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      การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการ

เมืองกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปนผูมีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 

ขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 385 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 

   กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 18 - 24 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท  

    กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานปจจัยทางการตลาดการเมืองโดยรวมอยูในระดับสําคัญ

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานแนวนโยบายพรรครวมอยูใน

ระดับสําคัญ ดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทางรวมอยูในระดับปานกลาง 

ดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆรวมอยูในระดับปานกลาง และดานการหยั่ง

เสียงรวมอยูในระดับปานกลาง 

    กลุมตัวอยางสวนใหญมพีฤติกรรมการตดิตามขาวสารของพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบ และ

พบวาขาวที่ไมดีของพรรคการเมืองมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมือง  

   พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองผูมีสทิธิ์เลือกตั้งใชเกณฑการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง

โดยเฉลี่ยรอยละ 67 สวน และเกณฑการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัครโดยเฉลี่ยรอยละ 66  

   เพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตัวผูสมัครแตกตางกันโดยเพศหญิงมี

แนวโนมในการเลือกที่ตัวผูสมัครมากกวาเพศชาย สวนสถานภาพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองแตกตางกันโดยกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพโสดจะตัดสินใจเลือกพรรค

การเมืองดวยตนเอง สวนกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกันมีแนวโนมเลือกพรรค

การเมืองตามคูของตน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

   ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของพรรคในดานการใหความสําคัญที่พรรค

โดยรวมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตัวผูสมัครโดยมีทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า 

สวนดานภาพลักษณพรรคดานความรูสึกรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตัว

ผูสมัคร โดยมีทิศทางตรงขามในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
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         The purpose of this research is to study the relationships between Political Marketing 

Factors and Behavior of the People’s Party electorate in Bangkok Metropolitan Area.  

The sample group used in this research comprised of electorate 385 samples; all thai 

national aged over 18 years old. Data is gathered through questionnaires. 

            The result of this research found as follows: 

            The majority of the sample group is single, females, 18 to 24 years old, with  

a bachelor’s degree. They mostly work as private company employees and their average 

monthly income is in the range between 10,001 and 20,000 Baht. 

            The sample group has a moderate opinion towards Political Marketing Factors. 

However, they have a good opinion towards the Party’s Product factor, namely the relevant 

Party and the members of the Party, A moderate opinion was held towards communication 

by Party member canvassing, and similarly towards the use of Media as a means of 

Communication. Polling also attracted a moderate opinion in this research. 

             The largest portion of the electorate tended to follow the activities of their favorite 

party through the media. Any negative media reports had an effect on the sample group. 

             The research also looked at the decision behavior of the People’s Party electorate 

based on the factors of voting for Party Policy and voting for a Party member, and found 

results of 67% and 66% respectively. 

    The gender of the electorate affected the decision behavior toward the election. 

Females tended to vote for a Party member rather than the Party Policy. Moreover, the 

marital status had an effect on the voting behavior. Most single voters are self - decided, 

whereas the married  voters voted as their spouses, at statistical significance levels of 0.05. 

 

 



              The Party’s Product factor was found to be related to the decision behavior of the 

People’s Party electorate through factors of Policy importance to the voters at the statistical 

significant level of 0.01.The correlation is positive at the low level. However, the People’s 

Party Image importance to the voters was at the statistical significant level of 0.01.The 

correlation is negative at the low level. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

    สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก อาจารยที่ปรึกษา         

รศ.สุพาดา สิริกุตตา ที่ใหคําแนะนําชวยเหลือ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ อันเปนประโยชนอยาง

ยิ่งแกผูวิจัย ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

  ขอขอบพระคุณ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน และ ผศ.ดร.ณักษ กุลิสร ที่ใหความอนุเคราะหเปน

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ และให

ขอเสนอแนะตางๆเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง อันเปนประโยชนตอการทํางานวิจัยชิ้นนี้ 

  ขอขอบคุณเจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และเพื่อนๆที่เรียนประสาน

มิตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโททุกทาน ตลอดจนผูมีสวนสําเร็จตองานวิจัยชิ้นนี้ 

  ขอกราบขอบพระคุณมารดา ลลิตภัทร เบญจพรรังสิกุล คุณยาย คุณปา นาสาวคนเล็ก  

คุณลุงที่อยูขางๆ ใหกําลังใจเสมอ ตลอดจนไดเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนผูวิจัยใหเปนคนดี ขยัน อดทน 

ซื่อสัตย มีคุณธรรม และมอบโอกาสการศึกษาเปนวิชาความรูติดตัว เพื่อทดแทนคุณตอสังคมและ

ประเทศชาติ ขอขอบคุณพี่ชายสําหรับแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ และนองชายทั้งสองคนที่คอยชวยเหลือ

ตลอดมา  

  สุดทายนี้ คณุประโยชนและความดีอันพึงจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชา

พระคุณมารดา ญาติและบูรพคณาจารยทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอน ชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณคา

ตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา 

  

        พิรุณธร เบญจพรรังสิกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

บทที ่ หนา 
     1 บทนํา..................................................................................................................... 1 

           บทนาํ....................................................................................................................   1 

           ความมุงหมายของการวิจยั...................................................................................... 2 

           ความสําคัญของการวิจัย......................................................................................... 3 

           ขอบเขตของการวิจยั............................................................................................... 3 

           นิยามศัพทเฉพาะ.................................................................................................... 6 

           กรอบแนวความคิดในการวิจัย.................................................................................. 7 

           สมมติฐานในการวิจยั.............................................................................................. 8 
  

     2 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ ............................................................................   9 

           แนวความคิดการตลาดทางการเมอืง......................................................................... 9 

           แนวความคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการไปใชสิทธิเลอืกตั้ง................................................ 18 

           แนวคิดเรื่องประชากรศาสตร....................................................................................   19 

           งานวิจยัที่เกี่ยวของ.................................................................................................. 21 
  

     3 วิธีดําเนินการวิจยั................................................................................................... 27 

           การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง...................................................................... 27 

           การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย............................................................................. 29 

           การเกบ็รวบรวมขอมลู............................................................................................. 33 

           การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล....................................................................... 33 

           สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล................................................................................. 34 
  

     4 ผลการวิเคราะหขอมูล............................................................................................ 41 

           ผลการเสนอการวิเคราะหขอมูล................................................................................ 42 

           ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา........................................................................... 42 

           ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน....................................................... 52 

           สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน.................................................................................. 92 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทที ่ หนา 
     5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ.................................................................. 96 

           ความมุงหมายของการวิจยั......................................................................................   96 

           สมมติฐานในการวิจยั.............................................................................................. 96 

           วิธีการดําเนนิการศึกษาคนควา................................................................................ 97 

           สรุปผลการศึกษาคนควา......................................................................................... 97 

           การอภิปรายผล...................................................................................................... 105 

           ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจยั................................................................................... 109 

           ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป........................................................................... 110 
  

บรรณานุกรม .................................................................................................................. 111 
  

ภาคผนวก........................................................................................................................ 116 

  

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ................................................................................................ 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีตาราง 
 

ตาราง หนา 
      1 จํานวนตัวอยางที่เก็บในแตละเขต .............................................................................    28 

      2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One–Way ANOVA)…………………………… 37 

      3 แสดงจํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม................................... 42 

      4 แสดงจํานวนและคารอยละขอมูลดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม............................ 45 

      5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลดานปจจัยทางการตลาดทางการเมือง.......... 45 

      6 แสดงจํานวนของผูมีสิทธิเ์ลอืกตั้งและพฤติกรรมการเลอืกพรรคการเมือง............................. 49 

       7 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานเกณฑการตัดสินใจในการเลือกของผูมีสทิธิ์เลือกตัง้..  52 

      8 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ดานเพศกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย       

           ของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ดวย Levene Test …………………………………………………. 

 

53 

      9 แสดงความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของผูมีสิทธิ ์ 

           เลือกตัง้.................................................................................................................. 

 

54 

    10 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene Test ……………………………………………. 55 

    11 แสดงความแตกตางของอายุและพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย จาํแนกตาม 

           อายุโดยใชสถิติ Brown-Forsythe ............................................................................ 

 

56 

    12 แสดงความแปรปรวนโดยใช Levene test................................................................... 57 

    13 ทดสอบความตางดานสถานภาพกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมือง โดยใชสถิติ  

            F- test…………………………………………………………………………………... 

 

57 

    14 แสดงการเปรียบเทยีบพฤติกรรมเร่ืองการตัดสินใจเลือกทีพ่รรคการเมือง ใน                      

           กรุงเทพมหานครกับปจจัยดานสถานภาพเปนรายคูโดยใชวิธ ีLeast Significant   

           Difference (LSD)………………………………………………………………………. 

 

 

58 

    15 แสดงการแสดงความแปรปรวนโดยใช Levene test..................................................... 59 

    16 แสดงความแตกตางของการศึกษาและพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย โดยใช 

           สถิติ Brown-Forsythe…………………………………………………………………... 

 

60 

    17 ทดสอบความแตกตางดานการศึกษาของพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยโดยใช     

      สถิติ F-test............……………………………………………………………………... 

 

60 

    18 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test............................................................ 61 

 



บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
19 แสดงความแตกตางของอาชีพและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองโดยใช 

             สถิต ิBrown-Forsythe........................................................................................... 

 

62 

20 ทดสอบความแตกตางดานอาชพีของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร โดยใชสถิติ  

               F-test.................................................................................................................. 

 

62 

      21 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test.......................................................... 63 

22 ทดสอบความแตกตางดานiรายไดของพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกทีต่ัวผูสมัคร โดยใช  

              สถิติ F-test............................................................................................................ 

 

64 

     23 แสดงความสัมพนัธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของ        

            กับพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกทีพ่รรคการเมือง………………………………………. 

 

65 

     24 แสดงความสัมพนัธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของ        

            กับพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกทีต่ัวผูสมัคร…………………………………………… 

 

71 

     25 แสดงความสัมพนัธระหวางปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบาย 

            ของพรรคผานเครือขายชองทางกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง.........   

 

78 

     26 แสดงความสัมพนัธระหวางปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบาย 

            ของพรรคผานเครือขายชองทางกบัพฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกที่ตัวผูสมัคร............... 

 

80 

     27 แสดงความสัมพนัธระหวางปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบาย 

            ของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆกบัพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมอืง............. 

 

82 

     28 แสดงความสัมพนัธระหวางปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบาย 

            ของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร...................   

 

84 

     29 แสดงความสัมพนัธระหวางปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการหยัง่เสียง 

            กับพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกทีพ่รรคการเมือง....................................................... 

 

86 

     30 แสดงความสัมพนัธระหวางปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการหยัง่เสียง 

            กับพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกทีต่ัวผูสมัคร............................................................. 

 

87 

     31 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1................................................................ 92 

     32 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ดานความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ 

       เลือกพรรคการเมืองไทยกับปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบาย 

       ของพรรค……………………………………………………………………………….. 

 

 

92 



บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
      33 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ดานความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ 

              เลือกพรรคการเมืองไทยกับปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสาร 

              แนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทาง………………………………………… 

 

 

93 

      34 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ดานความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ 

              เลือกพรรคการเมืองไทยกับปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสาร 

              แนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆ……………………………………………. 

 

 

94 

      35 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ดานความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ 

              เลือกพรรคการเมืองไทยกับปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสาร 

              แนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆ……………………………………………. 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ หนา 
        1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย.................................................................................. 7 

        2 กระบวนการทางการตลาดของพรรคที่มีเปาหมายที่มีเปาหมายที่ผลิตภัณฑ................. 12 

        3 แบบจําลองการตลาดทางการเมือง........................................................................... 14 

        4 กลยุทธทางการตลาด 4Ps ...................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
        หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยเมื่อป พ.ศ. 2475 นั้นทํา

ใหประชาชนเริ่มเขามามีสวนรวมในการบริหารประเทศมากขึ้นโดยการรวมตัวกันเปนกลุมของคนที่มี

ความเห็นคลายคลึงกันทางการเมือง โดยการจัดตั้งเปนองคกรเพื่อจุดมุงหมายการเขาเปนรัฐบาล

ปกครองประเทศ องคกรที่กลาวนี้ก็คือ “พรรคการเมือง” 
   พรรคการเมืองเร่ิมเขามามีบทบาทในการบริหารประเทศผานระบบการเลือกตั้ง ดวยการสง

สมาชิกเขารับสมัครรับเลือกตั้งโดยมุงหวังที่จะเปนรัฐบาล หรือถาไมไดเปนรัฐบาลก็เพื่อจะไดมีสวนรวม

ในการควบคุมสอดสองการบริการของรัฐบาลโดยทําหนาที่เปนฝายคาน (พรศักดิ์ ผองแผว. 2544: 47) 

ดังนั้นพรรคการเมือง การเลือกตั้งและประชาชน จึงเปนองคประกอบที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน 

กลาวคือ พรรคตองอาศัยการเลือกตั้งเปนชองทางสูอํานาจในการบริหารประเทศ และประชาชนตองใช

กระบวนการเลือกตั้งเลือกผูแทนของตน หากพรรคการเมืองตองการเสียงสนับสนุนของประชาชนผูมี

สิทธิเลือกตั้ง พรรคการเมืองนั้นๆก็ตองสรางความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองตอประชาชนในทางที่

ดีสนับสนุนตอพรรค ในขณะที่ประชาชนก็ตองอาศัยผูที่มีความสัมพันธอันดีกับพวกเขาที่สามารถ

ไววางใจใหพรรคใดพรรคหนึ่งในการบริหารประเทศ 

  ดังนั้นเพื่อใหประชาชนเลือกพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองใชการตลาดทางการเมืองเพื่อ

ทําใหเกิดทัศนะคติที่ดีในใจของประชาชน พรรคการเมืองจําเปนตองทําความเขาใจประชาชนเกี่ยวกับ

อุดมการณ แนวความคิดและนโยบายตางๆเพื่อใหไดรับความสนใจและนําไปสูการลงคะแนนเสียง 

เพื่อใหไดรับเลือกเขามาทํางานนั้นเนื่องจากการสรางการจดจําที่ดีนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งที่สงผลให

สมาชิกไดรับเลือกเขาไปเปนรัฐบาล (เสรี วงษมณฑา. 2550: 61 - 72) แตเนื่องดวยในปจจุบันมีพรรค

การเมืองเกดิใหมเปนจํานวนมาก และพรรคการเมืองที่มีอยูก็มีนโยบายใกลเคียงกัน จนทําใหประชาชน

เกิดความสับสนในพรรคการเมืองในเรื่องของตราสินคาทางการเมือง จึงเปนที่มาของพรรคการเมืองที่

พยายามนําการตลาดทางการเมืองเขามาทําใหพรรคการเมืองของตนเปนที่รูจัก จดจําและสรางความ

จงรักภักดีในพรรคการเมือง และเพื่อสงผลตอการเลือกตั้งในอนาคต  

   ดวยสาเหตุที่กลาวขางตนจึงทําใหการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตางๆในปจจุบันไดมีการ

นําปจจัยทางการตลาดมาใชดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น เพื่อใชจูงใจประชาชนใหคลอยตาม

ขอเสนอของตนและเพื่อใหผูสมัครในสังกัดพรรคไดรับคะแนนเสียงสูงสุดหรือการไดรับชัยชนะการ

เลือกตั้ง พรอมกับการทําใหพรรคของตนเปนที่รูจักและยอมรับ โดยนําการตลาดมาประยุกตใชในการ

ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองนั้น จะเปนการนําการตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) และ
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การตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing) มาผสมผสาน โดยผาน 2 ชองทางหลัก คือ ทางแรก ใช

การตลาดแบบผลักดัน โดยการเผยแพรขอมูลของพรรค ผานทางกลไกพรรคในระดับทองถิ่น ซึ่งจะ

เขาถึงประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในระดับทองถิ่นไดดีกวาเพราะจะสามารถติดตอกับทางสมาชิกพรรค

ไดโดยตรง และทางที่สอง ใชการตลาดแบบดึงดูด โดยการรณรงคผานสื่อมวลชนตางๆ เชน วิทยุ 

โทรทัศน เพื่อเปนการสรางความจดจําและประชาสัมพันธถึงความเคลื่อนไหวของพรรค และสวนที่ขาด

ไมไดของการทําการตลาดทางการเมืองนั้นคือการทําการหยั่งเสียง (Polling) เปนการสํารวจความ

ตองการของประชาชน และนําขอมูลที่ไดมาจัดทํานโยบาย เพื่อสนองความตองการของประชาชนอยาง

แทจริง 

  อยางไรก็ตามการนําเอากลยุทธทางการตลาดมาประยุกตใชเพื่อประโยชนทางการเมืองนั้น มี

ความแตกตางไปจากการใชในเชิงธุรกิจการคา เนื่องจากกลยุทธดังกลาวอาจกอใหเกิดผลที่ไมพึง

ประสงคได กลาวคือ หากประชาชนไมสามารถวิเคราะหขอมูลขาวสารนั้นไดวาผูแทนหรือพรรค

การเมืองที่ตนเลือกนั้นมีคุณภาพจริงหรือไม นโยบายที่นําเสนอมีความสมเหตุสมผลหรือมีความเปนไป

ไดมากนอยเพียงใดอาจสงผลตอประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากพรรคการเมือง คือ 

สถาบันหลักของประชาธิปไตยและเปนสมบัติของสาธารณชน การใชอํานาจเงินและนําการตลาดมา

ชี้นําการเมือง หรือการสรางตราสินคาทางการเมือง โดยมุงหวังเพียงเพื่อชัยชนะและกําไรทางการเมือง 

จึงไมอาจนําไปสูการพัฒนาและบริหารประเทศไปในทางที่ดีได 

   ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจและทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดทางการเมืองที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก

เปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางดานประชากร และมีความชื่นชอบตอพรรคเมืองที่แตกตางกัน ทั้งนี้

เพื่อเปนประโยชนตอพรรคการเมอืงในการทําการตลาดกับประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งตอไปในอนาคต

และเปนการใหความรูเกี่ยวกับการตลาดทางการเมืองแกประชาชน เพื่อจะไดรูเทาทันกลยุทธการตลาด

ของพรรคการเมือง 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายไวดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได 

เฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา ที่มีผลตอ พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดไดแก แนวนโยบายของพรรค  

การสื่อสารแนวนโยบายพรรคผานเครือขายชองทาง การสื่อสารแนวนโยบายพรรคโดยมุงเนนการใชสื่อ
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โฆษณาตางๆ และ การหยั่งเสียง กับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผลของการวิจัยจะเปนแนวทางที่เกิดประโยชนดังตอไปนี้ 

1.  ขอมูลในการวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดรูปแบบทางดานนโยบายของ 
พรรคและตัวผูสมัคร การเขาถึงเครื่องมือเผยแพรขอมูลขาวสาร และประสิทธิผลของการใชส่ือมวลชน

ตางๆเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

2. เปนประโยชนในการกําหนดรูปแบบ กระบวนการ เนื้อหาที่สําคัญ และระดับความ

เขมขนของการใชสื่อตางๆของพรรคการเมืองไทย 

3. ขอมูลงานวิจัยสามารถใหประชาชนทั่วไปศึกษาถึงกลยุทธทางการตลาดทางการเมือง
ที่พรรคการเมืองใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

   การศึกษาคนควานี้ เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม 

การเลือกพรรคการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานครมีขอบเขตการศึกษา

คนควาดังนี้ 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดแก ผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปนผูมีสัญชาติไทย อายุไมต่ํา

กวา 18 ปบริบูรณ และตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครติดตอกันไมนอยกวา 1 ป 

นับถึงวันเลือกตั้ง โดยมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในป 2552 ทั้งสิ้น 4,245,147 คน (สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง. 2552: online)  
 ตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปนผูมีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวา 18 ป

บริบูรณ และตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นับถึงวัน

เลือกตั้ง การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยทราบจํานวนประชากร จึงใชสูตรทาโรยามาเน  

(Taro Yamane) (วิเชียร เกตุสิงห. 2541) โดยมีคาความคลาดเคลื่อน 5% และมีระดับความเชื่อมั่น 

95%  
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       n       =             N  

             1 + Ne2 

 

        n       =           4245147 

           1 + 4245147(0.05)2 

 

              n      =      400 

 

   จากการคํานวณขนาดของตัวอยางไดเทากับ 400 คน และผูวิจัยสํารองเผื่อแบบสอบถามที่

ไมสมบูรณจํานวน 20 คน โดยไมนับรวมเปนตัวอยาง  

 
             วิธีการสุมตัวอยาง 
    วิธีการสุมกลุมตัวอยางเลือกแบบตามขั้นตอน ซึ่งประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

    ข้ันตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือก 

10 เขต จาก 50 เขตการปกครอง ในกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตวัฒนา เขต

พระนคร เขตบางนา เขตปทุมวัน เขตจตุจักร เขตพระโขนง เขตลาดพราว เขตราชเทวี 

    ข้ันตอนที่ 2 การสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการกําหนดตัวอยาง 

ดังนั้นจึงกําหนดใหเก็บเขตละ 40 ตัวอยาง 

    ข้ันตอนที่ 3 การสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บ

ขอมูลประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามเขตที่กลาวขางตน  

 
                ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) แบงเปน 

   1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก 

     1.1 เพศ  

                                1.1.1 ชาย  

                                1.1.2 หญิง 

    1.2 อายุ 

     1.2.1  18 – 24 ป 

     1.2.2  25 – 31 ป 

     1.2.3  32 – 37 ป 
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     1.2.4  38 – 44 ป 

     1.2.5  45 – 51 ป 

     1.2.6  52 ปข้ึนไป 

   1.3  สถานภาพ 

     1.3.1  โสด   

     1.3.2  สมรส / อยูดวยกัน 

     1.3.3  หยาราง / หมาย / แยกกันอยู 

   1.4  การศึกษา 

     1.4.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 

     1.4.2  ปริญญาตรี 

     1.4.3  สูงกวาปริญญาตรี 

   1.5  อาชีพ 

     1.5.1  นักเรียน / นักศึกษา 

      1.5.2  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

     1.5.3  พนักงานบริษัทเอกชน 

     1.5.4  ธุรกิจสวนตัว  

     1.5.5  อ่ืนๆ โปรดระบุ   

   1.6  รายไดตอเดือน 

     1.6.1   ไมเกิน 10,000 บาท 

     1.6.2   10,001 – 20,000 บาท 

     1.6.3   20,001 – 30,000 บาท   

     1.6.4   30,001 – 40,000 บาท 

     1.6.5   40,001 บาทขึ้นไป 

   1.2  การตลาดทางการเมือง ไดแก 

  1.2.1   แนวนโยบายของพรรคและผูสมัคร 

 1.2.2 การสื่อสารแนวนโยบายพรรคผานเครือขายชองทาง 

 1.2.3 การสื่อสารแนวนโยบายพรรคโดยมุงเนนการใชสื่อโฆษณาตางๆ 

 1.2.4 การหยั่งเสียง 
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2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) ไดแก     

 พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

 
            นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. พรรคการเมือง หมายถึง การรวมตัวกันของกลุมบุคคลที่มีอุดมการณทางการเมือง

คลายกัน โดยมีการจัดตั้งองคการเพื่อจุดมุงหมายการเขาไปเปนรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 

และตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันเลือกตั้ง 

  3. การตลาดทางการเมือง หมายถึง การที่พรรคการเมืองนําปจจัยทางการตลาดมา

ประยุกตใชเพื่อสนองความตองการของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดวยกลยุทธการตลาดดังนี้ 

       3.1 ผลิตภัณฑ (Product) ไดแก นโยบายและผูสมัคร 

         - การใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรค 

         - การใหความสําคัญที่พรรคการเมอืง 

         - ดานความไววางใจในพรรค 

         - ภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจ 

         - ภาพลักษณพรรคดานความรูสึก 

        3.2 การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

นโยบายและผูสมัครผานไปทางกลไกของพรรค สูสมาชิกพรรคและผูสนับสนุนพรรคในระดับทองถิ่น 

โดยใชสื่อของพรรคเปนหลัก โดยสื่อสารแก อาสาสมัคร สมาชิกพรรค สาขาพรรค การติดตอส่ือสาร

ตางๆเปนการติดตอโดยตรง เชน การใชโทรศัพท สารของพรรค จดหมายตรง การเคาะประตูบาน การ

ปราศรัย  

        3.3 การตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing) เปนการรณรงคผานสื่อมวลชน ไดแก 

หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ  

        3.4 การหยั่งเสียง (Polling) เคร่ืองมือที่มีความสําคัญในการที่จะไดขอมูลเพื่อนํามา

จัดทํานโยบายและตรวจสอบประสิทธิผลของการรณรงค  

  4. พฤติกรรมเลือกตั้ง หมายถึง ความถี่ในการไปเลือกตั้ง การติดตามขาวสารการเมือง 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินในเลือกและเกณฑการตัดสินใจเลือกที่ตัวพรรคหรือการตัดสินใจเลือกที่

ตัวผูสมัคร 
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ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

 
 
 
 

 
พฤติกรรมการเลือก
พรรคการเมอืงไทย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
ในการวิจัยเรื่องปจจัยทางการตลาดทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกพรรค

การเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานครมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

 
ตัวแปรอิสระ (Independent variables)          ตัวแปรตาม (Dependent variables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

 

 

ปจจัยทางการตลาดทางการเมือง  
1. แนวนโยบายของพรรค (Product) 

2. การสื่อสารแนวนโยบายพรรค
ผานเครือขายชองทาง (Push 

Marketing) 

3. การสื่อสารแนวนโยบายพรรคโดย
มุงเนนการใชส่ือโฆษณาตางๆ 

(Pull Marketing ) 

4. การหยั่งเสยีง (Polling) 
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สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

2.  ปจจัยทางการตลาดทางการเมือง ไดแก แนวนโยบายของพรรค การสื่อสารแนวนโยบาย

พรรคผานเครือขายชองทาง การสื่อสารแนวนโยบายพรรคโดยมุงเนนการใชสื่อโฆษณาตางๆ และ  

การหยั่งเสียง มีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
    ในงานดําเนินการศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เลือกพรรคการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ผูวิจัยไดนําแนวคิด 

ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินวิจัยดังนี้ 

     1. แนวคิดการตลาดทางการเมือง (Political Marketing) 

     2.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการไปใชสิทธิเลือกตั้ง (Political behavior) 

     3.  แนวคดิเรื่องประชากรศาสตร (Demographic Characteristics) 

     4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดเรื่องการตลาดทางการเมือง  
     การตลาดทางการเมือง หมายถึง  การนําเอาการตลาดทางดานการคามาประยุกตใชใน

การตลาดทางการเมืองวา เพิ่งเกิดขึ้นมาใหมเมื่อไมกี่ศษวรรษ เนื่องจากเทคนิคการสงเสริมและการ

ขายทางดานผลิตภัณฑสินคา วิธีการใหมๆ ในการดําเนินการดานการตลาดไดกาวหนาไปมากนั่นเอง  

   คําจํากัดความของคําวา “การตลาด” นั้นดั้งเดิมหมายถึง วิธีการตั้งแตการจัดตั้งองคกรธุรกิจ

ขึ้นมา การธํารงรักษาไว และการพัฒนาการตลาด หรือ “ลูกคา” ของธุรกิจ และตอบสนองความพึง

พอใจของลูกคา การตลาดจึงมีบทบาทหนาที่มากมายเริ่มต้ังแตผลิตสินคาไปจนตลอดถึงการสิ้นสุด

ของวงจรชีวิตของสินคา 

   ในอีกทางหนึ่ง เร่ืองการตลาดทางการเมือง วัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหประชาชนสนองตอบ

ตอเปาหมายของการตลาดและการรณรงคหาเสียงของนักการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกตั้ง 

จึงแตกตางจากเปาหมายของการตลาดเพื่อการคา โดยทั่วไป ประชาชนไมสามารถคาดหวัง

ผลประโยชนโดยตรงไดจากการเลือกตั้งในระยะสั้น ประชาชนไมไดรับความพึงพอใจอะไรตอบแทน 

ดังนั้นการตลาดทางการเมืองจึงตองนําเปาหมายที่เกี่ยวกับคานิยมที่ใชไดจริงมาประกอบการพิจารณา

ดวย (Phillppe J. Maarek.1995: 25) 

  การตลาดทางการเมือง หมายถึง การที่องคกรทางการเมือง (พรรคการเมือง/กลุม

ผลประโยชน/องคการการปกครองทองถิ่น) ไดนําเอาแนวคิดและเทคนิคทางการตลาดขององคกรธุรกิจ

เขามาประยุกตใชในการคนหาความตองการของประชาชนรวมทั้งการสื่อสารเพื่อนําเสนอ “ผลิตภัณฑ” 

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเมืองดังนั้นคําวา “ตลาดการเมือง” จึงถูกกําหนด

ขึ้นมาใหมีความหมายวา เปนระบบการแลกเปลี่ยนโดยผูขายเสนอความเปนตัวแทนแกผูซื้อ เพื่อให
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ไดรับเสียงสนับสนุนเปนการตอบแทน โดยนักการเมืองและนโยบายเปรียบเทียบเหมือนสินคาทีมีพรรค

การเมืองเปนตราสินคา 

     สําหรับประเภทของพรรคการเมือง Marshment แบงตามวัตถุประสงคหลักเปน 3 ประเภท 

ดังนี้ 

       1.  พรรคที่มุงเนนผลิตภัณฑ (A Product – Oriented Party)  

            คือ พรรคที่ใหความสําคัญกับ “ผลิตภัณฑ” หมายถึงตัวสมาชิกพรรค ผูบริหารพรรค 

การจัดการองคกรของพรรค โครงสรางการบริหารพรรคและนโยบาย ซึ่งมีลักษณะที่แข็งแกรงและไม

ยืดหยุน เชนเดียวกับระบบราชการ พรรคประเภทนี้จะยึดมั่นในจุดยืนและอุดมการณของพรรคอยาง

เหนียวแนน และปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง แมจะแพการเลือกตั้งก็ตาม 

       2.  พรรคที่มุงเนนการขาย (A Sales - Oriented Party)  

            เปนยุคที่ตอเนื่องจากยุคแรก จึงมีทัศนคติที่ใหความสําคัญตอ “ผลิตภัณฑ” ที่ได

ออกแบบไวแลวเชนเดียวกัน แตพรรคจะทุมเทความพยายามไปในการโฆษณาเพื่อโนมนาวจูงใจให

ประชาชนไปเลือกตั้งมากกวา เชนเดียวกับการที่พนักงานขายพยายามที่จะขายของใหไดดวยวิธีการ

สรางความตองการใหเกิดข้ึนกับลูกคา มากกวาที่จะตองสนองสิ่งที่ลูกคา มากกวาจะตอบสนองสิ่งที่

ลูกคาตองการ (พรรคจะไมเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ประชาชนตองการ แตจะทําใหประชาชนตองการในสิ่งที่

พรรคมีให) 

       3.  พรรคที่มุงเนนการตลาด (A Market - Oriented Party)  

            คือ พรรคที่ใหความสําคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑตามความพึงพอใจของผู

เลือกตั้ง ซึ่งผลิตภัณฑนี้จะตองพัฒนาไปตามความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

พรรคจะออกแบบนโยบายใหเหมาะสมกับผูเลือกตั้งโดยไมพยายามเปลี่ยนสิ่งที่ประชาชนคิด แตมอบ

ส่ิงที่ประชาชนตองการให โดนมีเคร่ืองมือทางการตลาดเปนตัวคนหาความตองการของผูเลือกตั้ง 

ขณะเดียวกันพรรคจะตองรอบคอบในการรําเสนอนโยบายที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ผูเลือกตั้งจะ

ไมพอใจและพรรคอาจสูญเสียเสียงสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งตอไป ซึ่งพรรคการเมืองประเภทนี้มี

แนวโนมที่จะสรางคววามพึงพอใจใหลกับผูเลือกตั้งมากกวาพรรคการเมืองสองประเภทแรก และมี

โอกาสที่จะรักษา “ลูกคา”ไวไดในระยะยาวนานกวาพรรคการเมืองประเภทอื่น 

 

                   กิจกรรมการตลาดทางการเมือง 

           ขั้นที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ พรรคที่เนนการขายและเนนที่ผลิตภัณฑจะออกแบบ

พฤติกรรมตามที่เขาคิดวาดีที่สุด และกําหนดพฤติกรรมที่ตอบสนองตอความตองการของผูมีสิทธิออก

เสียง 
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            ข้ันที่ 2 กลยุทธทางการตลาด (เฉพาะพรรคที่เนนการขายและการตลาด) พรรคจะพบ

ผูเลือกตั้งเพื่อรับฟงกระแสขาวถึงกิจกรรมของพรรคและทําการวิจัยเชิงปริมาณ (ผลการเลือกตั้ง/การ

หยั่งเสียง) และการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน Focus Group  อีกทั้งพรรคการเมืองที่เนนการขายและ

การตลาดนั้นมีความตองการสื่อสารทั้งกลุมผูที่สนับสนุนพรรคและกลุมที่ไมสนับสนุนพรรคอยาง

ตอเนื่อง 

            ขั้นที่ 3 การปรับปรุงผลิตภัณฑ (เฉพาะพรรคที่เนนการตลาด) พรรคจะออกแบบ

ผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับผูเลือกตั้งกลุมใหญ ซึ่งตองดําเนินการใหสอดคลองกับปจจัยตางๆ 

            ขั้นที่ 4 การนําไปปฏิบัติ (เฉพาะพรรคที่เนนการตลาด) จากขั้นตอนที่ 1 – 3 นําไปสู

การปฏิบัติ บุคลากรภายในพรรคจะตองใหความรวมมือและปฏิบัติตาม 

            ขั้นที่ 5 การสื่อสาร รวมถึงการรณรงคระยะยาวและตอเนื่อง พรรคการเมืองทั้งหลาย

จะสื่อสารถึงพฤติกรรมของพรรค ไมเพียงแตผูนําพรรคเทานั้นที่จะส่ือสารกับผูเลือกตั้ง แตรวมถึงส.ส

และสมาชิกพรรคทั้งหมด  พรรคการเมืองที่เนนการขายและการตลาด พยายามสรางความั่นใจวาการ

ส่ือสารที่สงออกไปถึงสาธารณะจะชวยใหประสบความสําเร็จในการเลือกตั้ง แผอิทธิพลไปใน

กระบวนการสื่อสาร ตอนักหนังสือพิมพและพรรคฝายคาน และใชเทคนิคการขาย เชน การสงจดหมาย

ตรงและการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย (Marshment.2001: 692) 
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ที่มา: ขวัญขาว โงวจิระศักดิ.์ (2552). การสรางตราสินคาทางการเมืองของประชาธิปตย. หนา 8 

 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการทางการตลาดของพรรคที่มีเปาหมายทีผ่ลิตภัณภัณฑการขาย และการตลาด  
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     บรูซ ไอ นิวแมน (Bruce I.Newman. 1999: 3) ไดใหความหมายของ การตลาดทาง

การเมืองไววา กระบวนการทําการตลาดเพื่อการเมืองนั้นเหมือนกับกระบวนการตลาด กลาวคือบริษัท

ตองเลือกกลุมเปาหมาย วิเคราะหความตองการของกลุมเปาหมายและใชนวัตกรรมในการพัฒนา

สินคา ราคา กลยุทธในการจัดจําหนาย โดยใชขอมูลของกลุมเปาหมายนั้นเปนหลัก แตการตลาดทาง

การเมืองจะเปลี่ยนศูนยกลางจากผูบริโภค มาเปนประชาชนพลเมือง หรือ ผูมีสิทธิเลือกตั้งแทน 

    และจากหลักกลยุทธทางการตลาดซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ (4 Ps) ซึ่ง P แรก คือ 

สินคาหรือบริการ (Product or Service) P ที่สอง คือ การสงเสริมการตลาด (Promotion) P ที่สาม คือ 

การกําหนดราคา (Pricing) และ P สุดทาย คือ ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ไดถูกนํามาประยุกต

เปนหลักกลยุทธการตลาดทางการเมือง ดังนี้ 

    1. ผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑสําหรับพรรคการเมืองไดแก นโยบายและผูสมัคร ถือวา

เปนสวนสําคัญสําหรับแผนการรณรงคทางการเมือง 

    2. การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

นโยบายและผูสมัครโดยใชชองทางเครือขายของพรรค ในระดับรากหญา ไดแก อาสาสมัคร สมาชิก

พรรค สาขาพรรค การติดตอส่ือสารกับกลุมคนเหลานี้จะเปนการติดตอโดยตรง เชน การใชโทรศัพท 

สารของพรรค จดหมายตรง การเคาะประตูบาน การปราศรัย การระดมทุนเพื่อหาเสียงก็ดําเนินการกับ

คนกลุมนี้เปนหลัก สิ่งที่สําคัญที่สุดในการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูสนับสนุนก็คือการปรากฎตัวของ

ผูสมัคร  

    3. การตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing) เปนการรณรงคผานสื่อมวลชนเปนหลัก ไดแก 

หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ โดยทั่วไปพรรคการเมืองมักจะจางที่ปรึกษามืออาชีพดาน

โฆษณาเขามาดําเนินการดานนี้โดยเฉพาะ การโฆษณาทางการเมืองมีทั้งโฆษณาดานบวกและดานลบ 

โฆษณาดานบวกนั้นจะนําเสนอนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของผูเลือกตั้งใหเห็นเปนรูปธรรม

มากที่สุด สวนโฆษณาดานลบนั้น มุงโจมตีนโยบายของผูสมัครฝายตรงขาม 

    4. การหยั่งเสียง (Polling) เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญในการที่จะไดขอมูลเพื่อนํามา

จัดทํานโยบายและตรวจสอบประสิทธิผลของการรณรงค  
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ที่มา: นันทนา นันทวโรภาส (2549). ชนะเลอืกตั้งดวยพลงัการตลาด. หนา 23 

ภาพประกอบ 3 แบบจําลองการตลาดทางการเมือง ของ Bruce I. Newman  
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                 สําหรับองคประกอบ 4 ประการที่เปนเครื่องมือทางการตลาดในการรณรงคทางการเมือง

ประกอบดวย 

    1. การจําแนกสวนทางการตลาดของผูเลือกตั้ง (Market (Voter) Segmentation) 

    2. การวางตําแหนงของผูสมัครและพรรค (Candidate (Party) Positioning) 

    3. แบบแผนกลยุทธและการปฎิบัติ (Strategy Formulation and Implementation) 

    4. สภาพแวดลอมที่มีผลตอการเลือกตั้ง (Environmental Forces) 

                1. การจําแนกสวนทางการตลาดของผูเลือกตั้ง (Market (Voter) Segmentation) 

    การจําแนกกลุมเปาหมายทางการเมืองมีแนวคิดมาจาก Market Segmentation โดย

นักการตลาดตระหนักวาสินคาและบริการของเขา ไมสามารถตอบสนองความพึงพอใจใหกับผูบริโภค

ทุกคนได ดังนั้นจึงตองมีการตั้งกลุมเปาหมายของสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่

เฉพาะเจาะจง ในทํานองเดียวกัน นักการเมืองตองใชเครื่องมือในการจําแนกผูเลือกตั้ง โดยแบง 

“พฤติกรรมของผูเลือกตั้ง” ออกเปน 5 ประเภท คือ 

        1.1  ความคาดหวังในเชิงคุณประโยชนจากนักการเมือง (Functional Value) ผูเลือกตั้ง

กลุมนี้มองหานโยบายที่จะตอบสนองความตองการและการแกปญหาใหพวกเขา เชน ประเด็นทาง

เศรษฐกิจ การวางงาน ภาษี สวัสดิการทางสาธารณสุข ฯลฯ 

        1.2  ความคาดหวังทางสังคม (Social Value) ผูเลือกตั้งกลุมนี้จะมองหานักการเมืองที่มี

จุดยืนอยูบนคานิยมเดียวกันกับเขา เชน เปนผูนําทางธุรกิจ ฯลฯ 

        1.3 ความคาดหวังในเชิงอารมณ (Emotional Value) ผูเลือกตั้งกลุมนี้จะมองหา

นักการเมืองที่มีจุดยืนอยูในกระแสอารมณรวมของสังคมขณะนั้น เชน นักการเมือง นักบริหาร ใน

เศรษฐกิจตกต่ํา ฯลฯ 

       1.4  ความคาดหวังในสถานการณเฉพาะหนา (Conditional Value) ผูเลือกตั้งกลุมนี้จะ

มองหาผูนํามาจัดการปญหาเฉพาะหนาอยางใดอยางหนึ่ง เชน ปญหาการกอการราย ปญหาสงคราม

ระหวางประเทศ ฯลฯ 

       1.5  ความคาดหวังในสิ่งใหม (Epistemic Value) เปนกลุมที่แสวงหาสิ่งใหมไมพอใจในสิ่ง

ที่ดํารงอยู ตองการการเปลี่ยนแปลง การนําเสนอการรณรงคในเชิงนวัตกรรมใหม ส่ิงใหมทางการเมือง

จึงไดผลกับคนกลุมนี้ 

การกําหนดกลุมเปาหมายทางการเมือง (Targeting Segments) คือการคนหากลุมผู

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยจัดแบงเปนกลุมๆซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาแบงกลุมไดหลายเกณฑ ดัง

ตัวอยาง 
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   - เกณฑทางดานประชากรศาสตร ไดแก ปจจัยดาน เพศ วัย การศึกษา ฯลฯ 

   - เกณฑทางดานภูมิศาสตร ไดแก การแบงเขตพื้นที่การเลือกตั้งเปนอําเภอ จําหวัด ภาค 

หรือรัฐตางๆ 

   - เกณฑดานยุทธศาสตรการเลือกตั้ง ไดแก เขตพื้นที่ที่ไดรับการสนับสนุนมากที่สุด (The 

Top-End States) เขตพื้นที่ที่ไมไดรับการสนับสนุนเลย (The Play Hard States) เขตพื้นที่ที่เปนกลาง 

(The Big Challenge States) 

    อยางไรก็ตาม Newman เสนอวาการวิเคราะหจําแนกกลุมผูเลือกตั้งใหแมนยําและศึกษา

ประเมินความตองการอยางถูกตองเพื่อจัดวางตําแหนง (Positioning) ใหเหมาะสมยอมนําไปสู

ความสําเรจ็ทางการเมือง 

                2. การวางตําแหนงของผูสมัครและพรรค (Candidate (Party) Positioning) 

    การจัดวางตําแหนงของสินคาเปนความสัมพันธระหวางการจัด Segment กับผลิตภัณฑ 

เปนการหาตําแหนงที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูเลือกตั้ง การจัดวางตําแหนงทางการเมืองนั้น 

มักเชื่อมโยงกับอุดมการณทางการเมืองของพรรค ซึ่งแตเดิมอุดมการณทางการเมืองมักจะมั่นคงไม

เปลี่ยนแปลง แตในปจจุบันแนวทางการตลาด ผลักดันใหอุดมการณทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปตาม

ผลการวิจัยความตองการของประชาชน การนําเสนอประเด็นในการรณรงคจึงขึ้นอยูกับผลการวิจัยใน

หวงเวลานั้นๆ  

    Newman เสนอขั้นตอนของการจัดวางตําแหนงทางการเมือง โดยเริ่มจากการที่พรรคและ

ผูสมัครตองประเมินจุดแข็งและจุดออนของตนเอง กอนจะเริ่มประเมินจุดออนและจุดแข็งของคูแขง 

จากนั้นจัดแบงสวนแบงการตลาดของผูเลือกตั้ง แลวจึงคัดเลือกกลุมเปาหมายที่มีแนวโนมวาจะเลือก

ตนเองออกมา ลําดับตอไปจึงเปนกระบวนการสรางภาพลักษณ นั่นคือการนําเอาจุดยืนและบุคลิกภาพ

ของผูสมัครเขาไปประทับไวในใจของผูเลือกตั้ง 

   การวางตําแหนงทางการเมืองของผูสมัครสามารถทําได 2 วิธี ไดแก การใชนโยบายพรรค

การเมืองนํา และการสรางภาพลักษณของตนขึ้นมาใหม ทั้งนี้การสรางภาพลักษณจะตองพิจารณาให

สอดคลองกับกลุมเปาหมายที่กําหนดไว ในขณะเดียวกันนโยบายทางการเมืองก็สามารถใชเปนสวน

หนึ่งในการเนนย้ําภาพลักษณของผูสมัครไดดวย 
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                 3. แบบแผนกลยุทธและการปฎิบัติ (Strategy Formulation and Implementation) 

    การเขียนแผนกลยุทธนั้น หัวใจสําคัญอยูที่องคประกอบ 4Ps ดังแบบจําลองตอไปนี้ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

     ภาพประกอบ 4 กลยุทธทางการตลาด 4Ps ของ Bruce I. Newman 

 

ที่มา: ขวัญขาว โงวจิระศักดิ.์ (2552). การสรางตราสินคาทางการเมืองของประชาธิปตย. หนา 15 

 

               4. สภาพแวดลอมที่มีผลตอการเลือกตั้ง (Environmental Forces) 

   ในสภาพแวดลอมทางการเมือง มีปจจัยมากมายที่มีอิทธิพลตอการเลือกตั้งทางการเมือง มี

ปจจัยมากมายที่มีอิทธิพลตอการเลือกตั้ง ซึ่งอาจจัดแบงปจจัยเหลานี้ออกเปน 3 กลุม ใหญไดแก 

       4.1  ปจจัยการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ไดแก นวัตกรรมดานคอมพิวเตอร การจัดทํา

ฐานขอมูลสมาชิก และกลุมเปาหมายดวยระบบคอมพิวเตอร การประมวลขอมูลการวิจัย การใช

อินเตอรเนตติดตอกับผูเลือกตั้ง เทคโนโลยีดานโทรทัศนมีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

เคเบ้ิลทีวี และโทรทัศนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive) มีผลตอการรณรงคทางการเมืองยุคใหมเปน

อยางมาก การสื่อสารโดยตรง (Direct Mail) เปนการมุงเนนที่จะสรางสัมพันธระยะยาวกับผูเลือกตั้ง 

      4.2  ปจจัยการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางทางการเมือง ไดแก การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

การเลือกตั้งในแงมุมตางๆ เชน กฎหมายกําหนดงบประมาณการหาเสียง ขอกําหนดในการใชสื่อ

โทรทัศน – วิทยุในการหาเสียง กฎหมายการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง ฯลฯ 

Product  
(campaign platform) 

 

Strategy 

 

Push Marketing 
(grass-roots efforts) 

 

Pull Marketing  
(mass media) 

 

Polling 
(Research) 
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        4.3  ปจจัยการเปลี่ยนแปลงตัวแทนแหงอํานาจ กลุมบุคล 7 ประเภทที่มีอํานาจใน

กระบวนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ไดแก พรรคการเมือง ผูสมัคร ที่ปรึกษามืออาชีพ ผูทําโพล 

สื่อมวลชน กลุมผลประโยชน และผูมีสิทธิเลือกตั้ง กลุมบุคคลทั้ง 7 กลุม มีผลกระทบตอการเลือกตั้ง

อยางเชื่อมโยงและตอเนื่องกัน ซึ่งทั้งหมดนี้นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางอํานาจอยางสําคัญในทาง

การเมือง 

       จากกรอบแนวคิด เร่ืองของการตลาดทางการเมือง ที่กลาวมาทั้งหมดนั้น ในที่นี้ผูวิจัย

นําเอาแนวคิดของ Newman ที่นําเสนอโดยใชเครื่องมือทางการตลาดมาประยุกตกับแบบแผนทางการ

เมืองไดโดยแบงแยกและการจําแนกสัดสวนทางการตลาดอยางชัดเจน มาเปนแนวคิดหลักในการ

ดําเนินงานวิจัย 
 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการไปใชสิทธิเลือกตั้ง  
      พฤติกรรมทางการเมือง (Political behavior) หมายถึงการแสดงกิริยาอาการและความรูนึก

คิดในการเมืองของมนุษย การแสดงอาการกิริยาและความนึกคิดดังกลาว เปนปฏิกิริยาตอบสนอง

กระบวนการทางการเมือง การปกครองที่มีอยูในแตละระบบการเมือง กลาวคือพฤติกรรมทางการเมือง 

หมายถึงรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมืองแบบตางๆ เชน การออกเสียงเลือกตั้ง การปฏิบัตติาม

กฎหมาย ความสนใจทางการเมือง ความเบื่อหนายทางการเมือง และความเชื่อมั่นทางการเมือง 

      นักสังคมศาสตรไดแบงทฤษฎีของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออกเปน 3 ประเด็น คือ 

ทฤษฎีปจจัยตัวกําหนด (determinative theories) ทฤษฎีความสํานึกเชิงเหตุผล (consciously 

rational theories) และทฤษฎีระบบ (system theories) ดังนี้ (สุจิต บุญบงการและพรศักดิ์ ผองแผว. 

2525) 

       1. ทฤษฎีปจจัยตัวกําหนด ทฤษฎีปจจัยตัวกําหนดระบุวาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งกําหนดโดยปจจัยทางสังคมเปนภูมิหลังของบุคคลที่จะมีการตัดสินใจ มีอิทธิพลอยางสําคัญตอ

พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

       2. ทฤษฎีความสํานึกเชิงเหตุผล ทฤษฎีความสํานึกเชิงเหตุผลเนนไปที่ปฏิกิริยาของความ

สํานึกไตรตรองของผูไปใชสิทธิออกเสียงที่มีตอการบริหารการเลือกตั้ง นโยบายของพรรคและสภาพ

ของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

       3. ทฤษฎีระบบ เปนทฤษฎีที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทฤษฎี

ระบบจะเปนที่นิยมในหมูนักรัฐศาสตร และนักสังคมศาสตรทั่วไปในปจจุบันแตปรากฎวามีผูนําไปใชใน

การศึกษาพฤติกรรมการเมืองและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยางจริงจังคอนขางนอย 
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        4. ทฤษฎีเกี่ยวกับผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ อธิบายถึงความสัมพันธระหวางบุคคลสอง

ฝาย ซึ่งตางชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนความสัมพันธที่เทาเทียมกัน ความสัมพันธทั้งสองฝายอาจ

เปนไปไดตั้งแตเชิงเศรษฐกิจ การชวยหลือตางๆ ตลอดจนถึงใหความคุมครองและที่ สําคัญ 

ความสัมพันธแบบนี้จะอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธสวนตัวเปนหลัก ซึ่งแตละฝายในสังคมจะมี

อิสระที่จะเลือกผูอุปถัมภ หรือผูรับอุปถัมภและยังมีอิสระในการกําหนดจํานวนบุคคลที่มีความสัมพันธ

และความสัมพันธในรูปแบบนี้อาจสิ้นสุดลงเมื่อไหรก็ได 
 

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกตั้ง 
    สําหรับประเทศที่มีการพัฒนามุงสูการเปนประชาธิปไตยและเนนใหประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมืองแลวยอมคาดหวังที่จะใหประชาชนมีความสนใจทางการเมืองและแสดงออกทางการเมือง

ผานกระบวนการเลือกตั้ง (Cord. 1985: 217) การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน

จึงมุงที่จะตอบคําถาม เปนตนวาทําไมประชาชนจึงไปลงคะแนนเลือกตั้ง และการไปลงคะแนนนั้น

ประชาชนพิจารณาเลือกตั้งอยางไร 

   จากการสํารวจงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “พฤติกรรมการเลือกตั้ง” พบวา ผูศึกษาไดให

ความสนใจปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกตั้ง โดยอาจแยกเปน 3 ปจจัย กลาวคือ 

     1. ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ และสังคม 

     2. การรับรูขอมูลขาวสาร เชน การเสนอขาวผานสื่อตาง ๆ การจัดทําและนําเสนอแบบ 

สํารวจความคิดเห็น (poll) 

     3. อิทธิพลจากการโนมนาวชกัจูงดวยวิธีการตาง ๆ เชน การใชอิทธิพลผูนําชุมชน การใช 

เงินและสิ่งของจูงใจ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

 

แนวคิดเรื่องประชากรศาสตร  
     ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.(2538:  41 – 42) กลาววา การแบงสวนตลาดตามตัวแปร

ดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะงานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัด

ไดของประชากรชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม 

วัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะสามารถ

เขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมี

ลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน 
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       1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภค

ที่มีอายุแตกตางกันนักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานทางประชากรศาสตรที่

แตกตางของสวนตลาดไดคนควาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุง

ความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น และอายุยังเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของ

ความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดี

มากกวาคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ 

ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุนอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน 

ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็ตางกันคนที่มีอายุมากมักจะใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวา

ความบันเทิง 

       2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกัน นักการตลาดตองศึกษา

ตัวแปรนี้อยางรอบคอบเพราะในปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค 

เชน เพศหญิงมีแนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชาย

ไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสราง

ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความ

แตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยมและทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนด

บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 

       3. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ 

รายไดและสถานภาพทางสังคมของบุคคล มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสง

สารเพราะแตละคนมีวัฒนธรรมประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน ปจจัยบางอยาง

ที่เกี่ยวของกับตัวผูรับสารแตละคนเชนปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่จะมีอิทธิพลตอการรับขาวสาร 

เชน อาชีพ (Occupation) ที่แตกตางกันมีแนวคิด ความตองการ อุดมการณตอเหตุการณตางๆไม

เหมือนกัน เพราะอาชีพเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการกําหนดรูปแบบของเวลาและสถานที่ ทําใหมีผลตอ

การรับส่ือของแตละบุคคลดวย หรือ รายได (Income) เปนปจจัยกําหนดความเปนอยู ความตองการ 

ความคิดเห็น ตลอดจนพฤติกรรมตางๆของบุคคล ดังนั้นบุคคลที่มีรายไดสูง จึงเปนปจจัยการสนับสนุน

ใหบุคคลเปดรับส่ือไดหลากหลายกวาบุคคลที่มีรายไดต่ํา ภูมิลําเนา ที่อยูอาศัย จะเกี่ยวของกับ

สถานภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมทองถิ่น ทําใหบุคคลที่อยูในพื้นที่แตกตางกัน  

       4. สถานภาพสมรส (Marital Status) (ธีระภทัร  เอกผาชัยสวัสด์ิ, 2551) หมายถึง การ

ครองเรือนซึ่งอาจแบงออกไดเปน คนโสด สมรส หมาย หยา หรือแยกกันอยู ลักษณะความแตกตาง

ดานขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อถือทางดานศาสนา ยอมมีอิทธิพลตอสถานภาพการสมรส ซึ่งมี

ผลโดยตรงตอการรับรูขาวสาร  สถานภาพสมรสของบุคคลจะบงบอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจ
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และอิทธิพลตอ กระบวนการคิดการวิเคราะหขอมูลขาวสาร   สตรีที่สมรสแลวและสตรีที่ยังโสดยอมมี

กระบวนการรับรูขาวสารที่แตกตางกัน อันเนื่องมาจากสภาพครอบครัว  และอิทธิพลของจํานวนบุคคล

รอบขาง 

       5. การศึกษา (Education) การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติ

และพฤติกรรมแตกตางกันคนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปน

ผูมีความกวางขวางและเขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผล

เพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาตํ่ามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมี

การศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชสื่อส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะ

แสวงหาขาวสารจากสื่อส่ิงพิมพมากกวาประเภทอื่น 

   นอกจากลักษณะทางประชากรศาสตรจะทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการสื่อสารเหมือนหรือ

แตกตางกัน ยังเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหประชากรมีทัศนคติตอตัวผูสมัครรับเลือกตั้งตางกันดวย  

(วิชชุตา วัจนะรัตน,2551) 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ศูนยวิจัยพฤติกรรมผูบริโภค มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2550) ทําวิจัยเรื่อง “ปจจัยทาง

การตลาดที่มีผลตอการเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.) พบวา ปจจัยทาง

การตลาดที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใชในการตัดสินใจเลือก ส.ส. 5 อันดับแรก ไดแก ความรู

และความสามารถของผูสมัคร ประวัติความนาเชื่อถือของผูสมัคร ผลงานของพรรค และนโยบายของ

พรรค และการเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือก ส.ส. จําแนกตามลักษณะ

ประชากร เพศหญิง ชวงอายุตั้งแต 18 – 24 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีนั้น 

ใหความสําคัญตอความรูและความสามารถของผูสมัครมากที่สุด 

   ภคกุล ศิริพยัคฆ (2536) ทําวิจัยเรื่อง “การใชสื่อมวลชนของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร” พบวา พรรคการเมืองทั้ง 4 พรรคที่ทําการศึกษา คือ พรรคการ

ประชาธิปตย พรรคมวลชน พรรคพลังธรรม และ พรรคประชากรไทย ใหความสําคัญกับการใช

ส่ือมวลชนในการเลือกตั้งมาก โดยถือวาเปนนโยบายหลักของการรณรงคหาเสียงและมีการวาง

แผนการใชส่ือกันอยางจริงจัง 

   อยางไรก็ตาม การใชสื่อมวลชนของพรรคการเมืองกลุมดังกลาวก็มีอุปสรรคบางประการ 

เชน ขอจํากัดของความสามารถในการใชสื่อมวลชนขึ้นอยูกับงบประมาณ ทีมงาน ความชํานาญในการ

ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ ความสัมพันธของนักการเมืองกับผูบริหารสื่อมวลชน รวมทั้งการปดกั้น หรือ

เลือกนําเสนอเฉพาะขาวสารบางขาว หรือนําเสนอเฉพาะบางพรรค 
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    ไพฑูรย อินทรัตนชัยกิจ (2537) ทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเลือกตั้ง: ศึกษาเฉพาะยุทธวิธี

การรณรงคหาเสียงของพรรคการเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา กลยุทธการหาเสียงของพรรค

ประชาธิปตย พรรคประชากรไทยและพรรคพลังธรรมมีความแตกตางกันคือ การปราศรัยใหญ ปราศรัย

ยอย การตั้งวงสนทนาโดนอาศัยบุคลิกภาพที่โดดเดนกับความสามารถในการพูดคุยของหัวหนาพรรค

เปนจุดขายและพยายามสรางประเด็นทางการเมืองตลอดเวลา โดยเนนไปที่การเคาะประตูบาน สวน

พรรคประชาธิปตยใชวิธี การปราศรัยและเคาะประตูบาน 

     ดวงทิพย วรพันธและคณะ (2536) ทําวิจัยเรื่อง “การเลือกใชส่ือและกลยุทธการใชสื่อของ

พรรคการเมืองตางๆ” พบวา นอกเหนือจากคุณสมบัติ ชื่อ เสียง และความนาเชื่อถือของผูสมัครรับ

เลือกตั้งแลว สิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูสมัครไดรับคะแนนเสียงจนไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งก็คือ สื่อหา

เสียงและสื่อมวลชน เพราะทั้งสื่อหาเสียงและสื่อมวลชนสามารถสรางคุณสมบัติ ชื่อเสียงและความ

นาเชื่อถือใหกับผูสมัครในสายตาของประชาชน 

     โดยภาพรวมพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง จะเปดตัวหรือแนะนําตัวกับผูมีสิทธิ์

เลือกตั้ง โดยใชแผนพับซ่ึงบอกนโยบายพรรคหลังจากนั้นจะแจกเอกสารเผยแพร ใบปลิวแผนโฆษณา 

รูปลอกระหวางการปราศรัยหาเสียงในที่ชุมนุม การเดินเยี่ยมพบปะตามบาน(เคาะประตู) ขอคะแนน

เสยีง ติดโปสเตอร ปายโฆษณาขนาดใหญตามสี่แยก และเกาะกลางถนน สลับกับการสงไปรษณียบัตร 

จดหมายทางไปรษณียถึงบาน เพื่อเตือนความจําผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ประมาณ 2 – 3 สัปดาหสุดทายกอน

ถึงวันเลือกตั้ง ก็จะโหมโฆษณาโดยใชรถติดเครื่องขยายเสียงตระเวนไปทั่วถนน พรอมๆกับเพิ่มความถี่

ในการออกสปอต (Spot) วิทยุโทรทศัน ปราศรับทางโทรทัศน รวมรายการสนทนาถาม – ตอบ ซึ่งสถานี

จัดขึ้น ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไดมีการวาจางบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทผูผลิตสื่อมาทําสปอต 

(Spot) หาเสียงใหกับพรรคการเมืองตางๆ  

     บุณฑริกา เจี่ยงเพชร (2543) ทําวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองผาน

สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออินเตอรเน็ต และทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีตอความรู 

ทัศนคติ และกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหมของกลุมผูใช

อินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร” พบวา พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองจากทุกสื่อ (ยกเวนสื่อ

โทรทัศน)มีความสัมพันธกับกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งระบบใหม และพบวา

สื่ออินเตอรเน็ตเปนสื่อหนึ่งที่มีบทบาทในการทําใหเกิดกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองที่เกี่ยวกับ

การเลือกตั้งระบบใหมมากที่สุด 
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกตั้ง 
   1. พฤติกรรมเลือกตั้งกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

    รายงานวิจัยจํานวนมากในตางประเทศเห็นวาตัวแปรทางดานสถานะทางเศรษฐกิจและ

สังคม เชน เพศ เชื้อชาติ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได การนับถือศาสนา และที่อยูอาศัย เปนตน 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน เชน งานของ เวอรบา,นี,คิม,ลิปเซ็ตและได

มอนด (Verba, Nie ;& Kim (1978),Lipset (1997) และ Diamond (1997) เปนตน และสําหรับ

งานวิจัยซึ่งกระทําในประเทศไทยที่มุงพิจารณาปจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคมวามีความเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนมีอยูพอสมควร อาทิ  

    ปยะนุช เงินคลาย และคณะ (2539) ทําการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชน: ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนในเขตเมืองกับประชาชนในเขตชนบท” ซึ่งเปนการ

ทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในเขตเมืองและ

เขตชนบท รวมทั้งทัศนคติของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อ

เปรียบเทียบทัศนคติดังกลาวของประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบท โดยมุงพัฒนาการปฏิบัติหนาที่

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนที่ยอมรับของประชาชน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของ

ประชาชนจะแตกตางกันเมื่อมีภูมิหลังที่แตกตางกัน ยกเวนตัวแปรดานเขตที่อยูอาศัย ระดับรายได และ

ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ไมทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน สวนทัศนคติตอการ

ปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พบวาความแตกตางดานเพศเทานั้นที่ทําใหความคิดเห็น

แตกตางกัน ตัวแปรอื่น ๆ ไดแก ระดับอายุ ระดับรายได อาชีพ และการศึกษาไมทําใหความคิดเห็น

แตกตางกัน และยังพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่

คาดหวังและที่ปฏิบัติจริง มีความแตกตางกันเฉพาะบทบาทหนาที่ในการลงมติไมไววางใจรัฐบาล  

การเปนฝายคานเพื่อตรวจสอบรัฐบาล การใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศ/ประกาศสงคราม 

การแกไขปญหาทองถิ่น/การดูแลทุกขสุขของประชาชน และการพัฒนาความเจริญในทองถิ่น 

     สมนึก พิพิธรังษี (2540) ทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ

ประชาชนอายุ 18-19 ป : ศึกษากรณีจังหวัดนครราชสีมา” โดยมีสมมติฐานในการวิจัยคือ ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนอายุ 18-19 ป ไดแก ปจจัยทางดาน

เศรษฐศาสตร ปจจัยทางดานสังคมวิทยา และปจจัยทางดานจิตวิทยา โดยปจจัยทางสังคมวิทยามี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนอายุ 18-19 ปมากที่สุด ผลการวิจัยสรุป

ไดวา ประชาชนอายุ 18-19 ป ในจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญมีเหตุผลในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

เพราะตองการไดผูสมัครที่มีความรูความสามารถ สวนเหตุผลที่จะไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะ

ติดธุระมากที่สุด สวนใหญไมเห็นดวยกับการซื้อเสียง สวนใหญมีความรูความเขาใจทางการเมือง
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สามารถตัดสินใจเลือกผูสมัครไดนานแลว เปนผูตัดสินใจเลือกดวยตนเอง และมีเกณฑในการ

ลงคะแนนเสียงโดยนิยมตัวบุคคลมากกวาพรรคการเมือง ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนอายุ 18-19 ปในจังหวัดนครราชสีมาไดแก ปจจัยทาง

เศรษฐศาสตร ปจจัยทางสังคมวิทยา และปจจัยทางจิตวิทยา โดยภาพรวมแลวปจจัยทางสังคมวิทยา

อันไดแก เขตที่อยูอาศัย, อาชีพ, การศึกษา, รายไดของครอบครัวตอเดือนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ลงคะแนนเสียงมากที่สุด 

    จากงานวิจัยขางตนพบวาพฤติกรรมการเลือกตั้งมีความสัมพันธกับสภาพเศรษฐกิจและ

สังคม โดยมีผูศึกษาหลายทานพบวา เพศ การศึกษา อายุ รายไดมีผลตอพฤติกรรมการเลือกตั้ง ซึ่ง

รวมถึงการเขามามีสวนรวมในการเลือกตั้ง โดยปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมเหลานั้นจะมีอิทธิพล

ตอการรับรูและความเชื่อของประชาชนดวย 

   2. พฤติกรรมการเลือกตั้งกับการรับรูขาวสาร 

    นอกจากปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมดังที่กลาวไปแลว อลัน อาร บอลและปเตอร (Alan 

R. Ball; & B.Guy Peters. 2000) กลาวในงานของพวกเขาถึงความสําคัญของการรับรูขอมูลขาวสาร

ผานสื่อกลางตางๆ เชน ครอบครัว สถานศึกษา สื่อมวลชน องคกรของรัฐ รวมทั้งตัวแทนของผูสมัคร

และพรรคการเมืองวามีผลตอพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับการ

สํารวจงานวิจัยในประเทศไทย พบวา มีงานวิจัยหลายชิ้นที่สามารถยืนยันขอสรุปดังกลาว อาทิ 

    นฤพนธ เศรษฐสุวรรณ (2533) ทําการวิจัยเรื่อง “การรับรูขาวสารและพฤติกรรมการไปใช

สิทธิเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  วันที่ 7 มกราคม  

พ.ศ.2533” มีผลการวิจัยที่นาสนใจวา สื่อมวลชนที่ไดรับความเชื่อถือมากที่สุดในการเผยแพรขาวการ

เลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดแก โทรทัศน และในดานความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสาร

กับกิจกรรมการไปใชสิทธิเลือกตั้งนั้นพบวา ผูที่เปดรับขาวการเลือกตั้งมากจะตัดสินใจไดเร็วกวาผูที่

เปดรับนอย 

    ร.ต.อ.จิตติพล ผลพฤกษา (2536) ศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของการรับรูเหตุการณทางการเมือง

ที่มีผลตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” เปนการทําการศึกษาถึง

อิทธิพลของการรับรูเหตุการณทางการเมืองตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยเลือกศึกษา

เฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 ผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนมากมีระดับของการรับรูเหตุการณขาวสารทางการเมืองคอนขางสูง 

กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และประสบการณทางการเมืองความสัมพันธระดับการรับรูเหตุการณขาวสารทางการเมืองแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ กลุมตัวอยางสวนมากรับรูขาวสารจากสื่อมวลชนโดยใหความเชื่อถือแหลงขาวสาร
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คือ “โทรทัศน” มากที่สุดและติดตามเกือบทุกวัน กลุมตัวอยางสวนมากมีแบบแผนพฤติกรรมการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคลายคลึงกัน การรับรูเหตุการณขาวสารทางการเมืองกอนการเลือกตั้งมี

อิทธิพลในระดับปานกลางถึงคอนขางมาก ตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กลุมตัวอยางสวน

ใหญไปเลือกตั้ง โดยความสํานึกในหนาที่และตองการเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยมากกวาตองการ

เปลี่ยนแปลงตัว ส.ส. หรือรัฐบาล เกณฑตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งถือเอานโยบายหรือ

พรรคการเมืองและคุณสมบัติสวนตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนเกณฑสําคัญมากกวาขาวสารทาง

การเมืองที่ไดรับ นอกจากนี้ยังพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม โดยเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนใหตัวผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรค

ประชาธิปตยไดรับความนิยมและไดรับการลงคะแนนเสียงใหมากที่สุด 

   จากงานวิจัยในดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งนั้น 

ประชาชนไดรับทางสื่อโทรทัศนมากที่สุด เนื่องจากเปนสิ่งที่แพรหลาย และยังเปนสื่อที่ประชาชนให

ความเชื่อถือมากที่สุดดวยเนื่องจากมีทั้งภาพและเสียงประกอบ สวนการใชวิธีสํารวจนั้นถึงแมมีผูเชื่อวา

มีผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แตมีผูวิจัยบางทานพบวาไมไดทําใหประชาชนเปลี่ยน

ทัศนคติ อยางไรก็ตาม อาจสรุปในเบื้องตนไดวาการรับรูขอมูลขาวสารเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่มี

อิทธิพลตอประชาชนในการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

   3.อิทธิพลจากการโนมนาวชักจูงดวยวิธีการตาง ๆ 

    การเลือกตั้งเปนพื้นฐานที่สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเปน

กจิกรรมทางการเมืองที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ดวยการ

ไปออกเสียงเลือกตั้งผูแทนของตน เพื่อเขาไปทําหนาที่ในรัฐสภาและรัฐบาล ดังนั้น ความมุงหวัง

ประการสําคัญของการเลือกตั้งก็คือ ตองการใหเปนเครื่องสะทอนความตองการที่แทจริงของประชาชน 

ผานการเลือกผูแทนหรือกลุมทางการเมืองหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณหรือมีนโยบายที่สอดคลอง

กับความตองการของตน แตจากประสบการณที่พบในประเทศกําลังพัฒนาทั่วไป กลับพบวาบอยครั้งที่

ประชาชนมิไดไปลงคะแนนตามเจตจํานงที่แทจริงของประชาชนเอง 

    พรศักดิ์ ผองแผวและสุจิต บุญบงการ (2527) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งของไทย พบวาคนไทยไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดวยความสํานึกวาเปนหนาที่มากกวา

เพื่อแสดงออกซึ่งความตองการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือควบคุมรัฐบาล หรือเพื่อพอใหคนที่ตนพอใจเขา

ไปทํางาน คนไทยสวนใหญยังเห็นวา ส.ส. มีหนาที่หรือบทบาทเพียงเพื่อเปนปากเสียงแทนตนเทานั้น 

การไปเลือกตั้งจึงไมใชเร่ืองที่เกิดจากความรูสึกวาตนเองมีอิทธิพล มีอํานาจ หรือมีประสิทธิภาพทาง

การเมืองที่จะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวรัฐบาล ในนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่อใหผูที่ตน

สนับสนุนไดรับเลือกตั้งเขาไปทํางาน การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนเพียงเรื่องของปฏิบัติหนาที่ของ
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พลเมือง ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะถูกชักจูงไปลงคะแนนเสียงไดมากเปนลักษณะของการมีสวนรวม

ทางการเมืองแบบถูกระดม (mobilized participation) อันจะเห็นไดจากอัตราการไปลงคะแนนเสียง

ของประชาชนในชนบทหรือตางจังหวัดซึ่งมีสูงมากกวาในกรุงเทพมหานคร 

    จะเห็นไดวา พฤติกรรมเลือกตั้งของประชาชนที่ตกอยูในอิทธิพลของการโนมนาวชักจูงดวย

วิธีการตางๆ โดยเฉพาะวิธีการเสนอผลประโยชนตอบแทนให ไดนําไปสูปญหาทางการเมืองจํานวน

มาก และสําหรับระบบการเมืองไทยเทาที่ผานมาเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาปญหาดังกลาวเปนอุปสรรค

ตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ 

      เดวิด เอช เวฟเวอร (David H. Weaver. 1982) และคณะ ทําวิจัยเรื่อง “Media Agenda-

setting in a Presidential Election: issues,Image and Interest ” พบวา ส่ือมวลชนมีบทบาทอยาง

ยิ่งในการทําใหประเด็นการเมือง ตัวผูสมัคร คุณสมบัติและภาพพจนของผูสมัครมีความสําคัญ และ

เปนที่โดดเดนในใจของประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้ง ความบอยครั้งของการเปดรับส่ือโทรทัศนเพื่อ

ติดตามการเมืองในการเลือกตั้งมีความสัมพันธกับความสนใจในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง

ประธานาธิบดี นอกจากนี้ ผูออกเสียงเลือกต้ังที่มีความสนใจในเรื่องของการเมืองมากก็จะยิ่งเรียนรู

บุคลิกลักษณะและสไตลของผูสมัครมากขึ้นดวย  

       เจอรามี่ เบกเกอรและคณะ  (ภคกุล ศิริพยัคฆ.2552; อางอิงจาก Jeromie Backer. 1969) 

พบวาการใชสื่อมวลชนมีผลกับพฤติกรรมทางการเมือง อธิบายไดวาผูที่สนใจกิจกรรมทางการเมือง 

หรือเคยรวมในกิจกรรมทางการเมือง จะสนใจขาวสารทางการเมืองมากกวาผูที่ไมเคยรวม นอกจากนี้ผู

ที่มีความศรัทธาในระบบการเมือง ดูเหมือนวาจะมีสวนชวยสังคมไดนั้น จะเปนผูที่มีการศึกษาระดับสูง 

มีฐานะทางเศรษฐกิจดี และเปนผูที่ติดตามขาวสารทางการเมืองอยางสม่ําเสมอ 

      จากงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนนั้นมีสวนเกี่ยวของในการศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาด

ทางการเมืองเปนอยางมาก ไมวาจะเปนเรื่องของการใชส่ือตางๆเปนเครื่องมือในการสื่อสารทาง

การเมือง หรือการศึกษาการเปดรับขาวสารทางการเมืองวาปจจัยทางการสื่อสารใดมีอิทธิพลและมี

ประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งในการสรางแบบสอบถามและแนวทางในการศึกษาเรื่อง

กลยุทธทางการตลาดทางการเมืองที่ใชผานสื่อตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ โทรทัศน เปนตน  

      จากทฤษฎีและแนวคิดที่กลาวมาทั้งในเรื่องของแนวคิดการตลาดทางการเมือง พฤติกรรม

การไปใชสิทธิเลือกตั้ง และแนวคิดเรื่องประชากรศาสตรนั้น ทางผูวิจัยไดเลือกแนวคิดดังนี้ แนวคิด

การตลาดการเมืองของ Bruce I New man ,ทฤษฎีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดเลือกใชของ 

สุจิต บุญบงการและพรศักดิ์ ผองแผว สวนทฤษฎีประชากรศาสตรนั้นไดนําเอาแนวคิดของศิริวรรณ เสรี

รัตนมาเปนแนวทางในการทําวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินศึกษาคนควา 

 
     การวิจยัในครั้งนี้เปนการศึกษาเกีย่วกับปจจัยทางการตลาดทางการเมืองทีม่ีอิทธพิลตอ

พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองของประชาชนผูมีสิทธเิลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ดําเนนิงานตามขั้นตอนตอไปนี ้

1.  การกาํหนดกลุมประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
2.  การสรางเครื่องมือทีใชในการวิจัย 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.  การจัดและกระทําและการวิเคราะหขอมลู 

5.  การกาํหนดสถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
 

1. การกําหนดกลุมประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชในการวจิยั 

    ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครัง้นี้ไดแก ผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปนผูมีสัญชาติไทย อายุไม

ต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และตองมีชื่ออยูในทะเบยีนบานในเขตกรุงเทพมหานครติดตอกันไมนอยกวา 1 ป 

นับถงึวนัเลือกตั้ง โดยมจีํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในป 2552 ทั้งสิน้ 4,245,147 คน (สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง. 2552: online)  
  ตัวอยางที่ใชในการวิจยั 

   ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ไดแก ผูมีสทิธิเลือกตัง้ เปนผูมีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวา  

18 ปบริบูรณ และตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นบัถึง

วันเลอืกตั้ง การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ผูวจิัยทราบจํานวนประชากร จึงใชสูตรทาโรยามาเน  

(Taro Yamane) (วิเชียร เกตุสิงห.2541) โดยมีคาความคลาดเคลื่อน 5% และมีระดับความเชื่อมั่น 

95%  

 

       n       =             N  

             1 + Ne2 

        n       =           4245147 

           1 + 4245147(0.05)2 

              n      =      400 
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   จากการคํานวณขนาดของตัวอยางไดเทากับ 400 คน และผูวิจัยสํารองเผื่อแบบสอบถามที่

ไมสมบูรณจํานวน 20 คน โดยไมนับรวมเปนตัวอยาง  

 

วิธีการสุมตัวอยาง 
   วิธีการสุมกลุมตัวอยางเลือกแบบตามขั้นตอน ซึ่งประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนดังตอไปนี ้

   ข้ันตอนที ่1 การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือก 

10 เขต จาก 50 เขตการปกครอง ในกรงุเทพมหานคร ไดแก เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตวัฒนา เขต

ยานนาวา เขตพระนคร เขตบางนา เขตปทุมวนั เขตจตุจักร เขตพระโขนง เขตลาดพราว  

   ข้ันตอนที ่2 การสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการกาํหนดตัวอยาง ดังนัน้

จึงกาํหนดใหเก็บเขตละ 40 ตัวอยาง 

 

ตาราง 1 จํานวนตัวอยางทีเ่ก็บในแตละเขต 

 

            สาขา             จาํนวนตัวอยาง 

          เขตดินแดง                         40 

          เขตหวยขวาง                         40 

          เขตวัฒนา                         40 

          เขตราชเทว ี                         40 

          เขตพระนคร                         40 

          เขตบางนา                         40 

          เขตปทมุวัน                         40 

          เขตจตุจักร                         40 

          เขตพระโขนง                         40 

          เขตลาดพราว                         40 

           รวม                   400 

 

     ขั้นตอนที่ 3 การสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บ

ขอมูลประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามเขตทีก่ลาวขางตน   
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2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจยัไดสรางขึ้นเพื่อ

การศึกษาถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยทางการตลาดทางการเมือง และพฤติกรรมการเลอืก

พรรคการเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงเปน 3 สวน คือ 

สวนที ่1 คําถามเกีย่วกบัลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ 

เปนแบบสอบถามปลายปด จํานวน 6 ขอ  

ขอที่ 1 เพศ ไดแก เพศชาย เพศหญงิ เปนระดับการวดัขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal 

Scale)  

ขอที่ 2 อาย ุเปนระดับการวดัขอมูลประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal Scale) โดยการกาํหนดชวง

อายุเร่ิมตนตัง้แต 18 ป เพราะเปนอายุเร่ิมแรกที่มีสิทธิ์เลอืกตั้ง (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

,2552: online) ซึ่งคํานวณการแบงอันตรภาคชั้นไดดังนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2548: 195)  

จากสูตรความกวาง อัตรภาคชั้น =   ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมลูที่มีคาต่ําสุด  

                 จํานวนชั้น  

การวิจยัครั้งนีแ้บงออกเปน 6 ชวง ดังนี ้

  ชวงอายุ   =              60 – 18 

              6 

      =         7 

      การแบงชวงอายุของกลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถามจึงสามารถแบงได ดังนี ้

  -  18 – 24 ป 

               -  25 – 31 ป 

     -  32 – 37 ป 

     -  38 – 44 ป 

     -  45 – 51 ป 

     -  52 ปข้ึนไป 

    ขอที ่3 ระดับการศึกษา เปนระดับการวดัขอมูลประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal Scale) โดยมี

การแบงเปน3 กลุมดังนี ้ 
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1. ต่ํากวาปรญิญาตรี  

2. ปริญญาตรี  

3. สูงกวาปริญญาตรี  

ขอที่ 4 สถานภาพสมรส เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) โดย

มีการแบงออกเปน 3 กลุมดังนี ้ 

1. โสด  

2. สมรส / อยูดวยกนั  

3. หมาย / หยาราง / แยกกันอยู  

ขอที่ 5 อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญตัิ (Nominal Scale) โดยมีการแบง

ออกเปน 4 กลุมดังนี ้ 

1. นักเรยีน / นักศึกษา  

2. ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  

3. พนักงานบริษัทเอกชน  

4. เจาของธุรกจิ  

5. อ่ืนๆ โปรดระบุ …………… 

ขอที่ 6 รายไดตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal Scale) ซึ่ง

สามารถคาํนวณการแบงอันตรภาคชั้นไดดังนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2546: 195)  

รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,000 – 60,000 บาท (เปรมชัย โรจนอารีย. 2551: 73) 

ดังนัน้การวิจัยครั้งนี้จงึไดใชชวงรายไดเฉลี่ยดังกลาวเปนเกณฑในการกําหนดชวงรายได  

ชวงรายไดตอเดือน  =  60,000 – 10,000  

5  

=      10,000  

จึงไดการแบงชวงรายไดครอบครัวตอเดือนดังนี ้ 

1. ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาทตอเดือน  

2. 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน  

3. 20,001 – 30,000 บาทตอเดือน  

4. 30,001 – 40,000 บาทตอเดือน  

5. 40,001 บาท ข้ึนไป  
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  สวนที ่2 ปจจัยการตลาดทางการเมือง มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประเมินคา (Rating Scale) จํานวน 41 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดงันี ้ 

1 หมายถงึ มีระดับความคิดเห็นในระดับ ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง  

2 หมายถงึ มีระดับความคิดเห็นในระดับ ไมเหน็ดวย  

3 หมายถงึ มีระดับความคิดเห็นในระดับ เฉย ๆ  

4 หมายถงึ มีระดับความคิดเห็นในระดบั เห็นดวย  

5 หมายถงึ มีระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นดวยอยางยิ่ง 

  การกําหนดเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของ

อันตรภาคชั้น ดังนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2548: 129)  

 

  ความกวางของอันตรภาคชัน้  =  ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลทีม่ีคาต่ําสุด  

        จํานวนชัน้  

=    5 - 1  

  5  

= 0.80  

  การแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ของลักษณะที่ตรงกับความคิดเห็นดานปจจยัการตลาด

ทางการเมืองมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) จํานวน 23 ขอ 

โดยมีเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี ้ 

1.00 – 1.80 หมายถงึ ผูมีสิทธิ์เลือกตัง้มีความคิดเห็นในระดับไมสําคัญมาก  

1.81 – 2.60 หมายถงึ ผูมีสิทธิ์เลือกตัง้มีความคิดเห็นในระดับไมสําคัญ  

2.61 – 3.40 หมายถงึ ผูมีสิทธิ์เลือกตัง้มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  

3.41 – 4.20 หมายถงึ ผูมีสิทธิ์เลือกตัง้มีความคิดเห็นในระดับสําคัญ  

4.21 – 5.00 หมายถงึ ผูมีสิทธิ์เลือกตัง้มีความคิดเห็นในระดับสําคัญมาก 

 

 สวนที่ 3  พฤติกรรมการเลอืกพรรคการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตัง้ 

แบบสอบถามที่เปนการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) จํานวน 6 ขอ  

แบบสอบถามที่เปนการวัดขอมูลประเภทเติมคําตอบ  (Ratio Scale)   จํานวน 2 ขอ 
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ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ  
1. ศึกษาคนควาตําราเอกสารและงานวจิยัตางๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกพรรค

การเมือง เพื่อศึกษาตัวแปรที่เกีย่วของแลวนาํมาวางแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

2. ศึกษาขอมลู แนวความคดิดานการตลาดทางการเมือง ทฤษฎทีางการตลาดเกี่ยวกับ

ปจจัยทางการตลาดและปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจ เพื่อใชเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม  

3. นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถามที่เกีย่วกับปจจัยทางการตลาดทีม่ีอิทธพิลตอ

พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมือง  

4. นําแบบสอบถามที่ไดเสนออาจารยที่ปรึกษาของการศกึษาเพื่อขอรับคําแนะนํา และนํา

กลับมาปรับปรุงแกไข  

5. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Tryout) คร้ังที ่1 กับกลุมประชากรทีไ่มใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 40 ชุด เพื่อนํากลับมาทดสอบหาคาความนาเชื่อถือได (Reliability) และทําการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองเพือ่ใหไดขอคําถามที่สมบูรณ  

6. นําแบบสอบถามไปเก็บกบักลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด และนํามาวเิคราะหหาคาความ

นาเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient โดย

ใชวิธีสัมประสทิธิ์แอลฟา ( α -Coefficient) สูตรของครอนบราค (Cronbach) เพื่อหาคาความเชือ่มั่น

ของแบบสอบถามคาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งไดคาสัมประสิทธิ์

ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองทีม่ีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนี ้

    คาแอลฟาที่ไดจะแสดงระดับของความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีคาระหวาง 0 < α < 1 คาที่

ใกลเคียง 1 มาก แสดงวามคีวามเชื่อมัน่สงู (กัลยา วานชิยบัญชา. 2546) 

คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 40 ชุดดังนี ้

1. แนวนโยบายของพรรครวมมีคาเทากับ 0.881  

2. การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทางรวมมีคาเทากับ 0.767 

3. การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อรวมมคีาเทากับ 0.771 

4. ดานการหยัง่เสียงรวม มีคาเทากับ 0.737 
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การเก็บรวบรวมขอมลู  
  ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม จากขอบเขตและ

จํานวนตวัอยางที่ไดกําหนดไวตามกระบวนการสุมตัวอยาง โดยผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล

ชวงเวลาเดยีว (Closed- section approach)  
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล  
   นําแบบสอบถามที่ไดรับคําตอบจากกลุมตัวอยางทัง้หมดมาตรวจสอบความสมบูรณได

จํานวน 400 ชุดจากการลงรหัส (Coding) ตามคูมือการลงรหัสแลวตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอน

นําไปบนัทึกขอมูลใน SPSS data editor แลวจึงนําขอมลูดังกลาวไปทาํการวิเคราะหในโปรแกรมสถิติ

สําเร็จรูป Statistic Package for Social Science for Window เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลและทดสอบ

สมมติฐาน โดยจะมีขั้นตอนตางๆ ดังนี ้

   1. นําขอมูลในสวนที ่1 ซึ่งเปนคําถามเกีย่วกับขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ อาย ุการศึกษา อาชพี ระดับรายได ระดับที่เรียน โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด นาํมา

แจกแจงความถี่ และหาคารอยละ เพื่อนาํมาสรุปผล  

      2. นําขอมลูในสวนของสวนที ่2 ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกบัปจจัยการตลาดทางการเมือง  

มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) จํานวน 41 ขอ โดยมีเกณฑ

การใหคะแนนดังนี ้ 

1 หมายถงึ มีระดับความคิดเห็นในระดับ ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง  

2 หมายถงึ มีระดับความคิดเห็นในระดับ ไมเหน็ดวย  

3 หมายถงึ มีระดับความคิดเห็นในระดับ เฉย ๆ  

4 หมายถงึ มีระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นดวย  

5 หมายถงึ มีระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นดวยอยางยิ่ง 

       3 .นําขอมูลในสวนที่ 3 ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองของ

ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนแบบสอบถามที่เปนคําถามปลายเปด  

(Open end) จํานวน 2 ขอ แบบสอบถามที่เปนการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

จํานวน 4 ขอ แบบสอบถามที่เปนการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) จํานวน 1 ขอ ของ

ผูตอบแบบสอบถาม มาแจกแจงความถี่ 
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                  4. ทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานแตละขอโดยใชสถิติ t-test และ One-Way ANOVA (F-test) เพื่อทดสอบความ

แตกตางในการวิเคราะหความแตกตาง รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อหาคา Pearson Correlation 

Coefficient เพื่ออธิบายความสัมพันธของสมมติฐานแตละขอ 

 

การวิเคราะหขอมูล  
      1. การวเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชวิเคราะหขอมูล

เพื่ออธิบายลักษณะประชากร  

   1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที ่1 ลักษณะ 

ดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน  

   1.2  คาเฉลีย่ (Mean) ใชวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามสวนที ่2 ปจจัยทาง 

การตลาดทางการเมือง  

   1.3   คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard deviation) ใชวิเคราะหขอมูลจาก 

แบบสอบถามสวนที ่2 ปจจยัทางการทางการเมืองและ สวนที ่3 พฤตกิรรมการเลือกพรรคการเมอืง 

      2. การวเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชวิเคราะหขอมูล

เพื่อทดสอบสมมุติฐาน  

   2.1  สถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุม 

ประชากร 2 กลุม ใชทดสอบสมมติฐานขอที ่1 ดานเพศ และสถานภาพ  

   2.2  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เพื่อ 

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากรมากกวา 2 กลุม ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ดาน 

อายุ ระดับการศึกษา กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคู 

โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunett T3 เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ

กลุมประชากร  

   2.3  สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพยีรสัน (Pearson product moment  

correlation coefficient) สําหรับหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน ใชทดสอบ

สมมติฐานขอที ่2  
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   1. สถิติพื้นฐานประกอบดวย 
    1.1 การหาคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคาโดยใชสูตร 

สัมประสทิธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัด (Cronbach) (กัลยา วาณิชยบญัชา, 2545: 449) 
 

  
ianceariancek

ianceariancekAlPhasCronbach
var/cov)1(1

var/cov'
−+

=  

 

   เมื่อ Cronbach’s Alpha แทน สัมประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ 

     k                แทน จํานวนคาํถามของแบบสอบถาม 

    covariance              แทน ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนรายขอ 

    variance    แทน คาความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

 

  ในกรณีที่มกีาร Standardized แตละคําถาม คา Cronbach’s Alpha จะกลายเปน 

   Cronbach’s Alpha  =  kr 

               1+ (k-1) r 

   r  แทน คาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางคําถามตาง ๆ 
 

  คารอยละ (Percentage) เพือ่ใชแปลความหมายของขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 

   คารอยละ   = จํานวนความถี่ x 100 

         จํานวนผูตอบทั้งหมด 

 

   คาเฉลี่ยเลขคณิต (mean) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลดานตาง ๆ โดยใช 

สูตรดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 34-35) 

 

n
XX ∑

=
 

 

   เมื่อ   X    แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

      ΣΧ  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

      n    แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตรดังนี้ (ชูศรี วงศ 

รัตนะ.2541: 65) 
 

      
)1(

)(..
22

−
∑−∑

=
nn

xxnDS  

 

   เมื่อ   S.D.   แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      �X 2  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวอยางยกกําลังสอง 

         (�X) ²  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลงัสอง 

       n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  

 
    2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
     2.1 คา t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบความแตกตางระหวางคะแนน

เฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกนั ใชทดสอบสมมติฐานขอที ่1 ดานเพศ โดยใชสถิติ 

Independent Sample t-test (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 165) 

     ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุมไมเทากนั 2
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2
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   ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุมเทากัน 2
2

2
1 SS =  ใชสูตร 
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    Degree of Freedom 2)( 21 −+= nndf  
 

 เมื่อ  t     แทน  คาสถิติที่ใชพจิารณาใน t-distribution 

1X 2X   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่1 และกลุมตัวอยางที ่2ตามลําดับ 

1S  , 2S         แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่1 และกลุมตัวอยางที ่2      

       ตามลําดบั    

1n  , 2n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที ่1 และกลุมตัวอยางที ่2 ตามลําดับ 

  df    แทน  องศาความอิสระ 

 

  5.2.2 คา F-test (One-way Analysis of Variance ANOVA) หรือการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียวโดยทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยดู

คาความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances และจะใชสถิติวิเคราะหจากคา 

ANOVA(F) หรือ คา Brown-Forsythe (B) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 1 ขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ 

(ยกเวนดานเพศ) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 142) ใชสูตรดังนี้ 

    

 ตาราง 2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) 

แหลงความแปรปรวน df  SS  MS  F  
 

ระหวางประชากร 
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เมื่อ    k    แทน  จํานวนกลุมของตัวอยางที่นาํมาทดสอบสมมติฐาน 

n    แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

F    แทน  คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน F-distribution 

bSS   แทน  ผลรวมกําลงัสองระหวางกลุม 

1−k  แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระระหวางกลุม 

wSS   แทน  ผลรวมกําลงัสองภายในกลุม (Within Sum of Square) 

kn −  แทน  ชั้นแหงความอิสระภายในกลุม 

bMS   แทน  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square  

     Between Groups) 

wMS   แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square  

     Within Groups) 

  สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (B) (Hartung. 2001: 300) 

สามารถเขยีนได ดังนี ้
 

        
MSW
MSBB =  

 

     โดยคา 2
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 เมื่อ  B     แทน  คาสถิติที่ใชพจิารณาใน Brown-forsythe 

   MSB    แทน  คาความแปรปรวนระหวางกลุม(Mean Square Between Groups) 

   MSW   แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถติิ Brown-forsythe  

         (Mean Square Within Groups for Brown-forsythe) 

   k     แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

   n     แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N    แทน  ขนาดประชากร 

   2
iS    แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 

  กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิต ิจะทาํการตรวจสอบความแตกตางเปน

รายคู ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสูตรตามวิธ ีLeast 

Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 161) 
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 เมื่อ  LSD   แทน  คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับประชากรกลุมที ่i และ j 

   MSE   แทน  คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความแปรปรวน 

   k   แทน  จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบ 

   n    แทน  จํานวนขอมูลตัวอยางทัง้หมด 

   α   แทน  ความคลาดเคลื่อน 

 

  สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู Dunnett T3 (Keppel.1982: 153-155) สามารถ

เขียนได ดังนี ้

S
MSq

d ASD
D

)(2 /=  

 เมื่อ  Dd  แทน  คาสถิติที่ใชพจิารณาใน Dunnett test 

Dq   แทน  คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test 

ASMS /  แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม 

S    แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

  5.2.3 คาสถิติสหสัมพันธอยางงาย Pearson Correlation (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) ใชในการหาความสมัพันธของตัวแปร 2 ตัวทีเ่ปนอิสระตอกันทีแ่ต

ละตัว มีระดับการวัดของขอมูลในระดับอันตรภาค (Interval scale) ข้ึนไปเพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอ 

2, 3, 4 , 5 และ 6 (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 280) ใชสูตรดังนี้ 
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 เมื่อ  XYr    แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ 

    x∑   แทน  ผลรวมของคะแนน X 

y∑    แทน  ผลรวมของคะแนน Y 
2x∑    แทน  ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกาํลังสอง 
2y∑   แทน  ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกาํลังสอง 
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xy∑    แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู 

   n     แทน  จํานวนคน หรือกลุมตัวอยาง 

 

 โดยที่คาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1.00 ถึง +1.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสมัพันธในทิศทางตรงกนัขาม คือ ถา X เพิ่ม Y จะ

ลด แตถา X ลด Y จะเพิ่ม 

2. คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสมัพันธในทิศเดียวกนั คือ ถา X เพิ่ม Y จะเพิ่ม 

แตถา X ลด Y จะลดดวย 

3. คา r มีคาเขาใกล 1 หมายถงึ X และ Y มีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกัน และมี

ความสัมพันธกันมาก 

4. คา r เขาใกล 1 หมายถงึ X และ Y มีความสัมพนัธในทศิทางตรงกนัขามและมี

ความสัมพันธกันมาก 

5. ถา r เทากับ 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพนัธกนั 

6. ถา r มีคาเขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพนัธกนันอย 

 

 เกณฑการแปลความหมายคาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 324) มีดังนี ้

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.91-1.00 แสดงวามีความสมัพันธระดับสูงมาก 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.71-0.90 แสดงวามีความสมัพันธระดับสูง 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.31-0.70 แสดงวามีความสมัพันธระดับปานกลาง 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.01-0.30 แสดงวามีความสมัพันธระดับตํ่า 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากบั 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธในเชงิเสนตรง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยทางการตลาดทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือก   

พรรคการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  การวิเคราะหขอมูลและการแปล

ผลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูทําการวิจัยไดทําการกําหนดสัญลักษณตางๆที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

     n แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

    X    แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 

    S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    t    แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

    F  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 

   SS แทน  ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) 

   MS  แทน  คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 

   df  แทน  ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

   r  แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (Pearson Correlation) 

  Prob.  แทน  คาความนาจะเปนที่คาสถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธหรือยอมรับ    

           สมมติฐาน 

   *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   **  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  Sig  แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบที่โปรแกรม  

                          SPSS คํานวณไดใชในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 H0  แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 

 H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
     การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการ

นําเสนอออกเปน 3 สวน ดังนี้ คือ 

  สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

  สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยทางการตลาดทางการเมือง 

  สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

    ผลการวิเคราะหขอมูล 
             ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
      การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยผล

การวิเคราะห 3 สวน  
             สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละ ดังตารางที่ 4 ดังนี้  

ตาราง 3 แสดงจํานวน และคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   
             ชาย 173 43.2 

             หญิง 227 56.8 

รวม 400 100.0 
 2.    อายุ   
            18 – 24 ป 98 24.5 

            25 – 31 ป 85 21.2 

         32 – 37 ป 64 16.0 

         38 - 44 ป 56 14.0 

           45 – 51 ป                                                                  

                                                 

            52 ปข้ึนไป 

50 

47 

12.5 

11.8 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 3 )ตอ(  
 

ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 

3.     สถานภาพสมรส   
            โสด 234 58.5 

            สมรส/อยูดวยกัน 136 34.0 

            หมาย/หยาราง  /แยกกันอยู  30 7.5 

รวม 400 100.0 
4.     การศึกษา   
         ต่ํากวาปริญญาตรี 112 28.0 

         ปริญญาตรี 229 57.2 

         สูงกวาปริญญาตรี 59 14.8 

รวม 400 100.0 
5.    อาชีพ   
        นักเรียน /นักศึกษา  69 17.2 

        รับราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ  31 7.8 

        พนักงานบริษัทเอกชน 186 46.5 

        ธุรกิจสวนตัว 86 21.5 

        อ่ืนๆ เชน รับจาง แมบาน รปภ  .ลูกจาง  28 7.0 

รวม 400 100.0 

 

 

 

 

6.    รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

        ต่ํากวา หรือเทากับ 10,000 บาท 113 28.2 

        10,001 – 20,000 บาท 151 37.8 

        20,001 – 30,000 บาท 67 16.8 

        30,001 – 40,000 บาท 

        40,000 บาทขึ้นไป 

38 

31 

9.4 

7.8 

รวม 400 100.0 
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                   จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน 

จําแนกไดดังนี้ 

         1 . ดานเพศ แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 227 คน 

คิดเปนรอยละ 56.8  รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน  173 คน คิดเปนรอยละ 43.2 

         2. ดานอายุ แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 18 - 24 ป จํานวน  

98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 รองลงมาคือชวงอายุ 25 - 31 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.2 ชวง

อายุ 32 - 37 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16 .0 ตามลําดับ 

         3. ดานสถานภาพ แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด

จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมาคือสถานภาพสมรส /อยูดวยกัน จํานวน 136 คน คิดเปน

รอยละ 34.0  สถานภาพ หมาย /หยาราง/แยกกันอยู จํานวน  30 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ 

         4. ดานระดับการศึกษา แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.2 รองลงมาคือระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน  

112 คน คิดเปนรอยละ 28.0 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 59 คนคิดเปนรอยละ 14.8 

ตามลําดับ 

         5. ดานอาชีพ แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมาคือทําธุรกิจสวนตัว จํานวน 86 คน คิด

เปนรอยละ 21.5 นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.2 ตามลําดับ 

         6  . ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได

เฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง  10,001 – 20,000 บาท จํานวน 151 คนคิดเปนรอยละ 37.8 รองลงมาคือชวง

รายไดต่ํากวา  10,000 บาท จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.2 และชวงรายได 20,001 – 30,000 

บาท จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 ตามลําดับ  

  เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดานอายุ  มีความถี่ของขอมูลและการ

กระจายตัวไมสม่ําเสมอ บางกลุมมีจํานวนความถี่นอยเกินไป ดังนั้นเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน 

ผูวิจัยจึงทําการรวมกลุมขอมูลใหมเพื่อใหการกระจายขอมูลมีความสม่ําเสมอในดานอาย ุ เนื่องจากมี

คานอยกวารอยละ 5 ของขอมูลทั้งหมด ซึ่งไดกลุมขอมูลใหมดังนี้ คือ 
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ตาราง 4 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับขอมูลดานสวนบุคคลของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  

      ในเขตกรุงเทพมหานครดังนี้ 

   

               จากตาราง 4 สามารถสรุปไดวา ดานอาชีพ แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมาคือทําธุรกิจสวนตัว จํานวน 

86 คน คิดเปนรอยละ 21.5 นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.2 และอาชีพรับ

ราชการ   /พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอ่ืนๆ เชน รับจาง ลูกจาง รปภ .จํานวน  59 คน คิดเปนรอยละ  

14.8 ตามลําดับ 

 
  สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยทางการตลาดทางการเมือง 
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับขอมูลดานปจจัยทางการตลาด 

      ทางการเมือง  

อาชีพ   

นักเรียน /นักศึกษา  69 17.2 

พนักงานบริษัทเอกชน 186 46.5 

ประกอบธุรกิจสวนตัว /คาขาย  86 21.5 

รับราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ เชน รับจาง ลูกจาง รปภ.   59 14.8 

รวม 400 100.0 

ปจจัยทางการตลาดทางการเมือง                   
                                                                           
               

 S.D ระดับความ
คิดเห็น 

แนวนโยบายของพรรค  
- การใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรค  

   

   1 . ความมีชื่อเสียงของผูสมัคร 3.700 .826 สําคัญ 

   2 . ความรูความสามารถของผูสมัคร 4.327 .698 สําคัญมาก 

   3 . ผลงานที่ผานมาของผูสมัคร 4.240 .734 สําคัญมาก 

   4 . วิสัยทัศนของผูสมัคร 4.150 .812 สําคัญ 

   5. รูปรางหนาตาของผูสมัคร 2.560 1.046 ไมสําคัญ 

   6. จริยธรรม  /จรรยาบรรณของผูสมัคร  4.407 .868 สําคัญมาก 

X
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ตาราง 5 (ตอ)      

                                                                                
       

 S.D ระดับความ
คิดเห็น 

- การใหความสําคัญที่พรรคการเมือง 3.897 .457 สําคัญ 

  1 . นโยบายดานพัฒนาเศรษฐกิจ 4.350 .689 สําคัญมาก 

  2. นโยบายดานพัฒนาสังคมและการแกปญหาสิ่งแวดลอม 4.265 .762 สําคัญมาก 

  3. นโยบายดานความซื่อสัตยสุจริตปราศจากคอรัปชั่น 

การใหความสําคัญที่พรรคการเมืองรวม 

4.357 

4.351 

.826 

.636 

สําคัญมาก 

สําคัญมาก 
- ความไววางใจในพรรค 
  1. ความไววางใจวาพรรคที่ทานเลือกเปนพรรคที่ซื่อสัตยปราศจาก

คอรัปชั่น 

 

4.270 

 

854 

 

สําคัญมาก 

  2.ความไววางใจวาพรรคที่ทานเลือกสามารถทํางานแทนทานได 4.198 .775 สําคัญ 

  3. ความไววางใจวาพรรคที่ทานเลือกสามารถทําสิ่งที่ใหคํามั่น

สัญญา 

4.153 .846 สําคัญ 

  4.  ความไววางใจในพรรครวม 4.207 .700 สําคัญมาก 
- ภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจ  

    1.  ชื่อเสียง  /ประวัติความเปนมา  /ผลงาน         

    2.  ระยะเวลาในการกอต้ัง 

    3 . นโยบายของพรรค 

    4 .  จริยธรรม   /จรรยาบรรณของพรรคภาพลักษณของพรรคดาน

ความรูความเขาใจรวม 

 

3.983 

3.283 

4.045 

4.288 

3.900 

 

.815 

1.116 

.800 

.867 

.615 

 

สําคัญ 

ปานกลาง 

สําคัญ 

สําคัญมาก 

สําคัญ 
- ภาพลักษณพรรคดานความรูสึก  

    1 . ความเชื่อมั่นตอช่ือเสียงของพรรค  
  

3.897

  

      

 

.783 

 

สําคัญ 

    2 . ความนาเชื่อถือของพรรค 4.035   .758 สําคัญ 

    3 . ความชื่นชมในพรรค 3.697   .826 สําคัญ 

    4.  ความรูสึกที่ดีตอพรรคนั้นที่เหนือกวาพรรคอื่น 3.680 2.206 สําคัญ 

    5. ภาพลักษณพรรคดานความรูสึกรวม 3.827   .811 สําคัญ 

    6. แนวนโยบายของพรรครวม 4.006   .467 สําคัญ 

X
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ตาราง 5 (ตอ)                                 

                                                                               
          

 S.D ระดับความ
คิดเห็น 

การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทาง    
   1.การหาเสยีงโดยเคาะตามประตูบาน 3.220 .982 ปานกลาง 

   2.การปราศรัยตามที่สาธารณะ 3.510 .895 สําคัญ 

   3.การหาเสยีงโดยการสงจดหมายตรง เชน การสงจดหมายตรงที่

บาน ,การสง E-mail 

2.930 .943 ปานกลาง 

   4. การใชทมีงานในพรรคลงพืน้ที่ในการหาเสยีง 3.560 .859 สําคัญ 

   5. การใชหวัคะแนนชวยหาเสียง 3.040 .987 ปานกลาง 

   6. การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทางรวม 3.252 .665 ปานกลาง 

การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆ 

   1.การปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทางโทรทัศน 

 

3.420 

 

.942 

 

สําคัญ 

   2.การหาเสียงโดยใชปายประกาศตามถนน 3.470 .816 สําคัญ 

   3.การหาเสียงโดยใชแผนพับ/ใบปลิว 3.280 .856 ปานกลาง 

   4.การหาเสียงทางวิทย ุ 3.170 .889 ปานกลาง 

   5.การหาเสียงทางโทรทัศน 3.400 .931 ปานกลาง 

   6.การหาเสียงทางสื่อส่ิงพิมพ  เชน  โปสเตอร  ,หนังสือพิมพ

,นิตยสาร  

3.340 .903 ปานกลาง 

   7.การหาเสียงโดยใชส่ือเคลื่อนที่กระจายเสียง 3.250 .836 ปานกลาง 

   8.การหาเสียงโดยใชอินเตอรเนต 3.150 .915 ปานกลาง 

   การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆรวม 3.310 .648 ปานกลาง 
ดานการหยั่งเสียง  
   1.ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (กอนการเลือกตั้งมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมือง 

 

3.320 

 

.974 

 

ปานกลาง 

   2.ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (สามารถกระตุนใหทานไปใช

สิทธิมากขึ้น เพื่อใหผูสมัครที่ทานเลือกไดรับชัยชนะ 

3.360 .979 ปานกลาง 

   3.ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (หลังการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจใน

การเลือกพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งตอไป 

3.190 .968 

 

ปานกลาง 

 

ดานการหยั่งเสียง )Polling) 3.289 .876 ปานกลาง 

ดานปจจัยทางการตลาดโดยรวม 3.864 .765 ปานกลาง 

X
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     จากตาราง 5 ผลวิเคราะหขอมูลดานปจจัยทางการตลาดทางการเมือง ไดแก ดานผลิตภัณฑ 

 )แนวนโยบายของพรรคและผูสมัคร  (ดานการตลาดแบบผลักดัน   )การสื่อสารแนวนโยบายพรรคผาน

เครือขายชองทาง  (ดานการตลาดแบบดึงดูด   )การสื่อสารแนวนโยบายพรรคโดยมุงเนนการใชสื่อ

โฆษณาตางๆ (และดานการ หยั่งเสียง พบวาผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาด

ทางการเมืองโดยรวม .765 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.864 ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้ 

     ดานแนวนโยบายของพรรค    )ผลิตภัณฑ (  ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีระดับความคิดเห็นปจจัยทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับสําคัญ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.006 เมื่อพิจารณาดานการ

ใหความสําคัญตางๆทางดานผลิตภัณฑพบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับสําคัญมากคือ การให

ความสําคัญที่พรรคการเมืองรวมและความไววางใจในพรรครวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.351 และ 4.207 

รองลงมาคือระดับความคิดเห็นอยูในระดับสําคัญ คือ การใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรครวม 

ภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจรวมและภาพลักษณพรรคดานความรูสึกรวม มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.897 3.900 และ 3.827 และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับสําคัญ

มากคือความรูความสามารถของผูสมัคร ผลงานที่ผานมา จริยธรรม     / จรรยาบรรณของผูสมัครและ

พรรค นโยบายดานพัฒนาเศรษกิจ สังคมและการแกปญหาสิ่งแวดลอม และดานความซื่อสัตยสุจริต 

ความไววางใจวาพรรคที่ทานเลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.327 4.240 4.407 4.350 4.265 4.357 4.270 

4.288 รองลงมาคือ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับสําคัญ คือ ความมีชื่อเสียงและวิสัยทัศนของผูสมัคร 

ความไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทํางานแทนได ความไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทําสิ่งที่ให

คํามั่นสัญญา ชื่อเสียง   /ประวัติคว ามเปนมา   /ผลงาน นโยบายของพรรค ความเชื่อมั่นตอชื่อเสียงของ

พรรค ความนาเชื่อถือ ความชื่นชมในพรรค และความรูสึกที่ดีตอพรรคนั้นที่เหนือกวาพรรคอื่น มี

คาเฉลี่ยเทากับ  3.700 4.150 4.198 4.153 3.983 4.045 3.897 4.035 3.697 3.680 ถัดมาคือ ระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คือ ระยะเวลาในการกอต้ัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.283 และระดับ

ความคิดเห็นไมสําคัญ คือ รูปรางหนาตา มีคาเฉลี่ย 2.560 ตามลําดับ 

    ดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทาง  )การตลาดแบบผลักดัน ( ผูมี

สิทธิ์เลือกตั้งมีระดับความคิดเห็นปจจัยทางการตลาดดานการตลาดแบบผลักดันรวมอยูในระดับปาน

กลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.252  เมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับความคิดเห็นอยูระดับสําคัญ คือ 

การปราศรัยตามที่สาธารณะและการใชทีมงานในพรรคลงพื้นที่ในการหาเสียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.510 

และ 3.560 รองลงมาคือ ระดับความคดิเห็นปานกลาง คือ การหาเสียงโดยเคาะตามประตูบานและ

การหาเสียงโดยการสงจดหมายตรง เชน การสงจดหมายตรงที่บาน  ,การสง  E-mail มีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.930 และ 3.040 ตามลําดับ 

 



49 

    ดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆ )การตลาดแบบดึงดูด ( ผูมีสิทธิ์

เลือกตั้งมีระดับความคิดเห็นปจจัยทางการตลาดดานการตลาดแบบดึงดูดโดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.310 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับสําคัญ คอื 

การปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทางโทรทัศน และการหาเสียงโดยใชปายประกาศตามถนน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.420 และ 3.470 รองลงมาคือ ระดับความคิดเห็นปานกลาง คือ การหาเสียงโดยใช

แผนพับ   /ใบปลิว การหาเสียงทางวิทยุ การหาเสียงทางโทรทัศน การหาเสียงทางสื่อส่ิงพิมพ เชน 

โปสเตอร  ,หนังสือพิมพ ,นิตยสาร การหาเสียงโดยใชสื่อเคลื่อนที่กระจายเสียง และการหาเสียงโดยใช

อินเตอรเนต มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.280 3.170 3.400 3.340 3.250 และ 3.150 ตามลําดับ 

    ดานการหยั่งเสียง ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีระดับความคิดเห็นปจจัยทางการตลาดดานการหยั่ง

เสียงโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.289 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คือ ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (กอนการเลือกตั้งมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมือง ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (สามารถกระตุนใหทานไปใชสิทธิ

มากขึ้น เพื่อใหผูสมัครที่ทานเลือกไดรับชัยชนะ ผลการหยั่งเสียงประชามติ )โพล (หลังการเลือกตั้งมีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งตอไป ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.320 3.360 

และ 3.190 ตามลําดับ 

 

ตาราง 6 แสดงจํานวนของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งและพฤติกรรมการเลือกพรรคการมือง 

 

 จํานวน (คน) รอยละ 

1. พฤติกรรมในการเลือกตั้งของทานที่ผานมาเปนอยางไร   
             ไปเลือกทุกครั้ง 

             ไปเลือกบางครั้ง 

223 

163 

55.8 

40.7 

             ไมไปเลือกเลย 14 3.5 

รวม                                                           400              100.0                      

 จํานวน (คน) รอยละ 

2.  ทานติดตามขาวการเมืองของพรรคการเมืองที่ทานชอบ 
อยูเสมอ 

  

            ใช 

            ไมใช 

221 

179 

55.2 

44.8 

รวม 400 100.0 
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 จํานวน (คน) รอยละ 

3.   ขาวดานลบของพรรคการเมืองที่ทานชอบ เชน การซ้ือ
เสียง การโกงเงิน สงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกผูสมัคร
หรือพรรคการเมือง 

  

            ใช 

            ไมใช 

303 

97 

75.8 

24.2 

รวม 400 100.0 

 จํานวน (คน) รอยละ 

4.   ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ทานเลือกผูสมัครหรือพรรค
เดียวกันทุกครั้ง 

  

            ใช 

            ไมใช 

199 

201 

49.8 

50.2 

 

รวม 400 100.0 

 จํานวน (คน) รอยละ 

5.   บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง   

           ตนเอง   

           คนในครอบครัว 

           เพื่อน    

           เจานาย /ผูบังคับบัญชา  

           บุคคลที่เคารพนับถือ   

           อ่ืนๆ 

307 

63 

3 

1 

22 

4 

76.7 

15.8 

0.8 

0.2 

5.5 

1.0 

รวม 400 100.0 

ตาราง 6 (ตอ) 
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ตาราง 6 (ตอ) 

6.   ทานคิดวาจะเลือกพรรคตางๆตอไปนี้ในอนาคต   

            พรรคประชาธิปตย   

            พรรคเพื่อไทย 

            พรรคเพื่อแผนดิน   

            พรรคภูมิใจไทย 

            พรรคการเมืองใหม   

            ไมแนใจ 

136 

147 

2 

1 

6 

108 

34.0 

36.8 

0.5 

0.2 

1.5 

27.0 

รวม 400 100.0 

 

              จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

     1  . เร่ืองพฤติกรรมในการเลือกพรรคการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตั้ง แสดงใหเห็นวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญไปเลือกทุกครั้งจํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.8  รองลงมาคือไปเลือก

บางครั้งจํานวน  163 คน คิดเปนรอยละ 40.7 และไมไปเลือกเลยจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 

ตามลําดับ 

     2. เร่ืองการติดตามขาวของพรรคการเมืองของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง แสดงใหเห็นวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ ติดตามขาวของพรรคการเมืองที่ชอบอยูเสมอจํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 

55.2 และไมติดตามขาวของพรรคการเมืองที่ชอบจํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.8 ตามลาํดับ 

     3. เร่ืองขาวไมดีของพรรคการเมืองตอผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง เชน การซื้อเสียง การโกงเงิน สงผล

กระทบตอการตัดสินใจเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองแสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ตอบวาใชจํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 75.8 และตอบวาไมใชจํานวน 97 คนคิดเปนรอยละ 24.2 

ตามลําดับ 

     4. เร่ืองการเลือกตั้งวาผูมีสิทธิ์เลือกผูสมัครหรือพรรคเดียวกันทุกครั้ง แสดงใหเห็นวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ ไมใชจํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.2 และตอบวาใชจํานวน 199 คนคิด

เปนรอยละ 49.8 ตามลําดับ 

     5. เร่ืองบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง แสดงใหเห็นวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ คือตนเองจํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.7 รองลงมาคือ คนในครอบครัว

จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.8 และบุคคลที่เคารพนับถือจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 

ตามลําดับ  

 จํานวน (คน) รอยละ 



52 

      6  . เร่ืองการเลือกพรรคในอนาคตแสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกพรรค

เพื่อไทยจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.8 รองลงมาเลือกพรรคประชาธิปตยจํานวน 136 คน คิด

เปนรอยละ 34 และตอบไมแนใจจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27 ตามลําดับ 

 

ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานเกณฑการตัดสินใจในการเลือกของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 

 

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานเกณฑการตัดสินใจในการเลือกของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง พบวา  

 
 เกณฑการตัดสินใจในการเลือกที่พรรคการเมือง 
 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีคาเฉลี่ยในการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมืองประมาณ 67% เกณฑต่ําสุดคือ 

0%  )หมายความวา  ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งใหเกณฑการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองเปน 0) เกณฑ

สูงสุดคือ 100% โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 22.479 

  
 เกณฑการตัดสินใจในการเลือกที่ตัวผูสมัคร 
 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีคาเฉลี่ยในการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัครประมาณ 66% เกณฑต่ําสุดคือ 0% 

 )หมายความวา ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งใหเกณฑการตัดสินใจในการเลือก ตัวผูสมัครเปน 0) เกณฑสูงสุดคือ 

100% โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 22.429 

 
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมลูเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องความแตกตางของ

ขอมูลสวนบุคคลที่มีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขต

กรุงเทพมหานครซึ่งแบงเปนการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

 สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของ

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง Minimum Maximum  S.D. 

1 . เกณฑการตัดสินใจในการเลือกที่พรรคการเมือง 0 100 67.21 22.479 

  2 . เกณฑการตัดสินใจในการเลือกที่ตัวผูสมัคร 0 100 65.90 22.429 

X
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 พฤติกรรมการเลือกตั้ง จะวิเคราะหในดาน 
  -  ดานการตัดสินใจเลือกที่ตัวพรรคการเมือง 

 -  ดานการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 

 สมมติฐานที่ 1.1 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย

แตกตางกัน 

   Ho: ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยไม

แตกตางกัน 

   H1: ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยแตกตาง

กัน 

 

ตาราง 8 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ดานเพศกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย  

      ของผูมีสิทธเลือกตั้ง ดวย Levene Test  

 

  จากตาราง 8 การทดสอบความแปรปรวนของขอมูลดวย Levene test พบวา พฤตกิรรมดาน

การตัดสินใจเลือกที่ตัวพรรคการเมือง มีคา Sig. เทากับ.253 และ .157 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวามีคา

ความแปรปรวนเทากัน จึงใช t-test กรณี Equal variances assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของผูมีสิทธิ์

เลือกตั้ง 

Levene's test  for Equality of Variances 

  F Sig. 

1 . พฤติกรรมเร่ืองการตัดสินใจเลือกที่ตัวพรรค

การเมือง 

Equal variances assumed 1.311 .253 

Equal variances not assumed   

2. พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร Equal variances assumed 2.007 .157 

Equal variances notassumed   
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ตาราง 9 แสดงความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของผูมีสิทธิ์  

      เลือกตั้ง 

  

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่

ตัวพรรคการเมือง พบวามีคา Sig. เทากับ .846 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 

หมายความวา ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมดานการตัดสินใจเลือกที่ตัวพรรคการเมือง 

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร

พบวามีคา Sig. เทากับ .023 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวาผูมีสิทธิ์

เลือกตั้งที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมดานการตัดสินใจเลือกที่ตัวพรรคการเมือง แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ เพศหญิงมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัครมากกวา

เพศชาย 

 

  สมมติฐาน 1.2 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย

แตกตางกัน 

 Ho: ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยไม

แตกตางกัน 

 H1: ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยแตกตาง

กัน 

 

 

พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย

ของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 

t-test for Equality of Means 

 เพศ n  S.D. t df Sig. 

1  .พฤติกรรมเร่ืองการตัดสินใจเลือกที่

พรรคการเมือง 

ชาย 173 66.96 23.629 -.194 398 .846 

หญิง 227 67.40 21.613 

2.  พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่

ตัวผูสมัคร 

ชาย 173 62.98 23.481 -2.288* 398 .023 

หญิง 227 68.13 21.377  

X
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 สาหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว  (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อคา F-Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตางกันจะนําไป

เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 

(LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

   ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี ้

 โดยทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใชวค  Levene’s test ซึ่งมี

สมมติฐานดังนี้ 

 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 

 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 

 

ตาราง 10 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 

*มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

              จากตาราง 10 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 

   1. พฤติกรรมเร่ืองการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง p เทากับ .004 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้

แตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดังตาราง 11 

   2. พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกทีตัวผูสมัคร p เทากับ .035 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือยอม

สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้ไมแตกตางกัน 

จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดังตาราง 11 

 

 

 

 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมเร่ืองการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง 3.489* 5 394 .004 

พฤติกรรมเร่ืองการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 2.431* 5 394 .035 
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ตาราง 11 แสดงความแตกตางของอายุและพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย จําแนกตาม 

      อายุโดยใชสถิติ Brown-Forsythe 
 

 

              จากตาราง 11 พบวา  

     1. พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวพรรคการเมือง (p) เทากับ .074 ซึ่งมากกวา 0.05 

คือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา อายุแตกตางกันมีพฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที

พรรคการเมืองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

     2. พฤติกรรมเร่ืองการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร (p) เทากับ .611 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ

ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา อายุแตกตางกันมีพฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกทีตัว

ผูสมัครไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 สมมติฐานที่ 1.3  ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีสถานภาพตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการ

เมืองไทยแตกตางกัน 

 Ho : ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีสถานภาพตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยไม

แตกตางกัน 

 H1 : ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีสถานภาพตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย

แตกตางกัน 

 

  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อคา F-Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตางกันจะนําไป

เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 

(LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 แหลงความแปรปรวน Statistica df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจ

เลือกทพีรรคการเมือง 

Brown-Forsythe 2.029 5 344.016 .074 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจ

เลือกที่ตัวผูสมคัร 

Brown-Forsythe 0.717 5 347.447 .611 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ง  

 โดยทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใช Levene’s test ซึ่งมีสมมติฐาน

ดังนี้ 

 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 

 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 

ตาราง 12 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง 1.376 2 397 .254 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 1.022 2 397 .361 

             จากตาราง 12 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 

 1 .พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง  p เทากับ .254 ซึ่งมากกวา 0.05 คือยอม

สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้ไมแตกตางกัน 

จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 13 

  2. พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร p เทากับ .361 ซึ่งมากกวา 0.05 คือยอม

สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้ไมแตกตางกัน 

จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 13 
 

ตาราง 13 ทดสอบความแตกตางดานสถานภาพของพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย  

      โดยใชสถิติ F-test  
 

*มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Prob. 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจ

เลือกที่พรรคการเมือง 

ระหวางกลุม 5663.088 2 2831.544 5.737* .003 

ภายในกลุม 195957.272 397 493.595   

รวม 201620.360 399    

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจ

เลือกที่ตัวผูสมัคร 

ระหวางกลุม 1880.943 3 940.472 1.878 .154 

ภายในกลุม 198833.057 397 500.839   

รวม 200714.000 399    
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   จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยใน

กรุงเทพมหานคร จําแนกดานสถานภาพ พบวา 

   พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง มีความนาจะเปน (p) เทากับ .003 ซึ่งนอย

กวา 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดาน

สถานภาพที่ตางกันมีพฤติกรรมการเลือกตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไป

เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) ใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 

เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงในตาราง 14 

 

ตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ในกรุงเทพมหานคร  

      กับปจจัยดานสถานภาพเปนรายคูโดยใชวิธี Least Significant Difference (LSD) 

 

 

*มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

              จากตาราง14 พบวา 

   1. กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพโสดกับกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพแตงงาน/อยูดวยกัน อยู มีคา 

p เทากับ 0.008 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพโสดมีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมืองในกรุงเทพมหานคร มากกวากลุมตัวอยางที่มีสถานภาพแตงงาน/อยู

ดวยกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 6.406 

   2. กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพแตงงาน/อยูดวยกันกับกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพหยาราง/

แยกกันอยูอยู มีคา p เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพ

แตงงาน/อยูดวยกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมืองในกรุงเทพมหานคร มากกวากลุม

สถานภาพ Mean โสด แตงงาน/อยู

ดวยกนั 

หยาราง/แยกกันอยู 

โสด 65.51 - -6.406* 

(.008) 

6.413 

(.137) 

แตงงาน/อยูดวยกนั 71.92 - - 12.819* 

(.004) 

หยาราง/แยกกันอยู 59.10 - - - 
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ตัวอยางที่มีสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ย 6.413 

 สวนดานพฤตกิรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร มคีวามนาจะเปน (p) เทากับ .154  ซึง่

มากกวา 0.05 คือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ดานสถานภาพที่ตางกันมพีฤตกิรรมการ

ตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัครในกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 สมมติฐานที่ 1.4  ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการ

เมืองไทยแตกตางกัน 

 Ho : ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยไม

แตกตางกัน 

 H1 : ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย

แตกตางกัน 
 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อคา F-Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตางกันจะนําไป

เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 

(LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 

 โดยทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใช Levene’s test ซึ่งมีสมมติฐาน

ดังนี้ 

 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 

 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 

ตาราง15 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง 3.110* 2 397 .046 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 0.255 2 397 .775 

*มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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            จากตาราง 15 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 

 1  . พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง p เทากับ .046 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้

แตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดังตาราง 16 

 2. พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร p เทากับ .775 ซึ่งมากกวา 0.05 คือยอม

สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้ไมแตกตางกัน 

จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 17 

 

 ตาราง 16 แสดงความแตกตางของการศึกษาและพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย โดยใชสถิติ   

       Brown-Forsythe 

 

 แหลงความ 
แปรปรวน Statistica df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมเร่ืองการตัดสินใจเลือกทีพรรคการเมือง Brown-

Forsythe 

0.182 2 219.841 .834 

    จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหความแตกตางของการศึกษาและการเลือกพรรคการ

เมืองไทยในกรุงเทพมหานคร พบวา 

   พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวพรรคการเมือง(p) เทากับ .074 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ

ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา การศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที

พรรคการเมืองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ตาราง 17 ทดสอบความแตกตางดานการศึกษาของพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย  

       โดยใชสถิติ F-test  

 

 แหลงความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Prob. 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจ

เลือกที่ตัวผูสมัคร 

ระหวางกลุม 659.596 2 329.798 .654 .520 

ภายในกลุม 200054.404 397 503.915   

รวม 200714.000 399    
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   จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหความแตกตางดานการศึกษากับพฤติกรรมการเลือกพรรคการ

เมืองไทยในกรุงเทพมหานคร พบวา 

    พฤติกรรมเร่ืองการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร มีความนาจะเปน (p) เทากับ .520  ซึ่ง

มากกวา 0.05 คือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ดานการศึกษาที่ตางกันมีพฤติกรรมการ

เลือกพรรคการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

    สมมติฐานที่ 1.5 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย

แตกตางกัน 

 Ho : ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยไม

แตกตางกัน 

 H1 : ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย

แตกตางกัน 

   สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อคา F-Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตางกันจะนําไป

เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 

(LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

   ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 

  โดยทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใช  Levene’s test ซึ่งมีสมมติฐาน

ดังนี้ 

 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 

 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 

ตาราง 18 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 

 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง 2.958* 4 395 .020 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 1.761 4 395 .136 

*มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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            จากตาราง 18 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 

 1  .พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมืองก  p เทากับ .020 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ 

ปฎิเสธ สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้

แตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsytheในการทดสอบ ดังตาราง 19 

 2. พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร p เทากับ .136 ซึ่งมากกวา 0.05 คือยอม

สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้ไมแตกตางกัน 

จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 20 

 

ตาราง 19 แสดงความแตกตางของอาชีพและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองไทย  โดยใช  

      สถิติ Brown-Forsythe 

 

 แหลงความ 
แปรปรวน Statistica df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมเร่ืองการตัดสินใจเลือกทีพรรคการเมือง Brown-Forsythe 2.151 4 235.969 .075 

  จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหความแตกตางของการศึกษาและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

พรรคการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร พบวา 

 พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวพรรคการเมือง(p) เทากับ .075 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ

ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา อาชีพตางกันมีพฤติกรรมเร่ืองการตัดสินใจเลือกทีพรรค

การเมืองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตาราง 20 ทดสอบความแตกตางดานอาชีพของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร  

      โดยใชสถิติ F-test 

  

 

 แหลงความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Prob. 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจ

เลือกที่ตัวผูสมัคร 

ระหวางกลุม 939.187 4 234.797 .464 .762 

ภายในกลุม 199774.813 395 505.759   

รวม 200714.000 399    
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  จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 

จําแนกดานอาชีพ พบวา 

  พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร มีความนาจะเปน (p) เทากับ .762  ซึ่งมากกวา 

0.05 คือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ดานอาชีพที่ตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ที่ตัวผูสมคัร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

  สมมติฐานที่ 1.6 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย

แตกตางกัน 

  Ho : ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยแตกตางกนั 

 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อคา F-Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตางกันจะนําไป

เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 

(LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 

 โดยทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใช  Levene’s test ซึ่งมีสมมติฐาน

ดังนี้ 

 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 

 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 

 

ตาราง 21 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 

 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง .257 4 395 .905 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 1.999 4 395 .094 

 

 



64 

  จากตาราง 21 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 

 1 .พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง  p เทากับ .905 ซึ่งมากกวา 0.05 คือยอม

สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้ไมแตกตางกัน 

จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 22 

 2. พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร p เทากับ .094 ซึ่งมากกวา 0.05 คือยอม

สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้ไมแตกตางกัน 

จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 22 

 

ตาราง 22 ทดสอบความแตกตางดานรายไดของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองไทย โดยใช 

      สถิติ F-test  

 

 

  จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย ใน

กรุงเทพมหานคร จําแนกดานอาชีพ พบวา 

 1  .พฤติกรรมเร่ืองการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง มีความนาจะเปน  (p) เทากับ .055 ซึ่ง

มากกวา 0.05 คือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ดานรายไดที่ตางกันมีพฤติกรรมการ

เลือกพรรคการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 2   .พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร  มีความนาจะเปน (p) เทากับ .247  ซึ่ง

มากกวา 0.05 คือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ดานรายไดที่ตางกันมีพฤติกรรมการ

เลือกพรรคการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

 แหลงความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Prob. 

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจ

เลือกที่พรรคการเมือง 

ระหวางกลุม 4657.460 4 1164.365 2.335 .055 

ภายในกลุม 196962.900 395 498.640   

รวม 201620.360 399    

พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจ

เลือกที่ตัวผูสมัคร 

ระหวางกลุม 2727.603 4 681.901 1.360 .247 

ภายในกลุม 197986.307 395 501.231   

รวม 200714.000 399    
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 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยทางการตลาดทางการเมือง ไดแก แนวนโยบายของพรรค การ

ส่ือสารแนวนโยบายพรรคผานเครือขายชองทาง การสื่อสารแนวนโยบายพรรคโดยมุงเนนการใชสื่อ

โฆษณาตางๆ และ การหยั่งเสียง มีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของ

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย จะวิเคราะหในดานพฤติกรรมเรื่อง

การตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง  พฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 

 สมมติฐานขอที่ 2.1 ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของพรรคกับ

พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 
 Ho: ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของพรรคไมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย 

 H1:  ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของพรรคมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย

ของเพียรสัน  (Pearson Product Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร

ทั้งสองตัว ถามีคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมคีวามสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตาราง 23 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของพรรคกับ  

      พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง 

 

 
ปจจัยการตลาดทางการเมืองดาน

แนวนโยบายของพรรค 

พฤติกรรมเรือ่งการตัดสนิใจเลือกที่พรรค
การเมือง 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ระดับความสมัพันธ 

-  การใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรคความมี

ชื่อเสียงของผูสมัคร 

 

-.025 

 

.619 

 

ไมมีความสัมพันธ 

ความรูความสามารถของผูสมัคร .030 .544 ไมมีความสัมพันธ 

ผลงานที่ผานมาของผูสมัคร -.032 .522 ไมมีความสัมพันธ 

วิสัยทัศนของผูสมัคร .029 .564 ไมมีความสัมพันธ 

รูปรางหนาตาของผูสมัคร -.005 .917 ไมมีความสัมพันธ 

จริยธรรม  /จรรยาบรรณของผูสมัคร  .018 .720 ไมมีความสัมพันธ 
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การใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรครวม .007 .890 ไมมีความสัมพันธ 

-  การใหความสําคัญที่พรรคการเมืองนโยบายดาน

พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

.008 

 

.873 

 

ไมมีความสัมพันธ 

นโยบายดานพัฒนาสังคมและการแกปญหา

สิ่งแวดลอม 

 

-.042 

 

.402 

 

ไมมีความสัมพันธ 

นโยบายดานความซื่ อ สัตยสุ จ ริตปราศจาก

คอรัปชั่น 

 

.048 

 

.338 

 

ไมมีความสัมพันธ 

การใหความสําคัญที่พรรคการเมืองรวม .007 .890 ไมมีความสัมพันธ 

- ความไววางใจในพรรค 

ความไววางใจวาพรรคที่ทานเลือกเปนพรรคที่

ซื่อสัตยปราศจากคอรัปชั่น 

 

 

.024 

 

 

.639 

 

 

ไมมีความสัมพันธ 

 

ความไววางใจวาพรรคที่ทานเลือกสามารถทํางาน

แทนทานได 

 

-.016 

 

.744 

 

ไมมีความสัมพันธ 

ความไววางใจวาพรรคที่ทานเลือกสามารถทําสิ่งที่

ใหคํามั่นสัญญา 

 

.027 

 

.595 

 

ไมมีความสัมพันธ 

ความไววางใจในพรรครวม .014 .776 ไมมีความสัมพันธ 

ภาพลักษณของพรรคดานความรู ความเขาใจรวม .095 .057 ไมมีความสัมพันธ 

-  ภาพลักษณพรรคดานความรูสึกความเชื่อมั่นตอ

ชื่อเสียงของพรรค 

 

.079 

 

.116 

 

ไมมีความสัมพันธ 

ความนาเชื่อถือของพรรค .058 .250 ไมมีความสัมพันธ 

ความชื่นชมในพรรค -.010 .837    ไมมีความสัมพันธ 

ความรูสึกที่ดีตอพรรคนั้นที่เหนือกวาพรรคอื่น .066 .189    ไมมีความสัมพันธ 

ภาพลักษณพรรคดานความรูสึกรวม .075 .137    ไมมีความสัมพันธ 

ดานแนวนโยบายของพรรครวม .057 .256    ไมมีความสัมพันธ 

ตาราง 23 (ตอ) 
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ตาราง 23 (ตอ) 

 

   จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดาน

แนวนโยบายของพรรคกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง 

   ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของพรรครวมกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกที่พรรคการเมืองมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.256 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1  (หมายความวาปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดาน

แนวนโยบายของพรรคโดยรวมไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

 
ดานการใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรค 
   ดานการใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรคโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.938 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นั่นคอื ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ดานการใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรครวม ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่

พรรคการเมือง ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

   1  . ความมีชื่อเสียงของผูสมัคร มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.619 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความมีชื่อเสียงของ

ผูสมัครไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

 

 
ปจจัยการตลาดทางการเมืองดาน

แนวนโยบายของพรรค 

พฤติกรรมเรือ่งการตัดสนิใจเลือกที่พรรค
การเมือง 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ระดับความสมัพันธ 

- ภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจ  

ชื่อเสียง  /ประวัติความเปนมา  /ผลงาน  

 

.053 

 

.290 

 

ไมมีความสัมพันธ 

ระยะเวลาในการกอต้ัง .019 .712 ไมมีความสัมพันธ 

นโยบายของพรรค .128* .010 ไมมีความสัมพันธ 

จริยธรรม  /จรรยาบรรณของพรรค .078 .118 ไมมีความสัมพันธ 
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   2  . ความรูความสามารถของผูสมัคร มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.544   ซึ่งมากกวา 0.05 

นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความรู

ความสามารถของผูสมัคร ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

   3 .  ผลงานที่ผานมาของผูสมัคร มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.522 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผลงานที่ผานมาของ

ผูสมัคร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

   4  . วิสัยทัศนของผูสมัคร มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.564 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา วิสัยทัศนของผูสมัคร ไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 

   5  . รูปรางหนาตาของผูสมัคร มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.917  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รูปรางหนาตาของผูสมัคร 

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

   6  .จริยธรรม   /จรรยาบรรณของผูสมัคร  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.917 ซึ่งมากกวา 0.05 

นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา จริยธรรม  /

จรรยาบรรณของผูสมัคร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
การใหความสําคัญที่พรรคการเมือง 
  ดานการใหความสําคัญที่พรรคการเมืองโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.890 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ดานการใหความสําคัญที่พรรคการเมืองรวม ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรค

การเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

   1 .นโยบายดานพัฒนาเศรษฐกิจ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.873 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา นโยบายดานพัฒนา

เศรษฐกิจของพรรคการเมืองไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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   2  .นโยบายดานพัฒนาสังคมและการแกปญหาสิ่งแวดลอม มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.402 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา นโยบายดานพัฒนาสังคมและการแกปญหาสิ่งแวดลอมของพรรคการเมืองไมมี

ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 

   3.  นโยบายดานความซื่อสัตยสุจริตปราศจากคอรัปชั่น มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.338 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

นโยบายดานความซื่อสัตยสุจริตปราศจากคอรัปชั่นของพรรคการเมืองไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
ความไววางใจในพรรค 
  ดานความไววางใจในพรรคโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.776 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น

คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานความไววางใจใน

พรรครวม ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

 1  . ความไววางใจวาพรรคที่เลือกเปนพรรคที่ซื่อสัตยปราศจากคอรัปช่ัน  มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.639 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ความไววางใจวาพรรคที่เลือกเปนพรรคที่ซื่อสัตยปราศจากคอรัปชั่นไมมีความสัมพันธ

กับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 2  . ความไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทํางานแทนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไดมีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.744  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ความไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทํางานแทนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไดไมมีความสัมพันธ

กับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 3 .  ความไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทําสิ่งที่ใหคํามั่นสัญญาไดมีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.595 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ความไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทําสิ่งที่ใหคํามั่นสัญญาไดไมมีความสัมพันธกับ 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจ 
 ดานภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.057 

ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ดานภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจรวม ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

  1 . ชื่อเสียง  /ประวัติความเปนมา  /ผลงานมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.290 ซึ่งมากกวา 0.05 

นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ชื่อเสียง   /ประวัติ

ความเปนมา    /ผลงานไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 2  .ระยะเวลาในการกอตั้งของพรรคมีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.712  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น

คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระยะเวลาในการ

กอตั้งของพรรคไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 

 3 .  นโยบายของพรรคมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.010 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา นโยบายของพรรคไมมี

ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 4 . จริยธรรม   /จรรยาบรรณของพรรคมีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.118 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น

คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา จริยธรรม  /

จรรยาบรรณของพรรคไมมีความสัมพันธกับ  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
ภาพลักษณพรรคดานความรูสึก 
 ดานภาพลักษณพรรคดานความรูสึกโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากบั 0.137 ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดาน

ภาพลักษณพรรคดานความรูสึกรวม ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรค

การเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 1  . ความเชื่อมั่นตอชื่อเสียงของพรรคมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.116 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น

คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความเชื่อมั่นตอ

ชื่อเสียงของพรรคไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 
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 2  .ความนาเชื่อถือของพรรคมีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.250 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความนาเชื่อถือของพรรค

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 3 .  ความชื่นชมในพรรคมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.837 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความชื่นชมในพรรคไมมี

ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 4 . ความรูสึกที่ดีตอพรรคนั้นที่เหนือกวาพรรคอื่นมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.189 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ความรูสึกที่ดีตอพรรคนั้นที่เหนือกวาพรรคอื่นไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรค

การเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตาราง 24 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของพรรคกับ  

      พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 
ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบาย 

ของพรรค 

                      พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสมัพันธ 

ทิศทาง 
 

-  การใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรคความมีชื่อเสียง

ของผูสมัคร 

 

-.050 

 

.320 

 

ไมมีความสัมพันธ 

 

ความรูความสามารถของผูสมัคร .095 .058 ไมมีความสัมพันธ  

ผลงานที่ผานมาของผูสมัคร .027 .590 ไมมีความสัมพันธ  

วิสัยทัศนของผูสมัคร .159** .001 ต่ํา เดียวกนั 

รูปรางหนาตาของผูสมัคร -.067 .184 ไมมีความสัมพันธ  

จริยธรรม  /จรรยาบรรณของผูสมัคร  .144** .004 ต่ํา เดียวกนั 



72 

ตาราง 24 (ตอ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบาย 

ของพรรค 

                      พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสมัพันธ 

ทิศทาง 
 

การใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรครวม .084 .095 ไมมีความสัมพันธ  

-  การใหความสําคัญที่พรรคการเมืองนโยบายดานพัฒนา

เศรษฐกิจ 

 

.093 

 

.064 

 

ไมมีความสัมพันธ 

 

นโยบายดานพัฒนาสังคมและการแกปญหาสิ่งแวดลอม .110* .028 ไมมีความสัมพันธ  

นโยบายดานความซื่อสัตยสุจริตปราศจากคอรัปชั่น .158* .002 ต่ํา เดียวกนั 

การใหความสําคัญที่พรรคการเมืองรวม .146** .004 ต่ํา เดียวกนั 

- ความไววางใจในพรรค  

ความไววางใจวาพรรคที่ทานเลือกเปนพรรคที่ซื่อสัตย

ปราศจากคอรัปชั่น 

 

 

.117* 

 

 

.019 

 

 

ไมมีความสัมพันธ 

 

 

ความไววางใจวาพรรคที่ทานเลือกสามารถทํางานแทน

ทานได 

 

.000 

 

.997 

 

ไมมีความสัมพันธ 

 

ความไววางใจวาพรรคที่ทานเลือกสามารถทําสิ่งที่ให

คํามั่นสัญญา 

 

.024 

 

.628 

 

ไมมีความสัมพันธ 

 

ความไววางใจในพรรครวม .057 .253 ไมมีความสัมพันธ  

-  ภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจชื่อเสียง   /

ประวัติความเปนมา  /ผลงาน  

 

.016 

 

.757 

 

ไมมีความสัมพันธ 

 

ระยะเวลาในการกอต้ัง -.008 .874 ไมมีความสัมพันธ  
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ตาราง 24 (ตอ)  
 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

    จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดาน

แนวนโยบายของพรรคกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 

   ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของพรรคโดยรวมกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัครมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.439 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1  (หมายความวาปจจัยทางการตลาดทางการเมือง

ดานแนวนโยบายของพรรคโดยรวมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัครที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

 

 

 

 

 
ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบาย 

ของพรรค 

                      พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสมัพันธ 

ทิศทาง 
 

นโยบายของพรรค .097 .052 ไมมีความสัมพันธ  

จริยธรรม  /จรรยาบรรณของพรรค  .125* .012 ต่ํา เดียวกนั 

ภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจรวม .077 .123 ไมมีความสัมพันธ  

- ภาพลักษณพรรคดานความรูสึก  

ความเชื่อมั่นตอช่ือเสียงของพรรค 

 

.009 

 

.858 

 

ไมมีความสัมพันธ 

 

ความนาเชื่อถือของพรรค -.049 .330 ไมมีความสัมพันธ  

ความชื่นชมในพรรค -.100* .046 ต่ํา ตรงขาม 

ความรูสึกที่ดีตอพรรคนั้นที่เหนือกวาพรรคอื่น -.160** .001 ต่ํา ตรงขาม 

ภาพลักษณพรรคดานความรูสึกรวม -.144** .004 ต่ํา ตรงขาม 

ดานแนวนโยบายของพรรครวม .039 .439 ไมมีความสัมพันธ  
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ดานการใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรค 
 ดานการใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรคโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.095 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ดานการใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรครวม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัว

ผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 1  . ความมีชื่อเสียงของผูสมัคร มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.320 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความมีชื่อเสียงของ

ผูสมัครไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 2  .ความรูความสามารถของผูสมัคร มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.058  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น

คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความรูความสามารถ

ของผูสมัคร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

 3 .  ผลงานที่ผานมาของผูสมัคร มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.590 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผลงานที่ผานมาของ

ผูสมัคร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 

 4   .วิสัยทัศนของผูสมัคร  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) หมายความวา วิสัยทัศนของผูสมัครมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.159 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา 

กลาวคือ ถาผูสมัครมีวิสัยทัศนที่ดี ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัคร

เพิ่มข้ึน 

 5   .รูปรางหนาตาของผูสมัคร  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.184 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รูปรางหนาตาของผูสมัคร 

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 6   .จริยธรรม    /จรรยาบรรณของผูสมัคร  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.004  ซึ่งนอยกวา 0.05 

นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) หมายความวา จริยธรรม  /

จรรยาบรรณของผูสมัคร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.144 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ ถาผูสมัครมีจริยธรรม   /จรรยาบรรณ ดีขึ้น 

ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัครเพิ่มข้ึน 
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การใหความสําคัญที่พรรคการเมือง 
 ดานการใหความสําคัญที่พรรคการเมืองโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.004 ซึ่งนอย

กวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานการให

ความสําคัญที่พรรคการเมืองรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.146 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากลาวคือผูมีสิทธิ์เลือกตั้งใหความสําคัญที่พรรคการเมือง

โดยรวม ไดแก นโยบายความไววางใจ ภาพลักษณดานความรู ความเขาใจและความรูสึก 

 1  .นโยบายดานพัฒนาเศรษฐกิจ มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.064 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา นโยบายดานพัฒนา

เศรษฐกิจของพรรคการเมืองไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 2 .นโยบายดานพัฒนาสังคมและการแกปญหาสิ่งแวดลอม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.028 

ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

นโยบายดานพัฒนาสังคมและการแกปญหาสิ่งแวดลอมของพรรคการเมืองมีความสัมพันธกับ 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกท่ีตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.110 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา

กลาวคือถาผูสมัครมีนโยบายดานพัฒนาสังคมและการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่ดีประชาชนผูมีสิทธิ์

เลือกตั้งจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัครเพิ่มข้ึน 

 3 .  นโยบายดานความซื่อสัตยสุจริตปราศจากคอรัปชั่น มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.002 ซึ่ง

นอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

นโยบายดานความซื่อสัตยสุจริตปราศจากคอรปัชั่น มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่

ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.158 แสดงวา

ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากลาวคือ ถามีนโยบายดานความซื่อสัตย

สุจริตปราศจากคอรัปชั่นที่ดี ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัครเพิ่มข้ึน 

 
ความไววางใจในพรรค 
 ดานความไววางใจในพรรครวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.253 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ดานความไววางใจใน

พรรครวม ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 
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 1  .ความไววางใจวาพรรคที่เลือกเปนพรรคที่ซื่อสัตยปราศจากคอรัปช่ัน มีคา  Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.019 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ความไววางใจในพรรคที่ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกเปนพรรคที่ซื่อสัตยปราศจาก

คอรัปชั่นนั้น มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.117แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ากลาวคือ ถาประชาชนมีความไววางใจในพรรควาเปนพรรคที่ซื่อสัตย

ปราศจากคอรัปชั่นมาก ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัครเพิ่มข้ึน  

 2  . ความไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทํางานแทนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไดมีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.997 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ความไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทํางานแทนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไดไมมีความสัมพันธ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 3 .  ความไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทําสิ่งที่ใหคํามั่นสัญญาไดมีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.628 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ความไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทําสิ่งที่ใหคํามั่นสัญญาไดไมมีความสัมพันธกับ 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจ 
 ดานภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจรวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.123 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ดานภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจรวม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 1 .ช่ือเสียง  /ประวั ติความเปนมา  /ผลงานมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.757 ซึ่งมากกวา 0.05 

นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ชื่อเสียง   /ประวัติ

ความเปนมา  /ผลงานไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 

 2  .ระยะเวลาในการกอตั้งของพรรคมีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.874  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น

คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระยะเวลาในการ

กอต้ังของพรรคไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิต ิ0.05 
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 3 .  นโยบายของพรรคมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.052 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา นโยบายของพรรคไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 4 . จริยธรรม   /จรรยาบรรณของพรรคมีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) หมายความวา จริยธรรม   /จรรยาบรรณ

ของพรรค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.125 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันในระดับตํ่ากลาวคือ ถาพรรคมีจริยธรรม   /จรรยาบรรณที่ดี ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจะมี

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัครเพิ่มข้ึน  

 
ภาพลักษณพรรคดานความรูสึก 
 ดานภาพลักษณพรรคดานความรูสึกโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 

0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) หมายความภาพลักษณพรรค

ดานความรูสึกโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.144 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงขามในระดับตํ่ากลาวคือประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งใหความสําคัญ

ภาพลักษณพรรคดานความรูสึกมาก จะมีพฤติกรรมเลือกตัวผูสมัครลดลง นั่นหมายถึงประชาชนผูมี

สิทธิ์เลือกตั้งชื่นชมในตัวบุคคลมากกวาตัวพรรคการเมือง 

 1  . ความเชื่อมั่นตอชื่อเสียงของพรรคมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.858 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น

คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความเชื่อมั่นตอ

ชื่อเสียงของพรรคไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

 2  .ความนาเชื่อถือของพรรคมีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.330 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความนาเชื่อถือของพรรค

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 3 .  ความชื่นชมในพรรคมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.046 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความชื่นชมในพรรค มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.100 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามใน

ระดับตํ่ากลาวคือ ถาประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีความชื่นชมในพรรคมาก จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกผูสมัครลดลง นั่นหมายถึงชื่นชมในตัวบุคคลมากกวาตัวพรรคการเมือง 
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 4 . ความรูสึกที่ดีตอพรรคนั้นที่เหนือกวาพรรคอื่นมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.001 ซึ่งนอย

กวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความรูสึกที่

ดีตอพรรคนั้นที่เหนือกวาพรรคอื่น มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.160 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงขามในระดับตํ่ากลาวคือถาประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีความรูสึกที่ดีตอ

พรรคนั้นที่เหนอืกวาพรรคอื่น จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัครลดลง นั่นหมายถึงประชาชนผูมี

สิทธิ์เลือกตั้งชื่นชมในตัวบุคคลมากกวาตัวพรรคการเมือง 

 

ตาราง 25 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของ 

      พรรคผานเครือขายชองทางกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง 

 

 

 จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการ

ส่ือสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทางกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง 

 ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทาง

การตลาดแบบผลักดัน (โดยรวมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมืองมีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.629 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1)หมายความวาปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการตลาดแบบผลักดันโดยรวมไมมี

 
ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการ
สื่อสารแนวนโยบายของพรรคผาน

เครือขายชองทาง 

พฤติกรรมเรือ่งการตัดสนิใจเลือกที่พรรคการเมือง 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ระดับความสมัพันธ 

การหาเสียงโดยเคาะตามประตูบาน .016 .749 ไมมีความสัมพันธ 

การปราศรัยตามที่สาธารณะ .056 .262 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงโดยการสงจดหมายตรง เชน การ

สงจดหมายตรงที่บาน ,การสง E-mail 

-.055 .271 ไมมีความสัมพันธ 

การใชทีมงานในพรรคลงพื้นที่ในการหาเสียง .004 .920 ไมมีความสัมพันธ 

การใชหัวคะแนนชวยหาเสียง -.068 .173 ไมมีความสัมพันธ 

การสื่ อสารแนวนโยบายของพรรคผาน

เครือขายชองทางรวม 

-.024 .629 ไมมีความสัมพันธ 
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ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

 1  . การหาเสียงโดยเคาะตามประตูบาน มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.749 ซึ่งมากกวา 0.05 

นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียงโดย

เคาะตามประตูบานไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 2  . การปราศรัยตามที่สาธารณะ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.262 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การปราศรัยตามที่

สาธารณะ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

 3 .  การหาเสียงโดยการสงจดหมายตรง เชน การสงจดหมายตรงที่บาน  ,การสง  E-mail  มีคา 

Sig. (2-tailed) เทากับ 0.271 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียงโดยการสงจดหมายตรง เชน การสงจดหมายตรงที่บาน  ,การ

สง  E-mail  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

 4  . การใชทีมงานในพรรคลงพื้นที่ในการหาเสียง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.920  ซึ่ง

มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การ

ใชทีมงานในพรรคลงพื้นที่ในการหาเสียง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรค

การเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 5  . การใชหัวคะแนนชวยหาเสียง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.173 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การใชหัวคะแนนชวยหา

เสียง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมืองที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 
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ตาราง 26 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบาย  

       ของพรรคผานเครือขายชองทางกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตัวผูสมัคร 

 จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการ

ส่ือสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทางกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตัวผูสมัคร 

 ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทาง

)การตลาดแบบผลักดัน( โดยรวมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตัวผูสมัครมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.545 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1 (

หมายความวาปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขาย

ชองทางโดยรวมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

 1  .การหาเสียงโดยเคาะตามประตูบาน มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.264 ซึ่งมากกวา 0.05 

นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียงโดย

เคาะตามประตูบานไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

 

 

 
ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการ
สื่อสารแนวนโยบายของพรรคผาน

เครือขายชองทาง 

พฤติกรรมเรือ่งการตัดสนิใจเลือกตวัผูสมัคร 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ระดับความสมัพันธ 

การหาเสียงโดยเคาะตามประตูบาน .056 .264 ไมมีความสัมพันธ 

การปราศรัยตามที่สาธารณะ .075 .135 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงโดยการสงจดหมายตรง เชน การ

สงจดหมายตรงที่บาน ,การสง E-mail 

-.062 .218 ไมมีความสัมพันธ 

การใชทีมงานในพรรคลงพื้นที่ในการหาเสียง .030 .546 ไมมีความสัมพันธ 

การใชหัวคะแนนชวยหาเสียง .011 .822 ไมมีความสัมพันธ 

การสื่ อสารแนวนโยบายของพรรคผาน

เครือขายชองทางรวม 

.030 .545 ไมมีความสัมพันธ 
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 2  .การปราศรัยตามที่สาธารณะ มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.135 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การปราศรัยตามที่

สาธารณะ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

 3 .  การหาเสียงโดยการสงจดหมายตรง เชน การสงจดหมายตรงที่บาน  ,การสง  E-mail มีคา 

Sig. (2-tailed) เทากับ 0.218 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียงโดยการสงจดหมายตรง เชน การสงจดหมายตรงที่บาน  ,การ

สง  E-mail ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

 4  .การใชทีมงานในพรรคลงพื้นที่ในการหาเสียง มีค  า Sig. (2-tailed) เทากับ 0.546 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การ

ใชทีมงานในพรรคลงพื้นที่ในการหาเสียงไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตัวผูสมัคร 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 5  . การใชหัวคะแนนชวยหาเสียง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.822 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การใชหัวคะแนนชวยหา

เสียง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตัวผูสมคัร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตาราง 27 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบาย 

      ของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง  27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดาน

การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง 

 ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆ

โดยรวม  )การตลาดแบบดึงดูด ( กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองมีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.387 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1หมายความวาปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนน

สื่อตางๆไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

 
ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสาร
แนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆ 

พฤติกรรมเรือ่งการตัดสนิใจเลือกพรรคการเมือง 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ระดับความสมัพันธ     
ทิศทาง 

การปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทางโทรทัศน -.047 .345 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงโดยใชปายประกาศตามถนน .147** .003 ต่ํา          เดียวกัน 

การหาเสียงโดยใชแผนพับ/ใบปลิว .114* .022 ต่ํา           เดียวกัน 

การหาเสียงทางวิทยุ .019 .707 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงทางโทรทัศน -.009 .852 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงทางสื่อส่ิงพิมพ เชน โปสเตอร ,หนังสือพิมพ

,นิตยสาร  

.004 .942 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงโดยใชส่ือเคลื่อนที่กระจายเสียง .069 .169 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงโดยใชอินเตอรเนต -.019 .705 ไมมีความสัมพันธ 

การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆ

รวม 

.043 .387 ไมมีความสัมพันธ 
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 1  .การปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทางโทรทัศน มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.345 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การ

ปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทางโทรทัศน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรค

การเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 2  .การหาเสียงโดยใชปายประกาศตามถนน มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.003  ซึ่งนอยกวา 

0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียงโดย

ใชปายประกาศตามถนน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.147 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ากลาวคือถาใชปายประกาศตามถนนในการหาเสียงมากขึ้น 

จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองมากขึ้น 

 3.  การหาเสียงโดยใชแผนพับ/ใบปลิว มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.022 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียงโดยใชแผน

พับ/ใบปลิว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.114 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ากลาวคือถาใชการหาเสียงโดยใชแผนพับ/ใบปลิวมากขึ้น จะมีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองมากขึ้น  

 4  . การหาเสียงทางวิทยุ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.707 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียงทางวิทยุ ไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 5  .การหาเสียงทางโทรทัศน มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.852 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียงทางโทรทัศน 

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 6 . การหาเสียงทางสื่อส่ิงพิมพ เชน โปสเตอร  ,หนังสือพิมพ ,นิตยสาร  มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.942 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การหาเสียงทางสื่อส่ิงพิมพ เชน โปสเตอร  ,หนังสือพิมพ ,นิตยสาร  ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05 

 7  .การหาเสียงโดยใชส่ือเคลื่อนที่กระจายเสียง  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.169 ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียง

โดยใชสื่อเคลื่อนที่กระจายเสียง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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 8  .การหาเสียงโดยใชอินเตอรเนต  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.705 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียงโดยใช

อินเตอรเนต ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

 

ตาราง 28 แสดงความสัมพนัธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองการสื่อสารแนวนโยบายของ  

      พรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 

  จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดาน

การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 

  ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆ

โดยรวมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัครมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.938 ซึ่งมากกวา 0.05 

นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

 
ปจจัยการตลาดทางการเมืองการสื่อสาร
แนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อ

ตางๆ 

พฤติกรรมเรือ่งการตัดสนิใจเลือกที่ตัวผูสมัคร 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสมัพันธ 

การปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทาง

โทรทัศน 

-.020 -694 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงโดยใชปายประกาศตามถนน .049 .326 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงโดยใชแผนพับ/ใบปลิว .051 .308 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงทางวิทย ุ -.018 .718 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงทางโทรทัศน -.082 .102 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงทางสื่อส่ิงพิมพ เชน โปสเตอร,

หนังสือพิมพ,นิตยสาร  

.013 .795 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงโดยใชส่ือเคลื่อนที่กระจายเสียง .071 .156 ไมมีความสัมพันธ 

การหาเสียงโดยใชอินเตอรเนต -.026 .601 ไมมีความสัมพันธ 

การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนน

สื่อตางๆรวม 

.004 .938 ไมมีความสัมพันธ 
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 หมายความวาปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดาน การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อ

ตางๆโดยรวมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

 1  .การปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทางโทรทัศน มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.694 ซ่ึง

มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การ

ปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทางโทรทัศน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัว

ผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 2  .การหาเสียงโดยใชปายประกาศตามถนน มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.326 ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียง

โดยใชปายประกาศตามถนน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 3.  การหาเสียงโดยใชแผนพับ/ใบปลิว มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.308 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น

คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียงโดยใช

แผนพับ/ใบปลิว ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

 4  .การหาเสียงทางวิทยุ มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.718 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียงทางวิทยุ ไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 5  .การหาเสียงทางโทรทัศน มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.102 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียงทางโทรทัศน 

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 6 . การหาเสียงทางสื่อส่ิงพิมพ เชน โปสเตอร  ,หนังสือพิมพ ,นิตยสาร  มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.795 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การหาเสียงทางสื่อส่ิงพิมพ เชน โปสเตอร  ,หนังสือพิมพ ,นิตยสาร  ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 7  .การหาเสียงโดยใชส่ือเคลื่อนที่กระจายเสียง  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.156 ซึ่งมากกวา 

0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียง

โดยใชสื่อเคลื่อนที่กระจายเสียง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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 8  .การหาเสียงโดยใชอินเตอรเนต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.601 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การหาเสียงโดยใช

อินเตอรเนต ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

ตาราง 29 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการหยั่งเสียงกับ  

       พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง 

 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดาน

การหยั่งเสียงกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง 

 ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการหยั่งเสียงโดยรวมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

พรรคการเมอืงมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.535 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 

(Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1  (หมายความวาปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการหยั่เสียง

โดยรวมไมมีความสัมพันธกับ  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

 1  . ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (กอนการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรค

การเมือง  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.265 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (กอนการเลือกตั้งมีผล

 
ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการ

หยั่งเสยีง 

พฤติกรรมเรือ่งการตัดสนิใจเลือกพรรคการเมือง 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสมัพันธ 

ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (กอนการ

เลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือก

พรรคการเมือง 

-.056 .265 ไมมีความสัมพันธ 

ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (สามารถ

กระตุนใหทานไปใชสิทธิมากขึ้น  เพื่อให

ผูสมัครที่ทานเลือกไดรับชัยชนะ 

.001 .990 ไมมีความสัมพันธ 

ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (หลังการ

เลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือก

พรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งตอไป 

-.029 .564 ไมมีความสัมพันธ 

การหยั่งเสียงรวม -.031 .535 ไมมีความสัมพันธ 
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ตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมือง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรค

การเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 2  . ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (สามารถกระตุนใหทานไปใชสิทธิมากขึ้น เพื่อใหผูสมัครที่

เลือกไดรับชัยชนะ มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.990 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 

(Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (สามารถกระตุน

ใหทานไปใชสิทธิมากขึ้น เพื่อใหผูสมัครที่เลือกไดรับชัยชนะ  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 3 .  ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (หลังการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรค

การเมืองในการเลือกตั้งครั้งตอไป  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.564 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผลการหยั่งเสียงประชามติ )โพล (

หลังการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งตอไป  ไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตาราง 30 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการหยั่งเสียงกับ  

       พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัคร 

 

 
ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการ

หยั่งเสยีง 

พฤติกรรมเรือ่งการตัดสนิใจเลือกผูสมคัร 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig 
(2-tailed) 

ระดับความสมัพันธ 

ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (กอนการ

เลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือก

พรรคการเมือง 

-.081 .107 ไมมีความสัมพันธ 

ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (สามารถ

กระตุนใหทานไปใชสิทธิมากขึ้น  เพื่อให

ผูสมัครที่ทานเลือกไดรับชัยชนะ 

-.085 .089 ไมมีความสัมพันธ 

ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (หลังการ

เลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือก

พรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งตอไป 

-.058 .248 ไมมีความสัมพันธ 

การหยั่งเสียงรวม -.083 .098 ไมมีความสัมพันธ 
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 จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดาน

การหยั่งเสียงกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัคร 

 ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการหยั่งเสียงโดยรวมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ผูสมัครมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.098 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1  (หมายความวาปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการหยั่งเสียงโดยรวม

ไมมีความสัมพันธกับ  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา 

 1  .ผลการหยั่งเสียงประ ชามติ  )โพล (กอนการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรค

การเมือง มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.107 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (กอนการเลือกตั้งมีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมือง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัคร  

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 

 2  .ผลการหยั่งเสียงประชามติ )โพล (สามารถกระตุนใหทานไปใชสิทธิมากขึ้น เพื่อใหผูสมัครที่

เลือกไดรับชัยชนะ มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.089 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 

(Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (สามารถกระตุน

ใหทานไปใชสิทธิมากขึ้น เพื่อใหผูสมัครที่เลือกไดรับชัยชนะ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 3 .  ผลการหยั่งเสียงประชามติ  )โพล (หลังการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรค

การเมืองในการเลือกตั้งครั้งตอไป มีคา  Sig. (2-tailed) เทากับ 0.248 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผลการหยั่งเสียงประชามติ )โพล (

หลังการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งตอไป ไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 
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สรุปการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 31 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานขอที่ 1 ดังนี ้

 

 
พฤติกรรมการเลือกพรรคการ

เมืองไทย 

ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล 

เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

1. การตัดสินใจเลือกที่พรรคการเมือง       

2. การตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัคร       

 

ตาราง 32 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ดานความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเลือกพรรค 

      การเมืองไทยกับปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของพรรค ดังนี้ 

 

 
พฤติกรรมการ
เลือกพรรคการ

เมืองไทย 

ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายพรรค 

การให

ความสาํคัญตัว

ผูสมัครใน

พรรค 

การให

ความสาํคัญที่

พรรคการเมือง 

การสื่อสาร

โดยมุงเนน

ส่ือตางๆ 

ความ

ไววางใจใน

พรรค 

ภาพลักษณของ

พรรคดาน

ความรูความ

เขาใจ 

ภาพลักษณ

พรรคดาน

ความรูสึก 

1. การตัดสินใจ

เลือกทีพ่รรค

การเมือง 

      

2. การตัดสินใจ

เลือกที่ตัวผูสมัคร 
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ตาราง 33 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ดานความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเลือกพรรค 

      การเมืองไทยกับปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขาย  

      ชองทาง 

 

 

พฤติกรรมการเลือก

พรรคการเมืองไทย 

ปจจยัทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทาง 

การหาเสียงโดย

เคาะตามประตูบาน 

การใหความสําคัญ

ที่ 

พรรคการเมือง 

การหาเสียงโดยการ

สงจดหมายตรง เชน 

การสง E-mail 

การใชทีมงานใน

พรรคลงพื้นที่ใน

การหาเสียง 

การใช

หัวคะแนนชวย

หาเสียง 

1. การตัดสินใจเลือกที่

พรรคการเมือง 

     

2. การตัดสินใจเลือกที่ตัว

ผูสมัคร 
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ตาราง 34 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ดานความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเลือกพรรค 

      การเมืองไทยกับปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อ 

       ตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการ

เลือกพรรคการ

เมืองไทย 

ปจจยัทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆ 

การปราศรัยของ

ผูนําพรรค

การเมืองทาง

โทรทัศน 

การหาเสียง

โดยใชปาย

ประกาศตาม

ถนน 

การหาเสียง

โดยใชแผน

พับ/ใบปลิว 

การหาเสียง

โดยเคาะ

ตามประตู

บาน 

การหา

เสียงทาง

วิทย ุ

การหาเสียง

ทาง

โทรทัศน 

การใชสือ่

สิ่งพิมพ 

เชน

,หนังสือพิ

มพ 

การหาเสียง

โดยใชสื่อ

เคล่ือนที่

กระจายเสียง 

การหา

เสียงโดย

ใช

อินเตอร 

เนต 

1. การตัดสินใจ

เลือกที่พรรค

การเมือง 

         

2. การตัดสินใจ

เลือกที่ตัวผูสมัคร 
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ตาราง 35 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ดานความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเลือกพรรค 

      การเมืองไทยกับปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อ  

      ตางๆ 

 

 

พฤติกรรมการเลือกพรรค

การเมืองไทย 

ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานดานการหยั่งเสียง  

ผลการหยั่งเสียงประชามติ(โพล)

กอนการเลือกตั้งมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกพรรค

การเมือง 

ผลการหยั่งเสียงประชามติ(โพล)

สามารถกระตุนใหทานไปใชสิทธิ

มากขึ้น เพื่อใหผูสมัครที่ทาน

เลือกไดรับชัยชนะ 

ผลการหยั่งเสียงประชามติ(โพล)

หลังการเลือกต้ังมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมือง

ในการเลือกตั้งครั้งตอไป 

1. การตัดสินใจเลือกที่พรรค

การเมือง 

   

2. การตัดสินใจเลือกที่ตัว

ผูสมัคร 

   

 
หมายเหตุ 
เครื่องหมาย    หมายถึง   สอดคลองกับสมมติฐาน H1 )มีความสัมพันธ(  

เครื่องหมาย     หมายถึง   ไมสอดคลองกับสมมติฐาน H1 )ไมมีความสัมพันธ(  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาถึง “ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่ง

ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธในการดําเนินงาน

ทางการตลาดสําหรับพรรคการเมือง เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง อีกทั้ง

ขอมูลงานวิจัยสามารถใหประชาชนทั่วไปศึกษาถึงกลยุทธทางการตลาดทางการเมืองที่พรรคการเมือง

ใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ความมุงหมายของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายไวดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได 

เฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา ที่มีผลตอ พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดไดแก แนวนโยบายของพรรค การ

สื่อสารแนวนโยบายพรรคผานเครือขายชองทาง การสื่อสารแนวนโยบายพรรคโดยมุงเนนการใชส่ือ

โฆษณาตางๆ และ การหยั่งเสียง กับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

2. ปจจัยทางการตลาดทางการเมือง ไดแก แนวนโยบายของพรรค การสื่อสารแนวนโยบาย

พรรคผานเครือขายชองทาง การสื่อสารแนวนโยบายพรรคโดยมุงเนนการใชส่ือโฆษณาตางๆ และ  

การหยั่งเสียง มีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยของประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลการศึกษาคนควา 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเรื่อง “ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถ

สรุปผลการศึกษาคนควาไดดังนี ้
 

      1. ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลทั่วไป 
 ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา

คร้ังนี้จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 227 คน คิดเปน 

รอยละ 56.8  รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน  173 คน คิดเปนรอยละ 43.2 มีอายุ 18 - 24 ป จํานวน 

98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 มีสถานภาพโสดจํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.5 มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.2 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 186 คน  

คิดเปนรอยละ 46.5  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 151 คนคิดเปน

รอยละ 37.8 
 2. การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยทางการตลาดทางการเมือง 
 ดานแนวนโยบายของพรรค (ผลิตภัณฑ) 
 ผลการวิเคราะหปจจัยการตลาดดานผลิตภัณฑของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีระดับ

ความคิดเห็นปจจัยทางการตลาดผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับสําคัญ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.006 เมื่อ

นํามาพิจาณารายขอพบวา ระดับความคิดเห็นที่สําคัญมากคือการใหความสําคัญที่พรรคการเมืองรวม

และความไววางใจในพรรครวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.351 และ 4.207 ตามลําดับ 
 ดานการสื่อสารแนวนโยบายพรรคโดยผานเครือขาย (การตลาดแบบผลักดัน) 
 ผลการวิเคราะหปจจัยการตลาดดานการตลาดแบบผลักดันของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ผูมีสิทธิ์

เลือกต้ังมีระดับความคิดเห็นปจจัยดานการตลาดแบบผลักดันในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.252 เมื่อนํามาพิจาณารายขอพบวา ระดับความคิดเห็นอยูระดับสําคัญ คือ การปราศรัยตามที่

สาธารณะและการใชทีมงานในพรรคลงพื้นที่ในการหาเสียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.510 และ 3.560 

ตามลําดับ 
 ดานสื่อสารแนวนโยบายพรรคโดยมุงเนนการใชสื่อโฆษณาตางๆ (การตลาดแบบ
ดึงดูด) 
 ผลการวิเคราะหปจจัยการตลาดดานการตลาดแบบดึงดูดของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ผูมีสิทธิ์

เลือกตั้งมีระดับความคิดเห็นปจจัยทางการตลาดดานการตลาดแบบดึงดูดโดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.310 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับสําคัญ คือ 
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การปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทางโทรทัศน และการหาเสียงโดยใชปายประกาศตามถนน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.420 และ 3.470 ตามลําดับ 

  
 ดานการหยั่งเสียง  
 ผลการวิเคราะหปจจัยการตลาดดานการหยั่งเสียงผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีระดับ

ความคิดเห็นปจจัยทางการตลาดดานการหยั่งเสียงโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.289 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คือ ผลการหยั่งเสียง

ประชามติ(โพล)กอนการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมือง ผลการหยั่งเสียง

ประชามติ(โพล)สามารถกระตุนใหทานไปใชสิทธิมากข้ึน เพื่อใหผูสมัครที่ทานเลือกไดรับชัยชนะ ผล

การหยั่งเสียงประชามติ(โพล)หลังการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองในการ

เลือกตั้งครั้งตอไป ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.320 3.360 และ 3.190 ตามลําดับ 
 3.การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 เร่ืองพฤติกรรมในการเลือกพรรคการเมือง 
 ผลการวิเคราะหเร่ืองพฤติกรรมในการเลือกพรรคการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตั้ง แสดงใหเห็น

วา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไปเลือกทุกครั้งจํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.8   

      ผลการวิเคราะหเร่ืองการติดตามขาวของพรรคการเมืองของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง แสดงใหเห็นวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ติดตามขาวของพรรคการเมืองที่ชอบอยูเสมอจํานวน 221 คน คิดเปน

รอยละ 55.2  

 ผลการวิเคราะหเร่ืองขาวไมดีของพรรคการเมืองตอผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง เชน การซื้อเสียง การโกง

เงิน สงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองแสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญตอบวาใชจํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 75.8 

 ผลการวิเคราะหเร่ืองการเลือกตั้งวาผูมีสิทธิ์เลือกผูสมัครหรือพรรคเดียวกันทุกครั้ง แสดงให

เห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมใชจํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.2  

 ผลการวิเคราะหเร่ืองบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง แสดงใหเห็นวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือตนเองจํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.7 

      ผลการวิเคราะหเร่ืองการเลือกพรรคในอนาคตแสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญ เลือกพรรคเพื่อไทยจํานวน 147 คน  
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4. ผลการวิเคราะหพฤตกิรรมดานเกณฑการตัดสนิใจในการเลือกของผูมสีิทธิ์
เลือกตั้ง 
เกณฑการตัดสินใจในการเลือกทีพ่รรคการเมือง 
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีคาเฉลี่ยในการตัดสินใจเลือกทีพ่รรคการเมืองประมาณ 67% โดยมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 22.479 
 
เกณฑการตัดสินใจในการเลือกที่ตัวผูสมัคร 
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีคาเฉลี่ยในการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมคัรประมาณ 66% โดยมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 22.429 
5. ผลการวิเคราะหขอมลูเพื่อทําการทดสอบสมมตฐิาน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดดังนี ้

 สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลอืกพรรคการเมืองไทยของ

ประชาชนผูมสีิทธิเลือกตัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

 

 1.1 ผูมีสิทธิ์เลอืกตั้งทีม่ีเพศตางกนัมพีฤตกิรรมการเลือกพรรคการเมอืงไทยแตกตางกนั 
 ดานการเลือกที่พรรคการเมือง 
 เพศชาย และเพศหญิงมีพฤติกรรมดานการเลือกที่พรรคการเมืองไมแตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานการเลือกที่ตัวผูสมัคร 
 เพศชาย และเพศหญิงมีพฤติกรรมดานการเลือกที่ตัวผูสมัครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือเพศหญิงมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัครมากกวาเพศชาย 

 

 1.2 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยแตกตางกัน 
 ดานการเลือกที่พรรคการเมือง 
 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกทีพรรคการเมืองไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานการเลือกที่ตัวผูสมัคร 
 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมเรื่องการตัดสินใจเลือกทีผูสมัครไมแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 1.3 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีสถานภาพตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยแตกตาง

กัน 

 ดานการเลือกที่พรรคการเมือง 
 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีสถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยใน

กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ สถานภาพที่แตกตางมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง กลาวคือ ผูที่มีสถานภาพสมรสจะมีแนวโนมเลือกพรรค

การเมืองตามคูของตน 
 ดานการเลือกที่ตัวผูสมัคร 
 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีสถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกผูสมัครในกรุงเทพมหานคร 

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 1.4  ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยแตกตาง

กัน 
 ดานการเลือกที่พรรคการเมือง 
 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยใน

กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ดานการเลือกที่ตัวผูสมัคร 
 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกผูสมัครในกรุงเทพมหานคร ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 1.5 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยแตกตางกัน 
 ดานการเลือกที่พรรคการเมือง 
 ผูมี สิทธิ์ เลือกตั้ งที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยใน

กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ดานการเลือกที่ตัวผูสมัคร 
 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกผูสมัครในกรุงเทพมหานคร ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 1.6 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยแตกตางกัน 
 ดานการเลือกที่พรรคการเมือง 
 ผูมีสิทธิ์ เลือกตั้งที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทยใน

กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ดานการเลือกที่ตัวผูสมัคร 
 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกผูสมัครในกรุงเทพมหานคร ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยทางการตลาดทางการเมือง ไดแก แนวนโยบายของพรรค 
การสื่อสารแนวนโยบายพรรคผานเครือขายชองทาง การสื่อสารแนวนโยบายพรรคโดย
มุงเนนการใชสื่อโฆษณาตางๆ และ การหยั่งเสียง มีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการเลือก
พรรคการเมืองไทยของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
  
  2.1 ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายโดยรวมของพรรคไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย 

   2.1.1 การใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรค กลาวคือ ความมีชื่อเสียง 

ความรูความสามารถ ผลงานที่ผานมา วิสัยทัศน รูปรางหนาตา และจริยธรรม/จรรยาบรรณของผูสมัคร 

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย  

     2.1.2 ดานการใหความสําคัญที่พรรคการเมือง กลาวคือ นโยบายดาน

พัฒนาเศรษฐกิจ ดานพัฒนาสังคมและการแกปญหาสิ่งแวดลอม และนโยบายดานความซื่อสัตยสุจริต

ปราศจากคอรัปชั่นของพรรคการเมือง ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย 

      2.1.3 ความไววางใจในพรรคกลาวคือ ไววางใจวาพรรคที่เลือกเปนพรรคที่

ซื่อสัตยปราศจากคอรัปชั่น ไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทํางานแทนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งได และ

ไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทําสิ่งที่ใหคํามั่นสัญญาไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือก

พรรคการเมืองไทย 

     2.1.4 ภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจ กลาวคือชื่อเสียง / 

ประวัติความเปนมา / ผลงาน ระยะเวลาในการกอต้ัง นโยบายของพรรค และจริยธรรม/จรรยาบรรณ

ของพรรค ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมือง  

     2.1.5 ภาพลักษณพรรคดานความรูสึก กลาวคือ ความเชื่อมั่นตอชื่อเสียง 

ความนาเชื่อถือ ความชื่นชมในพรรค ความรูสึกที่ดีตอพรรคนั้นที่เหนือกวาพรรคอื่น ไมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย 
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    2.2 ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายโดยรวมของพรรคไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกผูสมัคร 

    2.2.1 การใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรคโดยรวม ความรูความสามารถ 

ความรูความสามารถ ผลงานที่ผานมา รูปรางหนาตาของผูสมัคร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เลือกผูสมัคร แตพิจารณารายขอพบวา 

               2.2.1.4 วิสัยทศันของผูสมัครมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือก

ผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.159 แสดงวาตัว

แปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ ถาผูสมคัรมีวิสัยทัศนที่ดี ประชาชน

ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกผูสมัครเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

               2.2.1.6 จริยธรรม / จรรยาบรรณของผูสมัคร มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.144 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

    2.2.2 การใหความสําคัญที่พรรคการเมืองรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การเลือกผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.146 

แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดยีวกันในระดับตํ่า ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

            2.2.2.1 นโยบายดานพัฒนาเศรษฐกิจของพรรคการเมืองไมมี

ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกผูสมัคร 

            2.2.2.2 นโยบายดานพัฒนาสังคมและการแกปญหาสิ่งแวดลอมของ

พรรคการเมืองมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.110 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน

ระดับตํ่า ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

              2.2.2.3 นโยบายดานความซื่อสัตยสุจริตปราศจากคอรัปช่ัน มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.158 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐาน 

     2.2.3 ความไววางใจในพรรครวม ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือก

ผูสมัคร 

              2.2.3.1 ความไววางใจในพรรคที่ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกเปน

พรรคที่ซื่อสัตยปราศจากคอรัปชั่นนั้น มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญ
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ทางสถิติ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.117แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ

ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

                2.2.3.2 ความไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทํางานแทนผูมีสิทธิ์

เลือกตั้งไดไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกผูสมัคร 

                2.2.3.3 ความไววางใจวาพรรคที่เลือกสามารถทําสิ่งที่ใหคํามั่น

สัญญาไดไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกผูสมัคร 

     2.2.4 ภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจรวม ไมมีความสัมพันธ

กับ พฤติกรรมการเลือกผูสมัคร 

               2.2.4.1 ชื่อเสียง / ประวัติความเปนมา / ผลงานไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกผูสมัคร 

               2.2.4.2 ระยะเวลาในการกอตั้งของพรรคไมมีความสัมพันธกับ 

พฤติกรรมการเลือกผูสมัคร 

               2.2.4.3 นโยบายของพรรคไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือก

ผูสมัคร 

               2.2.4.4 จริยธรรม / จรรยาบรรณของพรรค มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.125 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

     2.2.5 ภาพลักษณดานความรูสึกโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เลือกผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.144 แสดง

วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางขามในระดับตํ่า ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

              2.2.5.1 ความเชื่อมั่นตอช่ือเสียงของพรรคไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกผูสมัคร 

                           2.2.5.2 ความนาเชื่อถือของพรรคไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรม

การเลือกผูสมัคร 

                           2.2.5.3 ความชื่นชมในพรรค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือก

ผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.100 แสดงวาตัว

แปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามในระดับตํ่า ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

      2.2.5.4 ความรูสึกที่ดีตอพรรคนั้นที่เหนือกวาพรรคอื่น มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกผูสมัคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.160 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามในระดับตํ่า ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐาน 

     2.3 ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการตลาดแบบผลักดันโดยรวม 

กลาวคือการหาเสียงโดยเคาะตามประตูบาน การปราศรัยตามที่สาธารณะ การหาเสียงโดยการสง

จดหมายตรง เชน การสงจดหมายตรงที่บาน,การสง E-mail การใชทีมงานในพรรคลงพื้นที่ในการหา

เสียง และการใชหัวคะแนนชวยหาเสียง ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมือง 

     2.4 ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการตลาดแบบผลักดันโดยรวม 

กลาวคือการหาเสียงโดยเคาะตามประตูบาน การปราศรัยตามที่สาธารณะ การหาเสียงโดยกีารสง

จดหมายตรง เชน การสงจดหมายตรงที่บาน,การสง E-mail การใชทีมงานในพรรคลงพื้นที่ในการหา

เสียง และการใชหัวคะแนนชวยหาเสียง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกผูสมัคร 

    2.5 ปจจัยทางการตลาดดานการสื่อสารแนวนโยบายพรรคโดยมุงเนนการใช

ส่ือโฆษณาตางๆ รวมไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมือง 

          2.5.1 การปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทางโทรทัศน ไมมี

ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมือง 

          2.5.2 การหาเสียงโดยใชปายประกาศตามถนน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกพรคคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

เทากับ 0.147 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามในระดับตํ่า ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

           2.5.3 การหาเสียงโดยใชแผนพับ/ใบปลิว มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การเลือกพรคคการเมือง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.114 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามในระดับตํ่า ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

            2.5.4 การหาเสียงทางวิทยุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือก

พรรคการเมือง 

            2.5.5 การหาเสียงทางโทรทัศน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เลือกพรรคการเมือง 

            2.5.6 การหาเสียงทางสื่อส่ิงพิมพ เชน โปสเตอร,หนังสือพิมพ,นิตยสาร 

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมือง 

            2.5.7 การหาเสียงโดยใชสื่อเคลื่อนที่กระจายเสียง ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมือง 
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            2.5.8 การหาเสียงโดยใชอินเตอรเนต ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การเลือกพรรคการเมือง 

 

    2.6 ปจจัยทางการตลาดดานการสื่อสารแนวนโยบายพรรคโดยมุงเนนการใชส่ือ

โฆษณาตางๆ โดยรวม กลาวคือ การปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทางโทรทัศน การหาเสียงโดยใช

ปายประกาศตามถนน การหาเสียงโดยใชแผนพับ/ใบปลิว การหาเสียงทางวิทยุ การหาเสียงทาง

โทรทัศน การหาเสียงทางสื่อส่ิงพิมพ เชน โปสเตอร,หนังสือพิมพ,นิตยสาร การหาเสียงโดยใชส่ือ

เคลื่อนที่กระจายเสียง และการหาเสียงโดยใชอินเตอรเนต ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือก

ผูสมัคร  

    2.7 ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการหยั่งเสียงโดยรวม กลาวคือ ผลการ

หยั่งเสียงประชามติ (โพล)กอนการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมือง ผลการหยั่ง

เสียงประชามติ (โพล)สามารถกระตุนใหทานไปใชสิทธิมากขึ้น เพื่อใหผูสมัครที่เลือกไดรับชัยชนะ และ

ผลการหยั่งเสียงประชามติ (โพล) หลังการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองใน

การเลือกตั้งครั้งตอไป ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมือง 

    2.8 ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานการหยั่งเสียงโดยรวมกลาวคือ ผลการหยั่ง

เสียงประชามติ (โพล)กอนการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมือง ผลการหยั่ง

เสียงประชามติ (โพล)สามารถกระตุนใหทานไปใชสิทธิมากขึ้น เพื่อใหผูสมัครที่เลือกไดรับชัยชนะ และ

ผลการหยั่งเสียงประชามติ (โพล) หลังการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองใน

การเลือกตั้งครั้งตอไป ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกผูสมัคร 

 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยปจจัยทางการตลาดทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกตั้งของ

ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายดังนี้ 

 1. ขอมูลสวนบุคคลของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน ระดับ การศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกตางกัน 

 จากการศึกษาวิจัยพบวาเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน

มีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน เนื่องจากประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจะสนใจที่ตัว

บุคคลมากกวาตัวพรรคการเมือง อีกทั้งตองอาศัยปจจัยอื่นประกอบ เชน ภูมิหลัง,ส่ิงแวดลอม เปนตน  
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 โดยสอดคลองกับทฤษฎีตัวแปรที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของ

แมคคลอสกี้ สังคมวิทยาการเมือง (2529) ไววาตัวแปรตางๆที่สงผลตอลักษณะการเขารวมทาง

การเมืองประกอบไปดวย ตัวแปรดานสิ่งแวดลอม ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดและพื้นที่ที่อยูอาศัย และตองอาศัยตัวแปรดานจิตวิทยา คือ การที่บุคคลตางๆจะเขารวม

กิจกรรมทางการเมืองนั้นก็เพื่อตอบสนองความตองการตางๆของตัวเอง  

 แตเมื่อพิจารณารายดานพบวาเพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกตัวผูสมัครแตกตางกัน 

โดยเพศหญิงจะมีแนวโนมในการตัดสินใจเลือกที่ตัวบุคคลมากกวาเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมี

แนวโนมรับสารมากกวาเพศชาย การรับส่ือที่มากกวายอมมีผลตอการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของณัฐนันท ศิริเจริญ(2553) พบวาผลกระทบจากการเปดรับขาวสารทางการเมือง ยังคงเปน

ปจจัยสําคัญสวนหนึ่งในการโนมนาวจิตใจ ใหความรู สรางความเขาใจ รวมทั้งการชี้นํา ครอบงํา และ

ยังสงผลไปถึงขั้นตอนตอไป คือ การสามารถเขาไปมีสวนในดานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความพึง

พอใจของผูรับสารทั้งในเชิงลบและเชิงบวกไดอยางมีนัยสําคัญเห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจน อีกทั้ง

สถานภาพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกตัวพรรคการเมืองแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้เพราะอิสระใน

การตัดสินใจอาจจะถูกจํากัดโดยสภาพแวดลอมและอิทธิพลของคนในครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับ

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.(2538: 41 – 42) กลาววาสถานภาพสมรสของ

บุคคลจะบงบอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและอิทธิพลตอ กระบวนการคิดการวิเคราะหขอมูล

ขาวสาร   สตรีที่สมรสแลวและสตรีที่ยังโสดยอมมีกระบวนการรับรูขาวสารที่แตกตางกัน อัน

เนื่องมาจากสภาพครอบครัว 

  2. ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของพรรค ไดแก การใหความสาํคญัตัว

ผูสมัครในพรรค การใหความสําคัญทีพ่รรคการเมือง ความไววางใจในพรรค ภาพลักษณของพรรคดาน

ความรูความเขาใจ ภาพลกัษณพรรคดานความรูสึก มีความสัมพนัธกบั พฤตกิรรมการเลือกพรรคการ

เมืองไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของพรรครวม ไดแก 

การใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรค การใหความสําคัญที่พรรคการเมือง ความไววางใจในพรรค 

ภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจ ภาพลักษณพรรคดานความรูสึก ไมมีความสัมพันธกับ 

พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชาชนใหความสําคัญที่ตัว

บุคคลมากกวาพรรคการเมือง จะเห็นไดจากการศึกษาวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือก

พรรคการเมืองนั้น สวนหนึ่งมาจาก วิสัยทัศนจริยธรรม ความซื่อสัตยและความไววางใจของตวัผูสมัคร 

ส่ิงเหลานี้มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่ตัวผูสมัครมากกวาที่พรรคการเมือง ซึ่งเมื่อพิจารณารายดาน

พบวาดานการใหความสําคัญที่พรรคการเมืองรวมและความไววางใจในพรรครวมนั้นมีความสัมพันธ
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ตอพฤติกรรมการเลือกที่ตัวผูสมัครอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปฐมาพร เนตินันท (2549) 

กลาววา ประชาชนสนใจแตภาพลักษณของนักการเมือง ซึ่งภาพลักษณของนักการเมืองจะหมายถึง 

ภาพลักษณที่แสดงคุณสมบัติดานการเมือง ไมวาจะเปนเรื่องความสามารถ ความนาไววางใจ และ

ความเปนผูนํา  

 ปจจัยทางการตลาดการเมืองดานแนวนโยบายของพรรคเปนสิ่งที่สําคัญมาก เปรียบเสมือน

กับสินคาที่ผูบริโภคจะเลือกใช ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพยอมสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ หาก

พรรคการเมือง วางภาพลักษณ นโยบายที่ดี ยอมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองเชนกัน 

 

 3. ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทาง 

ไดแก การหาเสียงโดยเคาะตามประตูบาน การปราศรัยตามที่สาธารณะ การหาเสียงโดยการสง

จดหมายตรง เชน การสงจดหมายตรงที่บาน,การสง E-mail การใชทีมงานในพรรคลงพื้นที่ในการหา

เสียง การใชหัวคะแนนชวยหาเสียงมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของ

พรรคผานเครือขายชองทาง ไดแก การหาเสียงโดยเคาะตามประตูบาน การปราศรัยตามที่สาธารณะ 

การหาเสียงโดยการสงจดหมายตรง เชน การสงจดหมายตรงที่บาน,การสง E-mail การใชทีมงานใน

พรรคลงพื้นที่ในการหาเสียง การใชหัวคะแนนชวยหาเสียง ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือก

พรรคการเมืองไทย ในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากสวนใหญการหาเสียงแบบใชเครือขายของพรรค

การเมืองในเขตกรุงเทพมหานครนั้นเปนชวงระยะเวลาสั้นๆกอนการเลือกตั้ง โดยใชเวลาเพียง 1 ถึง 2 

เดือนกอนการเลือกตั้ง ระยะเพียงเทานั้นอาจไมสงผลตอพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมือง ไมสามารถ

เขาถึงหรือโนมนาวผูมีสิทธเลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตองอาศัยเกณฑทางดานภูมิศาสตรเขา

มาชวยในการแบงกลุม และเครื่องมือใหเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อจะเขาถึงความตองการที่แทจริง

ของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

      ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการจําแนกสวนการตลาดทางการเมืองของ Bruce I. Newman 

กลาววา นอกเหนือจากบรบิททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และสื่อตางๆนั้นตองอาศัยขอมูลจาก

การลงทะเบียน และใชเกณฑทางดานประชากรศาสตรและภูมิศาสตรในการแบงกลุมผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 

เพื่อคนหานโยบายมาตอบสนองความตองการของแตละกลุม โดยอางถึงในงานวิจัยของนันทนา 

นันทวโรภาส  (2548) พบวา  การแบงกลุมเปาหมายโดยจัดแบงตามสภาพภูมิศาสตรและ

ประชากรศาสตรนั้นมีสวนสําคัญมากในการรณรงคหาเสียง เพราะนักการเมืองไมสามารถดึงดูดใจผู

เลือกตั้งทุกๆคน ในทุกๆคําหาเสียง ดังนั้นเขาตองระบุไดวาใครคือผูที่จะเลือกเขา โดยจัดแบงกลุมผูมี
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สิทธิเลือกตั้งออกเปนกลุมยอยที่มีลักษณะแตกตางกันไป จากนั้นจึงทําการรณรงคโดยหาประเด็นทาง

การเมืองหรือนโยบายที่ตอบสนองตอกลุมคนนั้นๆ 

  

 4. ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆ 

ไดแก การปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทางโทรทัศน การหาเสียงโดยใชปายประกาศตามถนน การ

หาเสียงโดยใชแผนพับ/ใบปลิว การหาเสียงทางวิทยุ การหาเสียงทางโทรทัศน การหาเสียงทางสื่อ

ส่ิงพิมพ เชน โปสเตอร,หนังสือพิมพ,นิตยสาร การหาเสียงโดยใชสื่อเคลื่อนที่กระจายเสียง การหาเสียง

โดยใชอินเตอรเนต มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกตางกัน 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยการตลาดทางการเมืองดาน การสื่อสารแนวนโยบายของ

พรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆ ไดแก การปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทางโทรทัศน การหาเสียงโดยใช

ปายประกาศตามถนน การหาเสียงโดยใชแผนพับ/ใบปลิว การหาเสียงทางวิทยุ การหาเสียงทาง

โทรทัศน การหาเสียงทางสื่อส่ิงพิมพ เชน โปสเตอร,หนังสือพิมพ,นิตยสาร การหาเสียงโดยใชสื่อ

เคลื่อนที่กระจายเสียง การหาเสียงโดยใชอินเตอรเนต ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกพรรค

การเมืองไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากตราสินคาของพรรคการเมืองในปจจุบันมีเปนจํานวน

มาก และการใชส่ือใกลเคียงกัน อาจทําใหเกิดการสับสนในตราสินคาของพรรคการเมือง ดังนั้นการใช

ส่ือตางๆเพื่อจะเขาถึงผูมีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นจึงเปนไปไดยาก หรืออีกนัยหนึ่งอาจเกิดจากประชาชนผูมีสิทธิ์

เลือกตั้งใหความสําคัญกับตัวบุคคลมากกวาตัวพรรคการเมืองจากงานวิจัยที่กลาวมาแลวในขางตน  

 แตเมื่อพิจารณารายดานพบวาการหาเสียงโดยใชปายประกาศตามถนนและการหาเสียงโดย

ใชแผนพับ/ใบปลิว การหาเสียงทางวิทยุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมือง ดังนั้น

หากตองการใชสื่อเพื่อใหเขาถึงผูที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแลวควรเลือกเนนการใชส่ือสองชนิดนี้เพราะนาจะทํา

ใหเกิดประสิทธิผลไดดี 

 5.ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการหยั่งเสียง ไดแก ผลการหยั่งเสียงประชามติ(โพล)

กอนการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมือง ผลการหยั่งเสียงประชามติ(โพล)

สามารถกระตุนใหทานไปใชสิทธิมากขึ้น เพื่อใหผูสมัครที่ทานเลือกไดรับชัยชนะ ผลการหยั่งเสียง

ประชามติ(โพล)หลังการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้ง

ตอไป มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยการตลาดทางการเมืองดานการหยั่งเสียง ไดแก ผลการหยั่ง

เสียงประชามติ(โพล)กอนการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมือง ผลการหยั่งเสียง

ประชามติ(โพล)สามารถกระตุนใหทานไปใชสิทธิมากข้ึน เพื่อใหผูสมัครที่ทานเลือกไดรับชัยชนะ ผล
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การหยั่งเสียงประชามติ(โพล)หลังการเลือกตั้งมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองในการ

เลือกตั้งครั้งตอไปไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากประชาชนสวนใหญจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรอบรู ศึกษาปจจัยอ่ืนนอกเหนือจาก

ผลการหยั่งเสียงกอนการไปใชสิทธิ์ และเลือกรับขอมูลขาวสารเฉพาะสวนที่เปนประโยชนของตนเอง

เทานั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Almond & Powell (1976) พบวา ประชาชนสวนใหญจะมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง ในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง มีความสนใจ และรอบรู โดยเฉพาะการใชเหตุผล

ในการพิจารณาดําเนินการตางๆและแสดงบทบาททางการเมืองอยางแข็งขันตามความเห็นของตน 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 1. พรรคการเมืองควรเนนประชาสัมพันธหรือหากลยุทธที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายที่เพศ
หญิงที่มีสถานภาพโสด เพราะจากงานวิจัยพบวาเพศหญิงมีแนวโนมในการตัดสินใจเลือกที่ตัวบุคคล

มากกวาเพศชายโดยเพศหญิงเปนเพศที่สามารถจูงใจไดงายมากกวาเพศชาย สวนดานสถานภาพโสด
นั้นสามารถโนมนาวไดงายกวาผูหญิงที่มีสถานภาพแตงงาน / อยูดวยกัน 

 2. พรรคการเมืองควรศึกษาหาความตองการของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง และศึกษาเครื่องมือการ

ส่ือสารการตลาดใดที่ใชแลวไดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อปรับปรุงกลยุทธและวิธีที่จะเขาถึงผูมีสิทธิ์

เลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการวิจัยพบวาปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดาน

แนวนโยบายของพรรค เมื่อพิจารณารายดานพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับนโยบายดาน

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแกปญหาสิ่งแวดลอม และดานความซื่อสัตยสุจริตมาก 

 2. พรรคการเมืองควรใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับตัวผูสมัครและ

คัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถดี และเคยมีผลงานที่ดีในการบริหารมารวมพรรคการเมือง ดัง

จะเห็นไดจากงานวิจัยในสวนปจจัยทางการตลาดทางการเมืองดานแนวนโยบายของพรรค กลาวคือ 

การใหความสําคัญตัวพรรคการเมือง นโยบาย และสมาชิกพรรคกลุมตัวอยางใหความคิดเห็นอยูใน

ระดับสําคัญมาก 

 3. การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทางนั้น เปนการสื่อสารโดยใชส่ือ

บุคคลในการหาเสียงในพื้นที่ วิธีนี้อาจมีจุดเดนที่ ผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถใชความพยายามเพื่อจูงใจ

ของกลุมเปาหมายไดทันที แตการใชสื่อบุคคลยังมีขอจํากัดในการเขาถึงคนในกรุงเทพมหานคร นาจะ

เกิดจากคนสวนใหญไมมีเวลาในการเปดรับสาร ซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัย ในดานการสื่อสาร

แนวนโยบายพรรคผานเครือขายชองทางนั้นอยูในระดับปานกลาง  
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 4. พรรคการเมืองควรใหความสําคัญปจจัยทางการตลาดทางการเมืองการสื่อสาร

แนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆ นั้นเปนสิ่งที่สําคัญในการที่จะประชาสัมพันธถึง

แนวนโยบาย วิสัยทัศน และภาพลักษณของพรรค เนื่องจากสิ่งเหลานี้มีผลตอพฤติกรรมการเลือกพรรค

การเมือง ยิ่งสรางความจดจําและรับรูไดดี จะทําใหไดเปรียบกับคูแขง และภาพลักษณที่ดียังมีผลตอ

ความรูสึก ดังนั้นการที่พรรคการเมืองมีภาพลักษณที่ดีจึงมีแนวโนมวาประชาชนจะรูสึกดีตอพรรค

การเมืองดวย เนื่องจากงานวิจัยพบวา ปจจัยดานแนวนโยบายของพรรค เมื่อพิจารณารายดานการให

ความสาํคัญที่ตัวผูสมัครในพรรครวมนั้นอยูในระดับสําคัญ 

 ดานการสื่อสารโดยมุงเนนสื่อตางๆนั้น อาจเนนไปที่การหาเสียงโดยใชปายประกาศตามถนน 

และการใชแผนพับ / ใบปลิว ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยวาสื่อสองตัวนี้มีความสัมพันธตอพฤติกรรมใน

การเลือกพรรคการเมือง 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป 
 สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะวา 

 1.ควรศึกษาเจาะจงพรรคการเมือง พรรคใดพรรคหนึ่ง หรือ ศึกษาตัวบุคคลที่ประสบ

ความสําเร็จในการใชการตลาดทางการเมือง เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

ของกลยุทธที่ใชหาเสียง  

 2. ควรระบุกลุมตัวอยางจากประชาชนที่เคยเลือกตั้ง เพื่อจะวัดประสิทธิผลของพฤติกรรมการ

เลือกพรรคการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางมีคุณภาพมากขึ้น 

 3.ควรศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิ์

เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครกับในเขตชนบท 

 4. ควรเพิ่มการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด 
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แบบสอบถาม 
ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองที่มีอทิธิพลตอพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองของประชาชน 

ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สวนที ่1  ขอมูลสวนบุคคล 

คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน   ที่ตรงกับขอมูลและความเปนจริงมากที่สุด 

1.  เพศ 

    ชาย     หญิง 

2. อายุ 

     18 – 24 ป     25 – 31 ป 

  32 – 37 ป     38 – 44 ป 

  45 - 51 ป     52 ปขึ้นไป 

 3.  สถานภาพ 

     โสด 

     สมรส / อยูดวยกนั 

     หยาราง / หมาย / แยกกันอยู 

4.  ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดหรือกําลังศึกษาอยู 

     ต่ํากวาปริญญาตรี 

     ปริญญาตรี 

     สูงกวาปริญญาตรี 

 5.  อาชีพ 

     นักเรียน / นักศึกษา    รับราชการ / รัฐวิสาหกจิ 

     พนักงานบริษทัเอกชน   ธุรกิจสวนตัว 

     อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................... 

 6. ชวงรายไดตอเดือน 

     ไมเกิน 10,000 บาท    10,001 – 20,000 บาท 

  20,001 – 30,000 บาท     30,001 – 40,000 บาท 

  40,001 บาทขึน้ไป 
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สวนที ่2  ทานคิดวาปจจัยทางการตลาดทางการเมืองของพรรคการเมืองมีอิทธิพลตอการเลือกพรรคการเมือง 

ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองที่มีอทิธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมือง 

สําคัญ
มาก
ท่ีสุด 

สําคัญ ปาน
กลาง 

ไมสําคัญ ไมสําคัญ
มาก 

แนวนโยบายของพรรค  
- การใหความสําคัญตัวผูสมัครในพรรค 
1. ความมีช่ือเสียงของผูสมัคร 

     

2. ความรูความสามารถของผูสมัคร      

3. ผลงานที่ผานมาของผูสมคัร      

4. วิสัยทัศนของผูสมัคร      

5. รูปรางหนาตาของผูสมัคร      

6.จริยธรรม / จรรยาบรรณของผูสมัคร      

- การใหความสําคัญทีพ่รรคการเมือง 
1.นโยบายดานพัฒนาเศรษฐกิจ 

     

2. นโยบายดานพัฒนาสังคมและการแกปญหา

ส่ิงแวดลอม 

     

3.นโยบายดานความซื่อสัตยสุจริตปราศจากคอรัปช่ัน      

- ความไววางใจในพรรค 
1. ความไววางใจวาพรรคที่ทานเลือกเปนพรรคที่

ซ่ือสัตยปราศจากคอรัปช่ัน 

     

2.ความไววางใจวาพรรคที่ทานเลือกสามารถทํางาน

แทนทานได 

     

3. ความไววางใจวาพรรคที่ทานเลือกสามารถทาํสิ่งที่

ใหคํามัน่สัญญา 

     

- ภาพลักษณของพรรคดานความรูความเขาใจ 
1.ช่ือเสียง / ประวัติความเปนมา / ผลงาน 

     

2.ระยะเวลาในการกอตั้ง      

3. นโยบายของพรรค      

4.จริยธรรม / จรรยาบรรณของพรรค      

- ภาพลักษณพรรคดานความรูสึก 
1. ความเชื่อมั่นตอช่ือเสียงของพรรค 
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ปจจัยทางการตลาดทางการเมืองที่มีอทิธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมือง 

สําคัญ
มากที่สุด 

สําคัญ ปาน
กลาง 

ไมสําคัญ ไมสําคัญ
มาก 

2. ความนาเชื่อถือของพรรค      

3.ความชืน่ชมในพรรค      

4.ความรูสึกทีด่ีตอพรรคนั้นที่เหนือกวาพรรคอื่น      
การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคผานเครือขายชองทาง 

1.การหาเสียงโดยเคาะตามประตูบาน 
     

2.การปราศรัยตามที่สาธารณะ      

3.การหาเสียงโดยการสงจดหมายตรง เชน การสง

จดหมายตรงที่บาน,การสง E-mail 

     

4. การใชทีมงานในพรรคลงพื้นที่ในการหาเสียง      

5. การใชหัวคะแนนชวยหาเสียง      
การสื่อสารแนวนโยบายของพรรคโดยมุงเนนสื่อตางๆ 

1.การปราศรัยของผูนําพรรคการเมืองทางโทรทัศน 
     

2.การหาเสียงโดยใชปายประกาศตามถนน      

3.การหาเสียงโดยใชแผนพับ/ใบปลิว      

4.การหาเสียงทางวทิย ุ      

5.การหาเสียงทางโทรทัศน      

6.การหาเสียงทางสื่อส่ิงพิมพ เชน โปสเตอร,

หนังสือพิมพ,นิตยสาร 

     

7.การหาเสียงโดยใชส่ือเคลื่อนทีก่ระจายเสียง      

8.การหาเสียงโดยใชอินเตอรเนต      

ดานการหยั่งเสียง (Polling) 
1.ผลการหยั่งเสียงประชามต(ิโพล)กอนการเลือกตั้งมี

ผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมือง 

     

2.ผลการหยั่งเสียงประชามต(ิโพล)สามารถกระตุนให

ทานไปใชสิทธมิากขึ้น เพื่อใหผูสมัครทีท่านเลือกไดรับ

ชัยชนะ 

     

3.ผลการหยั่งเสียงประชามต(ิโพล)หลังการเลือกตั้งมี

ผลตอการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองในการ

เลือกตั้งครั้งตอไป 
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สวนที ่3 พฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

1. พฤติกรรมในการเลือกตั้งของทานที่ผานมาเปนอยางไร 

  ไปเลือกทกุครั้ง       ไปเลือกบางครั้ง    ไมไปเลือกเลย 

2. ทานติดตามขาวการเมืองของพรรคการเมืองที่ทานชอบอยูเสมอ 

   ใช      ไมใช 

        3. ขาวดานลบของพรรคการเมืองที่ทานชอบ เชน การซื้อเสียง การโกงเงิน สงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกผูสมัคร

หรือพรรคการเมือง 

   ใช      ไมใช 

4.  ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ทานเลือกผูสมัครหรือพรรคเดียวกนัทกุครั้ง 

  ใช       ไมใช 

5. บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง 

  ตนเอง     คนในครอบครัว 

  เพื่อน     เจานาย/ผูบังคับบัญชา 

  บุคคลที่เคารพนับถือ   อ่ืนๆ (ระบ)ุ....................... 

6. ทานคิดวาจะเลือกพรรคตางๆตอไปนี้ในอนาคต  

   พรรคประชาธิปตย   พรรคเพื่อไทย 

   พรรคเพื่อแผนดนิ   พรรคภูมิใจไทย 

   พรรคการเมืองใหม   ไมแนใจ 

 7. เกณฑการตัดสินใจในการเลือกของทาน เลือกที่ตัวพรรค   ________%  (คิดจาก 100 %) 

 8. เกณฑการตัดสินใจในการเลือกของทาน เลือกที่ตัวผูสมัคร ________%  (คิดจาก 100 %) 
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