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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาภาพลักษณของหัวหนาพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทย และอดีตหัวหนา
พรรคชาติพัฒนา โดยเปรียบเทียบภูมิหลังในดานการศึกษา ประสบการณการทํางานและประสบการณตางประเทศของหัวหนา
พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคไทยรักไทย ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และเปรียบเทียบภาพลักษณจากการรับรู
ความนาเชื่อถือดานคุณสมบัติ ความอบอุนใจและความเปนพลวัตรของประชาชนที่มีตอหัวหนาพรรคประชาธิปตย พรรค   
ชาติไทย พรรคไทยรักไทย และอดีตหัวหนาพรรคชาติพัฒนา ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ  
กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงใหม 
และจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1,200 คน โดยการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาหัวหนาพรรค
ไทยรักไทยและหัวหนาพรรคชาติไทยมีความนาเชื่อถือในระดับที่สูง เพราะมีการศึกษาทางดานกฎหมาย ประสบการณการ
ทํางานทางดานธุรกิจและประสบการณจากตางประเทศที่คลายคลึงกัน อยางไรก็ตามพบวา กลุมตัวอยางในจังหวัดที่เปนฐาน
เสียงสําคัญของแตละพรรคจะเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับหัวหนาพรรคนั้นๆ ในระดับสูง และไมพบความแตกตาง
ในกลุมจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครราชสีมาในการรับรูความนาเชื่อถือดานคุณสมบัติ ความอบอุนใจและความเปน 
พลวัตรตอหัวหนาพรรคประชาธิปตยและอดีตหัวหนาพรรคชาติพัฒนา การรับรูความนาเชื่อถือทั้ง 3 ดานในระดับที่สูงทํา
ใหภาพลักษณของหัวหนาพรรคการเมืองเปนไปในดานบวกและถามีการรับรูความนาเชื่อถือในระดับที่ปานกลางก็จะทําให
ภาพลักษณของหัวหนาพรรคการเมืองเปนไปในเชิงที่เปนกลาง 
 
ABSTRACT 

This research aims to compare the image of four political party leaders of the Democrat party, Chart Thai 
party, Thai Rak Thai party and the former Chartpattana party.  The comparison was conducted regarding the 
background, education, work experience and foreign experience of the party leaders. The research also 
investigates the party leaders’ credibility in terms of the qualification, safety and dynamism dimensions.  The 
survey research was employed for this particular purpose.  A survey questionnaire was used as an instrument to 
collect the data.  The sample group consists of people who are over 18 years old from Bangkok, Suratthani 
province, Suphanburi province, Chiangmai province and Nakornratchasrima province, totaling 1,200 participants 
selected by using the multistage sampling method.  The level of significance is at 0.05.  The leaders of the Thai 
Rak Thai party and Chard Thai party are of high credibility because of their similar field of education, business 
work experience and foreign experience.  The people in Chiangmai and Bangkok received more information 
about the leader of the Thai Rak Thai party.  People in Suratthani and Nakornratchasrima perceived the leaders 
of the Democrat party and the former Chardpattana party as having a similar level of credibility.  The 
acknowledgement of credibility of the different levels would relate to the image of the political party leader. 



ความเปนมาและปญหา 
ผูที่มีบทบาทสําคัญในพรรคการเมือง คือ หัวหนา

พรรคการเมือง เพราะหัวหนาพรรคการเมืองเปนศูนยรวม
อํานาจของพรรค อิทธิพลของหัวหนาพรรคการเมืองจะมา
จากคุณสมบัติของผูนําที่สามารถชักจูงใจประชาชนได    
ซึ่งประกอบดวย การรูจุดมุงหมายและแนวทางที่จะนํา
ประเทศ มีความกลาในการตัดสินใจ มีความกระตือรือรน
ในการทํางาน มีสติปญญาและความรอบรู (อางในญาณี    
สุทินเผือก, 2544) ภาพลักษณของหัวหนาพรรคการเมืองจึง
เปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจและความตองการจากประชาชน
ไดเปนอยางดี องคการไอซีเอ็มเอ (ICMA, 1996) ไดสรุป
ไววาภาพลักษณเปนสิ่งสําคัญ เพราะทําใหประชาชนเกิด
ความเขาใจและความเขาใจเปนพื้นฐานของการตัดสินใจ 
ประชาชนไมเพียงเลือกหัวหนาพรรคการเมืองที่มีความ 
สามารถเทานั้น แตเลือกหัวหนาพรรคที่พิสูจนตนเองแลว
วาประสบความสําเร็จ เพราะสังคมจะเรียกรองหัวหนา
พรรคการเมืองที่มีความสามารถโดยเฉพาะความสามารถ
ในการบริหารงาน คน องคกร เศรษฐกิจ มีประสบการณใน
การทํางานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสําเร็จ 
ประชาชนจึงเกิดความมั่นใจวาบุคคลที่จะเปนหัวหนาพรรค
การเมืองนั้นสามารถบริหารประเทศ รักษาผลประโยชน  
ของประเทศชาติและประสานประโยชนของแตละฝายได
เปนอยางดี  (เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ์ , 2539) การที่
ประชาชนรับรูเรื่องทางการเมืองมากขึ้นทําใหเกิดกระแส
นิยมตอพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคไทย      
รักไทย  และอดีตหัวหนาพรรคชาติพัฒนาแตกตางกัน
กระแสนิยมสวนใหญมีปจจัยมาจากหัวหนาพรรค พรรค  
ที่สังกัด และนโยบายพรรค หัวหนาพรรคการเมืองจึงมี
บทบาทที่สําคัญที่จะทําใหกระแสพรรคไดรับความนิยม ถา
พรรคการเมืองใดมีปญหา  กระแสนิยมก็จะลดลง  ดัง         
ที่ปญหาของพรรคประชาธิปตย หลังจากที่นายบัญญัติ  
บรรทัดฐานไดเปนหัวหนาพรรคประชาธิปตยคนใหมตอ
จากนายชวน หลีกภัย ไดเกิดปญหาระหวางคนในพรรคที่
เคยแบงกลุมตอสูชวงชิงตําแหนงหัวหนาพรรค ทําใหไม
ยอมรับการดําเนินงานของนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ซึ่งกอ 
ใหเกิดความแตกแยกภายในพรรค การทํางานภายในพรรค
จึงเปนไปอยางลาชา ปญหาภายในพรรคประชาธิปตยทํา
ใหกระแสนิยมเปนรองพรรคไทยรักไทย เพราะในปจจุบัน 
พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร เปนรัฐบาลที่ยังคงไดรับความนิยม

จากประชาชนทั่วประเทศ แมวาพรรคประชาธิปตยจะ
พยายามปรับปรุงพรรคแตกระแสนิยมของพรรคประชา-
ธิปตยก็ยังไมสูงเทากับกระแสนิยมที่ประชาชนมีตอพรรค
ไทยรักไทย (มติชนรายวัน, 15 มิถุนายน 2546) อยางไร         
ก็ตาม กระแสนิยมทางการเมืองของประชาชนก็มีการเปลี่ยน 
แปลงตลอดเวลา ทั้งนี้เปนเพราะการรับรูขอมูลขาวสารทาง
การเมือง เชน หลังการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2547 ประชาชนอาจจะมีกระแสนิยม           
ที่ดีขึ้นตอฝายรัฐบาลหรือฝายคาน และในทางกลับกัน
ประชาชนอาจจะมีกระแสนิยมที่ลดลงตอฝายรัฐบาลหรือ  
ฝายคานได ดังเชนผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีคะแนนนิยมตอหัวหนาพรรค
ไทยรักไทยลดลงจากการสํารวจความคิดเห็นหลังจากการ
อภิปรายไมไววางใจครั้งนี้ (เอแบคโพล, 2547) แสดงใหเห็น
วาขอมูลขาวสารที่ประชาชนไดรับรูสามารถเปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นของประชาชนได ดังนั้น ความนิยมทางการ 
เมืองของประชาชนจึงอาจจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ
ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ประชาชนจึงเปนตัวแปร  
ที่สํ าคัญในการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเข าไป    
ทํางานเพื่อประเทศชาติ ดังนั้นการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับภาพลักษณของหัวหนาพรรคประชา-
ธิปตย พรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทยและอดีตหัวหนา
พรรคชาติพัฒนา จะทําการศึกษาทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
เพราะหัวหนาพรรคการเมืองทั้ง 4 คนมาจากภูมิภาคที่ตาง 
กัน และทําการศึกษาที่กรุงเทพมหานครโดยไมรวมวาอยูใน
ภูมิภาคใด เพราะเปนเมืองหลวงของประเทศและเปนสนาม
เลือกตั้งที่ขึ้นลงตามกระแส (มติชนรายวัน, 15 กรกฎาคม 
2546) และทําการศึกษาภูมิหลังของหัวหนาพรรคการเมือง
เพราะหัวหนาพรรคการเมืองแตละทานมีภาพลักษณเปน  
ของตนเอง โดยมาจากครอบครัว การทํางาน ประสบการณ
ชีวิตที่แตกตางกันออกไป (ยศ  สันตสมบัติ, 2533) การศึกษา 
วิจัยครั้งนี้จึงตองการศึกษาภาพลักษณหัวหนาพรรคการเมือง
เปนรายบุคคลเพื่อที่จะเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน โดย  
ศึกษาจากภูมิหลังในดานตางๆ เพราะการศึกษาการเมืองไทย
มักละเลยหรือมองขามความสัมพันธระหวางประสบการณ
ชีวิตของผูนํา ปรัชญาและแนวความคิดทางการเมือง อาชีพ
และความสําเร็จในชีวิตกับการไตเตาขึ้นสูตําแหนงและ  
ความเปนผูนําทางการเมือง ตลอดจนความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวที่เกิดขึ้น (ยศ  สันตสมบัติ, 2533) การศึกษาภูมิ



การเมืองของคนเรา 

หลังจะศึกษาทางดานการศึกษาของผูนํา ประสบการณการ
ทํางาน ตลอดจนประสบการณทางดานตางประเทศ อาทิ 
รางวัลที่ไดรับ และการศึกษาจากตางประเทศ เพราะปจจุบัน
ประเทศไทยมีการติดตอกับตางประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นหัวหนาพรรคการเมืองจึงควรที่
จะมีประสบการณทางดานนี้เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับ
ตนเองมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภูมิหลังของหัวหนาพรรค
ประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคไทยรักไทย 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณของหัวหนาพรรค
การเมืองจากการรับรูความนาเชื่อถือของประชาชนที่มีตอ
หัวหนาพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทย
และอดีตหัวหนาพรรคชาติพัฒนา  
 
คําถามวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 
คําถามวิจัย 

ภูมิหลังในเรื่องการศึกษา ประสบการณการทํางาน
และประสบการณทางดานตางประเทศของหัวหนาพรรค
ประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคไทยรักไทยมีความ
แตกตางกันอยางไร 
 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1: ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตาง 
กันมีการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับหัวหนา
พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย อดีตหัวหนาพรรคชาติ 
พัฒนา และพรรคไทยรักไทยแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2: ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตก 
ตางกันมีการรับรูความนาเชื่อถือในดานคุณสมบัติตอหัว 
หนาพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย อดีตหัวหนาพรรค 
ชาติพัฒนา และพรรคไทยรักไทยแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3: ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตก 
ตางกันมีการรับรูความนาเชื่อถือในดานความอบอุนใจตอ
หัวหนาพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย อดีตหัวหนา
พรรคชาติพัฒนา และพรรคไทยรักไทยแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 4: ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตก 
ตางกันมีการรับรูความนาเชื่อถือในดานความเปนพลวัตร

ตอหัวหนาพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย อดีตหัวหนา
พรรคชาติพัฒนา และพรรคไทยรักไทยแตกตางกัน 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ 

ภาพลักษณ (Image) เปนภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ และ
เปลี่ยนแปลงไดยากเพราะภาพลักษณเกิดจากการรับรู ซึ่ง
ถือเปนโครงสรางสําคัญทางความคิดอันจะนําไปสูการเกิด
ความรู ความเขาใจ ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ และพฤติ-
กรรมของบุคคล การรับรูขอมูลขาวสารหรือขอเท็จจริงที่จะ
ทําใหเกิดภาพลักษณสามารถรับไดจากประสบการณทาง 
ตรงและประสบการณทางออมโดยอาศัยการตีความหมาย 
ภาพลักษณยังเปนคุณคาเพิ่ม (Value Added) ขององคกร 
สถาบัน และบุคคล ซึ่งเปนผลประโยชนเชิงจิตวิทยา (Psy-
chological Benefit) (เสรี วงษมณฑา, 2540) กลาวคือ ทําให
องคกร สถาบันและบุคคลมีคุณคาสูงกวาคุณคาทางกาย-
ภาพ ในกรณีนี้หัวหนาพรรคการเมืองตางๆ อาจจะมีโครง 
สรางการบริหารพรรคและนโยบายพรรคที่คลายกัน แตจะ
ตางกันดวยภาพลักษณของหัวหนาพรรคแตละพรรค ซึ่ง
ประชาชนมองวาภาพลักษณของนักการเมืองมีความสําคัญ
กวานโยบายของพรรคที่ใชหาเสียงและมีผลตอการตัด   
สินใจลงคะแนนเสียงและภาพลักษณของนักการเมืองอีก
ดวย (จุฑาทิพย  ชยางกูร, 2545) ดังนั้น ภาพลักษณของ
หัวหนาพรรคการเมืองจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอพรรค
การเมืองของตน เนื่องจากภาพลักษณสามารถกอใหเกิด
อคติ (Bias) ในการพิจารณาพฤติกรรมตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
กลาวคือ ถาหัวหนาพรรคมีภาพลักษณที่ดี ประชาชนจะ
เกิดความประทับใจและเชื่อถือพรรคการเมืองนั้นๆ ซึ่งจะ
ทําใหไดรับความรวมมือและความสนับสนุนจากประชาชน
ในการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง 

ภาพลักษณทางการเมือง  
ในสมองที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทาง 
และภาพลักษณของหัวหนาพรรคการเมือง คือ ภาพที่เกิดขึ้น
ในใจของประชาชน (Mental Picture) โดยเกิดจากการรับรู 
(Perception) ซึ่งไมใชขอเท็จจริง (Factual) กับการประเมิน
สวนตัว (Personal Judgement) ของแตละบุคคล ภาพ-     
ลักษณในทางการเมืองจึงมักจะเนนภาพที่ปรากฏตอสายตา 
(Appearance) ผานทางสื่อมวลชนและเมื่อภาพลักษณ 
 

 (Political Image) จึงเปนภาพ 



ทางการเมืองของหัวหนาพรรคเกิดขึ้นมาแลวยอมมีแนวโนม
ไปเปนภาพในใจและกําหนดพฤติกรรมของประชาชนใน 
ทางการเมือง อีกทั้งสื่อมวลชนยังทําหนาที่ในการสรางสถาน 
ภาพใหแกหัวหนาพรรคการเมือง โดยการสรางภาพลักษณ 
(Image Making) ขาวสารทางการเมืองที่สื่อมวลชนถายทอด
ออกมาใหประชาชนไดรับรู ถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิด 
เห็นกันจะเปนการรับรองสถานภาพ (Status Conferral) ให
เดนชัดขึ้นทั้งในดานบวกและดานลบที่จะสนองตอพฤติ-
กรรม ทําใหประชาชนมีความรูสึกนิยมชมชอบและจดจําได
หรืออาจเปนตัวขยายหรือสรางสถานการณ (Psudo-Events) 
ขึ้น เชน สื่อประเภทโทรทัศนหรือหนังสือพิมพอาจจะ
นําเสนอภาพหรือคําสัมภาษณของนักการเมืองบางคน ใน
กริยาอาการที่ไมนาดูทําใหผูชมหรือผูอานมีทัศนคติหรือ
ความรูสึกที่ไมดีตอนักการเมืองผูนั้น เปนตน ซึ่งการเกิด
ภาพลักษณของหัวหนาพรรคการเมืองจะมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนแรกของการเกิดภาพลักษณของหัวหนาพรรค
การเมือง คือ การรับรูเหตุการณและสิ่งแวดลอมของหัวหนา
พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทยและ
อดีตหัวหนาพรรคชาติพัฒนา (Events and Environment)  
ซึ่งจะมีเหตุการณทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้สภาพแวดลอมที่อยูกับเหตุการณและอยู
โดยรอบผูรับสารจะมีอิทธิพลกําหนดคุณคาทั้งกอนและ
หลังการรับรูเหตุการณของผูรับสาร ตลอดจนมีอิทธิพลตอ
ระยะเวลาของความจําในเหตุการณนั้นๆ ดวย เชน การที่
หัวหนาพรรคไทยรักไทยปรับพรรคชาติพัฒนาออกจากการ
รวมรัฐบาลเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 ทําใหประชาชน
รับรูไดวา พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดใชอํานาจ
อยางเต็มที่และเด็ดขาด 

ขั้นตอนที่สองของการเกิดภาพลักษณของหัวหนา
พรรคการเมือง คือ ชองทางการสื่อสาร (Communication 
Channel) ซึ่งเปนชองทางที่นําเหตุการณหรือขอมูลไปสูผูรับ
สารในลักษณะของการไดยิน ไดเห็น หรือไดสัมผัส ซึ่งแต
ละชองทางจะมีประสิทธิภาพดานการสรางการรับรูแตกตาง
กัน และชองทางการสื่อสารจะทําใหผูรับสารรับรูเหตุการณ
ที่เกี่ยวกับหัวหนาพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรค
ไทยรักไทย และอดีตหัวหนาพรรคชาติพัฒนา ซึ่งประสิทธิ-
ผลของชองทางการสื่อสารจะขึ้นอยูกับขาวสารที่ผูรับสาร
ไดรับจากสื่อตางๆ โดยสื่อมวลชนจะมีบทบาทตอการเกิด
ภาพลักษณของหัวหนาพรรค เพราะจะทําหนาที่เสนอขาว 

สารที่ ชักจูงใจดวยการกําหนดเรื่องพิจารณา (Agenda-
Setting) กลาวคือ สื่อมวลชนจะย้ําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
หัวหนาพรรคการเมืองในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ทําให
ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับภาพลักษณตอหัวหนาพรรค
การเมือง เชน สื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพมีบทบาท
ในการสรางความโนมเอียงในความรูสึกนึกคิดของผูอาน 
สามารถยั่วยุและชักนําใหผูอานไดครุนคิดถึงสิ่งที่หนังสือ 
พิมพเห็นวาสําคัญไดดวยการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบ
ตางๆ (พรภิรมย  เอี่ยมธรรม, 2520 อางในญาณี  สุทิน-
เผือก) ดังเชน หนังสือพิมพมติชน ไทยรัฐ และเดลินิวส มี
การนําเสนอภาพลักษณของ พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ ใน
เรื่องการเมืองการปกครองไปในทางลบมากกวาทางบวก 
(เกศรา  เกิดศุข, 2541) ซึ่งอาจจะทําใหประชาชนมีทัศนคติ
ที่ไมดีตอพล.อ. ชวลิต ณ ขณะนั้นได 

ขั้นตอนที่สามของการเกิดภาพลักษณหัวหนาพรรค
การเมือง คือ องคประกอบเฉพาะบุคคล (Personal Element) 
คือ ลักษณะทางประชากร (Demographics) อุปนิสัย (Habits) 
บุคลิกภาพ (Personality) การเปดรับขอมูลขาวสารทางการ 
เมือง ทักษะดานการสื่อสารของประชาชนตอหัวหนาพรรค
การเมือง ความรูและทัศนคติตอหัวหนาพรรคการเมือง 
คานิยม ตลอดจนความคิดเห็นทางการเมืองหรือการมีสวน
รวมกับกิจกรรมทางการเมืองเปนตน องคประกอบเหลานี้  
จะเปนปจจัยกําหนดการรับรูของประชาชนตอขาวสารหรือ
ขอมูลที่ไดรับจากหัวหนาพรรค สื่อมวลชน ตลอดจนสื่อ   
อื่นๆ เชน ประชาชนภาคใตมีคานิยมที่ดีตอพรรคประชา-
ธิปตยมากที่สุด เห็นไดจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรพรรคประชาธิปตยจะไดคะแนนเสียงจากภาคใตเปน
สวนใหญหรือกลาวไดวาทุกจังหวัดในภาคใตจะมีสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรจากพรรคประชาธิปตย ดังนั้น ประชาชน
ภาคใตจะรับรูขอมูลขาวสารของพรรคประชาธิปตยและ
อาจจะเลือกรับรูขอมูลขาวสารจากพรรคการเมืองอื่นๆ  

ขั้นตอนสุดทายของการเกิดภาพลักษณหัวหนาพรรค
การเมือง คือ การรับรูและความประทับใจ (Perception and 
Impression) ภาพลักษณของหัวหนาพรรคการเมืองจะ
ไมไดเกิดขึ้นทันทีหลังจากเหตุการณหรือขอมูลถูกสงผาน
มากับชองทางการสื่อสาร เพราะองคประกอบเฉพาะบุคคล
จะเปนปจจัยพิจารณาเหตุการณนั้นกอน โดยการรับรู 
(Perception) จะแปลงเหตุการณนั้นใหเปนไปตามความคิด
ของบุคคลซึ่งอาจจะมีความลําเอียงเกิดขึ้นได สวนความ



ประทับใจ (Impression) หมายถึง ความประทับใจของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีตอหัวหนาพรรคการเมือง ซึ่งความ
ประทับใจจะมีรากฐานมาจากผลกระทบระหวางบุคคลกับ
สิ่งนั้นๆ ดังนั้น ความประทับใจจึงมีความสําคัญในการรับรู
โดยจะเกี่ยวพันกับคุณภาพและปริมาณของความทรงจํา
หากบุคคลจดจําเหตุการณไดมากและนานจะเกิดเปนความ
ประทับใจสูงและสรางเปนภาพลักษณขึ้นไดโดยภาพ 
ลักษณดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไดชา เพราะภาพลักษณจะ
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความประทับใจอยางแทจริง (True ซึ่ง
ในการสรางการรับรูและความประทับใจของหัวหนาพรรค
ประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทยและอดีต
หัวหนาพรรคชาติพัฒนา สื่อมวลชนจะนําเสนอขอมูลที่
เหมาะสมกับบทบาทหนาที่ทางการเมือง กลาวคือ นําเสนอ
ขอมูลที่เปนการทํางานของรัฐบาล เชน การทํางานตาม
นโยบายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในเรื่องโครงการบาน
เอื้ออาทร คอมพิวเตอรเอื้ออาทร เปนตน และนําเสนอ
ขอมูลที่เปนการทํางานของฝายคาน เชน การยื่นญัตติขอ
อภิปรายไมไววางใจ เปนตน การสรางการรับรูและความ
ประทับใจตามบทบาทของหัวหนาพรรคผานทางสื่อมวล- 
ชนหรือสื่ออื่นๆ จะสามารถสรางสรรคประสบการณหรือ
ภาพลักษณที่ดีของหัวหนาพรรคกับประชาชนได 

นอกจากนี้ สังคมจะกําหนดสถานภาพ บทบาทให   
แตละบุคคลตั้งแตเด็กจนกระทั่งเปนผูใหญจากนั้นก็เกิด
การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางเสริมวุฒิภาวะควบคูกันไป 
ดังนั้น สถานภาพ บทบาท บุคลิกภาพของหัวหนาพรรค
ประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทย และอดีต
หัวหนาพรรคชาติพัฒนา จึงเริ่มจากสถานภาพที่ไดมาตั้งแต
กําเนิดจนถึงสถานภาพที่ไดมาภายหลัง คือ การเปนหัวหนา
พรรคการเมือง สวนบุคลิกภาพจะพัฒนาจากประสบการณ
การทํางานของหัวหนาพรรค การสนับสนุนบุคลิกภาพ  
นั้นๆ จากคนอื่นเรียกวาเปน ภาพเหมารวม (Stereotypes) 
เชน การเปนนักธุรกิจจะตองมีความคลองตัว การเปนนัก
กฎหมายจะตองมีความไหลลื่นในการพูด เปนตน (นพมาศ  
ธีรเวคิน, 2540) ประสบการณการศึกษายังเปนการเพิ่ม
สถานภาพใหกับหัวหนาพรรคการเมือง ดังที่ หัวหนาพรรค
ไทยรักไทยจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจึงไดมีสถาน- 
ภาพเปนดร.ทักษิณ ชินวัตร และการศึกษายังชวยกลอม
เกลาบุคลิกภาพใหกับหัวหนาพรรคไดอีกดวยเพราะ 
 

จากงานวิจัยของพัฒนา  รุงเริงสุข เรื่อง “บุคลิกภาพทาง 
การเมืองอํานาจนิยมของตํารวจ” (2535) พบวา ขาราชการ
ตํารวจไดรับการกลอมเกลาจากระดับการศึกษาเพื่อบุคลิก-
ภาพทางการเมือง อีกทั้งประสบการณทางดานตางประเทศ 
จะเปนปจจัยสนับสนุนสถานภาพ บทบาทใหกับหัวหนา
พรรคการเมือง 
 
แนวความคิดเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของแหลงสาร 

การศึกษาเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของแหลงสาร คือ 
การศึกษาถึงปจจัยและองคประกอบตางๆ ที่มีอิทธิพลตอ
การรับรูของผูรับสารเกี่ยวกับภาพลักษณของผูสงสาร โดย
ปจจัยที่สรางความนาเชื่อถือใหกับหัวหนาพรรคประชา-     
ธิปตย พรรคชาติไทย พรรคชาติพัฒนา และพรรคไทยรัก
ไทย ที่ประกอบดวย 

ปจจัยทางดานคุณสมบัติของหัวหนาพรรคการเมือง 
(Qualification Factor) คือ สิ่งที่แสดงถึงคุณภาพของหัวหนา
พรรค ประกอบดวย ความรู (Intelligence) ความสามารถ 
(Capability) ความชํานาญ (Skills) และประสบการณ 
(Experience) เชน เปนหัวหนาพรรคการเมืองที่มีความ 
สามารถบริหารพรรคไดโดยไมทําใหเกิดปญหาภายใน
พรรค หรือแกไขปญหาของประเทศได เปนตน 

ปจจัยที่สรางความอบอุนใจ (Safety Factor) หมายถึง 
คุณลักษณะของหัวหนาพรรคการเมืองที่จะชวยสราง
ความรูสึกที่ดีตอประชาชน ไดแก ความใจดี (Kind) สุภาพ 
(Gentle) ไมเห็นแกตัว (Unselfish) ยุติธรรม (Just) มีศีลธรรม 
(Ethical) อดทน (Patient) เปนตน เชน เปนหัวหนาพรรค      
ที่มีศีลธรรมทางการเมืองหรือเปนหัวหนาพรรคการเมือง     
ที่ไมเห็นแกประโยชนสวนตัวแตเห็นแกประโยชนสวนรวม 
และเปนหัวหนาพรรคที่มีความอดทนตอเหตุการณตางๆ     
ที่เกิดขึ้นทั้งตอตนเองและสมาชิกพรรค เปนตน 

ปจจัยทางดานพลวัตรของผูสงสาร (Dynamism factor) 
หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความคลองแคลว ความไมเฉื่อยชา 
ของหัวหนาพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคชาติ-
พัฒนาและพรรคไทยรักไทย ซึ่งไดแก ความตรงไปตรงมา 
(Frank) ความกลา (Brave) กระตือรือรน (Active) รวดเร็ว 
(Fast) รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathic) มุทะลุ (Aggres-
sive) และการเปนฝายรุก (Offensive) เชน เปนหัวหนาพรรค
การเมืองที่ เขาใจลูกพรรค เปนหัวหนาพรรคการเมืองที่ 
 



บริหารพรรคหรืองานทางการเมืองอยางตรงไปตรงมา และ
เปนหัวหนาพรรคการเมืองที่แกปญหาภายในพรรคหรืองาน
ทางการเมืองไดอยางรวดเร็ว เปนตน 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับและการรับรู 

การเปดรับขาวสารเปนการรับรูการสื่อสารตามความ
คิดเห็นและความสนใจของคนเราและหลีกเลี่ยงไมสื่อสาร
ในสิ่งที่ไมสอดคลองกับความคิดเห็นและความสนใจของ
ตน การเปดรับขาวสารจึงเปนพฤติกรรมการเปดรับและ
เลือกเปดรับสื่อที่มีลักษณะแตกตางกันในแตละบุคคล ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะของผูรับสาร เชน เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และภูมิลําเนา เปนตน แตอยางไรก็ตามทุกธรรมชาติ
ในการเลือกเปดรับขาวสารตลอดเวลา โดยการเลือกเปดรับ
สารมีอิทธิพลมาจากภูมิหลังของแตละบุคคล ซึ่งจะสงผล
ไปถึงความคิดเห็นตอขาวสารที่ตนเปดรับ อาทิ การศึกษา
และสภาพแวดลอมหรือสังคมที่ตนอยูอาศัย ทําใหมีความ
แตกตางในพฤติกรรมการเลือกรับสื่อและเนื้อหาขาวสาร 
การรับรูจึงถือเปนกระบวนการหนึ่งที่เกี่ยวของกับการเปด 
รับและแปลความหมายของขาวสารโดยมีขั้นตอนที่สําคัญ 
3 ขั้นตอน ไดแก 

1. การเลือกสรรการรับรู (Selection) มนุษยไมสามารถ
รับรูทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวไดในเวลาเดียวกันไมวาจะเปน
การรับภาพ การไดยินเสียง การไดกลิ่น หรือการไดสัมผัส 
เปนตน มนุษยจะตองเลือกรับรูและเลือกแปลความหมาย
เฉพาะสิ่งที่ตนเองสนใจ ขอมูลขาวสารของหัวหนาพรรค
การเมืองที่สื่อมวลชนนําเสนอหรือจากการเผยแพรจากสื่อ
อื่นๆ นั้นมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นประชาชนแตละคนก็จะ
เลือกรับรูและแปลความหมายเฉพาะขาวสารที่สอดคลอง  
กับความสนใจหรือความตองการของตนเอง เชน ประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมาที่ ช่ืนชอบอดีตหัวหนาพรรคชาติ 
พัฒนาก็จะเปดรับขาวสารหรือสนใจติดตามผลงานหรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นกับอดีตหัวหนาพรรค เปนตน 

2. การจัดระเบียบการรับรู (Organization) มนุษยจะมี
ความสามารถในการจัดระเบียบ การรับรูใหเปนหมวดหมู
และการรับรูในลักษณะภาพรวม กลาวคือ เมื่อบุคคลไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับหัวหนาพรรคการเมือง บุคคลจะมีการแยก
ขาวสารเปนหมวดหมู เชน เรื่องการศึกษาของหัวหนา
พรรค ประสบการณของหัวหนาพรรค ประสบการณทาง 
ดานตางประเทศของหัวหนาพรรคและผลงานของหัวหนา

พรรค เปนตน ซึ่งการจัดหมวดหมูขอมูลขาวสารดังกลาวมี
ความสัมพันธตอการใหคุณคาหรือการแปลความหมาย
ขอมูลขาวสารที่ไดรับ 

3. การแปลความหมายของการรับรู (Interpretation) 
มนุษยจะแปลความหมายโดยอาศัยประสบการณในอดีต 
ความสนใจของตน ขอมูลขาวสารที่ตนไดรับ กลาวคือ เมื่อ
ประชาชนจัดหมวดหมูขาวสารดังกลาวขางตนแลว ประชาชน
จะมีการแปลความหมายหรือใหคุณคาขาวสารนั้น เชน ชาว
สุพรรณบุรีใหความสําคัญหรือช่ืนชอบนายบรรหาร  ศิลป
อาชา หัวหนาพรรคชาติไทย เมื่อเกิดปญหาภายในพรรค   
เชน เมื่อมีขาวสมาชิกพรรคชาติไทยจํานวนมากจะยาย  
พรรคแตชาวสุพรรณบุรีก็มิไดลดความสําคัญหรือความ    
ช่ืนชอบตอหัวหนาพรรคชาติไทย เปนตน 
 
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

ทัศนคติ  คือ  ความโนมเอียงในการประเมินวัตถุ 
แนวคิด บุคคล สถาบัน ฯลฯ ซึ่งเกิดจากการเรียนรูหรือ
ประสบการณของแตละคน และทัศนคติเกี่ยวของกับสภาพ
ทางจิตใจที่มีตอการคิดและการกระทําของบุคคลเปนอัน
มาก แตทั้งนี้ทัศนคติก็อาจเปลี่ยนแปลงไดอันเนื่องมาจาก
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมตางๆ โดยทั่วไปทัศนคติ (Attitude) 
และความคิดเห็น (Opinion) มักจะมีความสอดคลองกัน กลาว 
คือ เมื่อบุคคลแสดงความคิดเห็นออกมาก็หมายความ         
วาบุคคลนั้นมีทัศนคติตอเรื่องนั้นเปนเชนนั้น เชน คนที่
แสดงความคิดเห็นวาหัวหนาพรรคไทยรักไทยเปนนักธุรกิจ
มากอนนั้นเปนสิ่งดี เพราะจะไดนําประสบการณดานการ
บริหารธุรกิจมาใชในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะการ
แกปญหาเศรษฐกิจ ดังนั้นบุคคลนั้นจะมีทัศนคติที่ดีและ
อาจจะสนับสนุนการทํางานของหัวหนาพรรคไทยรักไทย 
ในขณะที่บางคนอาจแสดงความคิดเห็นวาพื้นฐานการเปน
นักธุรกิจของหัวหนาพรรคไทยรักไทยอาจทําใหเขามาใช
โอกาสทางการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหกับธุรกิจ
ของตนเองบุคคลนั้นจึงมีทัศนคติที่ไมดีและอาจจะไม
สนับสนุนการทํางานของหัวหนาพรรคไทยรักไทย ซึ่ง
ทัศนคติดังกลาวเปนสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมของ
บุคคลหรืออาจกลาวไดวาพฤติกรรมสวนใหญของบุคคล 
จะถูกควบคุมดวยทัศนคติ ทัศนคติจึงสามารถแบงออกได
ตามลักษณะการแสดงออกหรือพฤติกรรมของบุคคลเปน    
3 ลักษณะ ดังนี้คือ 



1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) เปนการแสดง
ปฏิกิริยาหรือการตอบสนอง ในดานดีตอบุคคล องคกร หรือ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งและนับเปนพื้นฐานที่ดีในการยอมรับความ
คิดเห็นหรือขอมูลใหม เชน ประชาชนภาคใตจะลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคประชา-
ธิปตยทุกครั้งในการเลือกตั้ง ประชาชนภาคใตจึงมีทัศนคติ
ในทางบวกกับพรรคประชาธิปตย 

2. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) เปนการแสดง
ปฏิกิริยาหรือการตอบสนองในทางลบตอบุคคล องคกร หรือ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งและจะกอใหเกิดอคติขึ้นในใจของบุคคล 
เชน บุคคลที่แสดงความคิดเห็นวานายบรรหาร  ศิลปอาชา 
หัวหนาพรรคชาติไทยไมไดจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ดวยตนเองแสดงวาบุคคลนั้นมีทัศนคติทางลบ ตอหัวหนา
พรรคชาติไทย 

3. ทัศนคตินิ่งเฉย (Passive Attitude) เปนทัศนคติที่
บุคคลไมมีความคิดเห็นตอบุคคล องคกรหรือเรื่องใด      
เรื่องหนึ่ง สวนใหญมักมีสาเหตุมาจากความหางไกลจาก           
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือขาดขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นๆ เชน บุคคลที่มีความรูสึกเฉยๆ ตอผลการเลือกตั้ง
หัวหนาพรรคประชาธิปตยเพราะคิดวานโยบายพรรคยัง     
คงเหมือนเดิม ขอเพียงมีความตั้งใจในการทํางานเทานั้น  
เปนตน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิเคราะหภูมิหลังของหัวหนาพรรคการเมืองศึกษา

จากเวบไซตพรรคการเมืองและหนังสือชีวประวัติของ
หัวหนาพรรคแตละทาน ไดแก หนังสือชีวประวัติและทัศนะ
นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของไทย, 
หนังสือประวัตินายกรัฐมนตรีไทย หนังสือทักษิณ  ชินวัตร 
ตาดูดาว เทาติดดิน, www.democrat.or.th และ www.thai-
rakthai.or.th สวนการวิจัยเชิงสํารวจทําการศึกษาประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดสุราษฎรธานี  จังหวัด
สุพรรณบุรี  จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดละ 240 คน โดยทําการสุมเลือกตัวอยาง และทําการ
วิเคราะหหาคาความแปรปรวนแฟคเตอรแบบพหุคูณ (Multi-
variate Factorial Analysis of Variance) เพื่อทดสอบความ
แตกตางระหวางลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและภูมิลําเนาในประเด็น 
การเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนและการรับรูความ

นาเชื่อถือในดานคุณสมบัติ ความอบอุนใจและความเปน
พลวัตรเกี่ยวกับหัวหนาพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย 
พรรคไทยรักไทย และอดีตหัวหนาพรรคชาติพัฒนา 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยจากภูมิหลังของหัวหนาพรรคประชา-

ธิปตย พบวา หัวหนาพรรคประชาธิปตยมีความรูความ 
สามารถในเรื่องกฎหมาย เพราะศึกษาทางดานนิติศาสตร   
อีกทั้งประสบการณการทํางานไดทํางานเกี่ยวกับการใช
กฎหมายแตการเปนนักการเมืองที่เปนระยะเวลานานของ 
นายบัญญัติกลับพบความแตกตางในผลการวิจัยการรับรู
ความนาเชื่อถือของประชาชนที่มีตอนายบัญญัติ กลาวคือ 
กลุมตัวอยางจังหวัดสุราษฎรธานีมีการรับรูความนาเชื่อถือ
ทั้งดานคุณสมบัติ ความอบอุนใจและความเปนพลวัตรตอ
นายบัญญัติในระดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่สูง แต
อยางไรก็ตามก็ยังพบขอขัดแยงในกลุมตัวอยางจังหวัด         
สุราษฎรธานี กลาวคือ กลุมตัวอยางมีการรับรูความนาเชื่อถือ
ทั้ง 3 ดานในระดับที่สูงแตมีภาพลักษณตอนายบัญญัติไป  
ในลักษณะที่เปนกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะประสบการณงาน
ทางการเมืองที่ยาวนานและการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดสุราษฎรธานีต้ังแตเริ่มทํางานทางการเมืองของนาย
บัญญัติทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรูความนาเชื่อถือในระดับ
ที่สูง  ในสวนของภาพลักษณที่เปนกลางนั้นอาจเปนเพราะ
กลุมตัวอยางไดมีการเปรียบเทียบระหวางนายบัญญัติกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคประชาธิปตยดวยกัน 
ทางดานภูมิหลังของนายบรรหาร  ศิลปอาชา หัวหนาพรรค 
ชาติไทย พบวา เปนผูที่มีความรูความสามารถทางดาน
กฎหมายและประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ อีกทั้ง
ทํางานทางการเมืองมาเปนระยะเวลานานและมีประสบการณ
ทางตางประเทศที่ เดนชัดสอดคลองกับผลการวิจัยการ     
รับรูความนาเชื่อถือทั้งทางดานคุณสมบัติ ความอบอุนใจ  
และความเปนพลวัตรของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีที่มี
ตอนายบรรหาร  ศิลปอาชานั้น กลาวคือ กลุมตัวอยางจังหวัด
สุพรรณบุรีมีการรับรูความนาเชื่อถือทั้งในดานคุณสมบัติ 
ความอบอุนใจและความเปนพลวัตรในระดับที่สูงตอนาย
บรรหาร ทั้งนี้เปนเพราะนายบรรหารเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีมาตั้งแตเริ่มทํางานทางการเมือง  
จึงทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรูการทํางานของนายบรรหาร 
ซึ่งประสบการณการรับรูทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรูความ



นาเชื่อถือที่ดีและกลายเปนภาพลักษณที่เปนทางบวกตอ
นายบรรหารอีกดวย สวนภูมิหลังของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร 
หัวหนาพรรคไทยรักไทย พบวา จบการศึกษาในสาขาที่ไม
สอดคลองกับการเปนนักการเมืองแตประสบความสําเร็จ
ในการเปนนักธุรกิจ รวมถึงมีประสบการณทางดานตาง 
ประเทศที่หลากหลายและเมื่อกาวเขามาทํางานทางการเมือง 
ก็ไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีดวยเวลาที่ไมนาน จึงเปน
ผูหนึ่งที่มีความนาเชื่อถือทางการเมืองในระดับสูง สอด 
คลองกับผลการวิจัยการรับรูความนาเชื่อถือทางการเมือง
ของประชาชนที่มีตอพ.ต.ท.ทักษิณ กลาวคือ การรับรูความ
นาเชื่อถือทั้งดานคุณสมบัติ ความอบอุนใจและความเปน
พลวัตรตอหัวหนาพรรคไทยรักไทยของกลุมตัวอยางใน 
แตละจังหวัดนั้นมีการรับรูความนาเชื่อถือในระดับที่สูง 
กลาวคือ กลุมตัวอยางจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดเชียง 
ใหมมีการรับรูความนาเชื่อถือทั้ง 3 ดานในระดับที่สูงและ
ทําใหภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษิณเปนไปในดานบวก แต
ก็ขัดแยงกับกลุมตัวอยางจังหวัดสุราษฎรธานีที่มีการรับรู
ความนาเชื่อถือทั้ง 3 ดานในระดับที่สูงแตมีภาพลักษณที่
เปนกลางตอพ.ต.ท.ทักษิณ และการรับรูความนาเชื่อถือใน
ดานคุณสมบัติ ความอบอุนใจและความเปนพลวัตรที่กลุม
ตัวอยางมีตออดีตหัวหนาพรรคชาติพัฒนา ไมพบความ
แตกตางกัน กลาวคือ กลุมตัวอยางทุกจังหวัดมีการรับรู
ความนาเชื่อถือทั้งในดานคุณสมบัติ ความอบอุนใจและ
ความเปนพลวัตรตอนายสุวัจนในระดับที่เฉยๆ อาจเปน
เพราะกระบวนการรับรูขอมูลขาวสารของกลุมตัวอยางมี
ความคลายคลึงกัน รวมถึงประสบการณของแตละบุคคลที่มี
ตอการแปลความหมายขอมูลขาวสารอดีตหัวหนาพรรค  
ชาติพัฒนาที่คลายกัน ทั้งนี้ขอมูลขาวสารที่กลุมตัวอยาง
ไดรับนั้นอาจจะเปนขอมูลในเรื่องเดียวกัน เชน  นายสุวัจน
นําพรรคชาติพัฒนาไปอยูฝายรัฐบาลบาง ออกมาเปนฝายคาน
บาง รวมถึงการยุบพรรคชาติพัฒนารวมกับพรรคไทยรักไทย 
ซึ่งการไมมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนของพรรคชาติพัฒนา
จึงอาจจะทําใหกลุมตัวอยางมีการแปลความหมายขอมูล
ขาวสารที่สงผลถึงการรับรูความนาเชื่อถือที่ไมสูงนักตอนาย
สุวัจน จากการรับรูความนาเชื่อถือที่อยู ในระดับเฉยๆ นั้น 
ทําใหภาพลักษณของนายสุวัจนอยูในภาพลักษณที่เปนกลาง
อีกดวย 
 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดการเกิดภาพ 

ลักษณที่กลาววา ภาพลักษณของหัวหนาพรรคการเมืองเกิด
จากขอเท็จจริงหรือขาวสารจากสื่อมวลชนและการพิจารณา
ขาวสารของแตละบุคคล กลาวคือ เมื่อประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสารจากสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อมวลชนประเภทวิทยุ
โทรทัศน เพราะสื่อประเภทนี้เปนสื่อที่ประชาชนสามารถ
เห็นภาพและฟงเสียงบรรยายได ทําใหเกิดการรับรูขอมูล
ขาวสารและเขาใจไดงาย อีกทั้งวิทยุโทรทัศนมีการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารที่รวดเร็วกวาสื่ออื่นๆ เมื่อประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนซึ่งเปนขอเท็จจริงหรือคานิยม
ทางการเมือง (Objective Fact) จะทําใหเกิดเปนความเขาใจ
และความรูสึกเกี่ยวกับหัวหนาพรรคการเมืองหรือเกิดเปน
การประเมินสวนตัว (Personal Judgement) ซึ่งเปนการใช
วิจารณญาณสวนตัวของแตละบุคคลในการตัดสินขอมูล
ขาวสารที่ไดรับ ทั้งนี้ถาประชาชนมีการเปดรับขอมูล
ขาวสารในระดับความถี่และปริมาณที่สูงนั้นจะทําใหเกิด
ความเขาใจในทางใดทางหนึ่ง ดังเชน ในผลงานวิจัยที่พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในระดับสูงตอการเปดรับ
ขอมูลขาวสารหัวหนาพรรคไทยรักไทย ทั้งนี้ เปนเพราะ
หัวหนาพรรคไทยรักไทยเปนฝายรัฐบาลและควบคุมสื่อได 
สื่อมวลชนจึงมีการนําเสนอขาวสารที่เกี่ยวกับหัวหนาพรรค
ไทยรักไทยอยางสม่ําเสมอทั้งในเรื่องผลงาน นโยบายตางๆ 
รวมถึงบุคลิกลักษณะของ พ.ต.ท.ทักษิณ เชน เปนคนที่
เด็ดขาด เปนตน กลุมตัวอยางจึงมีความสนใจที่จะรับรูขอมูล
ขาวสารรวมถึงพฤติกรรมตางๆ ของพ.ต.ท.ทักษิณมากกวา
หัวหนาพรรคทานอื่นๆ ดังนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญจึงมี
การรับรูความนาเชื่อถือทั้งในดานคุณสมบัติ ความอบอุนใจ
และความเปนพลวัตรในระดับที่สูงตอหัวหนาพรรคไทยรัก
ไทย เมื่อกลุมตัวอยางมีการรับรูความนาเชื่อถือในระดับที่สูง
ก็จะทําใหภาพลักษณของหัวหนาพรรคไทยรักไทยเปนใน
เชิงบวกอีกดวย เชนเดียวกับผลการวิจัยที่พบวา กลุมตัวอยาง
ทุกจังหวัดมีการรับรูความนาเชื่อถือในดานคุณสมบัติ ความ
อบอุนใจและความเปนพลวัตรในระดับที่เปนกลางตออดีต
หัวหนาพรรคชาติพัฒนา ทําใหกลุมตัวอยางทุกจังหวัดมี
ภาพลักษณในเชิงที่เปนกลางตอนายสุวัจน  

 
 



ดังนั้น จากการวิจัยครั้งนี้จึงกลาวไดวา การที่ประชาชน
มีการรับรูความนาเชื่อถือตอหัวหนาพรรคการเมืองในระดับ
ตางๆ นั้นเปนเพราะการเปดรับและรับรูขอมูลขาวสารจาก
สื่อมวลชนที่เปนขอเท็จจริงและมาจากการประเมินสวนตัว
ของแตละบุคคล จากปจจัยทั้ง 2 อยางนี้ทําใหเกิดเปนความ
ประทับใจของบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลตอการเกิดภาพลักษณ
ของหัวหนาพรรคการเมืองทั้งในเชิงบวก เชิงลบและในเชิง
เปนกลางได 
 
ขอคิดเห็นสําหรับพรรคการเมือง 

1. จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีการเปดรับ
ขาวสารทางการเมืองจากสื่อประเภทวิทยุโทรทัศนมากที่สุด 
ดังนั้น วิทยุโทรทัศนจึงเปนสื่อที่พรรคการเมืองสามารถ
นําเสนอขอมูลขาวสารไดเปนอยางดี 

2. การเปดรับขอมูลขาวสารในปริมาณและความถี่ที่สูง
จะทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรูความนาเชื่อถือตอหัวหนา
พรรคการเมืองในระดับที่สูง ดังนั้น ในการหาเสียงเลือกตั้ง
พรรคการเมือง จึงควรที่จะใชสื่อมวลชนอยางสม่ําเสมอใน
การนําเสนอนโยบายพรรคของตนเพื่อใหประชาชนเกิดการ
รับรู และความเขาใจที่ถูกตอง 

3. จากผลการวิจัย พบวา การรับรูความนาเชื่อถือใน
ระดับสูงจะสงผลใหเกิดเปนภาพลักษณในเชิงบวก ดังนั้น 
นักการเมืองจึงควรที่จะมีลักษณะของความนาเชื่อถือทั้ง
ทางดานคุณสมบัติ ความอบอุนใจและความเปนพลวัตรใน
ระดับที่สูงเพื่อที่จะใหประชาชนเกิดภาพลักษณที่ดีตอไป 
 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาขาวสารทางการ 

เมืองจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ภาพลักษณหัวหนาพรรคการเมือง 

2. ความนาเชื่อถือของหัวหนาพรรคการเมืองมีความ 
สําคัญตอการเกิดภาพลักษณของหัวหนาพรรคการเมือง 
ดังนั้น จึงควรที่จะมีการศึกษาความนาเชื่อถือของพรรคการ 
เมืองเพื่อที่จะไดทราบวาพรรคการเมืองแตละพรรคใน
ประเทศไทยมีภาพลักษณอยางไรในความคิดเห็นของ
ประชาชน 

3. ควรมีการศึกษาตอยอดจากงานวิจัยครั้งนี้ในอนาคต 
เพราะปจจุบันพรรคการเมืองเกิดขึ้นมาใหมหลายพรรค 

ดังนั้น หัวหนาพรรคการเมืองก็มีเพิ่มขึ้นและหัวหนาพรรค
แตละทานตางก็มีภูมิหลังที่แตกตางกัน 

4. จากการวิจัยพบวาการเปดรับขอมูลขาวสารจาก
สื่อมวลชนในความถี่และปริมาณที่สูงนั้นเปนสิ่งสําคัญมาก
เพราะจะทําใหประชาชนเกิดความนาเชื่อถือที่สูงและยัง
สงผลใหเกิดภาพลักษณที่ดีอีกดวย 

5. จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ใหกับพรรคการเมืองตางๆ ที่จะนําไปใชในการหาเสียง
เลือกตั้งครั้งตอไป เพราะการวิจัยไดทําการศึกษาทุกภาคใน
ประเทศไทย 

6. องคกรตางๆ สามารถนําผลการวิจัยที่พบวาผูที่มี
การรับสื่อในปริมาณที่มากจะเกิดภาพลักษณที่ดี รวมถึงภูมิ
หลังที่เปนในดานบวกจะทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีดวย ซึ่ง
องคกรตางๆ สามารถนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทํา
ประชาสัมพันธได 
 

กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหทั้ง

กําลังกาย กําลังใจและกําลังทรัพยจากบิดา มารดา ซึ่งผูวิจัย
ระลึกถึงพระคุณของทานเปนอยางยิ่ง และขอกราบขอบ 
พระคุณรองศาสตราจารย ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน อาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดใหคําปรึกษาพรอมทั้งช้ีแนะ
แนวทางดานวิชาการตางๆ และกราบขอบพระคุณผูชวย
ศาสตราจารย ดร.พัชราภรณ  เอี่ยมสุทธา อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวมที่คอยตรวจทานงาน 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย  ดร .พีระ       
จิรโสภณ และผูชวยศาสตรจารย ดร.เกษมสันต  พิพัฒน-   
ศิริศักดิ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธที่กรุณาใหคําแนะนําใน
การทําวิจัยครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณเจาหนาที่บัณฑิต
วิทยาลัยที่ใหความชวยเหลือในดานตางๆ  

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ไดสละเวลา
ตอบแบบสอบถามดวยความเต็มใจ 

ขอขอบคุณพี่สาวและเพื่อนๆ ที่คอยชวยเหลือในเรื่อง
การเก็บและรวบรวมขอมูล 

และขอขอบคุณวิทยานิพนธฉบับนี้ที่สอนใหผู วิจัย
เขาใจความหมายที่กลาววา “ความพยายามอยูที่ไหน ความ 
สําเร็จอยูที่นั่น” 
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