
สูงต่อพรรคประชาธิปัตย์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แต่ไม่นิยมในพรรคพลังประชาชน   

อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังมีข้อค้นพบที่ต่างไปจากการศึกษาของอรรถสิทธิ์ พานแก้ว คือ
เขตเลือกตั้งที่มีรายได้สูงจะไม่เลือกพรรคพรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา แต่การศึกษาของ
อรรถสิทธิ์ พานแก้วพบว่าความนิยมในพรรคมัชฌิมาธิปไตย กับพรรคชาติไทย และนายบรรหาร ศิลป
อาชา นั้นนั้นจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีระดับรายได้ครัวเรือนที่สูง (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 
2556) นั่นคือคนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยกับพรรคชาติไทยพัฒนาอาจจะเป็นคนที่มีรายได้สูงตาม
การศึกษาของอรรถสิทธิ์ พานแก้ว แต่เขตเลือกตั้งที่มีรายได้สูงนั้นไม่มีแนวโน้มจะเลือกสองพรรคนี้ 
โดยสองพรรคนี้ได้คะแนนจากกลุ่มเล็ก ๆ ในบางจังหวัดเท่านั้น นั่นคือไม่ได้หมายความว่าสองพรรคนี้
จะชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีรายได้สูง เช่นเดียวกับผลการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่พบว่า 
คนร่ ารวยมีแนวโน้มจะเลือกพรรค Republican ในขณะที่คนยากจนมีแนวโน้มจะเลือกพรรค 
Democrat แต่รัฐที่ร่ ารวยมีแนวโน้มจะเลือกพรรค Democrat ในขณะที่รัฐที่ยากจนมีแนวโน้มจะ
เลือกพรรค Republican หากเป็นเช่นนี้จะเห็นว่าผลการศึกษามีความย้อนแย้ง จึงศึกษาลงไปอีกจน
พบว่าคนร่ ารวยในรัฐร่ ารวยนั้นมีแนวโน้มจะเป็นเสรีนิยม (Liberal) ซึ่งมีแนวโน้มจะเลือกพรรค 
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Democrat ในขณะที่คนร่ ารวยในรัฐที่ยากจนนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นอนุรักษ์นิยม (Conservative) ซึ่ง
มีแนวโน้มจะเลือกพรรค Republican (Gelman, 2010) และยังพบว่าเขตเลือกตั้งที่มีสัมประสิทธิ์
ความไม่เท่าเทียมของรายได้ในสัดส่วนที่สูงมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนเขตเลือกตั้งที่มี
สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมของรายจ่าย และสัดส่วนคนจนสูงมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคภูมิใจไทย 

เขตเลือกตั้งที่มีรายได้และรายจ่ายสูงมีแนวโน้มที่จะพบบัตรเสียน้อยลง แต่มีบัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนนเพ่ิมข้ึน และไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เช่นเดียวกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ที่
พบว่าคนที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ในระดับต่ ามีแนวโน้มที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าคนที่อยู่
ในครอบครัวที่มีระดับรายได้สูง (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556) 
 เขตเลือกตั้งที่ประชากรมีการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาจะเลือกพรรคเพ่ือไทย แต่พบว่าเขต
เลือกตั้งที่ประชากรมีการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปลายขึ้นไปจนถึงปริญญาโทจะไม่เลือกพรรคเพ่ือไทย 
และยังพบว่าเขตเลือกตั้งที่มีผู้จบปริญญาเอกมีแนวโน้มจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วย สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ถวิลวดี บุรีกุล ที่พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาน้อยกว่าจะเลือกพรรคเพ่ือไทย (ถวิล
วดี บุรีกุล, 2554) และการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของไทยปี 2550 พบว่าคนที่มีความนิยมต่อ
พรรคพลังประชาชนเป็นคนที่มีระดับการศึกษาต่ า ส่วนคนที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะไม่นิยมพรรค
พลังประชาชน และมีความคิดจะไม่เลือกพรรคพลังประชาชน และพรรคชาติไทยด้วย (อรรถสิทธิ์ 
พานแก้ว, 2556) สอดคล้องกับมูลนิธิเอเชียในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2556 ได้ส ารวจข้อมูลจากผู้เข้าร่วม
ชุมนุมกับ นปช. และผู้เข้าร่วมชุมนุมกับ กปปส. ผลการศึกษาพบว่าโปรไฟล์ของผู้เข้าร่วมชุมนุมกับ 
กปปส. มีการศึกษาสูงกว่า นปช. (The Asia Foundation, 2013) ในแง่ของการศึกษายังมีผู้ ให้
ความเห็นเกี่ยวกับระดับการศึกษากับพฤติกรรมการเลือกตั้งไว้ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยได้ให้ความเห็นว่าผู้สมัครคุณภาพอาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้ง เพราะระดับ
การศึกษาของประชาชนยังไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนจะเลือกผู้สมัครที่มีชื่อเสียง
เป็นผู้มีบุญคุณต่อตน หรือผู้มีอิทธิพล มีอ านาจบารมี มากกว่าเลือกผู้ที่ไม่คุ้นเคย (พวงเพ็ชร ชุน
ละเอียด, 2542)  

สถานภาพการท างานและอาชีพนั้นแทบจะไม่มีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ต่อการเลือกพรรคใด
พรรคหนึ่งเลย พบเพียงแต่เขตเลือกตั้งที่มีพนักงานของรัฐและผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เสมียน และ
พนักงานบริการในร้านค้า และตลาด มีแนวโน้มไม่เลือกพรรคเพ่ือไทย เช่นเดียวกับการศึกษาถึงความ
นิยมในพรรคการเมืองและหัวหน้าพรรคการเมือง พบว่าคนที่มีความนิยมต่อพรรคประชาธิปัตย์ และ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คือคนที่ประกอบอาชีพไม่ใช้แรงงานในทางตรงกันข้ามคนที่ประกอบอาชีพที่
ต้องใช้แรงงาน จะไม่ชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนคนที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้แรงงานจะมีความ
นิยมนายอภิสิทธิ์ในระดับต่ า ส าหรับคนที่ชื่นชอบพรรคชาติไทยและนายบรรหาร ศิลปอาชาก็เป็นคนที่
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ประกอบอาชีพที่ไม่ต้องใช้แรงงานในการท างานเช่นเดียวกัน คนที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้แรงงานนั้น
พบว่ามีความคิดที่จะเลือกพรรคมัชฌิมาธิปไตย (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556)  

เขตเลือกตั้งที่ไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมักเป็นเขตเลือกตั้งที่ประชาชน
มีรายได้สูง และคนกลุ่มนี้ยังมีการใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนนอีกด้วย เขตเลือกตั้งที่ประชาชนมี
การศึกษาสูงจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และมีแนวโน้มจะใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนน ส่วนบัตรเสีย
ส่วนใหญ่มาจากเขตเลือกตั้งที่ประชาชนมีการศึกษาต่ า สัดส่วนคนจนสูง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และประมง และคนกลุ่มนี้จะไม่ใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนน ดังนั้นผลการศึกษาจึงควรให้ความรู้
แก่ประชาชนที่ท าบัตรเสีย และรณรงค์ให้คนมีฐานะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ หรือในแง่ของพรรค
การเมืองก็อาจจะออกนโยบายมาเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกันไป การศึกษาภูมิทัศน์การเมืองไทยได้ให้ความเห็นว่า ชาวบ้านไม่ใช่
ฐานเสียงที่อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ และคนเมืองก็ไม่ใช่ฐานนโยบาย แต่ความแตกต่างที่แท้จริง เป็น
ความแตกต่างระหว่างคนซึ่งมีฐานะ“ชนชั้นกลางระดับล่าง” (คนเสื้อแดง) กับ “ชนชั้นกลาง
ระดับกลางขึ้นไป” (คนเสื้อเหลือง) และทั้งคู่ก็เป็นฐานนโยบายเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่คนเสื้อ
เหลืองให้ความสนใจการเลือกตั้งน้อยกว่าคนเสื้อแดง ดังนั้นพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่คนเหล่านี้มานาน จึงไม่เคยชนะการเลือกตั้งใน
ระดับชาติเลย (อภิชาต สถิตนิรามัย และคณะ, 2556) 

ผลจากการศึกษานี้ท าให้ทราบถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งเป็นตัว
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการเลือกตั้ง โดยเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคเพ่ือไทยจะมีสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมต่ ากว่าเขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งการศึกษา รายได้ อาชีพ โดยส่วนใหญ่จะมี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีรายได้น้อย ประกอบอาชีพแบบใช้แรงงาน ในขณะที่เขตเลือกตั้ง
ที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์จะมีการศึกษาสูงกว่า รายได้มากกว่า และประกอบอาชีพที่ไม่ใช้แรงงาน ใน
ส่วนของพรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนานั้นเหตุผลในทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถอธิบายได้
อย่างชัดเจนนักแต่มีแนวโน้มที่คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ า ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะเลือกพรรค
ภูมิใจไทย ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่เลือกพรรคชาติไทยพัฒนาจะประกอบอาชีพที่ไม่ใช้แรงงาน อย่างไร
ก็ตามการอธิบายผลการเลือกตั้งของสองพรรคนี้อาจต้องใช้ปัจจัยอ่ืนเช่นความนิยมในตัวนักการเมือง 
หรือความเป็นคนท้องถิ่นของนักการเมืองมาช่วยในการอธิบายประกอบด้วย 

แม้ว่าเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะรายได้จะช่วยอธิบายถึงการเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งได้ 
แต่ยังพบความเป็นภูมิภาคนิยมในผลการเลือกตั้งอยู่ นั่นคือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฐาน
เสียงของพรรคเพ่ือไทยนั้น ไม่ว่าจะมีรายได้มากหรือน้อย ก็ยังคงมีแนวโน้มอย่างสูงที่จะเลือกพรรค
เพ่ือไทย ในขณะที่ภาคใต้ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ยังคงเลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่
ดี จึงอาจกล่าวได้ว่ารายได้ไม่ได้เป็นตัวชี้ขาดการเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองเสียทีเดียว หากแต่ก็ยังคง
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เป็นตัวแปรที่ช่วยอธิบายแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งในภูมิภาคอ่ืน 
ๆ ที่ไม่ได้เป็นฐานเสียงอย่างเข้มข้นของสองพรรคการเมืองใหญ่นี้ได้ 

 
10.1.4 ภูมิศำสตร์กับผลกำรเลือกตั้ง 

 
ภูมิภาคที่อยู่อาศัยเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่พบความสัมพันธ์กับผลการเลือกตั้งอย่างชัดเจน โดย

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทย ภาคใต้มีแนวโน้มที่จะ
เลือกพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทบจะไม่
เลือกพรรคประชาธิปัตย์เลย เช่นเดียวกับการศึกษาภาพในความคิดของประชาชนต่อการเมือง พบ
แนวโน้มความเป็นภูมิภาคนิยมอย่างชัดเจนของพฤติกรรมการเลือกตั้ง โดยได้อธิบายการเลือกตั้งของ
สองพรรคการเมืองใหญ่ไว้ว่า พรรคเพ่ือไทยเป็นตัวแทนของประชาชนในภูมิภาคอีสาน เนื่องจาก
ชาวบ้านเห็นว่านักการเมืองรักษาผลประโยชน์และเกื้อหนุนผลประโยชน์ให้กับประชาชนชาในภูมิภาค 
ในขณะที่ชาวบ้านกลุ่ม กปปส. สุราษฎร์ธานี ก็แสดงความคิดเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลชาวใต้
ดีกว่าพรรคเพ่ือไทยโดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา หรือ ปาล์มน้ ามัน (อานนท์ 
ศักดิ์วรวิชญ์ และคณะ, 2559)  

การศึกษาถึงความนิยมในพรรคการเมืองและหัวหน้าพรรคการเมือง พบว่าบุคคลที่จะแสดง
ความชื่นชอบพรรคชาติไทยในระดับที่สูง มีถิ่นฐานที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ส่วนบุคคลที่มี
แนวโน้มที่จะแสดงความนิยมในตัวนายบรรหารในระดับที่สูงจะเป็นคนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตชนบท
หรือเมืองขนาดเล็ก และกลุ่มคนที่จะมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบพรรคมัชฌิมาธิปไตย ที่อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนที่มีระดับรายได้ครัวเรือนที่สูง อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยใน
ชานเมืองขนาดใหญ่และเมืองขนาดใหญ่ (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556) แต่การศึกษานี้พบว่า เขต
เลือกตั้งที่เลือกพรรคภูมิใจไทยเป็นมีเพียงเขตเขตหลักสี่ และเขตดอนเมืองเฉพาะแขวงสนามบิน 
เท่านั้นที่เลือกพรรคนี้สูงกว่าเขตอ่ืน ๆ ในกรุงเทพมหานคร และไม่พบว่ากรุงเทพมหานครเขตใดที่มี
แนวโน้มจะเลือกพรรคชาติไทยพัฒนา อาจเป็นไปได้ว่าคนกรุงเทพมหานครที่มีระดับรายได้ครัวเรือน
สูงจะเลือกสองพรรคนี้ แต่คนกลุ่มนี้อาจเป็นคนกลุ่มน้อยในกรุงเทพมหานครผลรวมของคะแนนทั้งเขต
จึงไม่พบแนวโน้มของการเลือกสองพรรคนี้ 

อรรถสิทธิ์ พานแก้ว พบว่าผลการศึกษาจะไม่สามารถสรุปได้ว่าภูมิภาคที่อยู่อาศัยสามารถที่
จะท านายการเลือกตั้งได้อย่างแน่ชัด แต่ผลการเลือกตั้งในประเทศไทยที่มีพรรคการเมืองหลายๆพรรค
มักจะมีผลงานในด้านการเลือกตั้งที่ดีในภูมิภาคหนึ่ง แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเลยในอีกภูมิภาคหนึ่ง ก็
อาจเป็นตัวช่วยบ่งชี้ว่าพฤติกรรมทางการเมืองและการเลือกตั้งของคนไทยอาจได้รับอิทธิพลจากการ
ขัดเกลาทางสังคม และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงในภูมิภาคที่อยู่อาศัย (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556) ซึ่ง
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การศึกษานี้ก็ เป็นไปในทางเดียวกันและมีความเข้มข้นขึ้นเมื่อพิจารณาเป็นเขตเลือกตั้ งโดย
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับพรรคการเมืองทุกพรรคโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งภูมิภาคนี้นอกจากจะพบว่ามีแนวโน้มเลือกพรรคเพ่ือไทย และพรรคภูมิใจไทย
แล้ว ยังพบความสัมพันธ์ทางลบอย่างสูงต่อการเลือกพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าคน
อีสานไม่ชอบพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าที่ชอบพรรคเพ่ือไทยเสียอีก นั่นคือหากพรรคประชาธิปัตย์
ต้องการได้ส่วนแบ่งคะแนนจากภูมิภาคนี้คงจะเป็นไปได้ยากทีเดียว 

เขตเลือกตั้งที่มีผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการและผู้ที่ประกอบ
วิชาชีพต่าง ๆ จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบไม่ประสงค์ลงคะแนน และ เขตเลือกตั้งที่มีการประกอบอาชีพที่
มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมีแนวโน้มที่จะท าบัตรเสีย ต่างจากการศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกตั้งในระดับบุคคลของ ปี 2550 ทีพ่บว่าไม่อาจสรุปได้ว่าคนที่มีอาชีพต่างกันจะมีแนวโน้มทางด้าน
พฤติกรรมการออกไปใช้สิทธิที่แตกต่างกันแต่อย่างใด (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556) 

ผลการศึกษานี้ยังสนับสนุนการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีสองนครา
ประชาธิปไตยที่ว่าคนชนบทเป็นฐานเสียง แต่คนเมืองเป็นฐานนโยบายนั้นอาจต้องมีการปรับปรุง ใน
เรื่องของการเปลี่ยนตัวแทนทางการเมือง (Political agents) จากเดิมระหว่างสังคมเมือง และ สังคม
ชนบท ไปเป็นตัวแทนทางการเมืองระหว่างภูมิภาคหนึ่ง กับตัวแทนทางการเมืองอีกภูมิภาคหนึ่งแทน 
เช่น พรรคเพ่ือไทย เป็นตัวแทนการเมืองของประชาชนภาคเหนือและภาคอีสาน ในขณะที่พรรค
ประชาธิปัตย์เป็นตัวแทน ทางการเมืองของภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนเลือกพรรคการเมืองตาม
ภูมิภาคนิยมเพ่ือให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดของตัวเอง (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และคณะ, 2559)  

พ้ืนที่เกษตรกรรมพบการท าบัตรเสีย ส่วนพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง เช่นในกรุงเทพมหานคร 
ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เช่นเดียวกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่า ชาวกรุงเทพฯทั้งที่อยู่ในเมืองและชาน
เมืองที่มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ ากว่าผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดอ่ืน (ถวิลวดี บุรีกุล & โรเบิร์ต บี 
อัลบริททัน, 2543) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนในพ้ืนที่เกษตรกรรมมีความสนใจในพฤติกรรมการ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าพ้ืนที่เมืองซึ่งมีแนวโน้มไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงไม่ประสงค์ลงคะแนน
เมือง สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทไม่ได้มี
ความสนใจในทางการเมืองน้อยไปกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง (Stithorn Thananithichot, 2011) 

การศึกษาหลายๆการศึกษาให้เหตุผลเป็นแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการมองการเมืองการ
เลือกตั้งที่แตกต่างกันของคนเมืองและคนชนบท เช่นทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย ที่มองว่าคน
ชนบทเป็นฐานเสียง คนเมืองเป็นฐานนโยบายแล้ว ยังมีการให้เหตุผลในทางจิตวิทยาตามทฤษฎีของ
ดาวน์ที่มองว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะมองถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการเลือกพรรคหรือผู้สมัครคนใด
คนหนึ่งว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร ดังนั้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ละคนจะปฏิบัติตนอย่างมีเหตุ
สมผลในการแสวงหาเป้าหมายทางการเมืองเฉพาะตนคือคิดค านวณถึงผลประโยชน์ที่ได้เป็นหลัก 
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(Downs, 1957) เช่นการศึกษาเกี่ยวกับภาพในความคิด (Stereotype) ของประชาชน พบว่าการ
เลือกตั้งของคนในสังคมเมืองมีฐานคิดที่ซับซ้อน เช่นมีการพิจารณาจากนโยบายที่จะท าให้ตนเองได้
ประโยชน์สูงสุด คนในสังคมชนบทเน้นเรื่องบุญคุณสายสัมพันธ์ และระบบอุปถัมภ์ (Patronage 
system) อันเป็นสิ่งที่มีดั้งเดิมมาในสังคมเกษตรกรรม การเลือกตั้งเป็นการหาตัวแทนซึ่งน ามาสู่
อรรถประโยชน์สูงสุดของคนชนบท (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และคณะ, 2559) 

การศึกษาหลายๆชิ้นพบว่ากระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งของชาวชนบทไม่ได้มาจากการซื้อ
สิทธิ์ขายเสียงเพียงอย่างเดียว ดังเช่นที่ปรากฏในงานเขียนเรื่อง “มายาคติและการเมืองของนิทาน
สอนใจว่าด้วยความโง่ จน เจ็บ ของผู้เลือกตั้งชนบท” โดยที่ผู้เขียนพยายามที่จะให้นักรัฐศาสตร์ หรือผู้
ที่ศึกษาการเมืองการเลือกตั้ง มองอกไปจากกรอบแนวคิดที่ว่าชาวบ้านเป็นผู้ร้ายในระบอบ
ประชาธิปไตย ตัวการปัญหาของการสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทย คือ "คนชนบทที่โ ง่ จน เจ็บ" ซึ่ง
สมรู้ร่วมคิดกับนักการเมืองในการก่ออาชญากรรมที่เรียกว่า การ "ซื้อสิทธิ ขายเสียง" ท าให้การ
เมืองไทยเต็มไปด้วยการคอร์รัปชั่นและไร้ซึ่งศีลธรรม (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2555) แต่เหตุผลของการ
เลือกมีความซับซ้อนกว่านั้น การแสดงออกทางการเมืองของคนชนบทในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสะท้อน
ถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ที่คนชนบทพึงมีพึงได้ในระบอบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย โดยที่การเมืองถูกใช้เป็นเครื่องมือส าคัญของการได้มาซึ่งโอกาสในการพัฒนาตนเอง
และท้องถิ่น (จักรกริช สังขมณี, 2554)  

เหตุผลหนึ่งที่ถูกยกมาอธิบายถึงความต้องการเข้ามามีบทบาทในการเลือกตั้งของคนชนบทก็
คือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อคนชนบทที่อาศัยอยู่ตามภูมิภาค โดยอธิบายว่าจากเดิมที่มี
การซื้อสิทธิ์ขายเสียงชาวบ้านถูกมองว่าเป็นคน โง่จนเจ็บ เนื่องจากในอดีตคนยากจนในชนบทที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีมาก เงินจะมีความส าคัญ แต่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในหลายปีที่
ผ่านมาท าให้ชาวบ้านมีรายได้ที่สูงขึ้น เงินตราที่ถูกน ามาใช้ในการ “ซื้อเสียง” หน้าที่เป็นใบเบิกทาง
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับชุมชน แต่ไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดในการ เลือกตั้งเสมอไป ท าให้
ระบบอุปถัมภ์แบบดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป โดยมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นทางการมากขึ้น เช่น
นักการเมืองต้องหานโยบาย หรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนเหล่านี้เพ่ิมขึ้น 
(จักรกริช สังขมณี, 2554) 

นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าท าไมเขตเลือกตั้งที่อยู่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมจึงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมในชั่วหนึ่งอายุคนที่ผ่านมานั้น ได้สร้าง “วัฒนธรรมของความเสมอ
หน้า” ขึ้นมาด้วย ซึ่งหมายความว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ยอมรับการเมืองแบบเก่า ที่คน
ชั้นกลางมีการศึกษาสูงเป็นผู้ก าหนดหรือพยายามก ากับอีกต่อไป คนชนบทจึงอยากออกไปเลือกตั้ง 
(ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2555) เช่นเดียวกับ การศึกษาของนิธิ ที่พบว่าในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาท าให้
เกิด “คนชั้นกลางในชนบท” ที่มีความตื่นตัวทางการเมือง ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
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โดยเฉพาะผ่านการเลือกตั้ง เพราะมีผลอย่างส าคัญต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 
2555) ในขณะที่คนเมืองไม่ได้ให้ความสนใจกับการเลือกตั้งมากนัก โดยนอกจากจะไม่ค่อยใช้สิทธิ์
เลือกตั้งแล้วยัง ยังมีแนวโน้มจะลงคะแนนแบบไม่ประสงค์ลงคะแนนอีกด้วย ในขณะที่ไม่ไม่พบ
พฤติกรรมแบบนี้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม มีการศึกษาที่ให้เหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้ไว้ว่าเนื่องจากคน
เมืองซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในสังคมมีรายได้สูง การศึกษาดี เป็นแรงงานในส่วนที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาจึงมีเครื่องมืออ่ืนที่จะต่อรองกับรัฐได้มากกว่า (อภิชาต สถิตนิรามัย และคณะ, 2556) 

ประชาชนได้ค านึงถึงผลประโยชน์อันเป็นสิ่งที่พวกเขาพึงจะได้รับหลังการเลือกตั้ง นี่จึ งเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีรายได้น้อยและมีการศึกษาไม่สูงออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใน
ขณะที่คนเมืองที่มีรายได้ และการศึกษาสูง เพิกเฉยหรือมีความกระตือรือร้นต่อการเลือกตั้งน้อยกว่า 
และเนื่องจากปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียม การรับรู้ข่าวสารจึงไม่ถูกจ ากัดอีก
ต่อไป ดังนั้นการที่จะกล่าวว่าคนเมืองเป็นฐานนโยบายนั้นก็คงจะไม่ใช่เสียทีเดียว หากแต่ชาวชนบทที่
อาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็เป็นฐานนโยบายเช่นกัน เห็น
ได้ชัดจากนโยบายประชานิยมที่ถูกใจคนรากหญ้าของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่ได้รับการตอบรับอย่าง
ท่วมท้นและยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันคงเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งในการอธิบายว่าชาวชนบทที่อาศัย
อยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ไม่ได้เป็นแค่ฐานเสียงหากแต่ยังเป็นฐานนโยบายที่พรรคการเมืองต่าง ๆ ต้องมี
นโยบายมาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนเหล่านี้อันเป็นเสียงข้างมากในสังคมไทย 

 
10.1.5 ควำมสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของผลกำรเลือกตั้ง 

 
การศึกษาพบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของผลการเลือกตั้งทุกพรรคการเมือง รวมถึงพฤติกรรม

การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีขนาดมากน้อยแตกต่างกันไป ผลการเลือกตั้งโดยเฉพาะสองพรรคการเมือง
ใหญ่ คือพรรคเพ่ือไทย และพรรคประชาธิปัตย์ พบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ สูงถึง 0.9 ในการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ และการเกาะกลุ่มนี้ยังมีลักษณะแบ่งตามภูมิภาคอย่างชัดเจน ดังที่กฎข้อที่1ทาง
ภูมิศาสตร์ของ Tobler ที่ระบุว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความสัมพันธ์กัน แต่สิ่งที่อยู่ใกล้กันจะมี
ความสัมพันธ์กันมากกว่า 

นอกจากการพบปะสังสรรของผู้คนในพ้ืนที่น ามาซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองที่มีแนวโน้มไป
ในทางเดียวกัน และยังอาจเนื่องมากจากการได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของพรรคการเมือง
เหมือนๆกันอีกด้วย ซึ่งประชาชนในแต่ละภูมิภาคมีการประกอบอาชีพ ที่เป็นลักษณะเดียวกัน มีวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่เหมือนๆกัน และแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เช่นภาคอีสานประกอบอาชีพท านา 
ภาคใต้ปลูกปาล์มน้ ามัน และยางพารา จึงมีความต้องการการช่วยเหลือเกื้อกูลที่สอดคล้องกันใน
ภูมิภาคเดียวกัน ดังที่ปรากฏในการศึกษาก่อนหน้านี้ในการศึกษาผลการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น



 183 

ในรัฐเวอร์จิเนีย การเลือกตั้งเหล่านี้เกิดขึ้นในระหว่างปี 2003 และปี 2006 แสดงให้เห็นถึงการมี
ความสัมพันธ์ เชิงพ้ืนที่  (Spatial Autocorrelation) ของรูปแบบการเลือกตั้ งในรัฐเวอร์จิ เนีย 
(Virginia) โดยที่ผู้คนในบริเวณใกล้เคียงกันมีแนวโน้มที่จะออกเสียงลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกัน 
เช่นเดียวกับการศึกษารูปแบบการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษ (England)  และเวลล์ 
(Wales) ในปี ค.ศ. 2005 พบว่ารูปแบบของการเลือกตั้งไม่ได้เป็นอิสระจากอิทธิพลพ้ืนที่ โดยผล
การศึกษาชี้ ให้ เห็นว่าในขณะที่ เศรษฐกิจสังคมเป็นตัวแปรหลักที่ส่ งผลต่อการเลือกตั้ งแล้ว 
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (spatial autocorrelation) ก็เป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อรูปแบบการเลือกตั้ง
เช่นกัน  

การวิเคราะห์ LISA แสดงให้เห็นถึงความเป็นภูมิภาคนิยมของผลการเลือกตั้ง และฐานเสียง
ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่มีลักษณะแบ่งตามภูมิภาคอย่างชัดเจน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะตอนบนและตอนกลาง และภาคเหนือ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปางมีแนวโน้ม
อย่างสูงที่จะเลือกพรรคเพ่ือไทยซึ่งพบความนิยมในพรรคเพ่ือไทยของภูมิภาคนี้เข้มข้นมาก เรียกได้ว่า
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นฐานเสียงของพรรคเพ่ือไทยเลยก็ว่าได้ ในขณะที่พรรคอ่ืนหากต้องการได้ส่วนแบ่งผล
คะแนนในพรรคนี้ก็เห็นทีจะยาก แต่ก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียว โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยก็ดู
เหมือนว่าจะได้ส่วนแบ่งไม่น้อยจากพ้ืนที่ อีสานใต้  และพบว่าพ้ืนที่ดั งกล่าวโดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มอย่างสูงที่จะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ จึงเห็นที่จะยากหากพรรค
ประชาธิปัตย์ต้องการส่วนแบ่งคะแนนจากภูมิภาคนี้ เช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งในภาคใต้ที่ดูเหมือนว่าจะ
เป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ และที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคนี้อย่างสูงมาโดยตลอด 
ก็ยังมีพ้ืนที่ส่วนล่างสุดของประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ยังมีแนวโน้มจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์
ในระดับที่ต่ า และพรรคอ่ืนๆเช่นพรรคเพ่ือไทยก็ยากที่จะได้รับส่วนแบ่งคะแนนในภูมิภาคนี้เช่นกัน 
ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาได้เพียงคะแนนจากจังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง และจากเขตเลือกตั้งอ่ืน
เล็กน้อยในภาคกลาง ซึ่งมีแนวโน้มว่าเขตเลือกตั้งเหล่านั้นอาจจะสนับสนุนพรรคนี้หากมีการเข้าถึงผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้น  

การเปรียบเทียบตัวแบบเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และท านายผลการเลือกตั้ง พบว่าตัวแบบวิธี
ก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) ไม่ใช่ตัวแบบที่มีความเหมาะสมในการท านายผลการเลือกตั้ง เนื่องจากผล
การเลือกตั้งมีความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่เกิดขึ้น ดังนั้นการใช้แบบจ าลอง Spatial Error Model จึงเป็นวิธี
ที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นตัวแบบส าหรับพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย และตัวแบบ
พยากรณ์ได้ดีในผลการเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 
รวมถึงพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา ตัวแบบจะ
พยากรณ์การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของสองพรรคนี้ได้ดีกว่า ส่วนการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนั้นยังมี
ความสามารถในการท านายไม่สูงมากนัก 
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10.3 ข้อเสนอแนะ/กำรวิจัยในอนำคต  
 

1. ตัวแปรที่น่าสนใจที่ควรจะถูกพิจารณาด้วย คือตัวแปรจิตวิทยาเช่น ความนิยมในตัว
นักการเมือง ความชื่นชอบ หรือการเบื่อหน่ายการเลือกตั้ง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง ความเป็นคนในท้องถิ่นของนักการเมือง เป็นต้น ซึ่งตัวแปรเหล่านี้อาจจะช่วยในการท านาย
ผลการเลือกตั้งให้มีความแม่นย าขึ้น 

2. การท านายผลการเลือกตั้งของพรรคการเมืองขนาดกลางเช่นพรรคภูมิใจไทยและ
พรรคชาติไทยพัฒนาควรน าตัวแปรความใกล้ชิดหรือความเป็นคนท้องถิ่นของผู้สมัครมาพิจารณาด้วย 

3. ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยพลเอก 
ประยุทธ์ จันโอชา และมีทั้งกลุ่มคนที่ชื่นชอบและไม่ชื่นชอบในตัวบุคคลหรือคณะดังกล่าว การศึกษา
การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่งในแง่ของพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยจะ
เปลี่ยนไปอย่างไร ปฏิสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ยังคงมีผลต่อการเลือกตั้งอยู่หรือไม่ พรรคการเมืองในประเทศ
ไทยจะยังคงเป็นการแข่งขันระหว่างสองพรรคการเมืองใหญ่แบบที่ผ่านมาหรือจะมีพรรคการเมืองหรือ
คณะบุคคลใดที่จะได้รับการเลือกตั้ง ภายหลังจากที่ประเทศไทยไม่ได้ถูกปกครองโดยฝ่ายบริหารที่มา
จากการเลือกตั้งเป็นเวลานาน 

4. ดังที่ได้ปรากฏในการศึกษานี้แล้วว่าผลการเลือกตั้งไม่ได้เป็นอิสระกันทางพ้ืนที่ ดังนั้น
การศึกษาการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงไม่ควรละเลยตัวแปรดังกล่าว  

 
10.4 กำรน ำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อการ
เลือกตั้งให้กับกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันไป ในด้านพรรคการเมืองสามารถน าผล
การเลือกตั้งไปใช้ในการออกนโยบายหาเสียงเลือกตั้งให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งในพ้ืนที่ต่าง ๆ งานศึกษาวิจัยในอนาคตก็สามารถใช้ผลการศึกษานี้เป็นแนวทางในการศึกษา
ถึงพฤตกิรรมการเลือกตั้งได้ 
  



 185 

 
10.4.1 ด้ำนผู้สมัครและพรรคกำรเมือง 

 
ผลการศึกษาแสดงถึงการแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างชัดเจนตามภูมิภาค หรือตามบริเวณที่อยู่

อาศัย พรรคการเมืองสามารถใช้ผลการศึกษานี้ในการออกนโยบายให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ต่าง ๆ หรือ
เพ่ิมการหาเสียงในเขตเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นฐานเสียงแก่พรรคใดพรรคหนึ่งอย่างชัดเจนเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่ง
ในผลการเลือกตั้ง และรักษาฐานเสียงที่สนับสนุนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครของตนไว้ 

พรรคเพ่ือไทย ต้องรักษาฐานเสียงในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้
เนื่องจากเขตเลือกตั้งในพ้ืนที่เหล่านี้เลือกพรรคเพ่ือไทยอย่างสม่ าเสมอ และสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งใน
คะแนนของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองได้ในบริเวณ เขตเลือกตั้งภาคกลางและเขตเลือกตั้งอ่ืน ๆ 
ที่ไม่มีความชัดเจนว่าจะเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือเขตเลือกตั้งที่มีแนวโนเมจะเลือกพรรคเพ่ือไทย 
นอกจากนี้ยังสามารถขยายฐานเสียงไปยังกลุ่มที่มีการศึกษาและรายได้ต่ า ได้อีกด้วย 

ฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงกว่าพรรคเพ่ือไทย โดยเฉพาะ
บริเวณภาคใต้ พรรคประชาธิปัตย์ควรรักษาฐานเสียงในเขตเลือกตั้งเหล่านี้ซึ่งมีความซื่อสัตย์ต่อพรรค
อย่างสูง และสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งคะแนนโดยการหาเสียงจากประชากรหญิง คนมีรายได้สูง 
การศึกษาดีซึ่งคนกลุ่มนี้มักใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนนซึ่งหากพรรคประชาธิปัตย์สามารถเข้าถึงคน
กลุ่มนี้ได้ก็จะได้คะแนนเพ่ิมขึ้น และอาจจะต้องท าให้คุณภาพชีวิตของประชากรไทยดีขึ้น มีช่องทางท า
มาหากิน การศึกษาดี หรือท าอย่างไรให้ประชาชนในภูมิภาคที่ท าเกษตรกรรมเป็นเกษตรกรที่ทันสมัย 
ไม่ใช่เกษตรกรแบบเก่า หรือท าให้ชนบทมีการพัฒนาขึ้นกลายเป็นเมืองขนาดเล็กหรือขนาดกลาง 
ส่งเสริมอาชีพที่ใช้ทักษะในการท างานมากขึ้นเช่นการท างานในอุตสาหกรรมขนาดกลาง พรรคนี้ก็
อาจจะได้ส่วนแบ่งจากการเพ่ิมขึ้นของคนกลุ่มนั้นเพ่ิมขึ้นก็เป็นได้ เนื่องจากลักษณะคุณลักษณะ
ประชากรดังกล่าวมีแนวโน้มจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์  

เป็นที่น่าสังเกตว่าบริเวณจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี ที่นับถือศาสนาอิสลาม 
แนวโน้มจะไม่เลือกพรรคนี้ แม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้รับคะแนนส่วนใหญ่แต่ก็ยังไม่ใช่ฐานเสียงที่มี
ความจงรักภัคดี และก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวจะยังคงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป พรรคนี้อาจต้องพิจารณาถึงสาเหตุแล้วว่าเหตุใดเขตเลือกตั้งที่นับถือศาสนาอิสลาม
ถึงไม่เลือกพรรคของตน เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมส่วนแบ่งคะแนนในพ้ืนที่ 

พรรคภูมิใจไทยได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่มาจากตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เขตเลือกตั้งอ่ืนโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางก็มีแนวโน้มเลือกพรรคภูมิใจไทยเช่นกัน นอกจากพรรค
ภูมิใจไทยจะรักษาฐานเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ ยังสามารถที่จะขยายส่วนแบ่งผลการ
เลือกตั้งได้จากเขตเลือกตั้งที่มีแนวโน้มจะเลือกพรรคนี้บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ที่มีแนวโน้มจะเลือกพรรคภูมิใจไทย และไม่มีความชัดเจนว่าเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง โดยท าให้
ประชาชนเชื่อมั่นในนักการเมืองและพรรคการเมือง เสนอนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน โดยอาจเริ่มจากเขตเลือกตั้งที่ท าเกษตรกรรมหรือเขตเลือกตั้งที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่มี
แนวโน้มจะเลือกพรรคนี้ เป็นต้น 

พรรคชาติไทยพัฒนาได้คะแนนเสียงมากจากกลุ่มเล็ก ๆ ในภาคกลางบริเวณจังหวัด
สุพรรณบุรี นครปฐม ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความนิยมในหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ 
สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพ้ืนที่ได้ ให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวนักการเมือง ในขณะที่
พ้ืนที่ อ่ืน ๆ แทบจะไม่เลือกพรรคนี้ เลย แต่พรรคนี้ เป็นที่นิยมในเขตเลือกตั้งที่มีผู้รับราชการ
พรรคชาติไทยพัฒนาอาจจะใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงโดยเริ่มที่คนกลุ่มนี้  

พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาอาจจะเพ่ิมผลคะแนนเลือกตั้งโดยการท าให้พรรค
หรือผู้สมัครของพรรคเป็นทางเลือกที่ดี เพราะยังมีกลุ่มคนไม่น้อยที่ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และใช้สิทธิ์ไม่
ประสงค์ลงคะแนนซึ่งอาจเนื่องมาจากไม่เชื่อมั่นในตัวนักการเมือง หรือเกิดความเบื่อหน่ายในการเมือง
ที่เป็นการแข่งขันระหว่างสองพรรคการเมืองใหญ่ 

 
10.4.2 ด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรเลือกตั้ง 

 
การศึกษานี้หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกตั้ง ปี 2554 และคุณลักษณะ

ประชากร เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกตั้งในอดีต ซึ่งตัวแปรดังกล่าวล้วน
เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่มีความแตกต่างกันไป โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
คุณลักษณะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
บัตรเสียส่วนมากพบในเขตเลือกตั้งที่มีการศึกษาน้อย อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกษตรกรรม ส่วนมาก

บริเวณภาคตะวันตกของประเทศ และภาคใต้ตอนล่าง ดังนั้นบัตรเสียอาจเกิดมาจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ไม่เข้าใจวิธีการเลือกตั้ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถท าให้สัดส่วนของบัตรเสียลดลงโดยให้ความรู้ความ
เข้าใจ และมีการอธิบายวิธีการลงคะแนนที่ถูกต้องอย่างเข้มข้นกับที่คนกลุ่มนี้ เพ่ือที่จะท าให้คะแนน
เสียงที่ประชาชนตั้งใจที่จะออกมาใช้สิทธิ์นั้นเป็นคะแนนที่มีคุณค่าในการเลือกรัฐบาล ไม่ใช่เป็นเพียง
บัตรเสีย หรือ ท าบัตรเลือกตั้งให้มีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน โดยอาจจะแสดงสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย
ในบัตรเลือกตั้งแทนการใช้ตัวอักษรเป็นต้น และพัฒนาการศึกษาให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น และ
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การศึกษานี้ยังพบว่าเขตเลือกตั้งที่อยู่ชายขอบ เช่น แม่ฮ่องสอน ตาก นราธิวาส ปัตตานี และยะลา มี
การท าบัตรเสีย ซึ่งอาจเนื่องมาจากภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ภาษาไทยเสียทีเดียว 
ซึ่งมีการใช้ภาษาอ่ืนด้วย ท าให้การอ่านภาษาไทยไม่เข้าใจ จึงท าให้เกิดบัตรเสีย ดังนั้น นอกจากบัตร
เลือกตั้งจะใช้สัญลักษณ์แล้วยังอาจจะต้องมีภาษาอ่ืนที่จ าเป็นด้วย เช่นภาษายาวี มอญ และพม่า เป็น
ต้น 

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ส่วนมากพบในเขตเลือกตั้งที่มีผู้ที่ประกอบอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย 
ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ มีรายได้สูง การศึกษาสูง อยู่ใน
พ้ืนที่เมือง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีฐานะทางสังคมสูงจึงมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน้าที่ แต่อาจจะมีความ
ความเบื่อหน่ายทางในการเมือง ไม่ศรัทธาในการเลือกตั้ง หรือไม่พึงพอใจต่อการท างานของรัฐบาล จึง
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบไม่ประสงค์ลงคะแนน ดังนั้นไม่ว่าจะเบื่อหน่ายการเมืองแค่ไหนคนกลุ่มนี้ก็ยังต้อง
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน้าที่เนื่องจากฐานะทางสังคม กกต. ควรต้องท าให้คนกลุ่มนี้มีความศรัทธาในการ
เลือกตั้งและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยจัดการเลือกตั้งแบบโปร่งใส ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ พรรค
การเมืองควรหาเสียงกับคนกลุ่มนี้เพ่ือให้เกิดความต้องการที่จะเลือกเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง ซึ่งก็จะ
ได้คะแนนจากการเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นไม่น้อยจากคนกลุ่มนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีรายได้สูง อาจ
เนื่องมาจากหรือไม่เห็นความส าคัญของการเลือกตั้ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรท าให้ประชาชนรู้สึกว่า
คะแนนของเขามีค่าในการเลือกผู้แทน เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีศรัทธาต่อการเลือกตั้ง ดังนั้น กกต.อาจ
ต้องหามาตรการที่ท าอย่างไรจึงจะท าให้คนกลุ่มนี้เห็นคุณค่าของการเลือกตั้ง เกิดความอยากไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล และส านึกถึงความเป็นเจ้าของประชาธิปไตยร่วมกัน  

อีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้มไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่
เข้ามาท างานในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพฯ จึงไม่ได้กลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ พ้ืนที่ที่ตนมีสิทธิ์ โดยอาจ
มีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือวันหยุดในการท างาน ในการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจ
เรียกร้องให้รัฐเพ่ิมวันหยุดในช่วงเลือกตั้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสที่กลุ่มคนเหล่านี้จะไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งแล้วยังได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวอีกด้วย หรืออาจจะมีการเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่มีความ
สะดวกขึ้นและใช้เวลาไม่นาน และอาจจัดให้มีการเลือกตั้งแบบออนไลน์โดยพิสูจน์อัตลักษณ์ของ
บุคคลเช่นสแกนลายนิ้วมือ หรือสแกนม่านตา เป็นต้น 

การศึกษานี้พบว่ารูปแบบของการเลือกตั้งมีลักษณะความเป็นภูมิภาคนิยมอย่างชัดเจน และ
แทบจะเป็นการแข่งขันของสองพรรคการเมืองใหญ่ที่แบ่งขั้วการเมืองอย่างชัดเจน (Political 
Polarization) เท่านั้น หากรูปแบบการเลือกตั้งยังคงด าเนินไปในลักษณะนี้การเลือกตั้งที่จะเกิดในอีก
ไม่ช้านี้ก็มีแนวโน้มอย่างสูงที่พรรคเพ่ือไทยจะกลับมาชนะการเลือกตั้งอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงจากคน
ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอีสาน และเหนือซึ่งเป็นประชากรส่วนมากของประเทศและเป็นฐานเสียงของ
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พรรคนี้ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็จะยังคงครองใจชาวใต้อยู่แต่เนื่องจากจ านวนประชากรของภาคใต้
นั้นไม่ได้มากเท่าอีสานและเหนือ ผลการเลือกตั้งก็จะออกมาในลักษณะเดิมคือคนเมืองก็จะยังไม่
เลือกตั้งต่อไป แล้วค่อยต่อรองกับรัฐบาลด้วยเหตุผลทางวิชาการต่าง ๆ นา ๆ ดังเช่นที่ปรากฏใน
ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย ของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์  จนอาจจะน าไปสู่การเปลี่ยนรัฐบาลอัน
เนื่องมากจากการประท้วงของประชาชนผู้ที่เห็นต่างกันอีกครั้ง  

ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคงต้องพึงตระหนักแล้วว่าท า ท าอย่างไรให้ประชาชนที่เห็นต่างออกมา
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ให้กลุ่มคนที่การศึกษาและรายได้ต่ า ท าการเกษตร ที่มีความกระตือรือร้นในการ
เลือกตั้งไม่ท าบัตรเสีย โดยการพัฒนาให้ชนบทมีความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้น ยกระดับการศึกษา และการ
เข้าถึงสื่อหรือข่าวสารต่าง ๆ ให้มากขึ้น และท าให้คนเมืองที่เพิกเฉยต่อการเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิ์
เลือกตั้งด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  

องค์กรกลำง 
 
องค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ได้

คนเก่ง คนดีเข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารประเทศเพ่ือคืนประโยชน์ให้แก่ประชาชนนั้น ต้องมี
มาตรการในการตรวจสอบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือแม้แต่ผลประโยชน์ตอบแทนการเลือกตั้งที่เป็น
การได้มาซึ่งอ านาจหน้าที่ในท้องถิ่นภายใต้ระบบอุปถัมภ์แบบจริงจัง โดยอาจจะตรวจสอบจากเขต
เลือกตั้งที่เป็นฐานเสียงของพรรคใดพรรคหนึ่งอย่างเข้มข้นถึงสาเหตุที่พ้ืนที่ดังกล่าวท าไมถึงยังคงเลือก
พรรคการเมืองนั้น ๆ ในทุก ๆ ปี 

สามารถใช้ตัวแบบของผลการเลือกตั้งนี้ในการทดสอบการทุจริตการเลือกตั้งได้ หรือพ้ืนที่ที่มี
การเลือกตั้งแบบไม่ปกติ เช่น ในพ้ืนที่ที่มีการเลือกพรรคหนึ่งอย่างเข้มๆ มีเขตเลือกตั้งบางเขตในกลุ่ม
นั้นมีผลการเลือกตั้งที่เปลี่ยนจากที่เคยเป็นอย่างเห็นได้ชัด อาจจะท าบัตรเสียเพ่ิมขึ้น ใช้สิทธิ์ไ ม่
ประสงค์ลงคะแนน ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างผิดปกติ หรือเปลี่ยนไปเลือกพรรคอ่ืนแบบถล่มทลาย
แบบไม่เคยเป็นมาก่อน ก็อาจจะตรวจสอบถึงสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นนั้น 

องค์กรกลางควรเรียกร้องให้มีการเพ่ิมวันหยุดช่วงเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนได้กลับภูมิล าเนา
เพ่ือไปเยี่ยมครอบครัวและเลือกตั้ง 
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