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บทคดัย่อ

	 งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	 ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ	โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบหลายขั้นตอน	(multi-stage	random	sampling)	ไดก้ลุ่มตวัอยา่งชาวเชียงใหม่ท่ีมีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในทั้ง	4	แขวงของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่	จ�านวน	440	คน	ผล

การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน	พบวา่	การรับรู้นโยบาย

ของผูส้มคัรฯ	 มีความส�าคญัเป็นอนัดบัแรกในการพยากรณ์การตดัสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง	(Beta	=	.326)	รองลงมา	คือ	ความเป็นผูน้�าทางความคิดของผูล้งคะแนนเสียงเลือก

ตั้ง	(Beta	=	.267)	และการรับรู้ประสบการณ์ของผูส้มคัรฯ	(Beta	=	.154)	โดยปัจจยัดงักล่าว	

สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งนายก

เทศมนตรีนครเชียงใหม่ไดร้้อยละ	35.5	(R²	=	.355)	ดงันั้น	ในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง

ควรใหค้วามส�าคญักบัการส่ือสารนโยบายและประสบการณ์ของผูส้มคัรฯ	ไปยงัผูมี้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	นอกจากน้ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งฯ	ควรให้ความส�าคญักบัผูมี้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงท่ีตดัสินใจเลือกผูส้มคัรฯในวนัลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 โดยใชรู้ปแบบ

การรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งผา่นส่ือมวลชน
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Abstract

	 The	 research	 studies	Factors	 affect	 decision	making	on	 the	Lord	Mayor	 of	

Chiang	Mai	Municipality	Election	of	Voters.	Researcher	uses	quatitative	methodology	

and	questionnaire	which	was	used	in	a	survey	research	of	440	respondents	were	selected	

by	multi-stage	random	sampling	from	voters.	The	finding	reveals	that	three	factors	affect	

to	decision	making	on	the	Lord	Mayor	of	Chiang	Mai	Municipality	Election	of	Voters	:	

1)	policy	of	the	lord	mayor	of	Chiang	Mai	municipality	candidates	(Beta	=.326)	2)	opinion	

leadership	 of	 voters	 (Beta	 =.267)	 3)	 experience	 of	 the	 lord	mayor	 of	Chiang	Mai	

municipality	candidates(Beta	=.154).	The	Multiple	Regression	Coefficients	predicts	40.20	

percent	(R	Square	=	.402)	for	affect	decision	making	on	the	Lord	Mayor	of	Chiang	Mai	

Municipality	Election	of	Voters.	The	suggestions	that	three	factors	should	attended	for	

campaign	communication	:	1)	policy	of	lord	mayor	of	Chiang	Mai	municipality	candidates	

2)	experience	of	lord	mayor	of	Chiang	Mai	municipality	candidates	and	3)	campaign	

communication	in	mass	media	for	late	decided	voters.

Keywords :	 political	 campaign,	 decision	 making	 of	 vote,	 the	 Lord	 Mayor	 

	 of	Chiang	Mai	Municipality	

 

ความส�าคญัของปัญหา
	 การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 เป็นการเก่ียวพนัของพลเมือง	 (citizen	

involvement)	 ในกระบวนการทางการเมือง	โดย	Trent	และ	Friedenberg	 (2000)	 เห็นวา่	

การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีพลเมืองมีความเก่ียวพนัใน

กระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย	โดยพลเมืองตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	

ท่ีเป็นการสะทอ้นความคิดของตนเอง	 (self-reflection)	 อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการรับรู้

ประเดน็ทางเศรษฐกิจและสงัคม	ท่ีผูรั้บสมคัรรับเลือกตั้งน�าเสนอผา่นการรณรงคเ์ลือกตั้ง

ในส่ือต่างๆ	

	 เม่ือกล่าวถึงความส�าคญัของการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดงักล่าว	Trent	

และ	Friedenberg	 (2000)	ไดส้งัเคราะห์แบบแผนพฤติกรรมการตดัสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งประธานาธิบดีของชาวอเมริกนัตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1940	–	2000	โดยพบวา่	ในช่วงเร่ิมตน้



Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.6 No. 1 (January - June 2011) 3

ของการรณรงคก์ารเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	 ในระยะแรกผูมี้สิทธิลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งจะยงัไม่มีขอ้มูล	 ความรู้	 และการชูประเด็นทางนโยบายในการรณรงค์

หาเสียงเก่ียวกบัตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี	 แต่ผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ งกลบัมีขอ้มูลทั้ งนโยบายและขอ้มูลของผูส้มคัรรับเลือกตั้ ง	 และน�าไปสู่การ

ตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี	พวกเขาไดใ้หอ้ธิบายเหตุผลท่ีท�าใหผู้มี้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสนใจการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งว่าคือ	 การเพิ่มข้ึนของจ�านวน

ผูส้มคัรประธานาธิบดี	และความคุน้เคยของประชาชนตอ่การเลือกตั้ง	โดยเฉพาะการติดต่อ

เป็นการส่วนตวัของผูล้งสมคัรหาเสียงเลือกตั้ง	

	 ส�าหรับเทศบาลนครเชียงใหม่	 (Chiang	Mai	Municipality)	 แรกเร่ิมเดิมทีเป็น

สุขาภิบาลมาตั้งแต่ปีพ.ศ.	 2458	และไดรั้บการยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่เป็น

เทศบาลนครเชียงใหม่ตาม	พ.ร.บ.จดัตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่	 พ.ศ.2478	 ถือว่าเป็น

เทศบาลนครแห่งแรกในประเทศไทย	และในปี	พ.ศ.2547	เป็นคร้ังแรกท่ีไดมี้การเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่โดยตรง	 (www.prachatai.com/journal/2009/10/26056)	

จะเห็นไดว้่า	 ชาวเชียงใหม่มีความคุน้เคยกบัการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน	 อีกทั้งในการ

เลือกตั้งคร้ังน้ีมีจ�านวนผูส้มคัรมากข้ึน	โดยมีทั้งในส่วนของนกัการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน	

และนกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากพรรคการเมืองในระดบัชาติทั้งจากพรรค

ประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย	 ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า	 มีปัจจัยใดบ้างท่ี

ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	

	 Scheufele	and	Shah	(2000)	เห็นวา่	การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นหน่ึง

ในรูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 โดยเขาได้แบ่งระดับกิจกรรมการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองจากนอ้ยไปมากตามล�าดบั	ไดแ้ก่	การลงคะแนนเสียง	(voting)	การ

มีกิจกรรมในการรณรงคท์างการเมือง	 (campaign	 activities)	 การร่วมกิจกรรมชุมชน	

(communal	activities)	และการติดต่อกบับุคคลในองคก์ารทางการเมือง	(personal	contact)	

แมว้่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัต�่าท่ีสุดของ

ประชาชน	แต่	Trent	 และ	Friedenberg	 (2000)	กลบัเห็นวา่	 เป็นขั้นตอนส�าคญัของการ

มีส่วนร่วมทางการเมือง	เน่ืองจากแสดงใหเ้ห็นการสนบัสนุนของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียง

ต่อตัวผูส้มัครรับเลือกตั้ ง	 และความตั้ งใจติดตามข้อมูลผูส้มัครรับเลือกตั้ งผ่านส่ือ

การรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง	ในการวจิยัคร้ังน้ี	ผูว้จิยัมีความสนใจวเิคราะห์อิทธิพลของการ

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ งกับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งนายกเทศมนตรี

นครเชียงใหม่	 ส�าหรับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ งเร่ิมต้นท่ีสหรัฐอเมริกาเม่ือ	
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1950s-1960s	โดยอธิบายเหตุผลของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวา่	เป็นผลมาจากปัจจยัใน

ระยะยาว	ไดแ้ก่	ฐานะทางสงัคม	และความรู้สึกผกูพนักบัพรรคการเมือง	ต่อมาในช่วง	1960s	

พบวา่มีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากผลกระทบจากพรรคการเมืองลดนอ้ย	 และคนตอ้งการ

ข่าวสารระหว่างการรณรงคท์างการเมือง	 การใชมื้ออาชีพในการรณรงค	์ และพลงัของ

ส่ือมวลชน	(Lachat	and	Sciarini,	2002	)	

	 ในส่วนของการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งเป็นความพยายามท่ีจะคน้หาวธีิการ	เพื่อ

มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจในกลุ่มประชาชนเฉพาะกลุ่ม	โดย	Gidengil,	Blasis,	

Neevitte	and	Nadeau	 (2002)	กล่าวถึงการรณรงคท์างการเมืองวา่	 เป็นการแข่งขนัในการ

ควบคุมการก�าหนดวาระสาร	 (agenda	 setting)	 การท�าให้เป็นประเด็นส�าคญัในสังคม	

(priming)	แสดงถึงการก�าหนดวาระสารท่ีอิงอยูก่บัอ �านาจของส่ือ	 ท่ีมีอิทธิพลต่อการจดั

วาระสาธารณะ	ซ่ึงการท�าใหเ้ป็นประเดน็ส�าคญัในสงัคมสามารถน�าไปสู่การเปล่ียนแปลง

สู่จิตใจของผู ้คนได้	 โดยผู ้วิจัยมีค�าถามการวิจัยเ ก่ียวกับการรณรงค์หาเสียงของ

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	ดงัน้ี

ค�าถามการวิจัยท่ี 1 : รูปแบบรณรงค์หาเสียงของผู้สมคัรฯ มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อย่างไร 

	 ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ งตามแนวทางปัจจุบนั	 มีการน�าแนวคิดเร่ือง

การจดัการสมยัใหม่ส�าหรับการหาเสียงการเลือกตั้ง	ดว้ยการใชเ้ทคนิคการตลาดร่วมสมยั

ครอบคลุมถึงการวิจยัตลาดมหาชน	 (mass	market	 research)	 การจ�าแนกกลุ่มเป้าหมาย	

(segmentation	 and	 targeting)	 ความคาดหวงัในความตอ้งการ	 (anticipating	 needs)	

อุดมการณ์ในฐานะท่ีเป็นคุณลกัษณะท่ีเป็นตราสินคา้ของพรรคหรือนกัการเมือง	(ideology	

as	 brand	 character)	การวางต�าแหน่งทางการเมือง	 (positioning)	การพฒันายทุธศาสตร์

ในการแข่งขนัการเลือกตั้ง	 (strategy	development)	การลงมือหาเสียง	 (implementation)	

และการแข่งขันในพื้นท่ีหาเสียงเลือกตั้ ง	 (competitive	 marketplaces)	 (สุรพงษ	์

โสธนะเสถียร,	2545)	ซ่ึงแนวคิดการรณรงคท์างการเมืองดงักล่าว	ผูว้จิยัจะใชเ้ป็นแนวทาง

ในการเขา้สู่ปัญหาน�าวจิยั	

	 นอกจากปัจจยัเก่ียวกบัการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งแลว้	ผูว้จิยัยงัตอ้งการวเิคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง	กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	 โดยผูว้ิจยัมีค �าถามการวิจยัเก่ียวกบัการเปิดรับ

ข่าวสารทางการเมืองของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	ดงัน้ี
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ค�าถามการวิจัยท่ี 2 : การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

อย่างไร ?

	 ตามแนวคิดของ	Klapper	(อา้งจาก	อญัชลี	บุนนาค,	2540)	กล่าวถึงขั้นตอนการ

เลือกเปิดรับขอ้มลูขา่วสาร	(selective	process)	วา่	บุคคลจากเลือกเปิดรับขอ้มลูขา่วสารจาก

แหล่งต่างๆ	ตามความสนใจและความตอ้งการ	(selective	exposure)	เพือ่น�ามาใชแ้กปั้ญหา

และตอบสนองความตอ้งการของตน	ขณะเดียวกนับุคคลจะเลือกให้ความสนใจเฉพาะ

ขอ้มูลข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติและความเช่ือดั้งเดิมของตน	 (selective	 attention)	

อีกทั้งบุคคลจะเลือกรับรู้หรือตีความขอ้มูลตามประสบการณ์สั่งสมของตน	 (selective	

perception)	ทั้งน้ีผูว้ิจยัสนใจวิเคราะห์การเปิดรับส่ือมวลชนของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง	ไดแ้ก่	วทิย	ุโทรทศัน	์หนงัสือพิมพ	์อินเตอร์เน็ต	รวมทั้งส่ือบุคคล	ไดแ้ก่	ผูน้�าใน

ชุมชน	บุคคลในท่ีท�างาน	บุคคลในครอบครัว	และเพือ่นบา้น	โดยมุ่งวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองผา่นส่ือดงักล่าว	กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

	 ผลการศึกษาของนกัวิชาการท่ีผา่นมา	พบวา่	การไดรั้บการประชาสมัพนัธ์จาก

ส่ือมวลชนมีความสมัพนัธ์กบัการไปใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง	โดยเฉพาะการรับฟังขา่วสาร

จากวิทย	ุหนงัสือพิมพ	์ จะมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง	นอกจากน้ียงั

บุคคลท่ีรับขา่วสารจากส่ือมวลชน	จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกวา่ผูท่ี้ใช้

ช่องทางการส่ือสารระหวา่งบุคคล	และการไดรั้บขอ้มลูข่าวสารการพฒันาท�าใหป้ระชาชน

มีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมสุขาภิบาลของหมู่บา้นพึ่งตนเองทางสาธารณสุขมูลฐาน	

รวมทั้งการศึกษาอิทธิพลของอินเตอร์และส่ือมวลชน	 ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของนกัศึกษาในกรุงเทพมหานคร	(พรศรี	ใจซ่ือ,	2523	;	เสน่ห์	นนทโชติ,	2523	;	เธียรชยั	

บูรพชนก,	2532	;	มาลินี	สมภพเจริญ,	2547)	

	 นอกจากน้ี	Mibrath	(1977)	ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	วา่ประกอบดว้ย	1)	ทศันคติ	(attitude)	เป็นการ

รับรู้ในเชิงบวกหรือลบท่ีมีต่อการเมือง	และความรู้สึกน้ีมีทิศทางเพือ่สนบัสนุนหรือต่อตา้น

นโยบายของผูส้มคัร	 2)	 ความเช่ือ	 (beliefs)	 เป็นส่ิงท่ีบุคคลคิดว่ากระท�าบางอยา่งหรือ

ปรากฏการณ์บางอยา่ง	รวมถึงคุณสมบติัของส่ิงของหรือบุคคล	3)	บุคลิกภาพ	(personality)	

เป็นส่ิงท่ีบอกวา่บุคคลจะปฏิบติัอยา่งไรในสถานการณ์หน่ึง	ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีค �าถาม

การวจิยัเก่ียวกบัตวัผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	ดงัน้ี	
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ค�าถามการวิจัยท่ี 3 : ปัจจัยส่วนบุคคลใดบ้าง ท่ีมีความสัมพันธ์กันกับการตัดสินใจลง

คะแนนเสียงเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ?

	 นกัวิชาการท่ีสนใจศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	

กบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	อาทิเช่นตวัแปรความเล่ือมใสในพรรค

หรือผูส้มคัร	 ท่ีพบวา่	 เป็นปัจจยัท�าใหค้นมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง	หรือ

ตวัแปรความส�านึกในประสิทธิภาพทางการเมือง	ท่ีหมายถึง	ความรู้สึกวา่การเปล่ียนแปลง

ทางสังคมและการเมืองยอ่มเป็นไปได	้ รวมถึงตวัแปรความส�านึกในหนา้ท่ีพลเมือง	และ

ความเขา้ใจการเมือง	 โดยผลการวิจยัพบว่า	 บุคคลท่ีมีคุณลกัษณะของตวัแปรดงักล่าวมี

แนวโนม้ท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง	 (Angus	Cambell,	 1968;	ณรงค	์ สินสวสัด์ิ,	

2518;	Mirbrath,	 1977)	ส�าหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล	 ไดแ้ก่	

ความเป็นผูน้�าทางความคิดของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	ซ่ึงยงัไม่เคยมีการทดสอบ

ตวัแปรน้ีในบริบทของสังคมไทยในการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน	นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัสนใจ

ทดสอบอิทธิพลของการรับรู้ของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเก่ียวกบัการรณรงค์

หาเสียง	 ท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 ทั้งน้ีท่ีผ่านมายงัไม่มีการทดสอบ

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าว	กบัอิทธิพลท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	

วตัถุประสงค์ของการวจิยั

	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ ง	 การรับรู้เน้ือหา

การรณรงคห์าเสียงของผูส้มคัรฯ	การเปิดรับข่าวสารของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง	 และความเป็น

ผูน้�าทางความคิดของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง	 ท่ีมีต่อกบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

นายกเทศบาลนครเชียงใหม่	

แนวคดิทีเ่กีย่วข้อง

 แนวคดิเร่ืองการจดัการรณรงค์หาเสียงเลอืกตั้ง 

	 Schmitt-beck	and	Farrell	(2002)	กล่าวถึงการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งวา่	เป็นการ

ส่งเสริมขอ้ผกูมดัในกระบวนการตดัสินใจนโยบาย	โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษหลงัมีความ

พยายามใชก้ารรณรงคท์างการเมือง	เพือ่ระดมการสนบัสนุนจากสาธารณชน	(to	mobilize)	

เพือ่โนม้นา้วประชาชน	(to	persuade)	เพือ่ใหข้อ้มลูประชาชน	(	to	inform)	เก่ียวกบันโยบาย

สาธารณะและกิจกรรมทางการเมือง	 โดยพวกเขาได้แบ่งการศึกษาด้านการรณรงค์
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ทางการเมืองออกเป็น	4	ประเภท	คือ	การลงประชามติ	(referendums)	การเลือกตั้ง	(election)	

ความสนใจขอ้มูลข่าวสาร	 (information	 interest-based)	 และภาพลกัษณ์	 (image)	

นอกจากน้ีพวกเขาเห็นวา่	การรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบใน	2	ระดบั	

คือ	ระดบัจุลภาคท่ีส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล	ไดแ้ก่	ความรู้	การเปล่ียนแปลงการรับรู้	

การสนบัสนุน	การโนม้นา้วใจ	การซ�้ าเสริมความคิด	และระดบัมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่อ

สังคม	ไดแ้ก่	ความส�าเร็จในการเลือกตั้งและการลงประชามติ	การจดัวาระสาร	ก�าหนด

กรอบความคิดของสาธารณชน	ความรู้สาธารณชน	นอกจากน้ี	Schmitt-beck	and	Farrell	

ยงัไดท้บทวนการศึกษาผลกระทบของการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง	โดยพวกเขาไดแ้บ่งกลุ่ม

การศึกษาไว	้3	กลุ่ม	ไดแ้ก่	การศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมการรณรงคข์องนกัการเมือง	

(political	actors’	campaign	activities)	การศึกษาผลกระทบจากองคก์ารรณรงคแ์ละกิจกรรม

ขององคก์าร	 (campaign	 organization	 and	 its	 activities)	 การศึกษาผลกระทบของสาร

ในการรณรงค	์(campaign	message)

	 ในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งตามแนวทางปัจจุบนั	 มีการน�าแนวคิดเร่ืองการ

จดัการสมยัใหม่ส�าหรับการหาเสียงการเลือกตั้ง	ท่ีผูว้จิยัจะใชเ้ป็นแนวทางการเขา้สู่ปัญหา

น�าการวจิยั	อนัประกอบดว้ย	การใชเ้ทคนิคการตลาดร่วมสมยัครอบคลุมถึงการวจิยัตลาด

มหาชน	(mass	market	research)	การจ�าแนกกลุ่มเป้าหมาย	(segmentation	and	targeting)	

ความคาดหวงัในความตอ้งการ	(anticipating	needs)	อุดมการณ์ในฐานะท่ีเป็นคุณลกัษณะ

ท่ีเป็นตราสินคา้ของพรรคหรือนกัการเมือง	(ideology	as	brand	character)	การวางต�าแหน่ง

ทางการเมือง	 (positioning)	 การพฒันายทุธศาสตร์ในการแข่งขนัการเลือกตั้ง	 (strategy	

development)	การลงมือหาเสียง	(implementation)	และการแข่งขนัในพื้นท่ีหาเสียงเลือกตั้ง	

(competitive	marketplaces)	(สุรพงษ	์โสธนะเสถียร,	2545)	

 แนวคดิเร่ืองการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลอืกตั้ง 

	 Trent	และ	Friedenberg	(2000)	เห็นวา่	การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	เป็น

ขั้นตอนสุดทา้ยท่ีพลเมืองมีความเก่ียวพนัในกระบวนการทางการเมือง	(citizen	involvement	

in	political	process)	แบบประชาธิปไตย	โดยผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะตดัสินใจลงคะแนนเสียง

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งผา่นกระบวนการ	3	ขั้นตอน	ดงัน้ี

	 1.	 การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม	 (social	 interaction)	 หมายถึง	 การท่ีผูมี้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีกิจกรรมทางการเมืองกบับุคคลอ่ืน	โดยเป็นการถกเถียงประเดน็

ทางการเมืองต่อกนั	 ซ่ึงอาจเป็นเพ่ือนท่ีท�างานหรือบุคคลในชุมชน	การปฏิสัมพนัธ์ทาง

สงัคมลกัษณะน้ีไดน้�าผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสู่กระบวนการทางการเมือง
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	 2.	การปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากสงัคม	(parasocial	interaction)	หมายถึง	

การปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวับุคคล	แต่เป็นการปฏิสมัพนัธ์กบัข่าวสารท่ีไดรั้บจาก

วิทยุ	 โทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 และเวปไซต์ของผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง	 โดยผู ้มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตอ้งมีขอ้คิดเห็นต่อตวัผูส้มคัรฯ	 เม่ือไดรั้บข่าวสารการรณรงค์

หาเสียงเลือกตั้งผา่นรายการโทรทศันห์รือการอ่านบทสมัภาษณ์ผา่นหนงัสือพิมพ	์

	 3.	 การสะทอ้นความคิดของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 (self	 reflection)	

เป็นการสะทอ้นความคิดของตนเอง	อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการรับรู้ประเดน็ทางเศรษฐกิจ

และสงัคม	ท่ีผูรั้บสมคัรรับเลือกตั้งน�าเสนอผา่นการรณรงคเ์ลือกตั้งในส่ือต่างๆ	โดยส่งผล

ใหผู้มี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหก้ารสนบัสนุนผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

	 ผูว้จิยัสนใจประยกุตแ์นวคิดรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งของ	Schmitt-beck	and	Farrell	

(2002)	และการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ	Trent	และ	Friedenberg	(2000)	เพื่อ

ทดสอบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งนายกเทศบาล

นครเชียงใหม่	ตามรายละเอียดในกรอบแนวคิดการวจิยั

 7 

กรอบแนวคิดการวจิัย    
ผูว้ิจยัสนใจประยกุตแ์นวคิดรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งของ Schmitt-beck  and  Farrell (2002)     และการ

ตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ Trent  และ  Friedenberg (2000)     เพ่ือทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศบาลนครเชียงใหม่   ตามรายละเอียดในกรอบแนวคิดการวจิยั 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรู้รูปแบบการใช้ส่ือรณรงค์ของ 
ผู้สมคัรฯ 
-การรับรู้ผา่นส่ือมวลชน 
-การรับรู้ผา่นส่ือสาธารณะ 
-การรับรู้ผา่นส่ือบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มสิีทธิลงคะแนนเสียง
เลอืกตั้ง 

--การเปิดรับข่าวสาร 
-ความเป็นผูน้าํทางความคิด 
-การเป็นสมาชิกพรรค/กลุ่มทางการเมือง การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลอืกตั้ง

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

-การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (social  interaction)   
-การปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากสังคม 
(parasocial   interaction)   
-การสะทอ้นความคิดของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง (self  reflection)   

Concept  of  political  participation 

Concept  of  Political  Campaign 

ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
-เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้

การรับรู้เกีย่วกบัคุณสมบัตขิองผู้สมคัรฯ 
โดยภาพรวม 
-ลกัษณะทัว่ไปของผูส้มคัรฯ 
-ประสบการณ์ทาํงานของผูส้มคัรฯ   

การรับรู้เนือ้หาการรณรงค์หาเสียงของ
ผู้สมคัรฯ โดยภาพรวม 
-ภาพลกัษณ์   
-สโลแกน 
-นโยบาย 
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ระเบียบวธีิวจิยั 

	 การวจิยัคร้ังน้ี	ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ	ดว้ยวธีิการส�ารวจ	(survey)	โดยใช้

วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน	 (multi-stage	 random	 sampling)	จากประชาชนผูมี้

สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่	 ในขั้นแรกแบ่งประชากรผูมี้สิทธิเลือกตั้ง	

146,800	คนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่	ออกเป็น	4	แขวง	คือ	แขวงศรีวชิยั	แขวงเมง็ราย	

แขวงกาวิละ	 และแขวงนครพิงค์	 จากนั้นผูว้ิจยัใชว้ิธีการคดัเลือกตวัอย่างตามสัดส่วน	

(quota	 sampling)	 ก�าหนดให้ทุกแขวงให้มีจ�านวนตวัอยา่งเท่ากนั	 110	คน	 โดยใชก้าร

คดัเลือกตวัอยา่งตามสะดวก	(convenient	sampling)	รวมจ�านวนกลุ่มตวัอยา่ง	440	คน	

ผลการวจิยั

	 1.	 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบการใชส่ื้อรณรงค์ของ

ผูส้มคัรฯ	กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	

ตารางท่ี	1	แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้รูปแบบรณรงคข์องผูส้มคัรฯ	

กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

การรับรู้ จำานวน ค่าเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

การตัดสินใจ

ลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง	

Sig.

การรับรู้รูปแบบการใช้สื่อ

รณรงค์ของผู้สมัครฯ

394 3.5047 .75755 .291*** .000

1)	การรับรู้ผ่านสื่อมวลชน 398 3.0546 .92250 .275*** .000

2)	การรับรู้ผ่านสื่อสาธารณะ 4.5 3.8609 .96280 .171** .001

3)	การรับรู้ผ่านสื่อบุคคล 4.6 3.6640 .94128 .240*** .000

-	*p	<	0.05,	**p	<	0.01,	***p	<	0.001

	 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ยสถิติสหสมัพนัธ์เพียร์สนัโดยภาพรวม	พบวา่	

มีความสมัพนัธ์เชิงบวกของตวัแปรทั้งสองอยูใ่นระดบัต�่า	 เท่ากบั	 .291	หมายความวา่	ผูมี้

สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีมีการรับรู้รูปแบบการใชส่ื้อรณรงคข์องผูส้มคัรฯสูง	กจ็ะมี

การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงดว้ย	และเป็นความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั	0.01	นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัพบวา่	มีความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้รูปแบบการใช้
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ส่ือรณรงคข์องผูส้มคัรฯ	3	รูปแบบ	กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	โดยเรียงล�าดบั

ค่าสหสมัพนัธ์เพยีร์สนัจากมากไปนอ้ย	คือ	การรับรู้ผา่นส่ือมวลชน	(r	=	.275)	การรับรู้ผา่น

ส่ือบุคคล	(r	=	.240)	และการรับรู้ผา่นส่ือสาธารณะ	(r	=	.171)

	 2.	 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของผูส้มคัรฯ	

กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	

ตารางท่ี	2	แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้เก่ียวกบัคุณสมบติั

ของผูส้มคัรฯ	กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

การรับรู้ จำานวน ค่าเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

การตัดสินใจ

ลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง	

Sig.

การรับรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของผู้สมัครฯโดยภาพรวม

406 3.6585 .68019 .291*** .000

1)	การรับรู้ด้านลักษณะท่ัวไป

ของผู้สมัครฯ	

409 3.571 .78519 .256*** .000

2)	การรับรู้ด้านประสบการณ์

ทำางานของผู้สมัครฯ

413 3.7750 .77836 .333** .001

-	*p	<	0.05,	**p	<	0.01,	***p	<	0.001

	 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ยสถิติสหสมัพนัธ์เพียร์สนัโดยภาพรวม	พบวา่	

มีความสมัพนัธ์เชิงบวกของตวัแปรทั้งสองอยูใ่นระดบัต�่า	 เท่ากบั	 .256	หมายความวา่	ผูมี้

สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง	 ท่ีมีการรับรู้เก่ียวกับคุณสมบัติของผูส้มัครฯ	 สูงก็จะ

การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงดว้ยและเป็นความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั	0.01	นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัพบวา่	มีความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้เก่ียวกบัคุณสมบติั

ของผูส้มคัรฯ	 2	 ลกัษณะ	 กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 คือ	 การรับรู้ดา้น

ประสบการณ์ท�างานของผูส้มคัรฯ	มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อยูใ่นระดบัปานกลาง	(r	=	 .333)	ขณะท่ีการรับรู้ดา้นลกัษณะทัว่ไปของผูส้มคัรฯ	มีความ

สมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยูใ่นระดบัต�่า	(r	=	.256)

	 3.	 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้เน้ือหาการรณรงคห์าเสียงของ

ผูส้มคัรฯ	กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
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ตารางท่ี	3	แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้เน้ือหาการรณรงคห์าเสียง

ของผูส้มคัรฯ	กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

การรับรู้ จำานวน ค่าเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

การตัดสินใจ

ลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง	

Sig.

การรับรู้เนื้อหาการรณรงค์

หาเสียงของผู้สมัครฯ

โดยภาพรวม

394 3.5047 .75755 .537*** .000

1)	การรับรู้ภาพลักษณ์	 397 3.4370 .99067 .288*** .000

2)	การรับรู้สโลแกน 399 3.5489 .93631 .334*** .000

3)	การรับรู้นโยบาย 382 3.0925 .89871 .534*** .000

-	*p	<	0.05,	**p	<	0.01,	***p	<	0.001

	 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ยสถิติสหสมัพนัธ์เพียร์สนัโดยภาพรวม	พบวา่	

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกของตวัแปรทั้งสองอยู่ในระดบัสูง	 เท่ากบั	 .537	หมายความว่า	

ผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 ท่ีมีการรับรู้เน้ือหาการรณรงค์หาเสียงของผูส้มคัรฯ

โดยภาพรวมสูง	กจ็ะมีการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงดว้ย	และเป็นความสมัพนัธ์

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 0.01	นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบวา่	 มีความสมัพนัธ์ระหวา่ง

การรับรู้เน้ือหาการรณรงคห์าเสียงของผูส้มคัรฯ	3	ประเดน็	กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ ง	 โดยมีค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สันเรียงจากมากไปน้อย	 คือ	 การรับรู้นโยบาย

มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยูใ่นระดบัสูง	(r	=	.534)	ส�าหรับ

การรับรู้ภาพลกัษณ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยูใ่นระดบั

ปานกลาง	 (r	=	 .334)	ขณะท่ีการรับรู้สโลแกนมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งอยูใ่นระดบัต�่า	(r	=	.288)	



Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.6 No. 1 (January - June 2011) 13

	 4.	 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง	กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	

	 ก.	การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสาร	และความเป็นผูน้�าทาง

ความคิด	กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	

ตารางท่ี	4	แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในของผูมี้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ปัจจัยภายในของผู้มีสิทธิลง

คะแนนเสียงเลือกตั้ง
จำานวน ค่าเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

การตัดสินใจ

ลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง	

Sig.

1) การเปิดรับข่าวสาร	 381 2.6667 .82460 .294*** .000

2)	ความเป็นผู้นำาทางความคิด 389 2.8406 .83036 .479*** .000

-	*p	<	0.05,	**p	<	0.01,	***p	<	0.001

	 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ยสถิติสหสมัพนัธ์เพยีร์สนั	พบวา่	มีความสมัพนัธ์

ระหวา่งความเป็นผูน้�าทางความคิดของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	กบัการตดัสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งอยู่ในระดับปานกลาง	 เท่ากับ	 .479	 หมายความว่า	 ผูมี้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีมีความเป็นผูน้�าทางความคิดสูง	ก็จะมีการตดัสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ งสูงด้วย	 และเป็นความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	

นอกจากน้ีผูว้ิจัยยงัพบว่า	 การเปิดรับข่าวสารของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง	

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดบัต�่า	 เท่ากบั	 .294	

หมายความว่า	 ผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งท่ีมีการเปิดรับข่าวสารสูง	 ก็จะมีการ

ตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงดว้ย	และเป็นความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั	0.01	

	 ข.	 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างปัจจัยการเป็นสมาชิก

พรรคการเมืองระดบัชาติหรือกลุ่มการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน	กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง	
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ตารางท่ี	5	การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งปัจจยัการเป็นสมาชิก

พรรคการเมืองระดบัชาติ	หรือกลุ่มการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน

กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง จำานวน ค่าเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

t
Sig

(2-tail)

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงฯที่ เป็น

สมาชิกพรรคการเมืองระดับชาติ

หรือกลุ่มการเมืองระดับท้องถิ่น

32 3.3125 1.06552 .264 .792

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงฯท่ีไม่ได้เป็น

สมาชิกพรรคการเมืองระดับชาติหรือ

กลุ่มการเมืองระดับท้องถ่ิน

357 3.2701 .85231

-	*p	<	0.05,	**p	<	0.01,	***p	<	0.001

	 ผูว้จิยัตั้งสมมติฐานวา่	ผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

ระดบัชาติหรือกลุ่มการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน	มีการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกวา่

ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกพรรคการเมืองระดบัชาติหรือกลุ่มการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน	 ผลการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติ	t	พบวา่	ค่า	t	เท่ากบั	.264	และมีค่า	Sig	(2-tail)	

เท่ากบั	.225	ดงันั้นค่า	P-Value	=	1-Sig/2	=	.6355	จึงยอมรับสมมติฐานวา่งท่ีวา่	ผูมี้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีเป็นสมาชิกพรรคการเมืองระดบัชาติหรือกลุ่มการเมืองระดบั

ทอ้งถ่ิน	มีการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกพรรคการเมือง

ระดบัชาติหรือกลุ่มการเมือง	
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		 5.	 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

นายกเทศบาลนครเชียงใหม่

ตารางท่ี	6	อ �านาจในการพยากรณ์ตามล�าดบัท่ีของตวัแปรท่ีใชพ้ยากรณ์การตดัสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

	ตัวแปรพยากรณ์ R R² 
R² 

Change
F Sig

การรับรู้นโยบายของผู้สมัครฯ .524 .274 .272 122.046*** .000

ความเป็นผู้นำาทางความคิดของ

ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

.579 .335 .331 81.179*** .000

การรับรู้ประสบการณ์ของผู้สมัคร .596 .355 .349 58.943*** .000

-	*p	<	0.05,	**p	<	0.01,	***p	<	0.001

	 ผลการวิเคราะห์พหุคูณแบบหลายขั้นตอน	 มีรายละเอียดการวิเคราะห์ดงัน้ี	

ในขั้นท่ี	 1	 การรับรู้นโยบายของผูส้มคัรฯ	 สามารถอธิบายความแปรปรวนของการ

ตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .001	 โดยมีค่า

สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์	(R²)	เท่ากบั	.274	แสดงวา่	การรับรู้นโยบายของผูส้มคัรฯ	ของ

กลุ่มตวัอยา่งสามารถพยากรณ์การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดร้้อยละ	27.4	

	 ขั้นท่ี	 2	 เม่ือเพิ่มตวัพยากรณ์ความเป็นผูน้�าทางความคิดของผูล้งคะแนนเสียง

เลือกตั้ง	ค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ์เพิ่มข้ึนเป็น	.335	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์

ไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.001	แสดงวา่	การรับรู้นโยบายของผูส้มคัรฯ	และความ

เป็นผูน้�าทางความคิดของผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้ง	สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวน

การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	ไดร้้อยละ	33.5

	 ขั้นท่ี	3	เม่ือเพิ่มตวัพยากรณ์การรับรู้ประสบการณ์ของผูส้มคัรฯ	ค่าสมัประสิทธ์ิ

พยากรณ์เพิ่มข้ึนเป็น	.355	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั	.001	แสดงวา่	การรับรู้นโยบายของผูส้มคัรฯ	ความเป็นผูน้�าทางความคิดของ

ผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้ง	และการรับรู้ประสบการณ์ของผูส้มคัรฯ	สามารถร่วมกนัอธิบาย

ความแปรปรวนการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดร้้อยละ	35.5	
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ตารางท่ี	7	ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	(b)	และคะแนน

มาตรฐาน(β)	ทดสอบความมีนยัส�าคญัของ	b	และแสดงสมการถดถอยพหุคูณท่ีใช้
พยากรณ์การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ตัวแปรพยากรณ์ b S.E. β t Sig

การรับรู้นโยบายของผู้สมัครฯ .310 .052 .326 5.973*** .000

ความเป็นผู้นำาทางความคิดของ

ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

.278 .055 .267 5.021*** .000

การรับรู้ประสบการณ์ของผู้สมัคร .166 .053 .154 3.155*** .000
*p	<	0.05,	**p	<	0.01,	***p	<	0.001

	 จากตารางท่ี	 14	แสดงวา่เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปของคะแนน

มาตรฐาน	 (β)	พบวา่	ตวัพยากรณ์ท่ีมีค่าสูงสุด	 คือ	การรับรู้นโยบายของผูส้มคัรฯ	 (.326)	
รองลงมา	 คือ	ความเป็นผูน้�าทางความคิดของผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 (.267)	 และการ

รับรู้ประสบการณ์ของผูส้มคัรฯ	 (.154)	ตามล�าดบั	หรือกล่าวไดว้า่	การรับรู้นโยบายของ

ผูส้มคัรฯ	มีความส�าคญัเป็นอนัดบัแรกในการพยากรณ์การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	

รองลงมา	 คือ	 ความเป็นผูน้�าทางความคิดของผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 และการรับรู้

ประสบการณ์ของผูส้มคัรฯ	โดยปัจจยัดงักล่าว	สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนการ

ตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดร้้อยละ	35.5	(R²	=	.355)

สรุปและอภปิรายผล 
	 1.	การตอบสนองของผูมี้สิทธิเลือกตั้งต่อเน้ือหาการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง	

	 ผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตดัสินใจลงคะแนนเสียง	โดยตอบสนองต่อเน้ือหา

การรณรงคห์าเสียงของผูส้มคัรฯเรียงตามล�าดบัจากมากไปนอ้ย	 คือ	นโยบาย	สโลแกน	

ประสบการณ์ท�างาน	และภาพลกัษณ์ของผูส้มคัรฯ	อธิบายไดด้ว้ยแนวคิดของ	Noris	และ

คณะ(	 1999)	 ว่า	 เน่ืองจากในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ งผูส้มคัรฯแต่ละคนต่างมุ่ง

เช่ือมสมัพนัธ์กบัผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 โดยการใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายทั้ง

การเดินพบปะกบัประชาชน	การโฆษณาดว้ยโปสเตอร์	 และการเป็นข่าวในส่ือมวลชน	

รวมถึงการปราศรัยหาเสียงของผูส้มคัรฯ	ทั้งหมดเป็นวธีิการท่ีผูส้มคัรฯทุกคนใชเ้พือ่แสดง

ใหเ้ห็นความมุ่งมัน่ตั้งใจของตนเอง	ดงันั้นผูรั้บสารจึงสามารถรับรู้นโยบาย	สโลแกนและ

ประสบการณ์ท�างานผา่นส่ือรณรงคห์าเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้งฯ	นอกจากน้ีในส่วน

ของการตอบสนองจากผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอธิบายไดว้่า	 เน่ืองจากผูมี้สิทธิ
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ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งต้องการความรู้ทางการเมือง	 (political	 knowledge)	 ซ่ึง

หมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายของผูส้มัครฯ	 และในกรณีท่ีผูมี้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีการเปิดรับส่ืออย่างตั้งใจ	 จะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงความรู้

ทางการเมือง	การเปล่ียนแปลงความศรัทธาต่อการเมือง	 และการเปล่ียนแปลงต่อการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง	(Noris	และคณะ,	1999)	ดงันั้น	การเปิดรับเน้ือหาการรณรงคห์าเสียง

ของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	จึงสร้างใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงดา้นความรู้เก่ียวกบั

นโยบายของผูส้มคัรฯ	 และน�าไปสู่การตดัสินใจลงคะแนนเลือกตั้งในกระบวนการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง

	 2.	ผลกระทบของรูปแบบการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง	

	 ผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีค่าเฉล่ียการรับรู้รูปแบบการรณรงคห์าเสียง

เลือกตั้งมากท่ีสุดผา่นส่ือสาธารณะ	ส่ือบุคคล	และส่ือมวลชนตามล�าดบั	แต่อยา่งไรกต็าม

เม่ือทดสอบความสมัพนัธ์ของรูปแบบส่ือรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งทั้ง	3	รูปแบบ	กลบัพบวา่	

การรับรู้การรณรงคห์าเสียงผา่นส่ือมวลชนมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งมากท่ีสุด	ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่	การน�าเสนอเน้ือหาการรณรงคห์าเสียงผา่นส่ือมวลชน

นั้น	 ผูส้มคัรฯแต่ละคนต่างก�าหนดประเด็นและเน้ือหาหลกั	 โดยส่ือมวลชนท�าหน้าท่ี

ถ่ายทอดไปยงัผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	ขณะเดียวกนัส่ือมวลชนยงัมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	ทั้งน้ีอิทธิพลของรูปแบบการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งผา่น

ส่ือมวลชน	 ให้ค �าอธิบายดว้ยทฤษฎีการจดัวาระสาร	 (Agenda	 Setting	 Theory)	 ของ	

McCombs	และ	Shaw	(อา้งใน	Noris	และคณะ,	1999)	ท่ีวา่	“ส่ือไม่เพียงบอกเราวา่ควรคิด

เร่ืองอะไร	และพวกเขายงับอกเราอีกวา่ควรคิดกบัมนัอยา่งไร”	

	 เช่นเดียวกบักรณีการวจิยัการเลือกตั้งในสหราชอาณาจกัรของ	Semeko	(อา้งใน	

Noris	และคณะ,	1999)	ท่ีพบวา่	การจดัวาระสารของโทรทศันมี์ความส�าคญัในการเลือกตั้ง

ของสหราชอาณาจกัร	Semeko	 ไดใ้ห้เหตุผลว่าเกิดจากการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของ

นกัการเมือง	และการก�าหนดใหส้ถานีโทรทศันส์าธารณะตอ้งมีเวลาออกอากาศส�าหรับการ

หาเสียงของผูส้มคัรฯ	(อา้งใน	Noris	และคณะ,	1999)	อยา่งไรกต็ามในกรณีของการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แม้ไม่มีเวลาออกอากาศส�าหรับผูส้มัครฯ	 แต่ละคน	

แต่มีการถ่ายทอดการอภิปรายของผูส้มคัรฯ	 ผ่านทางสถานีโทรทศัน์ไทย	ขณะเดียวกนั	

ส่ือหนงัสือพมิพท์อ้งถ่ินมีการรายงานข่าวการเลือกตั้ง	และการรณรงคห์าเสียงของผูส้มคัรฯ

อยา่งต่อเน่ือง	รวมถึงการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มคัรฯ	ในช่วงทา้ยก่อนวนัเลือกตั้ง	

ดงันั้น	การจดัวาระสารของส่ือมวลชนเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งของ

ผูส้มคัรฯ	 จึงเป็นการบอกใหผู้มี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคิดเร่ืองอะไรและควรคิดกบั

เร่ืองนั้นอยา่งไร	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัคร้ังน้ีท่ีพบวา่	ผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
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มากถึงร้อยละ	30	ท่ีตดัสินใจเลือกผูส้มคัรฯในวนัเลือกตั้ง	แมว้า่การรับรู้การรณรงคห์าเสียง

ผ่านส่ือสาธารณะมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด	 แต่กลับไม่ได้มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 ขณะท่ีการรับรู้การรณรงคห์าเสียงผ่านส่ือสาธารณะมีค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุด	กลบัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากท่ีสุด	ทั้งน้ีเหตุผลอาจ

เน่ืองมาจากผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใชข้อ้มูลจากส่ือมวลชนเป็นส่วนประกอบ

ในการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	

	 3.	ความเป็นผูน้�าทางความคิดและการเปิดรับส่ือของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

	 การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัภายในผูมี้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามล�าดบั	 คือ	 ความเป็นผูน้�าทางความคิด	 และการเปิดรับส่ือ	

ส�าหรับความเป็นผูน้�าทางความคิดของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากท่ีสุด	เน่ืองจากความเป็นผูน้�าทางความคิดตอ้ง

มีคุณลกัษณะคือ	เป็นผูติ้ดตามข่าวสาร	แลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อบุคคลอ่ืน	การแกปั้ญหา

ส่วนรวม	จนกระทัง่ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลรอบขา้ง	ดงันั้น	การเป็นผูติ้ดตามข่าวสาร

ของผูน้�าทางความคิดจึงท�าใหมี้การรับรู้ต่อความทนัสมยัของสงัคม	สอดคลอ้งกบัความคิด

ของ	Robert	Putnan	(1993)	ท่ีตั้งขอ้สนันิษฐานวา่	ความทนัสมยัของสงัคมเป็นปัจจยักระตุน้

ใหเ้กิดความสนใจทางการเมือง	โดยเขาระบุวา่	มีอิทธิพลของความทนัสมยัในสงัคมทุนนิยม	

คือ	โทรทศัน	์รูปแบบการด�าเนินชีวติ	กลุ่มผลประโยชน	์และเครือข่ายทางสงัคม	อยา่งไร

กต็ามความเป็นผูน้�าทางความคิดท่ีเป็นผูเ้ปิดรับขา่วสารท่ีหลากหลาย	เช่นกรณีของ	Putnan	

มีขอ้เสนอเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างความสนใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า	

เกิดจากการท�างานร่วมกนัจากปัจจยัท่ีหลากหลาย	ไม่เฉพาะปัจจยัดา้นการเปิดรับข่าวสาร

ทางการเมืองเท่านั้น	 เช่นเดียวกบัขอ้คน้พบของ	McAllister	 (2002)	 ท่ีศึกษาการรณรงค์

ทางการเมืองของ	George	W.	Bush	 and	Al	Gore	 ในปี	 2000	พบวา่	ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะ

ประเมินข่าวสารระหวา่งการรณรงคท่ี์ไดรั้บจากส่ือ	ครอบครัว	และเครือข่ายทางสงัคม

	 ในกรณีอิทธิพลของการเปิดรับส่ือท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	

Lazarfeld	 (อา้งใน	Noris	 และคณะ,	 1999)	 ไดใ้หเ้หตุผลของการเปิดรับส่ือของผูมี้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวา่	 การเปิดรับข่าวสารในช่วงการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง	 เพราะ

ผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวา่จะตอ้งลงคะแนนเสียงอยา่งไร	และกลุ่มคนท่ีตดัสินใจ

ชา้ตอ้งการขอ้มลูท่ีผา่นการตรวจสอบจากส่ือมวลชนส�าหรับผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	

อยา่งไรกต็ามการเปิดรับข่าวสารนั้นมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย	 โดย	Schmitt-beck	

and	 Farrell	 (2002)	 เห็นว่า	 ข้อมูลข่าวสารเป็นส่ิงส�าคัญในกระบวนการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	ซ่ึงมีแหล่งท่ีมาของขอ้มลูท่ีหลากหลาย	และการรณรงคก์ารเลือกตั้ง	

เป็นหน่ึงในแหล่งขอ้มูล	ทั้งน้ีผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอาจเกิดความประทบัใจ
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นกัการเมืองจากการมีประสบการณ์ในชีวติประจ�าวนั	โดยผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

แสดงบทบาททางการเมืองจากสภาพแวดลอ้มทางสังคม	 ไดแ้ก่	 การดูโทรทศัน์	 การฟัง

บทสนทนาทางการเมือง	รวมถึงการถกประเดน็ทางการเมืองในครอบครัว	ส�าหรับขอ้มูล

ข่าวสารการรณรงคจึ์งมีหลายขั้นตอนและมีความซบัซอ้นหลากหลายมากข้ึน	 (multi-step	

of	 information)	 แต่อยา่งไรก็ตามพวกเขาเห็นว่า	 กระบวนการตดัสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งเป็นการท�างานร่วมกนัระหวา่งส่ือมวลชนและการส่ือสารระหวา่งบุคคล	

ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 ผูส้มคัรฯจึงควรให้ความส�าคญักบัการส่ือสารนโยบาย	 รวมทั้งการก�าหนด

สโลแกนท่ีตอ้งมีลกัษณะของขอ้ความท่ีสั้นกระชบั	และสร้างความจดจ�านโยบายผูส้มคัรฯ

ให้เกิดกบัผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 ในส่วนของเน้ือหาการรณรงคห์าเสียงดา้น

ประสบการณ์ท�างาน	ผูส้มคัรฯควรส่ือสารกบัผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงในประเดน็เก่ียวกบั

การท�าประโยชนเ์พื่อสาธารณะและประสบการณ์การทางการบริหาร

	 2.	 ผูส้มัครฯควรให้ความสนใจกับรูปแบบการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ งทั้ ง

ส่ือมวลชน	 ส่ือบุคคล	และส่ือสาธารณะ	ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละส่ือต่างมีอิทธิพลร่วมกนัต่อ

การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	โดยส่ือมวลชนเป็นส่ือมีอิทธิพลต่อผูมี้สิทธิลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งควรจะมีความคิดเห็นอยา่งไร	ซ่ึงผูส้มคัรฯควรใชเ้ป็นส่ือการรณรงคใ์นช่วงทา้ย	

ของการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง	ขณะท่ีส่ือสาธารณะท�าใหผู้มี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

รับรู้การรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง	 และตวัผูส้มคัรฯและผูน้�าชุมชนเป็นส่ือบุคคลท่ีสามารถ

ส่ือสารแบบเผชิญหนา้กบัผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	

	 3.	 การวิจยัคร้ังต่อไปควรใหค้วามสนใจศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลการจดัวาระสาร

ของส่ือมวลชนเก่ียวกบัการรณรงคห์าเสียงของผูส้มคัรฯ	ท่ีมีต่อการก�าหนดกรอบความคิด

ของผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 โดยเป็นการทดสอบทฤษฎีการก�าหนดวาระสาร	

(Agenda	Setting	Theory)	วา่วาระสารของส่ือมวลชนจะมีอิทธิพลต่อความคิดของผูมี้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงตามท่ีส่ือมวลชนก�าหนดวาระสารไวต้ามขอ้เสนอทางทฤษฎีอยา่งไรบา้ง	
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