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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาสภาพการแข่งขันของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น	
โดยอาศัยฐานข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	โดยวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นสามประเภท	(องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล-- 
ไม่รวมกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)	ที่เกิดขึ้นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	นอกจากนี้	ยังได้ศึกษาข้อมูล 
เกี่ยวกับสาเหตุของการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในกรณีที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้นระหว่าง 
ปี	พ.ศ.2550-2557	และระดับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินของประชาชนระหว่างปี	พ.ศ.2551-	
2556	ทั้งน้ี	 เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขันการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น	 
เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นในประเทศไทย

	 ผลการประมวลข้อมูลการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นในประเทศไทยระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	 
พบว่าสภาพการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่ในภาพรวมนั้นมีการแข่งขันกันระหว่างผู้สมัครตั้งแต่ 
สองคนขึ้นไป	และการผูกขาดการเลือกต้ังหรือการเลือกตั้งท่ีมีผู้ลงสมัครเพียงคนเดียวนั้นมีจ�านวนลดลง 
อย่างต่อเน่ือง	โดยภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคใต้	จะมีสัดส่วนของหน่วยการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีผู้สมัครสองคนขึ้นไปมากที่สุด	และเมื่อน�าเอาข้อมูลมาจ�าแนกตามเพศพบว่า	สัดส่วนของ
เพศหญิงที่ชนะการเลือกต้ังจะสูงที่สุดในหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีผู้ลงสมัครสามและสี่คน	และ 
เมื่อพิจารณาข้อมูลในส่วนของความเข้มข้นของการแข่งขันพบว่า	การแข่งขันการเลือกตั้งในเขตเทศบาล
ต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	(ซึ่งมีสภาพของความเป็นชนบท)	มีความสูสีเข้มข้นกว่าในเขตเมือง	
เช่น	องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและเทศบาลนคร	และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคใต	้เปน็ภาคทีม่กีาร
แขง่ขนัทีสู่สีเขม้ขน้มากกวา่ภาคอืน่	ๆ 	และเมือ่จ�าแนกตามเพศกพ็บวา่	ในภาพรวมนัน้ผูช้นะการเลอืกตัง้ท่ีเป็น 
เพศชายตอ้งเผชญิกบัความสูสเีขม้ขน้ในการเลอืกตัง้มากกวา่ผูช้นะทีเ่ปน็เพศหญงิ	สาเหตทุีจ่ดัใหม้กีารเลอืกตัง้ 
ในกรณีที่ไม่ปกติ	(เช่น	การลาออกของผู้บริหารท้องถิ่น	เสียชีวิต	ถูกสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง	ถูกเพิกถอนสิทธิ)	 
มีแนวโน้มลดลงระหว่างปี	พ.ศ.2550-2552	และเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี	พ.ศ.2553	2554	2555	และ	
2556	ตามล�าดับ	ปริมาณการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมีระดับ 
ทีส่งูทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัเทศบาลและองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั	โดยขอ้มลูในสว่นนีก้ป็รากฏในทศิทางเดยีวกนั
กับข้อมูลสภาพการแข่งขันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนอื่น	ๆ
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Abstract

	 This	article	investigates	the	level	of	competitiveness	among	candidates	running	
for	local	executive	positions	in	Thailand,	utilizing	local	election	data	gathered	from	the	
Office	of	the	Election	Commission	of	Thailand.	The	analysis	covers	local	elections	in	 
provincial	administrative	organizations,	municipalities,	and	tambon	administrative	organizations	 
between	2012–2014.	The	article	also	provides	a	brief	analysis	of	the	data	on	the	causes	
of	local	elections	between	2007–2013	(other	than	regular	circumstances	such	as	finishing	
terms	or	local	unit	upgrading)	and	voter	turnout	in	local	elections	between	2008–2013.	

	 The	data	make	clear	that	a	much	higher	percentage	of	local	elections	between	
2012–2014	had	more	than	one	candidate	running	for	local	executive	positions,	while	the	
number	of	local	units	with	only	one	candidate	decreased.	The	highest	percentage	of	
local	units	with	two	or	more	candidates	were	located	in	the	northern,	northeastern,	and	 
southern	regions.	When	viewed	by	gender	of	all	candidates,	female	candidates	had	a	higher	 
proportion	of	winners	where	there	were	three	or	four	candidates	running	for	local	executive	
positions.	The	data	also	show	that	local	elections	in	tambon	administrative	organizations	
and	tambon-level	municipalities	tended	to	exhibit	higher	levels	of	competitiveness	among	
candidates	than	in	more	metropolitan	areas	(such	as	provincial	administrative	organizations	
or	city-level	municipalities).	Voter	turnout	in	local	executive	elections	was	also	on	the	rising	
trend,	with	the	highest	level	in	the	area	of	tambon	administrative	organizations
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บทนำา

	 ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา	ประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	โดยเฉพาะในประเทศที่ก�าลังพัฒนา	ได้มี
การน�านโยบายการกระจายอ�านาจไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย	อย่างไรก็ตาม	ผลการด�าเนินนโยบายดัง
กลา่วในแตล่ะประเทศกม็ผีลกระทบทีแ่ตกต่างกนัไป	บา้งเกดิปญัหาอปุสรรคในการด�าเนนินโยบาย	บา้งกเ็กดิ 
ผลกระทบที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า	และในหลาย	ๆ	กรณี	นโยบายการกระจายอ�านาจก็มิได้ส่งผลในแง่บวกเสมอไป 
ส�าหรับประเทศไทยน้ัน	กระบวนการการกระจายอ�านาจได้ถูกน�าไปปฏิบัติอันเป็นผลมาจากเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี	พ.ศ.2540	โดยมีเป้าประสงค์หลัก	ๆ	กล่าวคือ	เพื่อส่งเสริมการ
พฒันาประชาธปิไตยในระดบัรากหญา้	(democratization	from	the	grassroots)	ทัง้นี	้เชือ่วา่	นโยบายการ 
กระจายอ�านาจจะส่งผลท�าให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ของประชาชนในการบริหารท้องถ่ิน	ส่งเสริมให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของตน	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอิสระ
ในการบริหารให้แก่หน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ิน	(local	autonomy)	ซ่ึงแต่เดิม	หน่วยการปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในประเทศไทยมีความอ่อนแอทั้งทางด้านการบริหาร	ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร	และ
ปัญหาศักยภาพทางการคลังท้องถ่ิน	นอกจากนี้	นโยบายการกระจายอ�านาจยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารงานท้องถิ่น	(boost	local	political	participation)	 
อนัเปน็พ้ืนฐานทีส่�าคญัของการสรา้งประชาธปิไตยในระดับทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขม้แขง็	ซึง่เปน็รากฐานทีส่�าคญั
ของการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชาติ	นโยบายการกระจายอ�านาจยังถูกคาดหวังให้ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของการให้บริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น	(better	quality	of	local	public	service	delivery)	
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ท่ีมีความแตกต่างกันไป	อันเป็นผลมาจากการท่ีประชาชนได้ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการทางการเมืองและกระบวนการทางการบริหาร
ของท้องถิ่นมากขึ้นนั่นเอง	โดยจะส่งผลให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลกันภายในระบบการเมืองของหน่วยการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง	(oversight)	ไมม่ากกน็อ้ย	และสง่เสรมิให้เกิดความสามารถในการถูกตรวจสอบของ
นักการเมืองท้องถิน่	(accountability)	สร้างกลไกความรบัผดิรบัชอบ	และสง่เสรมิใหน้กัการเมอืงมีความใสใ่จ
ในความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น

	 กระบวนการการกระจายอ�านาจในประเทศไทยไดถู้กด�าเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แต่มีการประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ปี	พ.ศ.2540	ถึงแม้ว่า	สภาพทางการเมืองในประเทศไทยหลังจากนั้น
จะขาดเสถยีรภาพและอยูบ่นความขดัแยง้รนุแรงมาต้ังแตช่ว่งป	ีพ.ศ.2548	เปน็ตน้มา	อนัสง่ผลใหเ้กิดการท�า
รัฐประหารเมื่อวันที่	19	กันยายน	พ.ศ.2549	โดย	พลเอกสนธิ		บุญยรัตกลิน	เพื่อยึดอ�านาจของรักษาการ
นายกรฐัมนตรทีกัษณิ	ชนิวตัร	ในขณะนัน้	และเกดิการรา่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.2550	ขึน้	
เจตนารมณ์ในการสานต่อนโยบายการกระจายอ�านาจก็ยังคงถูกระบุในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้อย่างชัดเจน	
ส่งผลให้กระบวนการการกระจายอ�านาจยังคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

	 ในระยะต่อมา	มีการจัดการเลือกต้ังท่ัวไปข้ึนในวันอาทิตย์ท่ี	23	ธันวาคม	พ.ศ.2550	โดยกลุ่ม
การเมืองของทักษิณ	ชินวัตร	ก็ยังคงชนะการเลือกตั้งและเข้ามาจัดตั้งรัฐบาล	สภาพทางการเมืองหลังจาก
นั้นเต็มไปด้วยความขัดแย้งรุนแรง	เกิดการชุมนุมประท้วงเป็นวงกว้าง	รวมท้ังมีการปิดท่าอากาศยาน	ฯลฯ	 
จนกระทั่งเมื่อวันที่	2	ธันวาคม	พ.ศ.2551	นายสมชาย	วงศ์สวัสดิ์	ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น	ต้องพ้น 
จากต�าแหน่ง	เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชน	(พรรคไทยรักไทยเดิม)	และ
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เพิกถอนสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคคนละ	5	ปี	อันส่งผลให้เกิดการลงมติของสภา 
ผูแ้ทนราษฎร	ในวันที	่15	ธนัวาคม	พ.ศ.2551	เพือ่เลอืกนายกรฐัมนตรแีทนต�าแหนง่ทีว่า่งลง	โดยนายอภสิทิธิ	์	
เวชชาชีวะ	(ผู้น�าฝ่ายค้าน	ในขณะนั้น)	ได้รับความเห็นชอบตามมติของสภาผู้แทนราษฎรให้ด�ารงต�าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี

	 ตอ่มา	ได้เกดิความขดัแยง้และเกดิการประทว้งโดยใชค้วามรุนแรงเป็นวงกวา้งอกีครัง้ในชว่งระหวา่ง
ปี	พ.ศ.2552	ถึง	พ.ศ.2553	เพื่อกดดันให้นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	ลาออกจากต�าแหน่ง	แต่ไม่เป็นผลส�าเร็จ	 
จนกระทัง่ในเดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.2553	ได้เกิดการสลายการชุมนุม	และแกนน�ากลุม่ตอ่ตา้นรฐับาลในขณะนัน้	
(กลุ่มแนวรว่มประชาธปิไตยตอ่ตา้นเผดจ็การแหง่ชาต-ิ-นปช.)	ไดป้ระกาศยตุกิารชุมนมุในเวลาตอ่มา	อยา่งไร
ก็ตาม	คะแนนนิยมของรัฐบาลได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง	อันน�าไปสู่การตัดสินใจยุบสภาในเวลาต่อมา	และมีการ
จดัการเลอืกตัง้ทัว่ไปอกีครัง้ในวนัที	่3	กรกฎาคม	พ.ศ.2554	โดยนางสาวยิง่ลักษณ	์ชินวตัร	ซึง่เป็นนอ้งสาวของ
นายทักษิณ	ชินวัตร	และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย	ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	(Thairath	Online,	B.E.2560)

	 จนมาถึงช่วงปลายปี	พ.ศ.2556	ได้เกิดวิกฤติการเมืองขึ้นอีกครั้ง	โดยมีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาล
ภายใต้การน�าของนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ได้มีความพยายามในการผ่านร่างกฏหมายนิรโทษกรรมฯ	และ
มีความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	ปี	พ.ศ.2550	เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด	
ท�าให้เกิดการชุมนุมประท้วงของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้
เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	(กปปส.)	อย่างกว้างขวาง	จนน�าไป
สู่การท�ารัฐประหารอีกครั้ง	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	พ.ศ.2557	โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	 
น�าโดย	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2550	และได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี	พ.ศ.2557	ในเวลาต่อมา

	 ต่อมา	ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่	85/2557	เรื่อง	การได้มาซึ่งสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว	ลงวันที่	10	กรกฎาคม	พ.ศ.2557	ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีค่รบวาระหรือพน้จากต�าแหนง่ตามกฏหมายวา่ดว้ยการจดัตัง้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง	ท้ังน้ี	ได้ให้เหตุผลว่า	เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่
อาจจดัใหม้กีารเลอืกต้ังสมาชกิสภาทอ้งถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถ่ินไดโ้ดยเรยีบรอ้ย	ดงันัน้	จงึใหด้�าเนินการเพือ่ให้
ไดม้าซึง่สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่โดยการตัง้คณะกรรมการสรรหาเพือ่คดัเลือกบุคคลท่ีมคีวามรู้
ความสามารถในด้านต่าง	ๆ 	เขา้มาปฏบิติัหนา้ทีใ่นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไปพลางกอ่น	สว่นของต�าแหน่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระน้ัน	ก็ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต่อไป	และหลังจากนั้นเพียงห้าเดือน	ก็ได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 
ที	่1/2557	ลงวนัที	่25	ธนัวาคม	พ.ศ.2557	เรือ่งการไดม้าซึง่สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่เปน็การ
ชัว่คราว	ซึง่ไดก้�าหนดไวว้า่	เนือ่งจากเทา่ทีผ่า่นมา	ประชาชนในทอ้งถิน่และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ห้ 
ความรว่มมอืเปน็อยา่งดีในการแก้ไขปญัหาของประเทศในดา้นตา่ง	ๆ 	จงึเหน็สมควรใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินหรอื
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชนแตเ่ดมิไดม้สีว่นรบัผดิชอบในฐานะตวัแทนของประชาชน
ในการบรหิารทอ้งถิน่ในสถานการณท์ีย่งัไมอ่าจจัดให้มกีารเลอืกตัง้ได	้โดยก�าหนดใหส้มาชกิสภาทอ้งถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถิน่ทีบ่รหิารงานจนครบวาระและต้องพน้จากต�าแหนง่ใหค้งด�ารงอยูใ่นต�าแหนง่เพือ่ปฏิบัตหินา้ท่ี
ตอ่ไปจนกว่าคณะกรรมการการเลอืกต้ังจะมปีระกาศใหม้กีารเลอืกต้ังตามกฏหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชิก
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สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	(ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	1/2557	เรื่อง	การได้มาซึ่ง
สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่เปน็การชัว่คราว)	หลงัจากวนันัน้จวบจนถงึวนันี	้การเลอืกตัง้ในระดับ
ท้องถิ่นก็ได้หยุดชะงักมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

	 เนือ่งจากเทา่ทีผ่า่นมา	ยงัไมม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษอ์ยา่งเปน็ระบบเก่ียวกบัลกัษณะสภาพ
ของการเลือกต้ังในระดับท้องถิ่น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	สภาพการแข่งขันการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ิน	อีกท้ัง
ภาพพจน์ของการเมืองในระดับท้องถิ่นมักถูกมองในแง่ลบอยู่เสมอ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผูกขาดอ�านาจ
ของผู้มีอิทธิพลในระดับท้องถิ่น	การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยการปกครองท้องถ่ิน	ฯลฯ	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึง 
เหน็ว่า	การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจักษ์ของการเลอืกตัง้ทอ้งถ่ินภายหลังการกระจายอ�านาจจงึเปน็สิง่ทีส่�าคญั 
เปน็อยา่งยิง่	ทัง้น้ี	เพ่ือใหก้ารวเิคราะหก์ารเมอืงในระดับท้องถ่ินมพีืน้ฐานท่ีมาจากข้อมลูเชิงประจกัษ	์โดยผูว้จิยั
ไดเ้ก็บขอ้มลูผลการเลอืกต้ังผูบ้รหิารทอ้งถิน่	และน�าขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนั	โดยประมวล
ผลและวิเคราะหจ์ากจ�านวนผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ผูบ้รหิารท้องถ่ินท้ังหมด	และไดด้�าเนินการวเิคราะห์ช่วงหา่ง
ของคะแนนระหว่างผู้ที่ชนะการเลือกตั้งและผู้ที่ได้คะแนนในระดับรองลงมาในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	(จ�านวนทั้งสิ้น	6,808	แห่ง	ทั่วประเทศ)	ท�าให้ได้เห็นภาพโอกาส
ของผูส้มคัรทีเ่ปน็สตรทีีช่นะการเลอืกตัง้นัน้จะมากข้ึนหรอืน้อยลงอย่างไรในสถานการณท่ี์มผีูล้งสมคัรรบัเลอืกต้ัง 
ในจ�านวนที่ต่างกัน	นอกจากนี้	ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์สาเหตุของการจัดการเลือกตั้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี	
พ.ศ.2550-2557	ทั้งนี้	เพื่อจะแสดงให้เห็นว่า	สัดส่วนของสาเหตุในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินท่ี 
ไม่อยูใ่นกรณปีกติ	(ไมค่รบวาระ	4	ป)ี	มมีากขึน้หรอืนอ้ยลงเพยีงใดในช่วงเวลาดงักลา่ว	และไดท้�าการประมวล
ผลระดับของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้เห็นภาพของความตื่นตัวของประชาชนในหน่วย 
การปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงหลังการกระจายอ�านาจ

ตารางที่ 1.	แสดงจ�านวนและรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระหว่างปี	พ.ศ.2549-2560

วัน/เดือน/ปี กทม.
เมือง
พัทยา

อบจ.
เทศบาล

อบต. รวมทั้งสิ้น
นคร เมือง ต�าบล รวม

11 กนัยายน พ.ศ.2549
30 กนัยายน พ.ศ.2550
30 กนัยายน พ.ศ.2551
15 ธันวาคม พ.ศ.2552
7 ตุลาคม พ.ศ.2554
1 ธันวาคม พ.ศ.2557
1 ธันวาคม พ.ศ.2560

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

75
75
75
75
76
76
76

22
23
23
23
27
30
30

118
129
140
142
150
176
178

1,020
1,124
1,464
1,841
1,901
2,234
2,233

1,160
1,160
1,627
2,006
2,078
2,440
2,441

6,618
6,500
6,149
5,770
5,694
5,335
5,333

7,855
7,853
7,853
7,853
7,851
7,853
7,852

ที่มา:	ส�านักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

	 1.	เพ่ือศึกษาลักษณะสภาพของการแข่งขันในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นในประเทศไทยช่วง 
ภายหลังการกระจายอ�านาจ

	 2.	เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในกรณี
ที่ไม่ปกติ

	 3.		เพื่อศึกษาระดับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของประชาชนในช่วงหลังการกระจาย 
อ�านาจ

	 4.	เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขันการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น	 
เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นในประเทศไทย

ขอบเขตของงานวิจัย  

	 งานวิจัยช้ินนี้ศึกษาสภาพการแข่งขันของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น	
โดยอาศยัข้อมลูหลกัจากส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	โดยจะวเิคราะห์ขอ้มลูรายงานผลการเลอืกตัง้
ผู้บริหารท้องถิ่นสามประเภท	(องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล--ไม่รวม
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)	ที่เกิดขึ้นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557		

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

	 การศึกษานี้อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเลือกตั้งท้องถ่ินท่ัวประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี	 
พ.ศ.2555-2557	(ทั้งหมด	6,808	แห่ง)	และข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุท่ีจัดให้มีการเลือกตั้งของหน่วยการ 
ปกครองท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2550-2557	โดยอาศัยข้อมูลหลักจากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

นโยบายการกระจายอำานาจ

	 นโยบายการกระจายอ�านาจนั้นมีวัตถุประสงค์อยู่หลายประการด้วยกัน	ตลอดหลายทศวรรษ 
ทีผ่า่นมา	ประเทศตา่ง	ๆ 	ทัว่โลก	โดยเฉพาะในประเทศทีก่�าลงัพฒันา	ไดม้กีารน�านโยบายการกระจายอ�านาจ
ไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย	อย่างไรก็ตาม	ผลการด�าเนินนโยบายดังกล่าวในแต่ละประเทศก็มีผลกระทบ 
ที่แตกต่างกัน	บ้างเกิดปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินนโยบาย	บ้างก็เกิดผลกระทบที่ไม่ได้คาดหวัง	รวมทั้ง
นโยบายการกระจายอ�านาจก็มิได้ส่งผลในแง่บวกเสมอไป	(Manor,	1999:	13-25)	ส�าหรับประเทศไทยนั้น	
กระบวนการการกระจายอ�านาจในประเทศไทยได้ถูกน�าไปปฏบัิตอินัเป็นผลมาจากเจตนารมณข์องรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	ปี	พ.ศ.2540	โดยมีเป้าประสงค์หลัก	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 •	Democratization	from	the	grassroots:	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับ 
รากหญ้า	ทั้งนี้	เชื่อว่า	นโยบายการกระจายอ�านาจจะส่งผลท�าให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ของประชาชน
ในการบริหารท้องถิ่น	ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน	
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	 •		Local	autonomy:	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา	หน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทยมีความอ่อนแอท้ังทางด้านการบริหาร	 
ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและศักยภาพทางการคลัง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ปัญหาในการจัดเก็บ 
รายไดข้องทอ้งถิน่	เปน็ปญัหาเรือ้รังมาเปน็เวลายาวนาน	นโยบายการกระจายอ�านาจถูกคาดหวงัวา่จะบรรเทา
ปัญหาดังกล่าว	โดยการส่งเสริมให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศมีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น
	 •	Boost	local	political	participation:	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
บริหารงานท้องถิ่น	อันเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของการสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	ซึ่ง
เป็นรากฐานที่ส�าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชาติ	
	 •		Better	public	service	delivery:	เพื่อการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการสาธารณะในระดับ
ท้องถิ่น	ทั้งนี้	เชื่อว่า	การกระจายอ�านาจจะส่งผลให้การให้บริการสาธารณะในระดับท้องถ่ินมีคุณภาพและ
ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที	่เนือ่งจากประชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็	
กระบวนการทางการเมือง	และกระบวนการการบริหารของท้องถิ่นมากขึ้นนั่นเอง
	 •		Oversight:	เพื่อให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันภายในระบบการเมืองของหน่วยการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	การปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นถูกคาดหวังว่าจะส่งผล 
ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลอ�านาจกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ		
	 •		Accountability:	เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการถูกตรวจสอบของนักการเมืองท้องถิ่น	
สร้างกลไกความรับผิดรับชอบ	และส่งเสริมให้นักการเมืองมีความใส่ใจในความต้องการของประชาชนใน 
ท้องถิ่นมากขึ้น	(Cohen	&	Peterson,	1999:	1-3)

	 ในสว่นของเปา้ประสงคแ์รกของการกระจายอ�านาจและการปรบัโครงสรา้งทางการเมอืงของหนว่ย
การปกครองสว่นทอ้งถิน่	เพือ่สง่เสรมิการพฒันาประชาธปิไตยในระดบัรากหญา้ทีม่าจากฐานคตท่ีิวา่	นโยบาย
กระจายอ�านาจจะส่งผลท�าให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชนในการบริหารท้องถ่ิน	
เกดิการแขง่ขันกนัของผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังเพ่ือยกระดับของความสามารถในการถูกตรวจสอบของนกัการเมอืง
ท้องถิ่น	และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนนั้น	ยังไม่ปรากฏว่ามีการ
วเิคราะหข์อ้มูลในสว่นนีอ้ยา่งเป็นรปูธรรมในประเทศไทย	ดงันัน้	งานวจิยัชิน้นีจ้ะมุง่ศกึษาขอ้มลูเชงิประจกัษ์
เพื่อวิเคราะห์สภาพของการแข่งขันดังกล่าวในระดับท้องถิ่นนั่นเอง	

การเลือกตั้งท้องถิ่น (Local Elections)

	 การเลือกตั้ง	ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของระบอบประชาธิปไตยน้ัน	อาจมีได้หลายรูปแบบ
ด้วยกัน	Hague	และ	Harrop	(2004)	ได้อธิบายความหลากหลายของรูปแบบของการเลือกตั้งไว้	ดังต่อไปนี้

 ระบบคะแนนเสียงที่เหนือกว่า (Plurality และ Majority Systems)	คือระบบที่ผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง
จะได้ที่นั่งไปทั้งหมด	โดยระบบคะแนนเสียงที่เหนือกว่านี้จะมีสามรูปแบบคือ
	 1)		Plurality	หรอืทีเ่รยีกกนัวา่	first-past-the-post	ซึง่หมายความวา่	ผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูทีส่ดุในการ
เลอืกตัง้จะเป็นผูท้ีช่นะการเลอืกต้ัง	โดยไมจ่�าเปน็จะตอ้งไดค้ะแนนเสยีงเกนิกึง่หนึง่	วตัถุประสงค์หลกัของการ
ใชร้ะบบการเลอืกตัง้แบบนีค้อื	ความหวงัวา่จะไดร้ฐับาลทีม่เีสยีงขา้งมากในสภาทีม่าจากพรรคการเมอืงเดียว
มาบริหารประเทศ	ซึ่งจะพบเห็นได้มากในประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภาหรือ	Parliamentary	System	



12									วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

	 2)	ระบบคะแนนเสียงที่เหนือกว่าในรูปแบบท่ีสอง	จะเรียกว่า	ระบบเสียงข้างมาก	ซึ่งใช้ระบบ	
Plurality	เช่นกัน	แต่การที่ผู้แข่งขันจะชนะการเลือกตั้งได้นั้น	จะต้องได้รับคะแนนเกินก่ึงหนึ่งข้ึนไปเท่านั้น	
ดว้ยฐานคตทิีว่า่	ผูท้ีจ่ะเขา้ไปมอี�านาจทางการเมอืงจะตอ้งไดรั้บการยอมรบัจากคนมากกว่าครึง่หนึง่ในสงัคม
เท่านั้น	

	 3)		ระบบบัตรเลือกตั้งสองใบ	ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครคนใดชนะเสียงข้างมากในการแข่งขันรอบแรก	 
ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงที่สุดสองคนแรกจะผ่านกระบวนการการเลือกตั้งอีกครั้งที่เรียกว่า	run-off	ทั้งนี้	เพื่อ
ให้ได้ผู้สมัครที่มีเสียงข้างมากนั่นเอง

 ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน (Proportional Systems)	จริง	ๆ	แล้วระบบการเลือกตั้งแบบ
สัดส่วนนี้เพิ่งถูกน�ามาใช้ได้เมื่อไม่นานนักเมื่อเทียบกับระบบ	first-past-the-post	และระบบเสียงข้างมาก	
โดยถกูริเร่ิมขึน้ในประเทศในแถบยโุรปในชว่งปลายศตวรรษที	่19	ในปัจจบัุนนีร้ะบบการเลอืกตัง้แบบสดัสว่น 
ไดร้บัความนยิมมากกวา่ระบบ	first-past-the-post	และระบบเสยีงขา้งมาก	โดยระบบสดัสว่นนีต้ัง้อยูบ่นหลกั
ทีเ่ปน็การหาตวัแทนในระดบัพรรคการเมอืงมากกวา่ระดบัพืน้ที	่โดยพรรคการเมอืงควรจะไดร้บัจ�านวนเกา้อี้
ตามสัดส่วนของคะแนนเสียงที่พรรคนั้น	ๆ	ได้รับ	ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจะท�าให้พรรคการเมืองท่ีมี
ขนาดเลก็คอ่นขา้งเสยีเปรยีบพรรคการเมอืงขนาดใหญ	่นอกจากนี	้โอกาสทีจ่ะเกิดรฐับาลทีม่เีสยีงขา้งมากใน
สภาไดน้้อย	เพราะจ�านวนพรรคตา่ง	ๆ 	ทีร่บัสดัสว่นทีน่ัง่ในสภามีจ�านวนมากกวา่ระบบ	Plurality	และระบบ
เสียงข้างมาก	ดังนั้น	การเลือกตั้งแบบสัดส่วนจึงมีแนวโน้มที่จะท�าให้เกิดรัฐบาลผสม	

	 ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนสามารถถูกแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลัก	ๆ	คือ	1)	ระบบบัญชี
รายชื่อ	โดยประชาชนจะเลือกชุดของรายชื่อผู้ลงสมัครของแต่ละพรรค	จ�านวนเสียงท่ีแต่ละพรรคได้รับ 
จะเป็นตัวก�าหนดสัดส่วนของจ�านวนที่นั่งที่พรรคนั้น	ๆ	จะได้รับ	โดยจะพิจารณาไล่ไปตามล�าดับของผู้สมัคร
โดยทีป่ระชาชนไมม่สีทิธใินการเลอืกผูส้มคัรในบญัชรีายช่ือของพรรค	2)	ระบบ	Single	Transferable	Vote	
(STV)	โดยจะใชร้ะบบการเปดิรายชือ่	โดยระบบนีจ้ะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเลอืกพรรคพร้อมรายชือ่
ที่พรรคก�าหนดหรือสามารถเลือกผู้สมัครที่ตนต้องการได้จากรายชื่อเหล่านั้น	

 ระบบการเลือกตั้งแบบผสม (Mixed Systems)	เป็นการน�าระบบการเลือกตั้งแบบ	Plurality	
มาผสมกับระบบสัดส่วน	หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นระบบ	Hybrid	โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน�าจุดแข็งของแต่ละ
แบบมารวมกันไว้	การเลือกตั้งแบบผสมนี้จะใช้ความเป็นตัวแทนเชิงพื้นที่ของระบบ	Plurality	และความ
เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองของระบบสัดส่วน	(proportional	system)	นั่นเอง	สามารถแบ่งออกเป็น
สองประเภทย่อย	ๆ	คือระบบเสียงส่วนมากแบบผสม	(mixed	member	majoritarian--MMM)	และระบบ
สัดส่วนแบบผสม	(mixed	member	proportional--MMP)	หรือระบบเพิ่มเติม	(Additional	member	
system--AMS)	
	 1.		ระบบเสียงส่วนมากแบบผสม	คือระบบท่ีประชาชนจะมีสิทธิลงคะแนนสองส่วน	ส่วนแรกคือ	
คะแนนที่ลงให้กับผู้แทนแบบแบ่งเขต	และอีกคะแนนหนึ่งลงให้กับพรรคการเมืองในระบบรายชื่อ	โดยที่
จ�านวนทีน่ัง่ของทัง้สองประเภทจะไมม่คีวามเชือ่มโยงกนั	ตวัอยา่งของประเทศทีใ่ชร้ะบบนี	้เชน่	ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น	เป็นต้น
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	 2.	ระบบสัดส่วนแบบผสมหรือระบบเพิ่มเติม	มีเนื้อหาใกล้เคียงกับระบบเสียงส่วนมากแบบผสม	
เว้นแต่ว่า	ในระบบสัดส่วนแบบผสมนั้น	จะพิจารณาจ�านวนผู้ชนะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของแต่ละพรรค
ก่อน	แล้วจึงมาพิจารณาจ�านวนที่นั่งเพิ่มเติมตามสัดส่วนคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับจากระบบบัญชีรายชื่อ	
ตวัอยา่งของประเทศทีใ่ชร้ะบบนี	้เชน่	ประเทศเยอรมนัและประเทศอติาล	ีเปน็ตน้	(Hague	&	Harrop,	2004:	
148-150)

	 โดยระบบการเลอืกตัง้ในประเทศไทยทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ไดใ้ชร้ะบบการเลอืกตัง้แบบ	
plurality/first-past-the-post	มาโดยตลอด	อย่างไรก็ตาม	รัฐธรรมนูญฉบับปี	พ.ศ.2540	ก็ได้น�าระบบการ
เลือกตั้งแบบสัดส่วนมาผสมผสานกับระบบ	Plurality	ในการเลือกตั้งระดับชาติ		

ระบบโครงสร้างการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

	 ในชว่งกอ่นทีจ่ะมกีารกระจายอ�านาจ	ระบบการเลอืกตัง้ท้องถ่ินในประเทศไทยจะมลีกัษณะเป็นการ
เลือกตั้งทางอ้อม	โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งจะเป็นผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง	กล่าวคือ	ผู้ท่ีมีสิทธ์ิ 
เลือกต้ังในแต่ละหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินจะลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปนั่งอยู่ในสภา 
ท้องถิ่น	 (ฝ่ายนิติบัญญัติ)	 โดยตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดนี้จะเป็นผู้ที่จะไปเลือกกลุ่มผู้บริหาร 
ท้องถิ่นต่อไป	ซึ่งสามารถเปรียบได้กับระบบรัฐสภาในระดับชาตินั่นเอง	อย่างไรก็ตาม	ระบบการเลือกตั้งแบบ
นี้ส่งผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความอ่อนแอ	(โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทย)	ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมักจะ
ถูกเลื่อยขาเก้าอี้โดยสภาท้องถิ่นอยู่เสมอ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เมื่อเกิดการจัดสรรผลประโยชน์ไม่ลงตัวกัน
ในสภาท้องถิ่น	ดังน้ัน	การหมุนเวียนเปลี่ยนต�าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ินจึงมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในช่วงก่อนการ 
กระจายอ�านาจ	ผูบ้รหิารทอ้งถิน่มกัจะด�ารงต�าแหนง่ไมค่รบวาระ	4	ป	ีโดยลกัษณะเชน่นีก้เ็กดิขึน้ในระดบัชาติ
เช่นเดียวกันที่ในช่วงก่อนการปฏิรูปการเมืองปี	พ.ศ.2540	ท่ีไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
ทีด่�ารงต�าแหน่งครบวาระ	4	ป	ีซึง่ลกัษณะของความไมม่เีสถียรภาพของฝา่ยบรหิารนีเ้ป็นเหตใุหมี้ความพยายาม
ในการทีจ่ะสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กฝ่า่ยบรหิาร	(strong	executive/strong	mayor	system)	ในรฐัธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	ป	ีพ.ศ.2540	ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่	โดยในระดบัชาตนิัน้	ไดม้กีารก�าหนด
กติกาหลาย	ๆ	ประการ	ที่ส่งผลท�าให้อ�านาจของนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าพรรครัฐบาล	มีอ�านาจที่เข้มแข็ง	 
ฝ่ายนิติบัญญัติ	ซึ่งรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	ไม่มีอ�านาจต่อรองมากนัก	ตัวอย่าง
เชน่	การก�าหนดระยะเวลาของความเปน็สมาชกิพรรคการเมอืง	(ไมน่อ้ยกวา่	90	วนั)	กอ่นทีจ่ะมสีทิธิล์งสมคัร
รับเลือกตั้ง	ทั้งนี้	มีเจตนารมณ์เพื่อไม่ให้เกิดการย้ายพรรคการเมือง	อย่างไรก็ตาม	ก็ได้ส่งผลให้สมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรของแต่ละพรรค	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	พรรครฐับาล	ไมต่อ้งการสรา้งความขดัแยง้กบันายกรฐัมนตร	ี 
อันน�าไปสู่การเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า	“เผด็จการรัฐสภา”	นั่นเอง	(Mahakanjana,	2016:	498-502)



14									วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

ภาพที่ 1.	แสดงโครงสร้างการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในช่วงก่อนการกระจายอ�านาจ

	 ในส่วนของรปูแบบและโครงสรา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของไทยนัน้ไดม้กีารเปลีย่นแปลง
อยูห่ลายครัง้	แตส่าระส�าคัญกไ็มไ่ด้เปลีย่นไปมากนกั	จนกระท่ังมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย	พ.ศ.2540	ที่ได้มีการบัญญัติเร่ืองของการปกครองท้องถ่ินไว้ในมาตรา	78	และในหมวดท่ี	9	ตั้งแต่
มาตรา	282-290	โดยทั้ง	9	มาตราของหมวด	9	นี้	มีมาตราหนึ่งคือ	มาตรา	285	ท่ีเปิดช่องให้ฝ่ายบริหาร
มีที่มาได้	2	ทางคือ	อาจมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	หรือจะมาจากความเห็นชอบของสภา 
ท้องถิ่นหรือเป็นการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นทางอ้อมของประชาชนก็ได้	มิใช่เพียงรูปแบบสภา-ผู้บริหาร 
ทอ้งถิน่	ไดเ้พยีงรูปแบบเดียวเทา่น้ัน	อยา่งไรก็ตาม	หลงัจากนัน้	กไ็ดม้กีารปรบัปรงุกฎหมายการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
อกีครัง้	โดยก�าหนดใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ทกุแห่งมโีครงสรา้งแบบเดยีวกนัทัง้หมดคอื	ผูบ้รหิารทอ้งถิน่
มาจากการเลอืกตัง้โดยตรง	ทัง้นี	้เพือ่ใหฝ้า่ยบรหิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เขม้แขง็และมเีสถยีรภาพ 
มากขึ้น	(Mahakanjana,	2014:	14-16)
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ภาพที่ 2.	แสดงโครงสร้างการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในช่วงหลังการกระจายอ�านาจ

	 กล่าวโดยสรุป	รัฐธรรมนูญฉบับปี	พ.ศ.2540	ได้ส่งผลให้เกิดการตราพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.2545	ที่ได้วางหลักเกณฑ์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นด้วยวิธี
การเลือกตั้งโดยตรงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกประเภท	และในเวลาต่อมาก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติฉบับนี้อีกครั้งในปี	พ.ศ.2546	และในช่วงเดือนธันวาคม	พ.ศ.2546	ก็ได้มีการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติที่ส�าคัญต่อการเลือกต้ังท้องถ่ิน	ได้แก่	พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	(ฉบับที่	3) 
พ.ศ.2546	พระราชบัญญัติเทศบาล	(ฉบับที่	12)	พ.ศ.2546	และพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ
บรหิารสว่นต�าบล	(ฉบบัที	่5)	พ.ศ.2546	โดยพระราชบัญญตัท้ัิงสามฉบับนี	้ไดส่้งผลให้เกดิการเลอืกตัง้ผูบ้รหิาร 
ทอ้งถิน่โดยตรงทัว่ทัง้ประเทศเปน็ครัง้แรก	อยา่งไรกต็าม	ภายหลงัจากการรฐัประหารในวนัที	่22	พฤษภาคม	
พ.ศ.2557	โดย	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	(คสช.)	ได้อาศัย
อ�านาจตามมาตรา	44	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พ.ศ.2557	ออกประกาศหวัหนา้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่	85/2557	ลงวันที่	10	กรกฎาคม	พ.ศ.2557	เรื่อง	การได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว	ซึ่งมีผลท�าให้การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นทุกประเภทถูกระงับ
จนกระทั่งถึงทุกวันนี้	
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ผลการศึกษา

	 งานวิจัยชิ้นนี้ได้ท�าการประมวลผลการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นของหน่วยการปกครองส่วน 
ทอ้งถิน่ระหวา่งปี	พ.ศ.2555-2557	และได้ท�าการประมวลขอ้มลูสาเหตขุองการจดัการเลอืกต้ังระหว่างป	ีพ.ศ. 
2550-2557	โดยในส่วนของผลการศกึษานีมี้โครงสรา้งการรายงานผลการวิเคราะหข้์อมลูสว่นตา่ง	ๆ 	ดงัตอ่ไปนี	้
	 -	วิเคราะหข้์อมลูจ�านวนของผูล้งสมคัรแขง่ขันในการเลอืกตัง้เพือ่ด�ารงต�าแหนง่ผูบ้รหิารท้องถ่ิน	โดย
จ�าแนกตามปี	(พ.ศ.2555-2557)	ประเภทของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น	จ�าแนกตามภาค	และจ�าแนก
ตามเพศของผู้ทีช่นะการเลอืกตัง้	ทัง้นี	้เพือ่ใหเ้หน็ภาพของการแขง่ขนัในมติติา่ง	ๆ 	โดยการประมวลขอ้มลูนัน้
จะพิจารณาจากจ�านวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของทุกหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นในปีน้ัน	ๆ	และน�าข้อมูลจ�านวนผู้ที่ลงสมัครนั้นมาจ�าแนกตามประเภทของหน่วยการปกครองส่วน
ท้องถิ่น	ภาค	และเพศของผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง
	 -	วิเคราะห์ข้อมูลความเข้มข้นสูสีของการแข่งขันเลือกตั้งเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น	โดยใน
ส่วนน้ี	ผู้วิจัยวิเคราะห์จากช่วงความห่างระหว่างจ�านวนคะแนนเสียงท่ีผู้ท่ีชนะการเลือกต้ังได้รับ	เทียบกับ
คะแนนเสียงท่ีผู้ที่แพ้การเลือกตั้งในล�าดับถัดไปได้รับ	(โดยค�านวนความต่างของคะแนนของผู้ชนะและผู้แพ้
ออกมาเป็นค่าร้อยละของคะแนนที่ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งได้รับ)	โดยข้อมูลร้อยละของความต่างของคะแนน
เสียงของทุก	ๆ	หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจะถูกน�ามาบวกรวมกัน	แล้วหารด้วยจ�านวน
หนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถิน่แตล่ะประเภทนัน้	ๆ 	นอกจากนี	้ไดจ้�าแนกขอ้มลูดงักลา่วตามเพศของผูท้ีช่นะ
การเลอืกตัง้	และรายภาค	(รายละเอยีดผลของการค�านวณจะถกูอธบิายไวใ้นภาคผนวกที	่2	-	ภาคผนวกที	่5)
	 -	ในสว่นของขอ้มลูสาเหตทุีจ่ดัให้มกีารเลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่นัน้	ผูว้จิยัไดป้ระมวลขอ้มลูสาเหตทุี่
มีการจัดการเลือกตั้งของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่จัดการเลือกตั้งในปี	พ.ศ.2550-2557	ทั้งนี้	
เพือ่ทีจ่ะพจิารณาวา่	หน่วยการปกครองสว่นทอ้งถ่ินทีจ่ดัใหม้กีารเลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีม่เีหตผุลนอกเหนอื
จากกรณปีกติ	(เชน่	เนือ่งจากผูบ้รหิารเดิมครบวาระ	หรอืเกดิการยกฐานะจากประเภทของหนว่ยการปกครอง
ท้องถิ่นเดิมขึ้นเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่สูงขึ้นไป	เป็นต้น)	มีมากหรือน้อยเพียงใด
	 -	วิเคราะห์ข้อมูลของการไปใช้สิทธิ์เลือกต้ังของประชาชนในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินประเภท
ต่าง	ๆ	ระหว่างปี	พ.ศ.2551-2556	ทั้งนี้	เพื่อที่จะได้เห็นแนวโน้มของความตื่นตัวของประชาชนในท้องถ่ิน 
ที่มีต่อการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น

 จำานวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำารงตำาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ.2555–2557
	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	นับต้ังแต่การด�าเนินนโยบายการกระจายอ�านาจเป็นต้นมา	ได้มีการ
วพิากษว์จิารณแ์ละตัง้ขอ้สงัเกตกนัอยา่งกวา้งขวางวา่	การใหอ้�านาจทีเ่ขม้แขง็ขึน้แกผู่บ้รหิารทอ้งถิน่ผา่นการ
วางระบบการเลือกตั้งแบบ	Strong	Mayor	นั้น	จะเป็นการเพิ่มแนวโน้มที่จะท�าให้เกิดผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
เขา้มาผกูขาดอ�านาจและกมุต�าแหนง่ผูบ้ริหารท้องถิน่เปน็ระยะเวลายาวนานไดม้ากขึน้	และอาจจะท�าใหก้าร
แข่งขันในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นมีลักษณะของการผูกขาดอ�านาจมากยิ่งขึ้น	(กล่าวคือ	มักจะไม่มีคู่แข่ง
ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง	หรือหากในกรณีที่มีคู่แข่ง	ก็อาจจะไม่เกิดการแข่งขันกันอย่างแท้จริง)	นอกจากนี้	
ยังได้มีการปลดล็อคการจ�ากัดจ�านวนวาระของผู้บริหารท้องถิ่น	(ที่แต่เดิมถูกก�าหนดไว้ว่า	ผู้บริหารท้องถิ่น
จะอยู่ในต�าแหน่งได้ไม่เกิน	2	วาระติดต่อกัน)	ให้สามารถด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องได้โดยไม่จ�ากัด	อย่างไรก็ตาม	
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เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	พ.ศ.2560	ที่ผ่านมา	กระทรวงมหาดไทยได้จัดท�าความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง	6	ฉบับ	ส่งไปยังส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ทั้งนี้	เพื่อจัด
เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	โดยหนึ่งในข้อเสนอน้ันคือ	การเสนอให้กลับไปจ�ากัดวาระ
การด�ารงต�าแหนง่ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทกุรปูแบบเช่นเดมิ	โดยไมใ่หด้�ารงต�าแหนง่เกิน	2	วาระตดิตอ่กนั	ทัง้นี	้
เพื่อป้องกันการผูกขาดและสร้างฐานอ�านาจในต�าแหน่งนั่นเอง	(Chuwaree,	2017)	

ภาพที่ 3.	แสดงจ�านวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	โดยแสดงเป็นค่าร้อยละ

ที่มา:	ประมวลผลจากข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	จากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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	 หากพจิารณาขอ้มลูในภาพที	่3	จะเหน็ได้วา่	จ�านวนผูล้งสมคัรรบัเลือกตัง้เพือ่ด�ารงต�าแหนง่ผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นในปี	พ.ศ.2555-2557	มีความหลากหลาย	โดยในปี	พ.ศ.2555	หน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี 
ผูล้งสมคัรเพียงคนเดยีว	(ไมม่คีูแ่ขง่)	มสีดัสว่นอยูท่ี	่22.8%		และหนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ผีูล้งสมคัร
แขง่ขนักนัสองคนมีสดัสว่นอยูถ่งึ	46.7%	สดัสว่นของหนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่จี�านวนผูล้งสมคัรรบั
เลือกตั้ง	3	4	5	6	และ	7	คน	อยู่ที่	22%	1.6%	1.6%	4%	และ	0.2%	ตามล�าดับ	ซึ่งจะเห็นได้ว่า	การเลือกตั้ง
ป	ีพ.ศ.2555	มสีดัสว่นของหนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ผีูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้สองคนขึน้ไปอยูถ่งึ	76.1%	
และขอ้มลูเปน็ลกัษณะเดียวกนัในการเลอืกต้ังป	ีพ.ศ.2556	ทีม่สัีดสว่นของหนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถ่ินทีม่ี
ผู้ลงสมัครเพียงคนเดียวหรือไม่มีคู่แข่งลดลงเหลือเพียง	13.5%	เท่านั้น	โดยลดลงจากปี	พ.ศ.2555	ถึง	9.3%	
และที่น่าสนใจคือ	สัดส่วนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ลงสมัครจ�านวนสองคนได้เพิ่มขึ้นมาอยู่
ที่	53.4%	และสัดส่วนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ�านวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง	3	4	และ	5	คน	 
อยูท่ี	่25.3%	6.3%	1.2%	ตามล�าดบั	ขอ้มลูการเลอืกตัง้	ในป	ีพ.ศ.2556	จงึแสดงภาพครา่ว	ๆ 	ใหเ้หน็วา่	การ
เลอืกต้ังผูบ้รหิารท้องถิน่มกีารแขง่ขนักันมากขึน้	โดยจะเหน็ไดว้า่	สดัสว่นของหนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถิน่
ทีม่ผู้ีลงสมคัรรบัเลอืกตัง้สองคนขึน้ไปมอียูถ่งึ	86.5%	และเมือ่พจิารณาข้อมลูจ�านวนผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ใน
ปี	พ.ศ.2557	จะเห็นจ�านวนสัดส่วนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแข่งขันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็มี
สัดส่วนใกล้เคียงกับปี	พ.ศ.2556	คือ	86.3%

 จำานวนผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้เพือ่ดำารงตำาแหนง่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ จำาแนกตามประเภทของหนว่ย
การปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ.2555–2557

	 ในส่วนน้ี	ผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ิน	โดยการนับจ�านวนผู้ลงสมัคร 
รับเลือกตั้งเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น	แยกตามประเภทของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น	ระหว่าง
ปี	พ.ศ.2555-2557	ผลปรากฏตามข้อมูลในตารางที่	2	 (ส�าหรับรายละเอียดเป็นกราฟเส้น	โปรดดูใน 
ภาคผนวกที่	1)
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ตารางท่ี 2.	แสดงจ�านวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น	จ�าแนกตามประเภทของ
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น	ระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557

ที่มา:	ประมวลผลจากข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	จากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 



20									วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

	 หากพิจารณาข้อมูลที่ปรากฏในตารางท่ี	2	จะพบว่า	เมื่อจ�าแนกข้อมูลตามประเภทของหน่วย 
การปกครองสว่นทอ้งถิน่	สดัสว่นของจ�านวนหนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถ่ินทีม่ผีูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นแบบที่มีคู่แข่งและไม่มีคู่แข่งจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร

	 ส�าหรับเทศบาลต�าบล	เมือ่พจิารณาขอ้มลูการเลอืกตัง้ท้ังสามปี	จะเหน็ไดว่้า	ในปี	พ.ศ.2555	สดัสว่น
ของเทศบาลต�าบลทีม่ผู้ีลงสมคัรรบัเลอืกต้ังผูบ้รหิารท้องถ่ินอยูท่ี่	25.2%	อยา่งไรก็ตาม	สดัส่วนนีไ้ดล้ดลงเหลือ	
16.9%	และ	13.9%	ในปี	พ.ศ.2556	และ	2557	ตามล�าดับ	และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของเทศบาลต�าบล 
ที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจ�านวนสองคน	จะเห็นได้ว่า	ในปี	พ.ศ.2555	มีสัดส่วนอยู่ที่	46.2%	และเพิ่มขึ้นเป็น	
51.36%	และ	59.7%	ในป	ีพ.ศ.2556	และ	พ.ศ.2557	ตามล�าดบั	โดยมสีดัสว่นเฉลีย่สามปอียูท่ี	่51.1%	และ	
23%	มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง	3	คน	โดยจะเห็นได้ว่า	มีสัดส่วนของเทศบาลต�าบลเฉลี่ยสามปีเพียง	19.7%	 
ที่มีผู้ลงสมัครเพียงคนเดียวหรือไม่มีคู่แข่ง	ส�าหรับข้อมูลของเทศบาลเมืองก็เป็นไปในทางเดียวกัน	กล่าวคือ	
ในบรรดาเทศบาลเมืองทั้งหมดที่จัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	เทศบาล
เมืองร้อยละ	33.8	มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งขันชิงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นจ�านวน	2	คน	และร้อยละ	27.5	
มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งขันกันจ�านวน	3	คน	ส่วนของเทศบาลเมืองที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว 
มีทั้งหมด	22.5%	ซึ่งจะเป็นสัดส่วนที่มากกว่าเทศบาลต�าบล	เมื่อพิจารณาข้อมูลของเทศบาลนครพบว่า	
สัดส่วนของเทศบาลนครที่มีการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	ที่มีผู้ลงสมัคร
รบัเลอืกตัง้เพยีงคนเดยีวหรอืไมม่คีูแ่ขง่	คดิเปน็รอ้ยละ	30.4	รองลงมาคอื	เทศบาลนคร	ทีม่ผีูล้งสมคัรแขง่ขนั
กัน	2	และ	3	คน	ในสัดส่วนที่เท่า	ๆ	กันคือ	ร้อยละ	21.7	ส่วนข้อมูลในส่วนขององค์การบริหารส่วนต�าบล
นั้น	จะมีลักษณะใกล้เคียงกับเทศบาลต�าบล	โดยจะเห็นได้ว่า	สัดส่วนขององค์การบริหารส่วนต�าบลที่มี 
ผู้สมัครเพียงคนเดียวโดยเฉลี่ยสามปีอยู่ที่	16.3%	(เทศบาลต�าบลมีสัดส่วนอยู่ที่	19.7%)	และสัดส่วนของ
องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลทีม่ผีูล้งสมคัรรบัเลอืกต้ังสองคนอยู่ถึง	51.9%	(เทศบาลต�าบลมสีดัสว่นอยูท่ี่	51.1%)	
ทั้งนี้	อาจเป็นไปได้ว่า	เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต�าบลและเทศบาลต�าบลนั้นมีลักษณะพื้นฐานด้านพื้นที่
และประชากรที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน	และเมื่อพิจารณาข้อมูลในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึง
มีอาณาเขตครอบคลุมท่ัวท้ังจังหวัด	จะเห็นได้ว่า	ข้อมูลเฉลี่ยสามปีมีแนวโน้มที่จะมีการแข่งขันกันระหว่าง 
ผูล้งสมคัรรบัเลอืกต้ังนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดัมากกวา่ทีจ่ะไมม่กีารแขง่ขนั	กลา่วคอื	มอีงคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดที่มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	ร้อยละ	54.2	ที่มีการแข่งขัน
ระหว่างผู้สมัครสองหรือสามคน	มีเพียง	16.9%	เท่านั้นที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว

	 กล่าวโดยสรุป	จะเห็นได้ว่า	พื้นที่ที่มีสัดส่วนของการมีผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังจ�านวนสองคนข้ึนไป 
มากที่สุด	หรือกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีทางเลือกให้แก่ประชาชน	คือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	เทศบาล
ต�าบล	และองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีเปอร์เซ็นต์ของการผูกขาดการเลือกตั้งคือ	พื้นท่ีของ
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร	อย่างไรก็ตาม	เป็นท่ีน่าสังเกตว่า	การผูกขาดการเลือกตั้งมีแนวโน้มท่ีลดลง 
ในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท
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 ร้อยละของจำานวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำารงตำาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น จำาแนกตามภาค 
ระหว่างปี พ.ศ.2555-2557

ภาพที่ 4.	แสดงค่าร้อยละของจ�านวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น	จ�าแนกตามภาค	ระหว่าง 
ปี	พ.ศ.2555-2557
ที่มา:	ประมวลผลจากข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	จากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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	 เมื่อพิจารณาข้อมูลสัดส่วนของจ�านวนหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อ
ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นในจ�านวนที่ต่างกันโดยจ�าแนกเป็นรายภาคแล้วจะเห็นได้ว่ามีความน่าสนใจ	 
ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินในปี	พ.ศ.2555	หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง	ภาคตะวันตก	 
และภาคตะวันออก	มีสัดส่วนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพียงคนเดียว	หรือมีการผูกขาดการเลือกต้ังมากที่สุดคือ	34.6%	30.3%	และ	26.8%	ตามล�าดับ	 
เมือ่พจิารณาขอ้มลูพืน้ทีท่ีม่ผีูส้มัครแขง่ขนัจ�านวนสองคน	จะเหน็ไดว้า่	ภาคใต้มสีดัสว่นของหนว่ยการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่สงูสดุคือ	62.3%	รองลงมาคอื	ภาคตะวนัออก	(49.1%)	ภาคเหนอื	(47%)	ภาคตะวนัตก	(44.4%)	 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	(43%)	และภาคกลาง	(41.1%)	ตามล�าดบั	ขอ้มลูในป	ีพ.ศ.2556	และ	พ.ศ.2557	กป็รากฏ 
ในลกัษณะเดยีวกนั	กลา่วคอื	หนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาคตะวนัออก	(29%	และ	33.3%)	ภาคกลาง	
(21.8%	และ	23.3%)	และภาคตะวันตก	(21.1%	และ	25%)	จะเป็นภาคที่มีสัดส่วนของหน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียวโดยไม่มีผู้ลงแข่งมากที่สุดจากทั้งหมด	6	ภาค

	 นอกจากนี้	ยังมีส่วนที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ	หากพิจารณาข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
ทัง้สามปขีองแต่ละภาค	จะเห็นได้วา่	ภาคใต้	ภาคเหนอื	และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	จะมสีดัสว่นของหนว่ย
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจ�านวนสองคนข้ึนไปมากท่ีสุด	กล่าวคือ	ในปี	พ.ศ.2555	 
ภาคเหนือมีสัดส่วนถึง	90.6%	ภาคใต้มีสัดส่วน	84.1%	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วน	81%	 
ในป	ีพ.ศ.2556	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมสีดัสว่น	92.9%	ภาคเหนอืมีสดัสว่น	92.8%	และภาคใตม้สีดัสว่น	
81.7%	และในปี	พ.ศ.2557	ภาคใต้มีสัดส่วน	91.8%	ภาคเหนือมีสัดส่วน	89.4%	และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือมีสัดส่วน	89.1%

	 ดังนั้น	จึงสรุปจากข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	ทั่วประเทศได้ว่า	
ภาคเหนือ	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	และภาคใต	้มสีดัสว่นของหนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีมี่การแขง่ขนั
กนัในการชงิต�าแหน่งผูบ้ริหารทอ้งถิน่มากทีส่ดุ	ในขณะทีภ่าคกลาง	ภาคตะวนัออก	และภาคตะวนัตก	มสีดัส่วน
ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการผูกขาดการเลือกตั้งมากท่ีสุด	อย่างไรก็ตาม	ข้อมูลการเลือกตั้ง 
ทั้งสามปีก็ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า	สัดส่วนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นจ�านวนสองคนเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในทุก	ๆ	ภาค	

 ข้อมูลผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นหญิงและชายที่ชนะการเลือกตั้ง จำาแนกตาม
จำานวนคู่แข่ง
	 ผลการศกึษาในสว่นนีแ้สดงใหเ้หน็ถงึจ�านวนและรอ้ยละของผูท้ีช่นะการเลอืกตัง้ท่ีเปน็เพศหญงิและ
เพศชายในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในจ�านวนที่แตกต่างกัน	ตั้งแต่หน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว	(ไม่มีคู่แข่ง)	ไปจนกระทั่งที่มีผู้สมัครลงแข่งขันถึง	7	คน	ผลการ
ประมวลข้อมูลปรากฏดังตารางที่	3	
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ตารางที่ 3.	จ�านวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและจ�านวนผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง
จ�าแนกตามเพศ

ที่มา:	ประมวลผลจากข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	จากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		

หมายเหตุ:			1.	ไม่ได้รับเลือกตั้ง	จ�านวน	10	คน

	 		2.	ไม่ได้รับเลือกตั้ง	จ�านวน	6	คน

	 		3.	ไม่ได้รับเลือกตั้ง	จ�านวน	5	คน

 เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่	3	จะเห็นได้ว่า	ในปี	พ.ศ.2555	2556	และ	2557	ในหน่วย
การปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ผีูล้งสมคัรเพียงคนเดยีว	ผูส้มัครท่ีเป็นเพศหญงิมีสดัสว่นชนะการเลอืกตัง้ผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นอยู่ที่	9.78%	6.68%	และ	7.53%	เมื่อเทียบกับเพศชายที่ชนะการเลือกตั้งถึง	90.22%	86.85%	 
และ	92.47%	และเมื่อพิจารณาข้อมูลผลการเลือกตั้งของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้สมัคร 
สองคน	ปรากฏว่า	สัดส่วนของผู้ที่ชนะการเลือกตั้งที่เป็นเพศหญิงลดลงเหลือเพียง	6.46%	6.36%	และ	
7.09%	อย่างไรก็ตาม	ในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้สมัคร	3	คน	ผู้สมัครเพศหญิงมีสัดส่วนของการ
ชนะการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็น	7.05%	ในปี	พ.ศ.2555	และลดลงเล็กน้อยในปี	พ.ศ.2556	คือ	6.22%	และ
เพ่ิมขึ้นอีกครั้งในปี	พ.ศ.2557	คือ	8.24%		และมีสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนอีกในหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
มีผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง	4	คน	ของการเลือกตั้งทั้งสามปี	คือสัดส่วนผู้ชนะการเลือกตั้งท่ีเป็นหญิงเพิ่มขึ้น
เป็น	9.84%	9.83%	และ	23.81%	ในปี	พ.ศ.2555	2556	และ	2557	ตามล�าดับ	อย่างไรก็ตาม	สัดส่วนที่ 
ผู้สมัครผู้หญิงจะได้รับชัยชนะได้ลดลงเมื่อมีผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้ง	5	คน	ในปี	พ.ศ.2555	และ	2556	โดย
เหลือสัดส่วนเพียง	5.56%	และ	5.56%	เท่านั้น	(แต่เพิ่มขึ้นในปี	พ.ศ.2557	ซึ่งมีหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
ทีม่ผีูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้	5	คน	เพยีงแค	่5	แหง่)	และเปน็ทีน่า่สนใจวา่	เมือ่พจิารณาข้อมลูหนว่ยการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง	6	คน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2555-2557	ปรากฏว่า	ไม่มีผู้สมัครท่ีเป็นเพศหญิง 
ที่ชนะการเลือกตั้งเลยแม้แต่คนเดียว
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	 ดังน้ัน	เมื่อพิจารณาข้อมูลสัดส่วนของผู้ที่ชนะการเลือกตั้งที่เป็นเพศชายและเพศหญิงในปี	พ.ศ.
2555-2557	ท�าให้พอสรุปได้ว่า	เพศหญิงจะมีสัดส่วนของการชนะการเลือกตั้งในกรณีท่ีไม่มีคู่แข่งสูงกว่าใน
กรณีที่จะต้องแข่งกับผู้สมัครอีกคนหนึ่ง	(หรือในกรณีท่ีมีผู้ลงสมัครสองคน)	อย่างไรก็ตาม	เมื่อมีผู้สมัครเพิ่ม
ขึ้นเป็น	3	และ	4	คน	สัดส่วนของผู้สมัครที่เป็นเพศหญิงที่ชนะการเลือกตั้งมีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	อย่างไร
ก็ตาม	เมื่อมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง	5	คน	สัดส่วนของเพศหญิงที่ชนะการเลือกตั้งได้ลดลง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 
ในปี	พ.ศ.2555	และ	พ.ศ.2556	และเมื่อมีผู้สมัครแข่งขัน	6	หรือ	7	คน	เพศหญิงแทบจะไม่ชนะการเลือกตั้ง
เลย	(ยกเวน้ในป	ีพ.ศ.2556)	ผลการประมวลขอ้มลูในสว่นนีท้�าใหเ้ราไดท้ราบครา่ว	ๆ 	วา่	ผูห้ญิงอาจจะมโีอกาส
ในการชนะการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น	หากแข่งขันในสถานการณ์ที่มีผู้ลงสมัครเพียงคนเดียว	 
ผู้สมัครสามคน	และสี่คนนั่นเอง

	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อพิจารณาข้อมูลในส่วนของสัดส่วนของจ�านวนผู้ลงสมัครในแต่ละเพศเทียบกับ
สัดส่วนที่เพศนั้น	ๆ	ชนะการแข่งขัน	(ในกรณีที่มีผู้แข่งขันสองคนข้ึนไป)	ปรากฏว่า	ในกรณีท่ีมีผู้ลงสมัคร 
สองคน	สัดส่วนของผู้สมัครเพศชายที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้สมัครเพศชายท้ังหมดอยู่ท่ี	
50.29%	50.89%	และ	48.35%	และสัดส่วนของเพศหญิงอยู่ท่ี	44.68%	39.93%	และ	51.85%	ในปี	
พ.ศ.2555	2556	และ	2557	ตามล�าดับ	ในกรณีที่มีผู้ลงสมัคร	3	คน	สัดส่วนของผู้สมัครเพศชายที่ชนะการ 
เลือกตั้งเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้สมัครเพศชายทั้งหมดอยู่ที่	33.96%	33.81%	และ	31.71%	และสัดส่วน
ของเพศหญิงอยู่ที่	27.44%	28.09%	และ	31.11%	ในปี	พ.ศ.2555	2556	และ	2557	ตามล�าดับ	ในกรณี 
ทีม่ผีูล้งสมคัร	4	คน	สดัสว่นของผูส้มคัรเพศชายทีช่นะการเลอืกตัง้เมือ่เทยีบกบัจ�านวนผูส้มคัรเพศชายทัง้หมด
อยู่ที่	25.59%	30.26%	และ	18.18%	และสัดส่วนของเพศหญิงอยู่ท่ี	26.03%	30.26%	และ	31.25%	 
ในปี	พ.ศ.2555	2556	และ	2557	ตามล�าดับ

	 จะเห็นได้ว่า	สัดส่วนของผู้สมัครเพศชายที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้ที่ลงสมัครที่
เป็นเพศชายทั้งหมดนั้นมีความแตกต่างกันกับสัดส่วนของข้อมูลเพศหญิงอยู่พอสมควรเมื่อพิจารณาข้อมูล 
ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจ�านวนสองคน	(ชาย	50.29%	และหญิง	44.68%	
ในปี	พ.ศ.2555;	ชาย	50.89%	และหญิง	39.93%	ในปี	พ.ศ.2556)	ยกเว้นในปี	พ.ศ.2557	ท่ีสัดส่วนของ 
เพศหญงิจะสงูกวา่เพศชายอยูเ่ลก็นอ้ย	(ชาย	48.35%	และหญงิ	51.85%)	อยา่งไรกต็าม	เมือ่พจิารณาขอ้มลู
รวมเฉลีย่สามปใีนสว่นของหนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถ่ินทีม่ผีูส้มคัรสองคน	จะเหน็ไดว้า่	เพศชาย	(50.36%)	
มีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งมากกว่าเพศหญิง	(42.91%)

	 เมื่อพิจารณาข้อมูลของหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้ลงสมัครสามคน	จะเห็นได้ว่า	ความ 
แตกต่างของโอกาสระหวา่งผู้สมคัรเพศหญงิและผูส้มคัรเพศชายที่จะชนะการเลือกตั้งนั้นไดล้ดลงพอสมควร	
กล่าวคือ	ในปี	พ.ศ.2555	ผู้สมัครเพศชายมีสัดส่วนที่ชนะการเลือกตั้งอยู่ที่	33.96%	ในขณะที่เพศหญิง 
มีสัดส่วนอยู่ที่	27.44%	ส่วนในปี	พ.ศ.2556	ผู้สมัครเพศชายมีสัดส่วนที่ชนะการเลือกตั้งอยู่ที่	33.81%	 
ในขณะที่เพศหญิงมีสัดส่วนอยู่ที่	28.09%	และมีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งเท่า	ๆ	กันในปี	พ.ศ.2557	โดย 
ผู้สมัครเพศชายมีสัดส่วนที่ชนะการเลือกตั้งอยู่ที่	31.71%	ในขณะที่เพศหญิงมีสัดส่วนอยู่ที่	31.11%
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	 และเมื่อพิจารณาข้อมูลของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ลงสมัครสี่คนแล้ว	ยิ่งจะเห็นได้
ว่า	แทบจะไม่มีความแตกต่างของโอกาสระหว่างผู้สมัครเพศหญิงและผู้สมัครเพศชายท่ีจะชนะการเลือกตั้ง	
โดยในปี	พ.ศ.2555	ผู้สมัครเพศชายมีสัดส่วนที่ชนะการเลือกตั้งอยู่ที่	25.59%	ในขณะที่เพศหญิงมีสัดส่วน
อยู่ที่	26.03%	ส่วนในปี	พ.ศ.2556	ผู้สมัครเพศชายมีสัดส่วนท่ีชนะการเลือกตั้งอยู่ท่ี	30.26%	ในขณะท่ี 
เพศหญงิมีสดัส่วนอยูท่ี	่30.26%	เชน่เดียวกนั	และเพศหญงิมโีอกาสท่ีจะชนะการเลอืกตัง้มากกวา่เพศชายในปี	 
พ.ศ.2557	โดยผูส้มคัรเพศชายมสีดัสว่นทีช่นะการเลอืกตัง้อยูท่ี	่18.18%	เทา่นัน้	ในขณะทีเ่พศหญงิมสีดัสว่น
อยู่ถึง	31.25%

	 เม่ือพิจารณาข้อมูลเฉลี่ยสามปี	จะเห็นได้ว่า	แนวโน้มก็เป็นไปในทางเดียวกัน	กล่าวคือ	สัดส่วน
โอกาสของเพศชายที่ชนะการเลือกตั้งจะสูงกว่าเพศหญิงอยู่พอสมควรในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 
ผูส้มคัรสองคน	(ชาย	50.36%	หญงิ	42.91%)	และในหน่วยการปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมผีูส้มคัรสามคน	ข้อมลู
เฉลี่ยสามปี	สัดส่วนโอกาสของเพศชายที่จะชนะการเลือกต้ังจะสูงกว่าเพศหญิงอยู่ไม่มาก	(ชาย	33.64%	 
หญิง	28.17%)	และที่น่าสนใจคือ	ในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีผู้สมัครสี่คน	โอกาสของเพศหญิงที่ 
จะชนะการเลือกตั้งกลับสูงกว่าเพศชาย	(ชาย	25.46%	หญิง	28.48%)

 ระดบัของการแขง่ขนัในการเลอืกตัง้เพ่ือดำารงตำาแหนง่ผู้บริหารทอ้งถ่ิน ระหวา่งปี พ.ศ.2555-2557
	 ผู้วิจัยได้ค�านวณช่วงความห่างระหว่างจ�านวนคะแนนเสียงท่ีผู้ท่ีชนะการเลือกตั้งของแต่ละหน่วย
การปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดร้บั	เทยีบกบัคะแนนเสยีงทีผู่ท้ีแ่พก้ารเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัไปไดร้บั	โดยน�าจ�านวน
คะแนนเสียงที่ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งได้รับ	ลบด้วยจ�านวนคะแนนเสียงท่ีผู้สมัครในล�าดับรองลงมาได้รับ	
(คะแนนล�าดับสอง)	หลังจากนั้น	จะน�าจ�านวนความต่างของคะแนนเสียงระหว่างผู้ที่ชนะการเลือกตั้งกับผู้ที่
แพ้การเลือกตั้งของแต่ละหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน	มาค�านวณเป็นสัดส่วนร้อยละของคะแนนของ
ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งได้รับในท้องถิ่นนั้น	ๆ	ยิ่งร้อยละความห่างของคะแนนระหว่างผู้ท่ีชนะการเลือกตั้งกับ 
ผู้ที่แพ้ในล�าดับรองลงมามีมากเท่าใด	นั่นหมายถึง	ระดับความเข้มข้นในการแข่งขันเลือกตั้งท้องถ่ินนั้น	ๆ	 
มีระดับที่น้อยลงเท่าน้ัน	ในทางกลับกัน	หากร้อยละความห่างของคะแนนระหว่างผู้ท่ีชนะการเลือกตั้งกับ 
ผู้ที่แพ้การเลือกตั้งน้อยลงเท่าไหร่	นั่นหมายถึง	ระดับการแข่งขันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งยิ่งมีความสูสี 
เข้มข้นมากเท่านั้น

	 หลังจากน้ัน	ผู้วิจัยได้น�าจ�านวนร้อยละความห่างของคะแนนของแต่ละหน่วยการปกครองส่วน 
ทอ้งถิน่แตล่ะประเภท	(ทีม่ผีูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้	ตัง้แต่สองคนขึน้ไป)	มาค�านวณรวมกัน	แลว้หารดว้ยจ�านวน
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทนั้น	ๆ	(ที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง	ตั้งแต่สองคนขึ้นไป)	จะกลายเป็น
เปอร์เซ็นต์ความห่างของคะแนนโดยเฉลี่ยของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท	ผลการค�านวณ
ปรากฏในตารางที่	4	(รายละเอียดการค�านวณ	โปรดดูในภาคผนวกที่	2)
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ตารางที ่4.	แสดงขอ้มลูคา่รอ้ยละความห่างเฉลีย่	(ระดบัการแขง่ขนั)	จ�าแนกตามประเภทหนว่ยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ที่มา:	ประมวลผลจากข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	จากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ:	รายละเอียดการค�านวณ	โปรดดูในภาคผนวกที่	2

	 ข้อมูลในตารางที่	4	แสดงให้เห็นข้อมูลร้อยละความห่างเฉลี่ยระหว่างคะแนนเสียงที่ผู้ที่ชนะการ
เลือกตั้งได้รับ	เทียบกับคะแนนเสียงของผู้ที่แพ้การเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงในล�าดับรองลงมา	เมื่อพิจารณา
ข้อมูลรวมของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทแล้ว	จะเห็นได้ว่า	ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
ปี	พ.ศ.2555	2556	และ	2557	เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของความห่างของคะแนนเสียงระหว่างผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง
และแพ้การเลือกตั้งจะอยู่ที่	15.56%	14.65%	และ	16.16%	โดยระดับของเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่ต�่ากว่าจะหมายถึง 
ระดับการแข่งขันที่เข้มข้นสูสีกว่าระดับเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยท่ีสูงกว่า	อาจจะกล่าวได้ว่า	ระดับความเข้มข้นของ
การแข่งขันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในภาพรวมของแต่ละปีอาจจะไม่แสดงภาพท่ีชัดเจนนัก	อย่างไรก็ตาม	
หากพิจารณาระดับการแข่งขันของผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นโดยจ�าแนกตามประเภทหน่วย 
การปกครองส่วนท้องถิ่น	จะเห็นภาพของระดับการแข่งขันที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น

	 ในส่วนของระดับการแข่งขันในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�าบลนั้น	มีเปอร์เซ็นต์
การแข่งขันเฉลี่ยสามปีอยู่ที่	15.43%	ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เฉล่ียท่ีต�่าที่สุดในบรรดาหน่วยการปกครองส่วน 
ท้องถิ่นทุกประเภท	ซึ่งจะหมายถึง	การแข่งขันที่มีความสูสีมากที่สุด	รองลงมาคือ	องค์การบริหารส่วนต�าบล	
โดยมค่ีาเฉลีย่อยู่ที	่15.47%	ซึง่เป็นค่าระดับการแข่งขันทีม่คีวามใกล้เคยีงกบัระดบัของเทศบาลต�าบล	ในส่วน
ของเทศบาลเมอืง	เทศบาลนคร	และองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันัน้	มค่ีาร้อยละความห่างเฉลีย่ระหว่างคะแนน
เสียงที่ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งได้รับเทียบกับคะแนนเสียงของผู้ท่ีแพ้การเลือกตั้งท่ีได้คะแนนเสียงในล�าดับรอง 
ลงมาในการเลือกตั้งสามปีอยู่ที่	17.07%	22.28%	และ	22.79%	ตามล�าดับ	ข้อมูลในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า	
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบลมีความเข้มข้นสูสีมากกว่า
เทศบาลเมือง	เทศบาลนคร	และองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ตามล�าดับ

ปี รวมทุก อปท. เทศบาลตำาบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร อบจ. อบต.

2555
2556
2557

15.56%
14.65%
16.16%

14.88%
15.74%
15.68%

21.18%
16.94%
12.92%

28.07%
16.50%
0.00%

31.28%
16.04%
21.05%

14.95%
14.23%
17.23%

เฉลี่ย 15.45% 15.43% 17.07% 22.28% 22.79% 15.47%
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	 จากข้อมูลดังกล่าว	ท�าให้เราสามารถเห็นแนวโน้มท่ีน่าสนใจ	กล่าวคือ	ยิ่งสภาพของหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นเมืองใหญ่มากขึ้นเท่าใด	ระดับความเข้มข้นในการแข่งขันเพื่อชิงต�าแหน่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นยิ่งมีน้อยลงเท่านั้น	จะเห็นได้ว่า	องค์การบริหารส่วนต�าบลและเทศบาลต�าบล	ซึ่งเป็นเขต
พื้นที่ที่มีความเป็นชนบทเป็นส่วนใหญ่	กลับมีสภาพการแข่งขันชิงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ินท่ีเข้มข้นกว่าเขต
ท้องถิ่นที่มีความเป็นเมือง	เช่น	เทศบาลนคร	เป็นต้น	ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	ซึ่งครอบคลุม
เขตพ้ืนที่ทั่วทั้งจังหวัดนั้น	มีระดับความเข้มข้นในการแข่งขันชิงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ินน้อยท่ีสุดในบรรดา
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ประเภทอืน่	ๆ 	โดยในส่วนนีอ้าจเป็นไปได้ว่า	ยิง่ท้องถิน่มขีนาดเลก็	ประชาชน
อาจมคีวามรูส้กึใกล้ชดิและสามารถมองเหน็ความส�าคญัของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ของตนได้มากกว่า
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดที่ใหญ่กว่าและมีความเป็นเมืองมากกว่า	นอกจากนี ้
หากพิจารณาข้อมูลร่วมกับข้อมูลจ�านวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของหน่วยการปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ในแต่ละประเภท	กจ็ะเหน็ว่า	มแีนวโน้มทีเ่ป็นไปในลกัษณะเดยีวกนัคอื	องค์การบรหิารส่วนต�าบล
มีสัดส่วนของจ�านวนหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสองคนขึ้นไปมากที่สุด	

ปี เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ

กลาง ตะวันออก ตะวันตก ใต้

2555
2556
2557

17.02%
14.56%
17.14%

13.41%
13.57%
15.18%

18.16%
16.56%
19.27%

18.71%
17.19%
20.61%

16.05%
16.99%
12.88%

13.90%
14.44%
14.83%

รวม 16.24% 14.05% 18.00% 18.84% 15.31% 14.12%

ตารางที่ 5.	แสดงข้อมูลร้อยละความห่างของคะแนนเฉลี่ย	(ระดับการแข่งขัน)	จ�าแนกตามภาค

ที่มา:	ประมวลผลจากข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	จากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ:	รายละเอียดการค�านวณ	โปรดดูในภาคผนวกที่	3
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	 และเมื่อพิจารณาข้อมูลของระดับความเข้มข้นในการชิงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นโดยแยกเป็นราย
ภาค	จะเห็นได้ว่า	ภาคที่มีการแข่งขันที่เข้มข้นสูสีมากท่ีสุดคือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้	 ซ่ึงมี
เปอร์เซ็นตเ์ฉลีย่ของความห่างของคะแนนเสยีงระหวา่งผูท้ีช่นะการเลอืกตัง้และแพก้ารเลอืกต้ังอยูท่ี	่14.05%	
และ	14.12%	ตามล�าดับ	รองลงมาคือ	ภาคตะวันตกและภาคเหนือ	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยอยู่ที่	15.31%	และ	
16.24%	สว่นภาคกลางและภาคตะวันออกจะเปน็ภาคท่ีมรีะดบัความเข้มข้นในการแข่งขันชิงต�าแหนง่ผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นน้อยที่สุด	(18%	และ	18.84%	ตามล�าดับ)	เมื่อเทียบกับหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท 
อื่น	ๆ	

	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เป็นภาคที่มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ด้อยกว่าภาคอื่น	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ซึ่งเป็นภาคท่ี
แรงงานหลกัอยูใ่นภาคการเกษตร	แตก่ลบัมสีภาพการแขง่ขนัทางการเมอืงทีเ่ขม้ขน้กวา่ภาคอืน่	ๆ 	นอกจากนี	้
หากพิจารณาขอ้มลูจ�านวนผูล้งสมคัรรบัเลอืกต้ังผูบ้รหิารทอ้งถิน่ในเขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาคตา่ง	ๆ 	
แล้ว	ก็จะเห็นแนวโน้มที่เป็นไปในทางเดียวกัน	กล่าวคือ	ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีสัดส่วนของ
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นสองคนขึ้นไปที่สูง
ที่สุดด้วย	

ตารางที่ 6.	แสดงข้อมูลร้อยละความห่างของคะแนนเฉลี่ย	(ระดับการแข่งขัน)	จ�าแนกตามเพศ

ที่มา:	ประมวลผลจากข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	จากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเหตุ:	รายละเอียดการค�านวณ	โปรดดูในภาคผนวกที่	4

	 เมือ่พจิารณาขอ้มลูความเขม้ขน้ในการแขง่ขนัเพือ่ด�ารงต�าแหนง่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่โดยจ�าแนกตามเพศ
แล้วยิ่งเห็นความน่าสนใจในอีกมิติหนึ่ง	กล่าวคือ	จะเห็นได้ว่า	ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งที่เป็นเพศชาย	มีค่าร้อยละ
ความห่างเฉลี่ยระหว่างคะแนนเสียงที่ได้รับเทียบกับคะแนนเสียงของผู้ท่ีแพ้การเลือกต้ังท่ีได้คะแนนเสียงใน
ล�าดับรองลงมา	(เฉลี่ยสามปี)	อยู่ในระดับที่น้อยกว่าผู้ชนะการเลือกตั้งท่ีเป็นเพศหญิง	(เพศชาย	15.30%	
และเพศหญิง	17.44%)	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	ผู้ชนะการเลือกตั้งที่เป็นเพศชายเผชิญกับความเข้มข้นสูสี
ในการแข่งขันชิงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นมากกว่าผู้ชนะเพศหญิงนั่นเอง

ปี เพศชาย เพศหญิง

2555

2556

2557

15.45%

14.56%

15.90%

17.19%

16.06%

19.06%
รวม 15.30% 17.44%
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ตารางที่ 7.	แสดงข้อมูลร้อยละความห่างของคะแนนเฉลี่ย	(ระดับการแข่งขัน)	จ�าแนกตามเพศและประเภท
ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา:	ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	จากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเหตุ:	รายละเอียดการค�านวณ	โปรดดูในภาคผนวกที่	5

	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อพิจารณาข้อมูลระดับการแข่งขันระหว่างเพศหญิงและเพศชายโดยจ�าแนกข้อมูล
รายประเภทของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	(ตารางที่	7)	จะเห็นได้ว่า	ในเขตเทศบาลต�าบล	ผู้ที่ชนะ
การเลือกตั้งที่เป็นเพศชายเผชิญกับการแข่งขันท่ีเข้มข้นสูงกว่าเพศหญิง	กล่าวคือ	ผู้ชนะการเลือกตั้งท่ีเป็น 
เพศชายมีค่าร้อยละความห่างเฉลี่ยระหว่างคะแนนเสียงที่ตนได้รับเมื่อเทียบกับคะแนนเสียงของผู้ที่แพ้ 
การเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงในล�าดับรองลงมา	(เฉลี่ยสามปี)	อยู่ที่	15.35%	ในขณะที่ผู้ที่ชนะการเลือก
ตั้งเพศหญิงมีคะแนนความห่างอยู่ที่	17.16%	โดยข้อมูลปรากฏในลักษณะเดียวกันส�าหรับเทศบาลเมือง	 
(ชาย	15.81%	หญิง	19.97%)	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	(ชาย	15.31%	หญิง	18.13%)	อย่างไรก็ตาม	
เมื่อพิจารณาข้อมูลของเทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ปรากฏว่า	ผู้ชนะการเลือกตั้งที่เป็น 
เพศหญิงต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันเพื่อชิงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้มข้นกว่าเพศชาย	โดย
พิจารณาคะแนนความห่างเฉลี่ยของผู้ชนะการเลือกตั้งเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิง	 (ชาย	23.08%	 
หญิง	13.20%)	ส่วนพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	ถึงแม้ว่า	ระดับการแข่งขันของผู้สมัครเพศชาย 
จะน้อยกว่าเพศหญิงเช่นกัน	(คะแนนความห่างเฉลี่ยของเพศชายสูงกว่า)	แต่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก	
โดยผู้ชนะการเลือกตั้งที่เป็นเพศชายมีคะแนนความห่างเฉลี่ยอยู่ที่	22.38%	และผู้ชนะเพศหญิงมีคะแนน
ความห่างอยู่ที่	21.40%)

	 จากข้อมูลดังกล่าว	จึงสามารถสรุปได้ว่า	ในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเมืองสูง	
(เทศบาลนครและองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั)	ผูท้ีช่นะการเลอืกตัง้ทีเ่ปน็เพศหญงิเผชญิกบัระดบัการแขง่ขนั
เพื่อชิงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้มข้นสูสีมากกว่าผู้ที่ชนะการเลือกตั้งที่เป็นเพศชาย	อย่างไรก็ตาม	ในเขต
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นชนบท	เช่น	เทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	ผู้ชนะ
การเลอืกตัง้ทีเ่ปน็เพศหญงิเผชญิกบัความเข้มขน้สสูใีนการเลอืกตัง้นอ้ยกวา่ผูช้นะการเลอืกตัง้ทีเ่ปน็เพศชาย	
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 สาเหตุที่จัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ.2550-2557
 ดังที่ได้อธิบายไว้ในช่วงต้นแล้วว่า	การเปิดให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
โดยตรงจะท�าให้ผู้บริหารท้องถ่ินบริหารงานอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าระบบการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถ่ินทางอ้อม	ดังนั้น	เราจึงคาดว่า	สัดส่วนของการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินท่ีเกิดจากสาเหตุที่ปกติ	 
เช่น	ครบวาระ	และการยกฐานะหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ิน	น่าท่ีจะอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าสาเหตุอ่ืน	ๆ	 
ทีไ่มป่กต	ิผูวิ้จยัได้ประมวลขอ้มลูสาเหตุท่ีหนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถ่ินจัดให้มกีารเลอืกตัง้ทีเ่กิดข้ึนระหวา่ง
ปี	พ.ศ.2550-2557	ผลการประมวลข้อมูลปรากฏดังตารางที่	8	
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	 เมื่อพิจารณาภาพรวมจะเห็นได้ว่า	 ในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.2550-2557	สัดส่วนของสาเหตุท่ี 
จัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีปกติ	(ครบวาระหรือยกฐานะ)	จะมีสัดส่วนที่สูงกว่าสาเหตุอื่น	ๆ	 
อย่างเห็นได้ชัด	และหากมองภาพของสาเหตุที่ไม่ปกติ	จะเห็นได้ว่าในปี	พ.ศ.2550	จ�านวนสัดส่วนของการ
เลือกตั้งท่ีเกิดจากสาเหตุที่ไม่ปกติ	(เช่น	การลาออกของผู้บริหารท้องถ่ิน	เสียชีวิต	ถูกส่ังให้พ้นจากต�าแหน่ง	 
ถูกเพิกถอนสิทธิ)	อยู่ที่	11.80%	และลดลงเหลือ	6.10%	และ	6.81%	ในปี	พ.ศ.2551	และ	พ.ศ.2552	
อย่างไรก็ตาม	สัดส่วนของกรณีที่ไม่ปกติเพิ่มข้ึนเป็น	17.85%	29.51%	17.85%	และ	31.68%	ในปี	พ.ศ.
2553	2554	2555	และ	2556	ตามล�าดับ	และเมื่อพิจารณาข้อมูลสัดส่วนการลาออกของผู้บริหารท้องถิ่นใน
ปี	พ.ศ.2554	และ	พ.ศ.2556	จะเห็นได้ว่า	มีสัดส่วนที่สูงกว่าปกติอย่างมากคือ	16.16%	และ	26.21%	โดย
ขอ้มลูเชงิลึกในสว่นนีผู้ว้จิยัคงต้องด�าเนนิการคน้ควา้ขอ้มลูตอ่ไป	อยา่งไรกต็าม	เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่	ระบบการ 
เลอืกตัง้โดยตรงสามารถท�าใหเ้กดิสถานการณก์ารหยดุชะงกัทางการบรหิารได	้โดยเฉพาะอยา่งยิง่	เมือ่ผูบ้รหิาร 
ท้องถิ่นไม่มีเสียงข้างมากในสภาท้องถิ่นนั่นเอง	และที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือ	ถึงแม้โครงสร้างการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถ่ิน	(ฝ่ายนิติบัญญัติ)	นั้นจะมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกับ	Presidential	System	 
ทีม่ลีกัษณะของการแบง่แยกอ�านาจของฝา่ยนิติบญัญตัแิละฝา่ยบรหิารออกจากกนั	แตใ่นระบบ	Presidential	
System	น้ัน	มักจะก�าหนดวาระของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติไว้ไม่เท่ากัน	ตัวอย่างเช่น	สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรของประเทศสหรัฐอเมริกา	จะมีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี	ในขณะท่ีประธานาธิบดีจะมี
วาระในการด�ารงต�าแหน่ง	4	ปี	และสมาชิกวุฒิสภามีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง	6	ปี	(โดยทุก	ๆ	2	ปี	จ�านวน
สมาชิก	1	ใน	3	จะหมดวาระและจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง)	โดยการวางโครงสร้างไว้เช่นนี้จะท�าให้เกิดการ
ถ่วงดุลอ�านาจกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติโดยปริยาย	แต่ในกรณีของการเลือกตั้งท้องถิ่นของ
ไทยน้ันมิได้จัดให้มีการเหลื่อมวาระของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในลักษณะดังกล่าว	ดังนั้น	เมื่อเกิด
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีเสียงส่วนใหญ่ในสภาท้องถิ่น	ก็อาจจะท�าให้เกิดการหยุดชะงักทางการบริหาร	
โดยได้วางทางออกไว้ว่า	หากเกิดกรณีดังกล่าวในหน่วยการปกครองท้องถ่ินใด	ก็ให้สามารถเสนอเรื่องให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด	(ภูมิภาค)	พิจารณาตัดสินชี้ขาด	ซึ่งเท่าที่ผ่านมา	ก็มีกรณีที่สั่งให้ยุบสภาท้องถิ่นและ 
เลือกต้ังใหม่	โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นยังคงด�ารงต�าแหน่ง	หรือในหลาย	ๆ	กรณี	ผู้บริหารท้องถ่ินอาจจะ 
เป็นฝ่ายที่ลาออกจากต�าแหน่ง	เป็นต้น

 การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
	 ภาพที่	5	แสดงข้อมูลการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2551-2556	โดยจะ 
เหน็ไดว้า่	องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลเปน็หน่วยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีมี่สดัสว่นผูไ้ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล	(ข้อมูลรวมเทศบาลทั้งสามประเภท)
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ภาพที่ 5.	แสดงสัดส่วนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างปี	พ.ศ.2551-2556

ที่มา:	ประมวลข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	โดย	ณัฐชัย	ชินอรรถพร.	(B.E.2557).	การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในประเทศไทย.	วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต	คณะรัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

	 เมือ่พจิารณาข้อมลูการไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ผูบ้รหิารท้องถิน่ของประชาชนในเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด	จะเห็นได้ว่า	ในปี	พ.ศ.2551	มีจ�านวนประชาชนผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอยู่ที่	64.6%	และในปี	พ.ศ.2554	จ�านวนผู้ไปใช้สิทธิได้ลดลงเหลือ	53.54%	และหลังจากนั้น	ได้เพิ่ม
ขึ้นเป็น	56.66%	และ	62.16%	ในปี	พ.ศ.2555	และ	พ.ศ.2556	ตามล�าดับ	โดยปริมาณการไปใช้สิทธิลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเฉลี่ยทั้งสี่ปีนั้นจะอยู่ที่	59.24%	ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด	ซึ่งเป็นระดับที่ต�่ากว่า
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล

	 ในส่วนของเทศบาลนัน้	ในปี	พ.ศ.2551	มผีูไ้ปใช้สทิธเิลอืกตัง้นายกเทศมนตรจี�านวน	61.24%	และ
จ�านวนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น	64.3%	65.44%	และ	70.18%	ในปี	พ.ศ.2554	2555	และ	2556	 
ตามล�าดับ	โดยปริมาณการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยเฉลี่ยทั้งสี่ปีอยู่ที่	65.29%	
ในส่วนของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลจะเห็นได้ว่า	ในปี	พ.ศ.2551	มีจ�านวนผู้ไปใช้
สิทธิทั้งหมด	74.02%	และลดลงเล็กน้อยเหลือ	70.15%	ในปี	พ.ศ.2554	อย่างไรก็ตาม	จ�านวนผู้ไปใช้สิทธิ
ได้เพิ่มมากขึ้นเป็น	75.62%	และ	76.87%	ในปี	พ.ศ.2555	และ	พ.ศ.2556	ตามล�าดับ	โดยปริมาณการไปใช้
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยเฉลี่ยทั้งสี่ปีอยู่ที่	74.17%

	 จะเหน็ได้ว่า	การไปใช้สทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลมรีะดบัทีส่งูทีส่ดุ
เมือ่เทยีบกบัเทศบาลและองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	โดยข้อมลูในส่วนนีก้ป็รากฏในทศิทางเดยีวกนักบัข้อมลู
สภาพการแข่งขันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนอื่น	ๆ	ที่ได้น�าเสนอไปแล้วในข้างต้น	



34									วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

บทสรุป

	 จากข้อมลูการเลอืกต้ังผูบ้รหิารท้องถิน่ระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	ทัง้หมดทีผู่ว้จิยัได้ท�าการประมวล
และน�าเสนอในบทความนี้แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงอยู่หลายประการ	โดยในส่วนของข้อมูลจ�านวนผู้ลงสมัคร
รบัเลอืกตัง้ผูบ้รหิารท้องถิน่ในภาพรวมน้ัน	เหน็ได้อย่างชัดเจนว่า	หน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการผกูขาด
การเลือกตั้งหรือการมีผู้ลงสมัครเพียงคนเดียวน้ันเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น	และปริมาณหน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการผูกขาดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นนั้นได้มีปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างป	ีพ.ศ.
2555-2557	ซึ่งในปี	พ.ศ.2557	สัดส่วนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแข่งขันระหว่างผู้สมัคร
ต้ังแต่สองคนขึน้ไปกม็สีดัส่วนถงึ	86.3%	และเม่ือจ�าแนกข้อมลูตามประเภทของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่
แล้วจะเห็นได้ว่า	พื้นที่ที่มีสัดส่วนของการมีผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังจ�านวนสองคนข้ึนไปมากท่ีสุด	หรือกล่าว 
ได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีทางเลือกให้แก่ประชาชน	คือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	เทศบาลต�าบล	และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด	ส่วนพื้นที่ที่มีเปอร์เซ็นต์ของการผูกขาดการเลือกตั้งมากท่ีสุดคือ	พื้นท่ีของเทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร	อย่างไรก็ตาม	ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า	การผูกขาดการเลือกตั้งมีแนวโน้มที่ลดลงในหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ทกุประเภท	และเมือ่จ�าแนกข้อมลูเป็นรายภาค	ยิง่จะเหน็ได้ว่า	มคีวามน่าสนใจ	กล่าวคอื 
ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคใต้	มีสัดส่วนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแข่งขัน
กันในการชิงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นมากที่สุด	ในขณะที่ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	และภาคตะวันตก	มี
สดัส่วนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่กีารผกูขาดการเลอืกต้ังมากทีส่ดุ	อย่างไรกต็าม	ข้อมูลการเลอืกต้ัง
ทั้งสามปีก็ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า	สัดส่วนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นจ�านวนสองคนเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในทุก	ๆ	ภาค

	 เมือ่มกีารจ�าแนกข้อมลูตามเพศ	จะเหน็ได้ว่า	เพศหญงิจะมสีดัส่วนของการชนะการเลอืกตัง้เพิม่ขึน้
อย่างเห็นได้ชัดในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจ�านวน	3	และ	4	คน	อย่างไรก็ตาม	เม่ือมีผู้สมัครรับเลือกต้ัง	 
5	คน	สัดส่วนของเพศหญิงที่ชนะการเลือกตั้งได้ลดลง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี	พ.ศ.2555	และ	พ.ศ.2556	
และเมือ่มผู้ีสมคัรแข่งขนั	6	หรอื	7	คน	เพศหญงิแทบจะไม่ชนะการเลอืกตัง้เลย	ดงันัน้	ผลการประมวลข้อมลู
ในส่วนน้ีท�าให้เราได้ทราบคร่าว	ๆ	ว่า	ผู้หญิงอาจจะมีโอกาสในการชนะการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเพิ่ม 
มากขึ้น	หากแข่งขันในสถานการณ์ที่มีผู้ลงสมัครเพียงคนเดียว	ผู้สมัครสามคน	และสี่คนนั่นเอง

	 อย่างไรกต็าม	เมือ่พจิารณาข้อมลูสดัส่วนของจ�านวนผูล้งสมคัรทัง้หมดในแต่ละเพศเทยีบกบัสดัส่วน
ที่เพศนั้น	ๆ	ชนะการแข่งขัน	(ในกรณีที่มีผู้แข่งขันสองคนขึ้นไป)	ปรากฏว่า	ข้อมูลเฉลี่ยสามปีแสดงแนวโน้ม
ที่เป็นไปในทางเดียวกัน	กล่าวคือ	สัดส่วนโอกาสของเพศชายที่ชนะการเลือกตั้งจะสูงกว่าเพศหญิงอยู ่
พอสมควรในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ผีูส้มคัรสองคน	(ชาย	50.36%	หญงิ	42.91%)	และในหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีผู้สมัครสามคน	ข้อมูลเฉลี่ยสามปี	สัดส่วนโอกาสของเพศชายท่ีจะชนะการเลือกต้ัง
จะสูงกว่าเพศหญิงอยู่เพียงเล็กน้อย	และที่น่าสนใจคือ	ในหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้สมัครสี่คน	
โอกาสของเพศหญิงที่จะชนะการเลือกตั้งกลับสูงกว่าเพศชาย

	 เมือ่พิจารณาข้อมลูร้อยละความห่างเฉลีย่ระหว่างคะแนนเสยีงทีผู่ท้ีช่นะการเลอืกตัง้ได้รบั	เทยีบกบั
คะแนนเสียงของผูท้ีแ่พ้การเลอืกต้ังทีไ่ด้คะแนนเสยีงในล�าดบัรองลงมาของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ทกุ
ประเภทแล้วจะเห็นได้ว่า	ระดับความเข้มข้นของการแข่งขันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในภาพรวมของแต่ละปี
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อาจจะไม่แสดงภาพที่ชัดเจนนัก	อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาระดับการแข่งขันของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ผูบ้รหิารท้องถิน่โดยจ�าแนกตามประเภทหน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่แล้วพบว่า	การแข่งขนัเลอืกตัง้ผู้บรหิาร
ท้องถิน่ของเทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบลมคีวามเข้มข้นสสูมีากกว่าเทศบาลเมอืง	เทศบาลนคร 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จึงพอสรุปได้คร่าวๆ	ว่า	ยิ่งสภาพของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เป็นเมืองใหญ่มากขึ้นเท่าใด	ระดับความเข้มข้นในการแข่งขันเพื่อชิงต�าแหน่งผู ้บริหารท้องถ่ินยิ่งม ี
น้อยลงเท่านั้น	ดังข้อมูลปรากฏให้เห็นว่า	องค์การบริหารส่วนต�าบลและเทศบาลต�าบลซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีท่ีมี
ความเป็นชนบทเป็นสว่นใหญ่	กลับมีสภาพการแขง่ขนัชิงต�าแหน่งผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีเ่ข้มขน้กว่าเขตทอ้งถิ่นที่
มีความเป็นเมือง	เช่น	เทศบาลนคร	และในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่ทั่วทั้ง
จังหวัดนั้น	มีระดับความเข้มข้นในการแข่งขันชิงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นน้อยที่สุดในบรรดาหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ประเภทอืน่	ๆ 	และหากพจิารณาข้อมลูร่วมกบัข้อมลูจ�านวนผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทแล้วก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่เป็นไปในลักษณะ
เดยีวกนัคอื	องค์การบรหิารส่วนต�าบลมีสดัส่วนของจ�านวนหน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่ผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
สองคนขึ้นไปมากที่สุด

	 เมื่อพิจารณาข้อมูลของระดับความเข้มข้นในการชิงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นโดยแยกเป็นรายภาค	
จะเห็นได้ว่า	ภาคที่มีการแข่งขันที่เข้มข้นสูสีมากที่สุดคือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้	รองลงมาคือ	
ภาคตะวนัตกและภาคเหนอื	ส่วนภาคกลางและภาคตะวนัออกจะเป็นภาคทีม่รีะดบัความเข้มข้นในการแข่งขนั
ชิงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นน้อยท่ีสุด	และหากพิจารณาข้อมูลจ�านวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ิน
ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคต่าง	ๆ	แล้ว	ก็จะเห็นแนวโน้มที่เป็นไปในทางเดียวกัน	กล่าวคือ	 
ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีสัดส่วนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
เพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นสองคนขึ้นไปที่สูงที่สุดด้วย

	 สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ	เมื่อพิจารณาข้อมูลความเข้มข้นในการแข่งขันเพื่อด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยจ�าแนกตามเพศ	จะเห็นได้ว่า	ในภาพรวมผู้ชนะการเลือกตั้งที่เป็นเพศชายต้องเผชิญกับ
ความเข้มข้นสูสีในการแข่งขันชิงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นมากกว่าผู้ชนะเพศหญิง	และเมื่อจ�าแนกข้อมูลใน
ส่วนน้ีออกเป็นรายประเภทของหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วพบว่า	ในเขตเทศบาลต�าบล	เทศบาลเมอืง	
และองค์การบริหารส่วนต�าบล	ผลก็เป็นไปในทางเดียวกัน	กล่าวคือ	ผู้ชนะการเลือกตั้งท่ีเป็นเพศชายต้อง
เผชญิกบัความเข้มข้นสสูใีนการแข่งขนัชงิต�าแหน่งผูบ้รหิารท้องถิน่มากกว่าผูช้นะเพศหญงิ	อย่างไรกต็าม	เมือ่
พิจารณาข้อมูลของเทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ปรากฏว่า	ผู ้ชนะการเลือกตั้งที่เป็น 
เพศหญงิกลบัต้องเผชญิกบัสภาพการแข่งขนัเพือ่ชงิต�าแหน่งผูบ้รหิารท้องถิน่ทีเ่ข้มข้นกว่าเพศชาย	จากข้อมลู
ดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า	ในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเมืองสูง	 (เทศบาลนครและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)	ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งที่เป็นเพศหญิงเผชิญกับระดับการแข่งขันเพื่อชิงต�าแหน่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้มข้นสูสีมากกว่าผู้ที่ชนะการเลือกตั้งที่เป็นเพศชาย	อย่างไรก็ตาม	ในหน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นชนบท	เช่น	เทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	ผู้ชนะการเลือกตั้งที่เป็น
เพศหญิงเผชิญกับความเข้มข้นสูสีในการเลือกตั้งน้อยกว่าผู้ชนะการเลือกตั้งที่เป็นเพศชาย
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	 ในส่วนของข้อมูลสาเหตุที่จัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นนั้นพบว่า	หากพิจารณาข้อมูลสาเหตุ
ทีจ่ดัให้มกีารเลอืกต้ังในกรณทีีไ่ม่ปกติ	(เช่น	การลาออกของผูบ้รหิารท้องถิน่	เสยีชวีติ	ถกูสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่ง	
ถูกเพิกถอนสิทธิ)	อยู่ที่	11.8%	ในปี	พ.ศ.2550	และลดลงเหลือ	6.1%	และ	6.81%	ในปี	พ.ศ.2551	และ	 
พ.ศ.2552	อย่างไรก็ตาม	สัดส่วนของกรณีที่ไม่ปกติเพ่ิมข้ึนเป็น	17.85%	29.51%	17.85%	และ	31.68%	
ในปี	พ.ศ.2553	2554	2555	และ	2556	ตามล�าดับ	และเมื่อพิจารณาข้อมูลสัดส่วนการลาออกของผู้บริหาร 
ท้องถิ่นในปี	พ.ศ.2554	และ	พ.ศ.2556	จะเห็นได้ว่า	มีสัดส่วนท่ีสูงกว่าปกติอย่างมากคือ	16.16%	และ	
26.21%		โดยในส่วนนีอ้าจต้ังข้อสนันิษฐานในเบือ้งต้นว่า	สถานการณ์การหยดุชะงกัทางการบรหิาร	อาจเป็น
สาเหตุหน่ึงที่ตัวเลขการลาออกของผู้บริหารท้องถ่ินได้เพิ่มมากข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าว	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีเสียงข้างมากในสภาท้องถิ่น

	 เมือ่พจิารณาข้อมลูการไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ผูบ้รหิารท้องถิน่ของประชาชนในเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวัด	จะเหน็ได้ว่า	ปริมาณการไปใช้สทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลมรีะดบั
ทีสู่งทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัเทศบาลและองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	โดยข้อมลูในส่วนน้ีก็เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
กับข้อมูลสภาพการแข่งขันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนอื่น	ๆ	

	 กล่าวโดยสรุป	จากการประมวลข้อมูลการเลือกตั้งผู ้บริหารท้องถิ่นในประเทศไทยระหว่างป	ี 
พ.ศ.2555-2557	พบว่าสภาพการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินส่วนใหญ่ในภาพรวมนั้นมีการแข่งขันกันระหว่าง 
ผู้สมัครตั้งแต่สองคนขึ้นไป	และการผูกขาดการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งที่มีผู้ลงสมัครเพียงคนเดียวนั้นมี
จ�านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง	โดยภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคใต้	จะมีสัดส่วนของหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่ผีูส้มคัรสองคนขึน้ไปมากทีส่ดุ	และเมือ่น�าเอาข้อมลูมาจ�าแนกตามเพศพบว่า	สดัส่วน
ของเพศหญิงที่ชนะการเลือกตั้งจะสูงที่สุดในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ลงสมัครสามและสี่คน	และ
เมือ่พิจารณาข้อมลูในส่วนของความเข้มข้นของการแข่งขันพบว่า	การแข่งขันการเลอืกตัง้ในเขตเทศบาลต�าบล
และองค์การบรหิารส่วนต�าบล	(ซึง่มสีภาพของความเป็นชนบท)	มคีวามสสูเีข้มข้นกว่าในเขตเมอืง	เช่น	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้	เป็นภาคที่มีการแข่งขันที่สูสี
เข้มข้นมากกว่าภาคอื่น	ๆ	และเมื่อจ�าแนกตามเพศก็พบว่า	ในภาพรวมนั้นผู้ชนะที่เป็นเพศชายต้องเผชิญกับ
ความสูสีเข้มข้นในการเลือกตั้งมากกว่าผู้ชนะที่เป็นเพศหญิง	และเมื่อแจกแจงตามประเภทของหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็พบว่า	ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลและเทศบาลต�าบล	ผู้ชนะเพศชายต้องเผชิญ 
กับความสสูเีข้มข้นในการเลอืกต้ังมากกว่าเพศหญงิเช่นเดยีวกนั	แต่ในเขตขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและ
เทศบาลนคร	เพศหญิงกลับต้องเผชิญกับความเข้มข้นสูสีมากกว่าเพศชาย

	 จะเหน็ได้ว่า	หากมองในภาพรวมแล้ว	การเลอืกตัง้ผูบ้รหิารท้องถิน่ในประเทศไทยนัน้	เท่าทีผ่่านมา
จวบจนกระทั่งได้ถูกระงับไปในช่วงของการท�ารัฐประหารในช่วงเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.2557	ได้สะท้อนการ
เรียนรู้	การตื่นตัว	และกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยอยู่	ณ	ระดับหนึ่ง	และแนวโน้มค่อนข้างที่จะแสดง
ภาพที่ค่อนข้างเป็นบวก	ไม่ว่าจะเป็นในด้านของจ�านวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง	ระดับของการแข่งขัน	และ
จ�านวนประชาชนท่ีไปใช้สทิธเิลอืกตัง้	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตชนบท	เช่น	
องค์การบริหารส่วนต�าบล	และเทศบาลต�าบล	ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กในระดับ 
รากหญ้า	ดังนั้น	การส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในส่วนนี้เป็นสิ่งท่ีส�าคัญอย่างยิ่ง	 เนื่องจากมีความ 
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
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	 สิ่งที่เป็นผลพวงที่ได้จากการประมวลผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในครั้งนี้คือ	ภาพของโอกาสที่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นเพศหญิงที่จะชนะการเลือกตั้ง	กล่าวคือ	เพศหญิงจะมีโอกาสที่จะชนะการเลือกต้ัง
มากขึน้ในกรณทีีม่ผีูล้งสมัครรบัเลอืกต้ังทัง้หมดสามหรอืสีค่น	และในกรณทีีไ่ม่มคีูแ่ข่ง	โดยหากลงสมคัรในเขต
เทศบาลต�าบลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบล	โอกาสท่ีจะชนะการเลือกตั้งอาจมีเพิ่มข้ึน	ท้ังนี้	 เนื่องจาก 
เพศหญิงจะเผชิญกับความเข้มข้นสูสีในการแข่งขันน้อยกว่าเพศชายในพื้นที่ดังกล่าว	รวมทั้งมีระดับของการ
ผูกขาดการเลือกตั้งน้อยที่สุด	
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Appendix 1.	แสดงสัดส่วนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทท่ีมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นในจ�านวนที่แตกต่างกัน	
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รวมทกุประเภทหนวยการปกครองสวนทองถ่ิน 

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงทีผู่ชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 2823 643 162 2018 31399 15.56% 

2556 3270 443 33 2794 40945.7 14.65% 

2557 715 98 30 587 9485.50 16.16% 

 

เทศบาลตําบล 

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงที่ผูชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 829 209 46 574 8542.5 14.88% 

2556 516 83 4 429 6751 15.74% 

2557 459 64 12 383 6007 15.68% 

เฉลี�ย 3 ปี      15.43% 

 

เทศบาลเมือง 

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงที่ผูชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 104 23 4 77 1631.2 21.18% 

2556 26 8 0 18 304.9 16.94% 

2557 12 1 1 10 129.2 12.92% 

เฉลี�ย 3 ปี      17.07% 

 

เทศบาลนคร 

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงทีผู่ชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 18 7 1 10 280.7 28.07% 

2556 5 0 0 5 82.5 16.50% 

2557 0 0 0 0 0 0 

เฉลี�ย 2 ปี      22.285% 

 

องคการบริหารสวนตําบล 

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงทีผู่ชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 1820 394 109 1317 19693.5 14.95% 

2556 2718 352 29 2337 33257.8 14.23% 

2557 242 33 17 192 3307.2 17.23% 

เฉลี�ย 3 ปี      15.47% 
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ภาคเหนือ 

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงที่ผูชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 266 25 10 231 3932 17.02% 

2556 381 27 5 349 5080.6 14.56% 

2557 142 15 7 120 2057.2 17.14% 

เฉลี�ย 3 ปี      16.24% 

 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงที่ผูชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 944 172 99 673 9024 13.41% 

2556 1041 99 13 1289 17485.9 13.57% 

2557 363 40 9 314 4765.20 15.18% 

เฉลี�ย 3 ปี      14.05% 

 

ภาคกลาง 

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงทีผู่ชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 742 257 28 457 8300.5 18.16% 

2556 642 140 6 496 8212 16.56% 

2557 104 24 7 72 1387.30 19.27% 

เฉลี�ย 3 ปี      18% 

 

ภาคตะวนัออก 

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงที่ผูชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 244 60 3 161 3012 18.71% 

2556 162 47 0 115 1977 17.19% 

2557 30 10 3 17 350.40 20.61% 

เฉลี�ย 3 ปี      18.84% 

 

ภาคตะวนัตก 

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงที่ผูชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 178 54 15 109 1749 16.05% 

2556 161 34 1 126 2141 16.99% 

2557 16 4 0 12 154.50 12.88% 

เฉลี�ย 3 ปี      15.31% 
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เทศบาลตําบล 

ระดบัการแขงขนัของผูชนะการเลือกตัง้ที่เป็นเพศชาย  

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงที่ผูชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 762 185 39 538 8047.5 14.96% 

2556 481 79 3 399 6206.7 15.56% 

2557 417 61 2 354 5501.8 15.54% 

เฉลี�ย 3 ปี      15.35% 

 

ระดบัการแขงขนัของผูชนะการเลือกตัง้ที่เป็นเพศหญิง  

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงที่ผูชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 67 24 7 36 492 13.67% 

2556 35 4 1 30 612.1 20.40% 

2557 33 3 1 29 505.2 17.42% 

เฉลี�ย 3 ปี      17.16% 

 

เทศบาลเมือง 

ระดบัการแขงขนัของผูชนะการเลือกตัง้ที่เป็นเพศชาย  

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงทีผู่ชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 99 23 4 73 1527.8 20.93% 

2556 21 8 0 13 177.7 13.67% 

2557 10 1 0 9 115.4 12.82% 

เฉลี�ย 3 ปี      15.81% 

 

ระดบัการแขงขนัของผูชนะการเลือกตัง้ที่เป็นเพศหญิง  

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงทีผู่ชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 5 0 0 5 103.4 20.68% 

2556 5 0 0 5 127.2 25.44% 

2557 1 0 0 1 13.8 13.80% 

เฉลี�ย 3 ปี      19.97% 

 

เทศบาลนคร 

ระดบัการแขงขนัของผูชนะการเลือกตัง้ที่เป็นเพศชาย  

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงทีผู่ชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 17 6 1 10 280.7 28.7% 

2556 4 0 0 4 69.8 17.45% 

2557 0 0 0 0 0 0 

เฉลี�ย 2 ปี      23.08% 

 

ระดบัการแขงขนัของผูชนะการเลือกตัง้ที่เป็นเพศหญิง  

ปี จํานวน อปท 

ทัง้หมด 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัร1 คน 

จํานวน อปท. ที่ไม

มีขอมลูคะแนน 

จํานวน อปท. ที่มี

ผูสมคัรเกิน2 คน 

ผลรวม% 

สวนตางของความหางของคะแนนระหวางคะแนนเสียงทีผู่ชนะการ

เลือกตัง้ได รับ เทียบกบัผูที่แพการเลือกตัง้ในลําดบัถดัไป 

คาเฉลี่ย 

2555 1 1 0 0 0 0% 

2556 1 0 0 1 13.2 13.2% 

2557 0 0 0 0 0 0% 

เฉลี�ย 2 ปี      13.2% 
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