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     บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษา
ภาพลักษณผูสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเหมืองงาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของผูเลือกตั้ง ศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูเลือกตั้ง และศึกษาพฤติกรรมการ
มีสวนรวมทางการเมืองของผูเลือกตั้งภายหลังการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลเหมืองงา เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปดเก็บขอมูลจาก
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเหมืองงา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 
300 คน ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 

ผูเลือกตั้ง ไดใหน้ําหนักความสําคัญตอภาพลักษณของผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละดานที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือ อันดับที่ 1 ดานคุณธรรม-จริยธรรม 
อันดับที่ 2 ดานวิสัยทัศน (นโยบาย)  อันดับที่ 3 ดานจิตอาสา อันดับที่ 4 ดานความเปนผูนํา อันดับที่ 
5 ดานผลงาน  อันดับที่ 6 ดานประสบการณ  ซ่ึงผูชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลเหมืองงา 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีภาพลักษณดานคุณธรรม-จริยธรรม และดานวิสัยทัศน(นโยบาย) ดีกวา
คูแขงขันอีก 2 ราย จึงทําใหไดรับคะแนนเสียงจากผูเลือกตั้งมากกวา จนสามารถไดรับชัยชนะใน
การเลือกตั้งไปในที่สุด อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบวา ภาพลักษณดานคุณธรรม-
จริยธรรมนั้น ผูเลือกตั้งใหน้ําหนักนอยที่สุดตอการที่ผูสมัครรับเลือกตั้งหาเสียงโดยไมซ้ือเสียง  นั่น
หมายความวาผูเลือกตั้งมีทัศนคติวาการซื้อเสียงไมใชภาพลักษณที่เลวรายมากนักของผูสมัครรับ
เลือกตั้ง  ซ่ึงเปนทัศนคติที่ควรมีการดําเนินการปรับแกใหถูกตองตอไป 
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นอกจากปจจัยดานภาพลักษณของผูสมัครรับเลือกตั้ง   ผู เ ลือกตั้งยังใหน้ําหนัก

ความสําคัญตอปจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจจากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้คือ อันดับ
ที่1 ความเปนคนทองถ่ิน อันดับที่ 2 ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี อันดับที่ 3 ความเปนผูมีช่ือเสียง
เปนที่รูจัก  อันดับที่ 4 ความเปนผูที่ประชาชนสวนใหญในชุมชนใหการสนับสนุน (มีแนวโนมจะ
ชนะการเลือกตั้ง) อันดับที่ 5  ความสม่ําเสมอในการออกพบปะประชาชน  อันดับที่ 6 ระดับ
การศึกษา  อันดับที่ 7  ความเปนผูมีฐานะการเงินมั่นคง อันดับที่ 8 เคยพ่ึงพาอาศัยชวยเหลือกัน  
อันดับที่ 9 ความรูจักเปนการสวนตัว   

การศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองกอนและหลังการเลือกตั้งเปรียบเทียบ
กันพบวา ภายหลังการเลือกตั้ง พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองลดลงอยางเห็นไดชัด 
โดยเฉพาะผูเลือกตั้งที่ไดลงคะแนนเสียงใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งที่แพการเลือกตั้งจะมีพฤติกรรม
การมีสวนรวมทางการเมืองลดลงอยางชัดเจน อาทิ การใหความสนใจที่จะเขารวมทํางานพัฒนา
ชุมชนกับนายกเทศมนตรี ติดตามผลงานในการพัฒนาชุมชนของนายกเทศมนตรี และติดตาม
ขาวสาร ขอมูลการทํางานของนายกเทศมนตรี เปนตน 
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ABSTRACT 
  

   This independent study was a descriptive research aiming at investigating the Mayor of 
Mueang-Nga Sub-district Municipality candidates’ image influencing the voters’ decision 
making; exploring other factors affecting voter’s making decision; and examining the political 
participation of voters after the Mayor of Mueang-Nga Sub-district Municipality election.  The 
methodology of this study was a questionnaire method with open-ended questions and closed 
questions.  Data were collected through 300 eligible voters.  The result of the study could be 
concluded as follows: 
   Voters paid attention to the candidates’ image influencing their decision making in 
each aspect, namely, 1) morals and ethics, 2) vision (policy), 3) volunteer mind, 4) leadership,  
5) performance and 6) experience respectively.  The candidate who won the Mayor of Mueang-
Nga Sub-district Municipality election contained a better image in terms of morals and ethics and 
vision (policy) than the other two candidates.  However, when considering in details, it showed 
that voters slightestly concerned the image of morals and ethics toward candidates who did not 
buy votes.  This meant that voters believed that buying votes was not the bad image of the 
candidates.  This belief should be corrected. 

Besides the image factor, voters concentrated upon other factors affecting their 
decision making as follows: 1) being local person, 2) good human relations, 3) very well known 
person, 4) being supported by most people in that community (tended to win the election), 5) 
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meeting with people regularly, 6) level of education, 7) financial status security, 8) assistance 
among one another and 9) being personally known respectively. 
   Compared with before and after an election, the political participation behavior 
considerably decreased after the election.  Voters voting for the losing candidates less 
participated in political activities, for example, interest in joining the community development 
work with the Mayor, following-up the Mayor’s community development accomplishment and 
observing the Mayor’s performance. 
 
 
 
 
 
 


