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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา 1) กระบวนการสื่ อสาร 2) รู ปแบบการสื่ อสาร
3) กลยุทธ์การสื่ อสาร 4) ปั ญหาอุปสรรคในการสื่ อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตาบล การ
วิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก โดยเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
คือ นายกเทศบาลตาบล จังหวัดนครราชสี มา ใช้แบบสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข ้อมู ลด้วยวิธี การจาแนกประเภท ตี ความและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพรวม
บริ บทและทัศ นะของกลุ่ ม ตัวอย่า ง ผลการวิจยั พบว่า 1)
กระบวนการสื่ อสารทางการเมื อง
ประกอบด้วย (1) ภาพลักษณ์ของนายกเทศบาลตาบล มีคุณลักษณะสาคัญ 7 ด้านที่มีผลต่อการ
ได้รับเลื อกตั้งคือ คุ ณลักษณะด้านบุคลิ กภาพ คุ ณลักษณะด้านคุ ณธรรม คุ ณลักษณะด้านความเป็ น
ผูน้ า คุ ณลักษณะด้านมนุ ษยสัมพันธ์ คุ ณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถ คุ ณลักษณะด้านการ
สื่ อ สารและคุ ณ ลัก ษณะด้า นความเป็ นคนในพื้ น ที่ (2) วิ ธี ก ารก าหนดประเด็ น เนื้ อ หาสาร
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ที่มาของการกาหนดเนื้ อหาสาร พบว่า ส่ วนใหญ่มีที่มาจากความต้องการ
ของชุ มชน ประเด็ นเนื้ อหาสาร เน้นเกี่ ย วกับสวัสดิ ก ารและการส่ ง เสริ มอาชี พ เป็ นหลัก และการ
นาเสนอเนื้ อหาสาร โดยการใช้สโลแกนและเนื้ อหาสั้น ๆ (3) การเลือกใช้สื่อ ประกอบด้วยการใช้
สื่ อบุคคลเป็ นหลักร่ วมกับการใช้สื่อเฉพาะกิจประเภทต่าง ๆ (4) การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย ใช้ช่วง
วัยเป็ นเกณฑ์และใช้รูปแบบการสื่ อสารในแต่ละกลุ่มเป้ าหมายแตกต่างกัน และ (5) ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ 1)ความต้องการส่ วนบุคคลและการได้รับความสนับสนุ น
จากบุคคลอื่น 2) รู ปแบบการสื่ อสารทางการเมืองมี 4 รู ปแบบ คือ รู ปแบบการสื่ อสารทางเดียวโดย
การใช้สื่อเฉพาะกิจประเภทต่าง ๆ รู ปแบบการสื่ อสารสองทางโดยการลงพื้นที่หาเสี ยง รู ปแบบการ
สื่ อสารสองจังหวะโดยการใช้บุคคลใกล้ชิดร่ วมกับแกนนาหรื อหัวคะแนน และรู ปแบบการสื่ อสาร
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แบบรณรงค์โดยการสนับสนุนและเข้าร่ วมกิจกรรมของชุ มชน 3) กลยุทธ์การสื่ อสารทางการเมืองมี
2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การสื่ อสารที่ใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ตนเอง และกลยุทธ์การประเมินผลหาเสี ยง กลยุทธ์การสื่ อสารที่ใช้กบั กลุ่มทีมงาน ประกอบด้วย
กลยุทธ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยหรื อไม่เปิ ดเผยทีมงาน และกลยุทธ์การสร้างเงื่อนไขกับทีมงาน 4) ปั ญหา
อุปสรรคในการสื่ อสารทางการเมือง ได้แก่ การปล่อยข่าวลือ การโจมตี ใส่ ร้ายป้ ายสี และทาให้เกิ ด
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของประชาชนในชุ มชนที่มีต่อผูส้ มัครส่ งผลถึงคะแนนเสี ยงที่ได้รับ ซึ่ ง
นับว่าเป็ นปกติของการแข่งขันและการต่อสู ้ทางการเมืองในทุกระดับ
คาสาคัญ การสื่ อสารทางการเมือง กลยุทธ์การสื่ อสาร นายกเทศบาลตาบล

ภูมหิ ลัง
ในบริ บททางการเมือง การสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่นกั การเมืองนามาใช้ในกิ จกรรม
ทางการเมืองหลากหลายรู ปแบบ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ สร้ างความนิ ยม ความเชื่ อถื อ ความเชื่ อมัน่
ศรัทธา ตลอดจนเพื่อนาเสนอนโยบายทางการเมือง โดยมีเป้ าหมายให้ได้รับความยอมรับจากผูร้ ับ
สาร และการได้รับ เลื อ กตั้ง เข้า ไปดาเนิ น กิ จกรรมทางการเมื อง เนื่ องจากการสื่ อ สารมี อิท ธิ พ ล
ต่ อกระบวนการรั บ รู ้ การตัด สิ นใจ การชี้ นา และการสร้ า งกระแส ในเรื่ องต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อการ
เปลี่ ยนแปลงทัศนคติ ค่านิ ยม และพฤติ กรรมของผูร้ ั บ สาร ด้วยเหตุ น้ ี ความสัมพันธ์ ระหว่างการ
สื่ อสารกับกิ จกรรมทางการเมืองจึงเป็ นเรื่ องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก การสื่ อสารทางการเมือง (Political
Communication) เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นและอยูค่ วบคู่กบั การเมืองมาโดยตลอด โดยเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ
ในการพัฒนาการเมือง เนื่องจากมีความสาคัญต่อการดารงอยูข่ องระบบการเมืองการปกครองของแต่
ละสัง คม เป็ นตัว กลางในการสร้ างความเข้า ใจร่ วมกันระหว่างผูป้ กครองกับ ผูใ้ ต้ป กครอง และ
ระหว่า งผูป้ กครอง หรื อ ผูใ้ ต้ป กครองด้ว ยกัน เอง ซึ่ งในภาวะปั จ จุ บ ัน ที่ ร ะบบการเมื อ งมี ค วาม
สลับ ซับ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น มี อ งค์ก รทางการเมื อ งเกิ ด ขึ้ น มากมาย การสื่ อสารทางการเมื อ งจึ ง ทวี
ความสาคัญยิง่ ขึ้น ประกอบกับการพัฒนาด้านการสื่ อสารทาให้เกิดรู ปแบบการสื่ อสารที่หลากหลาย
และมีบทบาทสาคัญในสังคมมากยิง่ ขึ้น ทาให้นกั การเมืองหรื อองค์กรทางการเมืองต้องอาศัยรู ปแบบ
การสื่ อสารเหล่านั้นในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ให้กบั ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
โน้มน้าวใจให้ประชาชนสนับสนุ นนโยบายขององค์กรทางการเมืองหรื อสนับสนุ นตนเอง รวมทั้ง
เพื่อให้กระบวนการทางการเมืองเคลื่อนไหวและดารงอยูต่ ่อไป
กระบวนการสื่ อสารในการรณรงค์หาเสี ยงเลื อกตั้งได้ กล่าวคื อ ผูส้ ่ งสาร (Sender) ซึ่ งได้แก่
ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ส่ งสาร (Message) ซึ่ งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง นโยบายทางการเมือง และข่าวสาร
ทางการเมื องอื่นๆ โดยผ่านช่ องทางการสื่ อสารต่างๆ (Channels) ไปยังผูม้ ี สิทธิ ออกเสี ยงเลื อกตั้ง ซึ่ งมี
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ฐานะเป็ นผูร้ ับสาร (Receiver) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผล (Effect) ต่อความนิ ยมชมชอบและศรัทธาในตัวผูส้ มัคร
รั บเลื อกตั้ง และมี การตอบสนองกลับ (Feedback) โดยการลงคะแนนเสี ยงสนับสนุ นในการเลื อกตั้ง
ในทางทฤษฎี การสื่ อสาร เรี ยกกระบวนการสื่ อสารในลักษณะนี้ ว่า การสื่ อสารเพื่อชักชวน(Persuasive
Communication) นอกจากนั้นในกระบวนการสื่ อสาร สื่ อมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผูส้ ่ งสาร สาร
และผูร้ ับสาร เนื่ องจากสื่ อเป็ นพาหะหรื อตัวกลางนาสารหรื อข้อมูลข่าวสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร
ซึ่ งการเลื อกใช้สื่อต้องคานึ งถึ งวัตถุ ประสงค์ของการสื่ อสาร เนื้ อหาสาร ธรรมชาติ ของผูร้ ั บสาร และ
จังหวะเวลา เพราะการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม นอกจากจะทาให้การสื่ อสารไม่มีประสิ ทธิ ภาพแล้ว ยังเป็ น
การเสี ยเวลาและสิ้ นเปลืองมากด้วย การเลือกใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสาร
ด้วย เช่ น ในการหาเสี ยงเลื อกตั้งผูแ้ ทนราษฎรในจังหวัดที่ ห่างไกล ถ้าผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งใช้วิ ทยุ
โทรทัศน์เป็ นสื่ อในการหาเสี ยง แม้ว่าจะเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติและอุดมการณ์ที่ดีเช่นไร ก็คงจะไม่ได้รับ
เลื อกเพราะสารที่ส่งย่อมไปไม่ถึงตัวผูร้ ับ เนื่ องจากประชาชนส่ วนใหญ่อยู่ชนบท อาจจะยังไม่มีวิทยุ
โทรทัศน์ใช้ พวกเขาจึงย่อมไม่ได้รับสารที่ส่งผ่านสื่ อที่ไปไม่ถึงผูร้ ับ (นภาภรณ์ อัจฉริ ยะกุล และรุ่ งนภา
พิตรปรี ชา, 2539)
ดังนั้น ในการสื่ อสารทางการเมือง สื่ อจึงเป็ นสิ่ งที่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งต้องให้ ความสาคัญ การ
วางกลยุทธ์การใช้สื่อโดยที่รู้คุณลักษณะหรื อธรรมชาติของสื่ อ การเลือกใช้สื่อที่ถูกต้องเหมาะสมจึงมีผล
ต่ อประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสาร เช่ น ถ้าเนื้ อหาทางการเมื องที่ ถ่ ายทอดเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับนโยบายที่
ซับซ้อนยากแก่ การเข้าใจ ควรใช้สื่ อสิ่ งพิ มพ์หรื อสื่ อบุ คคลมากกว่าสื่ อวิทยุ กระจายเสี ยงหรื อวิ ทยุ
โทรทัศน์ เช่ นเดียวกับการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้ง การที่จะทาให้ผมู ้ ีสิทธิ ออกเสี ยงเลื อกตั้งทราบข้อมูล
ข่าวสารหรื อรับรู ้ นโยบายทางการเมืองของผูส้ มัครรับเลื อกตั้ง จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งนาสื่ อชนิ ดต่างๆ
มาใช้ เพื่อให้สารต่างๆ เหล่านั้นเข้าถึ งผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงเลื อกตั้งมากที่สุด และที่สาคัญกลวิธีการใช้สื่อ
เหล่านั้นควรมี ประสิ ทธิ ผลในการโน้มน้าวใจ เปลี่ ยนแปลงทัศนคติ และพฤติ กรรมของผูม้ ี สิทธิ ออก
เสี ยงเลือกตั้งได้ จะเห็นได้วา่ ผูท้ ี่ใช้การสื่ อสารและกาหนดรู ปแบบการสื่ อสารในฐานะผูส้ ่ งสารนั้น ควร
เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถในองค์ประกอบต่างๆ ของกระบวนการสื่ อสาร ดังที่ บี . เอช สปิ ทซ์บกั
(B.H. Spitzbug,1997 อ้างถึ งใน สุ เทพ เดชะชี พ, 2547) ทาการวิจยั เรื่ อง ความสามารถทางการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม พบองค์ประกอบการวัดความสามารถทางการสื่ อสาร 3 ระดับคื อ ระดับบุ คคล
(Individual System) ประกอบด้วยบุคลิกลักษณะของบุคคล ทักษะด้านความรู้ในเรื่ องที่จะทาการสื่ อสาร
วัตถุ ป ระสงค์ ข องการสื่ อสาร รู ้ วิ ธี ว่ าควรจะสื่ อสารอย่ า งไร ไม่ ใ ช่ เพี ยงแต่ รู้ ว่ าจะสื่ อสารอะไร
นอกจากนั้นแรงจูงใจในการสื่ อสารยังเป็ นปั จจัยในการสร้างความสามารถทางการสื่ อสารระหว่างบุคคล
อีกด้วย เช่ น ความมัน่ ใจตนเองของผูส้ ่ งสาร บุคลิกลักษณะของผูส้ ื่ อสาร และผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้รับ ระดับกรณี (Episode System) งานวิจยั ได้กล่าวถึ งลักษณะและคุ ณสมบัติของผูส้ ่ งสารที่จะทาให้
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ผูร้ ับสารมีความพึงพอใจว่าเป็ นผูส้ ่ งสารที่มีความสามารถ เมื่อมีปัจจัยเสริ มส่ งเสริ มให้ประเมินผูส้ ่ งสาร
ในแง่บวกยิง่ ขึ้น ผูร้ ับสารย่อมมีความประทับใจในการสื่ อสารของผูส้ ่ งสารมากขึ้น ซึ่ งปั จจัยต่างๆ ได้แก่
แรงจูงใจ ความรู้ ทักษะในการสื่ อสาร และระดับความสัมพันธ์ (Relation System) กล่าวถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ส่งเสริ มความสามารถทางการสื่ อสารของบุคคลในระดับความสัมพันธ์ เน้นการรักษา การพัฒนา
ความสัมพันธ์ ความใกล้ชิดสนิ ทสนม ความเป็ นกันเอง การให้ความเชื่ อใจกันและกัน การเข้าใจคนอื่น
การมีความคล้ายคลึงกันระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร นอกจากนั้นการที่นกั การเมืองมีบทบาทเป็ นผูส้ ่ ง
สารทางการเมือง ซึ่ งอาจจะแสดงบทบาทด้วยตนเอง หรื อแสดงบทบาทผ่านหัวคะแนนหรื อผูน้ าความคิด
ของประชาชน (Opinion Leader) ดังนั้น ในการสื่ อสารที่เกิ ดขึ้น นักการเมืองจึงมักจะมีบทบาทเป็ นผูส้ ่ ง
สารและเป็ นผูก้ าหนดรู ปแบบ การสื่ อสารนักการเมืองจึงควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในการสื่ อสาร
ตลอดจนรู ้จกั การใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการสื่ อสารเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตามเป้ าหมาย
ที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม การสื่ อสารทางการเมืองนั้น แม้จะคานึ งถึ งองค์ประกอบและวิธีการที่เหมาะสม
แล้ว ยังต้องคานึ งถึงประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสารด้วยซึ่ ง ปรมะ สตะเวทิน (2538) กล่าวว่า ประสิ ทธิ ผล
ของการสื่ อสารขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ 2 ประการของผูส้ ่ งสารคือ ความรู ้ในเรื่ องที่จะสื่ อสาร (Knowledge of the
Subject Matter) หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้ อหาสาระของเรื่ องที่จะทาการสื่ อสาร และความรู ้
เรื่ องกระบวนการสื่ อสาร (Knowledge of the Communication Process)หมายถึ ง การมีความรู้ เรื่ อง
กระบวนการสื่ อสารจะช่ วยให้ ผู ้ส่ ง สารเข้า ใจในความสั มพันธ์ ข ององค์ ป ระกอบต่ า งๆ ที่ อยู่ ใ น
กระบวนการ ซึ่ งล้วนมีความสาคัญต่อการสื่ อสารทั้งสิ้ น กล่าวได้วา่ กระบวนการสื่ อสารทางการเมืองและ
การปกครอง โดยเฉพาะเมื่ อมี การเลื อกตั้งนั้น นับเป็ นกิ จกรรมทางการเมื องที่สาคัญยิ่ง เนื่ องจากเป็ น
กลไกการใช้อานาจอธิ ปไตยหรื อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน ในการแสดงออกซึ่ งเจตจานง
ในการเรี ยกร้องหรื อสนับสนุน โดยการไปใช้สิทธิ เลือกตั้งผูแ้ ทนของตนทั้งในระดับชาติ ระดับเขต หรื อ
ระดับท้องถิ่ น ซึ่ งนับตั้งแต่ รัฐสภามี มติ ผ่านร่ างพระราชบัญญัติเทศบาลตาบล ปี พ.ศ.2496 และมี ผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 นั้น เมื่อท้องถิ่ นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็ นเทศบาล
ให้จดั ตั้งท้องถิ่ นนั้นๆ เป็ นเทศบาลตาบล มาตรา 8 การจัดตั้งเทศบาลภายหลังวันที่ พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2499 ใช้บงั คับ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตั้งผูม้ ีคุณสมบัติ และวิทยาฐานะตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ให้เป็ นสมาชิกแห่งสภา "ท้องถิ่นใดที่มีสภาพเป็ นสุ ขาภิบาลอยูแ่ ล้ว หากต่อมา
ได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็ นเทศบาลก็ให้ดาเนิ นการตามมาตรา 15 โดยไม่ตอ้ งมีการแต่งตั้งสมาชิ กเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
การตามวรรคแรก" (ยกเลิกความในมาตรา 8 แห่ ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และให้ใช้ความข้างต้นแทน
ตามมาตรา 3 แห่ ง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2499) มาตรา 9 เทศบาลตาบลใดแก่ทอ้ งถิ่ นซึ่ งมีพระ
ราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็ นเทศบาลตาบล พระราชกฤษฎีกา นั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ดว้ ย
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เพื่อให้บริ หารจัดการท้องถิ่ นตามพระราชบัญญัติดงั กล่ าว เทศบาลตาบลจึงเป็ นรู ปแบบ
การปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ งที่ทาให้การกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่นเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น โดย
รั ฐไม่ ไ ด้รวมอานาจทุ ก อย่า งไว้ที่ ส่ วนกลางอี ก ต่ อไป แต่ไ ด้ก ระจายอานาจการบริ หารลงมาให้
ท้องถิ่ น ได้พ ฒ
ั นาตัว เองและดู แลกิ จ การของตัวเองอย่า งเต็ม รู ป แบบ เป็ นเหตุ ใ ห้เ กิ ด การปฏิ รู ป
สังคมไทย รัฐบาลต้องดาเนินการจัดสรรงบประมาณและแบ่งงานด้านสาธารณู ปโภคหรื อการดาเนิ น
นโยบายการเมื อง และการปฏิ บตั ิ ราชการต่าง ๆ ให้ก ับเทศบาลตาบล เพื่อให้ทอ้ งถิ่ นดาเนิ นการ
จัดการเองตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของตน รัฐบาลและส่ วนกลางจะมีหน้าที่กาหนด
แนวนโยบายให้กบั ท้องถิ่ นในภาพรวม และกากับดู แลการดาเนิ นการต่างๆ ให้เป็ นไปตามความ
ต้อ งการของประชาชนอย่ า งแท้จ ริ ง ดัง นั้น การบริ ห ารราชการในระดับ เทศบาลต าบล จึ ง มี
ความสาคัญยิง่ ขึ้นและส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชี วิตของประชาชนใน
ชุ มชน การเข้าสู่ ตาแหน่ งนายกเทศบาลตาบล ซึ่ งเป็ นผูน้ าสู งสุ ดที่ มีความใกล้ชิดกับประชาชนใน
ชุ ม ชน มี อานาจหน้า ที่ ใ นการควบคุ มและรั บผิดชอบการบริ หารราชการของเทศบาลตาบลตาม
กฎหมาย และเป็ นตาแหน่ งที่มาจากการเลื อกตั้งโดยการลงคะแนนเสี ยงของประชาชนในชุ มชน
โดยตรงนั้น กระบวนการสื่ อสารทางการเมืองจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการได้รับความไว้วางใจ
และการได้รับคะแนนเสี ยงสนับสนุนให้มีโอกาสเข้าสู่ ตาแหน่ง ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา “กลยุทธ์
การสื่ อสารเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งของนายกเทศบาลตาบล” โดยมุ่งศึกษาตามองค์ประกอบของ
การสื่ อสาร รู ปแบบการสื่ อสาร และกลยุทธ์การสื่ อสารที่ใช้ในการหาเสี ยง โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้
ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่ ตาแหน่งดังกล่าว

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการสื่ อสารทางการเมื อ งของนายก เทศบาลต าบลจัง หวัด
นครราชสี มา
2. เพื่ อ ศึ ก ษารู ปแบบการสื่ อสารทางการเมื อ งของนายกเทศบาลต า บล จัง หวัด
นครราชสี มา
3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตาบล จังหวัดนครราชสี มา
4. เพื่อศึ กษาปั ญหาอุ ปสรรคที่ เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารทางการเมื องของนายกเทศบาล
ตาบล จังหวัดนครราชสี มา
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การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั นี้ คือ นายกเทศบาลตาบล จังหวัดนครราชสี มา รวม
ทั้งสิ้ น 85 แห่ ง (ส่ วนวิจยั และพัฒนาระบบรู ปแบบและโครงสร้าง สานักพัฒนาระบบ รู ปแบบและ
โครงสร้างข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
กลุ่มตัวอย่าง ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
เฉพาะนายกเทศบาลตาบล เขตอาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ที่มี
ขนาดใหญ่และมีเทศบาลตาบลมากที่สุด โดยเลือกจากเทศบาลตาบล ทั้งสิ้ น 15 แห่ง ซึ่ งทาให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นายกเทศบาลตาบล รวมทั้งสิ้ น 15 คน จากเทศบาลตาบล ดังนี้
1. เทศบาลตาบลโคกกรวด
2. เทศบาลตาบลกลางดง
3. เทศบาลตาบลคลองไผ่
4. เทศบาลตาบลปักธงชัย
5. เทศบาลตาบลพิมาย
6. เทศบาลตาบลโนนสู ง
7. ทศบาลตาบลด่านเกวียน
8. เทศบาลตาบลจระเข้หิน
9. เทศบาลตาบลสู งเนิน
10. เทศบาลตาบลขามทะเลสอ
11. เทศบาลตาบลขามสะแกแสง
12. เทศบาลตาบลเมืองคง
13. เทศบาลตาบลโนนไทย
14. เทศบาลตาบลห้วยแถลง
15. เทศบาลตาบลตาบลเสิ งสาง

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการพัฒนาและทดสอบเครื่ องมือวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้างแนว
คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
2. สร้ างแบบสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยปรึ กษาและได้รับคาแนะนา
แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
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3. การทดสอบเครื่ องมือวิจยั โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษา ตรวจสอบเนื้ อหาของแนวคาถามที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ เพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง ชัดเจน และครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และนา
แนวคาถามที่ผา่ นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญไปทดลองใช้สัมภาษณ์กบั กลุ่มอื่นที่
มีความเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง และนามาปรับปรุ งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง
4. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยกาหนดแนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ให้อยูใ่ น
กรอบประเด็นปัญหาการวิจยั ที่ตอ้ งการศึกษา แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัว
ส่ วนที่ 2 แนวคาถามเกี่ยวกับกระบวนการสื่ อสารทางการเมือง
ส่ วนที่ 3 แนวคาถามเกี่ยวกับรู ปแบบการสื่ อสารทางการเมือง
ส่ วนที่ 4 แนวคาถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่ อสารทางการเมือง
ส่ วนที่ 5 แนวคาถามเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสาร ทางการเมือง

สรุปผล
การวิจยั นี้ได้สรุ ปผลการศึกษาออกเป็ น 4 ส่ วนตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ส่ วนที่ 1 กระบวนการสื่ อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตาบล
ส่ วนที่ 2 รู ปแบบการสื่ อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตาบล
ส่ วนที่ 3 กลยุทธ์การสื่ อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตาบล
ส่ วนที่ 4 ปั ญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตาบล
1. ส่ วนที่ 1 กระบวนการสื่ อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตาบล
การวิจยั กระบวนการสื่ อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตาบล ประกอบด้วยภาพลักษณ์
ของนายกเทศบาลตาบล การกาหนดประเด็นเนื้ อหาสาร การใช้สื่อ การวิเคราะห์ กลุ่ มเป้ าหมาย และ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงสมัครรับเลือกตั้งของนายกเทศบาลตาบล สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1.1 ภาพลักษณ์ของนายกเทศบาลตาบล
ภาพลัก ษณ์ ข องนายกเทศบาลตาบล ที่ มี ผลต่ อการได้รับ เลื อกตั้ง พบคุ ณลัก ษณะที่
สาคัญ 7 ด้าน คือ
1.1.1 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ การแต่งกายดีมีความเหมาะสม ไม่ถือตัว
พูดจริ งทาจริ ง ขยันทางาน เชื่อมัน่ ในตนเอง
1.1.2 คุ ณลักษณะด้านคุ ณธรรม ได้แก่ มี ค วามเสี ยสละ จริ ง ใจ ชอบช่ วยเหลื อ
ผูอ้ ื่น มีจิตสานึกในการรับใช้ชุมชน มีน้ าใจบริ การสังคม โปร่ งใส ซื่ อสัตย์ ยุติธรรม
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1.1.3 คุ ณลักษณะด้านความเป็ นผูน้ า ได้แก่ มีความน่ าเชื่ อถื อทางสังคม มีภาวะ
ผูน้ าเป็ นที่ยอมรับในชุมชน มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา
1.1.4 คุ ณ ลัก ษณะด้า นมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ได้แ ก่ เป็ นที่ รู้ จ ัก ของคนในชุ ม ชน มี
อัธยาศัยดี มีความเป็ นกันเอง
1.1.5 คุ ณลักษณะด้านความรู ้ ความสามารถ ได้แก่ มีความรู ้ มีประสบการณ์ มี
ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ เข้าใจบริ บทของชุมชน
1.1.6 คุณลักษณะด้านการสื่ อสาร ได้แก่ ทักษะในการพูด ความสามารถในการ
พูดเพื่อชักจูงใจ ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจงเรื่ องต่าง ๆ
1.1.7 คุณลักษณะด้านความเป็ นคนในพื้นที่ ได้แก่ ความเป็ นคนในพื้นที่และการ
เข้าถึงชุมชนคือ ปั จจัยที่สาคัญที่สุดต่อการได้รับความยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในชุมชน
1.2 การกาหนดประเด็นเนื้อหาสาระ
วิธีการกาหนดประเด็นเนื้ อหาสาระที่นายกเทศบาลตาบล ใช้ในการหาเสี ยงเลื อกตั้ง โดย
ศึกษาที่มาของการกาหนดเนื้อหาสาร ประเด็นเนื้อหาสาร และรู ปแบบของการนาเสนอเนื้อหาสาร มีดงั นี้
1.2.1 ที่มาของการกาหนดเนื้ อหาสาร มาจากความต้องการของชุ มชน และจาก
การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่งขัน
1.2.2 ประเด็นเนื้ อหาสาร เน้นเกี่ ยวกับเรื่ องสวัสดิ การ การส่ งเสริ มอาชี พ ระบบ
สาธารณู ปโภคพื้นฐาน และลักษณะวิธีการบริ หารงานเป็ นหลัก เนื่ องจากเห็นว่าเป็ นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในชุมชน
1.2.3 รู ปแบบของการนาเสนอเนื้อหาสาร มีการใช้รูปแบบในการนาเสนอเนื้ อหา
ไม่แตกต่ างกัน ได้แก่ การนาเสนอเนื้ อหาด้วยการกาหนดนโยบายเป็ นข้อๆ ใช้สโลแกน และใช้
เนื้อหาสั้นๆ ในการบอกกล่าวหรื อแจ้งให้ทราบถึงสิ่ งที่ตอ้ งการจะทาเพื่อชุมชน
1.3 การเลือกใช้สื่อ สื่ อที่ใช้ในการหาเลือกตั้งของนายกเทศบาลตาบล มีการใช้สื่อที่ 2
ประเภท ได้แก่
1.3.1 สื่ อเฉพาะกิจ
1) โปสเตอร์ หรื อใบปลิ ว ใช้ติดตามสถานที่ ทวั่ ๆไปในชุ มชุ นที่ ไม่ขดั ต่อ
กฎหมาย และตามบ้านเรื อนของประชาชนในชุ ม ชนที่ ส นับ สนุ นและอนุ ญาตให้ติด ส่ วนใหญ่
โปสเตอร์ จะจ้างพิมพ์จานวนไม่มากนัก เพื่อประหยัดงบประมาณ ส่ วนใบปลิ วจะจัดทาขึ้นเองด้วย
วิธีการถ่ ายเอกสารในกระดาษขนาด A4 เนื้ อหาในสื่ อประเภทนี้ ประกอบด้วย รู ป ชื่ อ หมายเลข
สโลแกนหรื อเนื้อหาสั้นๆ ของนโยบาย เช่นเดียวกับแผ่นป้ ายขนาดใหญ่
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2) แผ่นป้ ายขนาดใหญ่ (Cutout) ใช้วสั ดุที่เป็ นไม้อดั หรื อป้ ายไวนิล เน้นรู ป
ชื่อ หมายเลข สโลแกนหรื อเนื้ อหาสั้นๆ จัดทาขึ้นด้วยจานวนไม่มากนัก เลือกติดตั้งเฉพาะจุดสาคัญ
ในชุมชน เลือกใช้สื่อประเภทนี้เนื่องจากมีความเด่น ดึงดูดความสนใจได้ดี
3) รถแห่ ก ระจายเสี ย ง พบว่ า เป็ นสื่ อ ที่ น ายกเทศบาลต าบล ทั้ง หมด
เลือกใช้ เนื่องจากเห็นว่า เป็ นสื่ อที่สร้างความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจได้ดี และพบว่ามีการวาง
แผนการใช้สื่อ เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างตนเองกับคู่แข่งขันด้วยการใช้เสี ยงตนเอง เสี ยงเพลง
เสี ยงดนตรี หรื อเสี ยงอื่นๆ ที่มีความหมายและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน ใช้แห่ กระจายเสี ยงในช่วงเช้า
และเย็น เนื่องจากเป็ นช่วงที่ประชาชนอยูบ่ า้ น
4) แผ่นผับหรื อบัตรแนะนาตัว โดยนายกเทศบาลตาบล ทั้งหมดเลื อกใช้
แผ่นผับหรื อบัตรแนะนาตัวในการถือติดมือ เพื่อแจกประชาชนในขณะเดินหาเสี ยงตามบ้าน แผ่นพับ
มักจะจัดทาขึ้นเองด้วยวิธีการถ่ายเอกสาร เนื้อหาประกอบด้วยชื่ อ หมายเลข และเพิ่มเติมรายละเอียด
ที่ เกี่ ย วข้องกับ ที ม งานและนโยบาย ส่ วนบัตรแนะนาตัวจะจ้างพิ มพ์จานวนมากมี ข นาดเล็ก เน้น
เฉพาะชื่อ หมายเลข และสโลแกนเท่านั้น
1.3.2 สื่ อบุคคล
นายกเทศบาลตาบล ทั้งหมดให้ความสาคัญกับการใช้สื่อบุคคลเป็ นหลักในการ
หาเสี ยงเลือกตั้ง โดยเห็นว่าตนเองเป็ นสื่ อบุคคลที่สาคัญและได้ผลดีที่สุด นอกจากนั้นยังใช้สื่อบุคคล
ที่เป็ นบุคคลใกล้ชิดกับตนเอง เช่ น ครอบครัว เครื อญาติ เพื่อนฝูง ตลอดจนทีมงาน และแกนนา
หรื อหัวคะแนน วิธีการใช้สื่อบุคคลดังกล่าวคือ เน้นการลงพื้นที่หาเสี ยงเลือกตั้ง โดยการเดินเข้าตาม
บ้านแต่ละหลัง พยายามให้ครบทุกหลังทุกชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้พูดคุย นาเสนอนโยบาย แนะนา
ทีมงาน อธิ บายและตอบข้อซักถาม รวมถึงรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนในชุ มชน พร้อมแจก
แผ่นผับหรื อบัตรแนะนาตัว เพื่อย้าให้ประชาชนในชุ มชนจดจาและไม่ลืมหมายเลขของตนเอง ทั้งนี้
นายก เทศบาลตาบล ทั้งหมดยอมรับว่า การหาเสี ยงเลื อกตั้งด้วยการลงพื้นที่ การเข้าถึ งบ้าน การ
เดินถึงตัว มีผลต่อการได้รับคะแนนเสี ยงมากที่สุด นอกจากนี้ยงั ได้เห็นปฏิกิริยาของคนในชุ มชน ทา
ให้นายกเทศบาลตาบล และทีมงาน สามารถคาดการณ์คะแนนเสี ยงในเบื้องต้นได้ อีกทั้งยังสามารถ
นาเอาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับและพบเห็นมาวางแผนในการหาเสี ยงเลือกตั้งด้วย
1.4 การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย
นายกเทศบาลตาบล มี การวิเคราะห์ ก ลุ่ ม เป้ าหมายในการหาเสี ย งเลื อกตั้ง โดยการ
จัดแบ่งกลุ่มเป้ าหมายออกเป็ นช่ วงวัยต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่ นหรื อกลุ่มคนรุ่ นใหม่ กลุ่มวัยกลางคน
หรื อกลุ่ ม วัยท างาน และกลุ่ มผูส้ ู งอายุ ทั้ง นี้ ย งั พบว่า นายกเทศบาลตาบล ใช้รูป แบบการสื่ อสาร
ตลอดจนเนื้อหาที่ใช้ในการหาเสี ยงเลือกตั้งในแต่ละกลุ่มเป้ าหมายแตกต่างกัน ดังนี้
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1.4.1 กลุ่มวัยรุ่ น มีการใช้ทีมงานหรื อผูส้ นับสนุน (แกนนา) ที่สามารถเข้าถึงและ
เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มดังกล่าวช่วยในการหาคะแนนเสี ยง เนื่ องเห็นว่าตนเองเป็ นคนละวัย ควรใช้วยั
เดียวกันหรื อใกล้เคียงกันในการสร้างความเข้าใจและยอมรับซึ่ งจะได้ผลมากกว่า เนื้ อหาของการหา
เสี ยงกับกลุ่มนี้ ได้แก่ เรื่ องของการส่ งเสริ ม สนับสนุ นกิ จกรรมนันทนาการ การกีฬา การศึกษาและ
การพัฒนาความสามารถ เป็ นต้น
1.4.2 กลุ่ ม วัย ท างาน ส่ ว นใหญ่ เ น้น กลุ่ ม เป้ าหมายนี้ เป็ นหลัก ในการหาเสี ย ง
เลื อ กตั้ง เนื่ องจากเป็ นคนกลุ่ ม ใหญ่ ข องชุ ม ชน มี ค วามรู ้ มี ป ระสบการณ์ มี ค วามสนใจในเรื่ อ ง
การเมื อง และการประกอบอาชี พ เนื้ อหาที่ นายกเทศบาลตาบล ใช้ใ นการหาเสี ย ง ได้แก่ เรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มอาชีพ การสร้างรายได้ การพัฒนาและการฝึ กอบรม ฯลฯ ตลอดจนเรื่ องของ
การอานวยความสะดวกในชุมชน เช่น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็ นต้น
1.4.3 กลุ่มผูส้ ู งอายุ บางส่ วนเน้นกลุ่มผูส้ ู งอายุเป็ นหลักในการหาเสี ยงเลื อกตั้ง
เนื่องจากเห็นว่า เป็ นกลุ่มที่มีอิทธิ พลต่อแนวคิดของบุคคลอื่นในครอบครัว อยูใ่ นพื้นที่ เข้าถึงได้ง่าย
โดยใช้เนื้ อหาการหาเสี ยงเลื อกตั้งที่เกี่ ยวข้องกับสวัสดิ การต่างๆ เช่ น เบี้ยผูส้ ู งอายุ สวัสดิ การเรื่ อง
สุ ขภาพ การส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ที่เอื้อความสาคัญให้แก่ผสู ้ ู งอายุ เป็ นต้น เมื่อเรี ยงลาดับการ
ให้ความสาคัญแก่กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ นายกเทศบาลตาบล ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับกลุ่มคนวัย
ทางานมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มผูส้ ู งอายุ และกลุ่มวัยรุ่ นตามลาดับ
1.5 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจสมัครรับเลื อกตั้งในตาแหน่ งนายกเทศบาลตาบล
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจสมัครรั บเลื อกตั้งในตาแหน่ งนายกเทศบาลตาบล เกิ ดจาก 2 ปั จจัย
ได้แก่
1.5.1 ปัจจัยที่เกิดความต้องการส่ วนบุคคล ประกอบด้วย
1) ความต้องการพัฒนาชุ มชน เนื่ องจาก นายกเทศบาลตาบล ส่ วนใหญ่
เห็ นว่า การได้เข้าสู่ ตาแหน่ งจะทาให้มี อานาจ หน้าที่ ในการบริ หารจัดการงบประมาณ และเป็ น
โอกาสในการที่จะสร้างผลงาน ตลอดจนแก้ไขปั ญหาต่างๆของชุมชน
2) ความต้องการให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลง เนื่ องจากเห็ นว่า การบริ หาร
จัดการในรู ปแบบเดิมของผูบ้ ริ หารคนก่อน ยังมีขอ้ บกพร่ อง และประชาชนในชุ มชนเรี ยกร้องและ
ต้องการความเปลี่ยนแปลง
3) ความสนใจในเรื่ อ งการเมื อ งท้องถิ่ นซึ่ งเกิ ดจากความสนใจส่ ว นตัว
อยากลองเข้ามาทางานในวงการเมืองท้องถิ่น
1.5.2 ปัจจัยที่เกิดจากการได้รับความสนับสนุน แบ่งออกเป็ น
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1) บุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิ ดา มารดา ภรรยา สามี พี่น้อง และเครื อญาติ
ผลการวิจยั พบว่า นายกเทศบาลตาบล กลุ่มนี้มกั จะอยูใ่ นครอบครัวที่เป็ นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อน
2) บุ ค คลภายนอกครอบครั ว ได้แก่ พรรคพวก เพื่ อนฝูง ฝ่ ายปกครอง
ข้าราชการในพื้นที่ แกนนาหรื อหัวคะแนน และประชาชนในชุมชน
2. ส่ วนที่ 2 รู ปแบบการสื่ อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตาบล
รู ปแบบการสื่ อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตาบล มีรูปแบบการสื่ อสาร 4 รู ปแบบ
คือ รู ปแบบการสื่ อสารทางเดียว รู ปแบบการสื่ อสารสองทาง รู ปแบบการสื่ อสารสองจังหวะ และ
รู ปแบบการสื่ อสารแบบรณรงค์ โดยนายกเทศบาลตาบล ใช้รูปแบบการสื่ อสารสองทางมากที่สุด
รองลงมาคือ รู ปแบบการสื่ อสารสองจังหวะ รู ปแบบการสื่ อสารทางเดียว และรู ปแบบการสื่ อสาร
แบบรณรงค์ ตามลาดับ อย่างไรก็ตามนายกเทศบาลตาบล มีการใช้สื่อบุคคลเป็ นหลัก ได้แก่ ตนเอง
และทีมงาน แกนนา และผูส้ นับสนุ น อีกทั้งเห็ นว่า การลงพื้นที่หาเสี ยง โดยการพบปะ พูดคุ ยกับ
ประชาชนในชุ ม ชนมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การได้ รั บ คะแนนเสี ยงเป็ นอย่ า งยิ่ ง ส่ วนการใช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ เป็ นเพียงการสนับสนุนสื่ อบุคคลเท่านั้น
2.1 รู ปแบบการสื่ อสารทางเดียว ได้แก่ การใช้สื่อเฉพาะกิจต่างๆ พบว่า สื่ อเฉพาะกิจ
ที่นายกเทศบาลตาบล ใช้ในการสื่ อสารเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง คือ
2.1.1 แผ่นผับ หรื อ บัต รแนะนาตัว เป็ นสื่ อที่ ใ ช้ค วบคู่ ก ับ การลงพื้ นที่ หาเสี ย ง
เลื อกตั้งตามบ้าน เนื้ อหาของแผ่นผับจะเพิ่มเติ มในรายละเอี ยดของทีมงานและนโยบาย ส่ วนบัตร
แนะนาตัวจะใช้เพียงรู ป ชื่อ หมายเลข และนโยบายหรื อสโลแกนสั้นๆ เท่านั้น
2.1.2 แผ่นป้ ายขนาดใหญ่ และโปสเตอร์ หรื อใบปลิ ว เป็ นสื่ อที่ จ ัดท าขึ้ นเป็ น
ลาดับแรกล่ วงหน้าก่ อนลงสมัครรั บเลื อกตั้ง เมื่ อได้สมัครและมี หมายเลขแล้วจึ งติ ดหมายเลขใน
ภายหลัง นิ ยมติดตามสถานที่ ที่มีประชาชนในชมชุ นรวมกลุ่ มกันเป็ นจานวนมาก หรื อทางสัญจร
ทางแยกภายในหมู่บา้ น และตามบ้านเรื อนของประชาชนที่ให้การสนับสนุนและอนุญาตให้ติดได้
2.1.3รถแห่กระจายเสี ยง โดยนายกเทศบาลตาบล ทั้งหมดใช้รถแห่ กระจายเสี ยงเป็ นสื่ อ
ในการหาเสี ยงเลือกตั้งด้วยวิธีการไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ใช้แห่ กระจายเสี ยงเกี่ยวกับชื่ อ หมายเลข
และนโยบายของตน ในช่ วงเวลาเช้า และเย็น เท่ า นั้น เนื่ องจากเห็ นว่า เป็ นช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสม
ประชาชนอยู่ที่บา้ น ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ าให้ผูร้ ับสาร จดจาตนเองได้ นายกเทศบาลตาบล ส่ วนใหญ่มี
ทีมงานในการวางแผนและกาหนดรู ปแบบการสื่ อสารร่ วมกัน ตั้งแต่การเลื อกใช้สื่อ การพิจารณา
คัดเลือกและกาหนดเนื้อหาสาระของสาร การนาเสนอเนื้ อหา วางแผนการใช้สื่อ และกลยุทธ์ต่างๆ
ในการสื่ อสารทางการเมือง
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2.2 รู ปแบบการสื่ อสารสองทาง ได้แก่ การพบปะ พูดคุ ย กับประชาชนในชุ มชน
และการประชุมทีมงานและแกนนาในการหาเสี ยงเลือกตั้ง โดยการลงพื้นที่หาเสี ยงตามบ้าน ทาให้มี
โอกาสได้พดู คุย นาเสนอนโยบาย แนะนาทีมงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุ มชน
ในส่ ว นของที ม งานและแกนน า ใช้ รู ป แบบการประชุ ม เพื่ อ วางแผนการก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละ
ประเมินผลการหาเสี ยงเลือกตั้ง ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผล 3 ประการ คือ
2.2.1 การลงพื้นที่หาเสี ยงตามบ้านเป็ นการให้ความสาคัญแก่ประชาชนในชุมชน
2.2.2 ทาให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
2.2.3 สามารถคาดการณ์คะแนนเสี ยงในเบื้องต้นได้
2.3 รู ปแบบการสื่ อสารสองจังหวะ นายกเทศบาลตาบล ใช้บุคคลใกล้ชิดร่ วมกับการ
ใช้แกนนาหรื อหัวคะแนน เพื่อช่วยเหลือในการหาเสี ยงเลือกตั้ง 3 ลักษณะ คือ
2.3.1 ใช้ข ้าราชการในพื้ นที่ ทั้ง ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายปกครอง เนื่ องจากเห็ นว่า
บุคคลเหล่านี้ เป็ นที่ยอมรับ นับถื อของประชาชนในชุ มชน เนื่ องจากมีความรู ้ ความสามารถ เป็ น
บุคคลของราชการ และเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวชักจูงใจได้สูง
2.3.2 ใช้บุคคลใกล้ชิดที่เคยอยูใ่ นวงการเมืองท้องถิ่นทั้งในพื้นที่ตนเองและพื้นที่
ใกล้เคียง ตลอดจนนักการเมืองในระดับสู งกว่าให้ช่วยเหลือตนเองในการเสี ยงเลื อกตั้ง โดยเน้นให้
เห็นว่า บุคคลใกล้ชิดเหล่านั้นได้สนับสนุ นและรับรองพฤติกรรม ผลงาน และการทางาน ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเอง
2.3.3 ใช้การจัดตั้งและจัดจ้างแกนนาหรื อหัวคะแนน โดยทาการเลื อกบุคคลที่
คาดว่าจะสามารถหาคะแนนเสี ยงในชุ มชนนั้นได้ โดยพยายามเลือกแกนนาหรื อหัวคะแนนให้ได้
จากทุกชุมชน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่หาเสี ยงเลือกตั้งมากที่สุด โดยนายกเทศบาลตาบล ใช้การจัดตั้ง
และจัดจ้างแกนนาหรื อหัวคะแนนมากที่สุด เนื่ องจากการใช้ขา้ ราชการในพื้นที่และการใช้บุคคล
ใกล้ชิดที่อยูใ่ นวงการเมืองมีความเสี่ ยงต่อผูท้ ี่ให้ความสนับสนุ น เนื่ องจากเป็ นเจ้าหน้าที่หรื อคนของ
รัฐซึ่งต้องวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง
2.4 รู ปแบบการสื่ อสารแบบรณรงค์ เนื่ องจากการวิจยั ครั้ ง นี้ ทาการศึ กษาข้อมูล ที่
เกิ ดขึ้นในระหว่างช่ วงเวลาหาเสี ยงเลื อกตั้ง ซึ่ งกฎหมายการเลื อกตั้งได้กาหนดลักษณะต้องห้ามใน
การหาเสี ยงเลื อกตั้ง ไว้หลายประการ จึ งทาให้การศึ กษาในครั้ งนี้ ไ ม่พบรู ปแบบการสื่ อสารแบบ
รณรงค์ เนื่องจากขัดต่อกฎหมาย อย่างไรก็ตาม นายกเทศบาลตาบล ทั้งหมดใช้รูปแบบการสื่ อสาร
แบบรณรงค์เป็ นประจา อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ องในช่วงระยะเวลาก่อนการเลื อกตั้ง และเห็นว่า
รู ป แบบการสื่ อ สารดัง กล่ า วมี ค วามส าคัญ อย่า งมากต่ อ การได้เ ป็ นที่ รู้ จ ัก ยอมรั บ นับ ถื อ จาก
ประชาชนในชุ มชน ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการได้รับเลือกตั้ง รู ปแบบการสื่ อสารแบบรณรงค์

13
ที่พบ ได้แก่ การสนับสนุ นและการเข้าร่ วมกิ จกรรมของชุ มชน การให้บริ การและช่ วยเหลื อชุ มชน
การให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือฝ่ ายปกครอง
3. ส่ วนที่ 3 กลยุทธ์ การสื่ อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตาบล
นายก เทศบาลตาบล ใช้กลยุทธ์การสื่ อสารทางการเมืองหลายรู ปแบบแตกต่างกัน ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลยุทธ์การสื่ อสารที่ใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย และกลยุทธ์การสื่ อสารที่ใช้
กับกลุ่มทีมงาน
3.1 กลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารที่ ใ ช้ก ับ กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แก่ กลยุท ธ์ ก ารประชาสั ม พันธ์
ตนเองและกลยุทธ์การประเมินผลหาเสี ยง
3.1.1 กลยุท ธ์การประชาสัมพันธ์ตนเอง นายกเทศบาลตาบล จานวนหนึ่ งให้
ความสาคัญกับกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ตนเอง โดยเฉพาะก่อนการลงสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
1) การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตนเอง ด้วยการวางแผนการใช้สื่อเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของตนเอง ได้แก่ การใช้แผ่นป้ ายขนาดใหญ่ (Cutout) ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ในชุ มชน
ในวาระโอกาสทัว่ ๆ ไป เช่น สวัสดีปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั และให้ประชาชนใน
ชุมชนเห็นว่ามีความตั้งใจจริ งในการเสนอตัวรับใช้ชุมชน นอกจากนี้ ในระหว่างการหาเสี ยงเลือกตั้ง
ยังพบว่า นายกเทศบาลตาบล บางส่ วนได้พยายามสร้างจุดเด่นและความประทับใจที่แตกต่างจากคู่
แข่งขัน เช่น การใช้เสี ยงตนเองในเทปเสี ยงสาหรับใช้เปิ ดกับรถแห่กระจายเสี ยง หรื อการนัง่ พูดสดๆ
ในรถแห่กระจายเสี ยง ทาให้สามารถตอบโต้ขอ้ สงสัย ข้อซักถามของประชาชนในชุ มชนได้ในทันที
ตลอดจนการใช้เครื่ องแต่งกาย เสี ยงเพลง เสี ยงดนตรี ฯลฯ ในการสื่ อความหมายความเป็ นคนของ
ชุมชน เป็ นต้น
2) การใช้วธิ ี การอื่นๆ เช่น การเป็ นแกนนาในการจัดโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของชุ มชน การเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุ มชน ความพยายามในการสร้างพรรคพวก
กับข้าราชการในพื้นที่และฝ่ ายปกครอง เป็ นต้น
3.1.2 กลยุทธ์การประเมินผลหาเสี ยง นายกเทศบาลตาบลบางส่ วนให้ความสาคัญ
กับการประเมินผลหาเสี ยงเลื อกตั้ง ด้วยการกาหนดกลยุทธ์โดยการใช้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ คนในพื้นที่
ของตนเข้ามาทาการสังเกต สอบถาม ติดต่อ พูดคุย สื่ อสารกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้ าหมาย
เพื่อการประเมินผลคะแนนเสี ยง หลังจากที่ตนเองและทีมงานลงพื้นที่หาเสี ยงเลื อกตั้งผ่านไปแล้ว
ระยะหนึ่ ง เนื่ องจากเห็นว่า จะทาให้ได้รับข้อมูลที่สามารถเชื่ อถือได้ เพราะประชาชนในชุมชนจะ
ไม่ทราบว่าเป็ นพวกใครหรื อฝ่ ายใด แตกต่างจากการใช้ทีมงานของตนเองที่ประชาชนในชุ มชนรู ้จกั
ดี เป็ นผลให้ได้รับข้อมูลที่ไม่เป็ นจริ ง
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3.2 กลยุทธ์การสื่ อสารที่ใช้กบั กลุ่มทีมงาน นายกเทศบาลตาบล มีการวางแผนกาหนดกล
ยุทธ์การสื่ อสารเพื่อใช้กบั ทีมงาน ได้แก่ กลยุทธ์เกี่ยวกับทีมงานและกลยุทธ์การสร้างเงื่อนไขกับทีมงาน
3.2.1 กลยุทธ์เกี่ยวกับทีมงาน พบกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 2 รู ปแบบ คือ
1) กลยุทธ์การเปิ ดเผยทีมงาน นายกเทศบาลตาบล กลุ่มนี้ เห็นว่า ทีมงานมี
ความสาคัญและมี ผลต่อการได้รับหรื อไม่ได้รับเลื อกตั้ง การเปิ ดเผยทีมงานตั้งแต่แรกเป็ นการให้
ความสาคัญ ให้เกี ยรติ และให้โอกาสแก่ทีมงาน ซึ่ งทาให้เกิ ดการยอมรับ เชื่ อถื อ ไว้ใจ และตั้งใจ
ช่วยเหลือตนเองให้ได้รับเลือกตั้ง
2) กลยุทธ์การไม่เปิ ดเผยทีมงาน นายกเทศบาลตาบล บางส่ วนเห็นว่าการ
ไม่เปิ ดเผยทีมงาน เป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่จะลดกระแสความขัดแย้งและการโจมตีในเรื่ องของทีมงานจาก
ฝ่ ายตรงข้าม แต่จะมีการตกลงกันในทางลับ รู ้กนั เฉพาะในกลุ่มเท่านั้น
3.2.2 กลยุทธ์การสร้างเงื่อนไขกับทีมงาน ได้แก่
1) กลยุทธ์ในการสร้ างพันธะสัญญา เป็ นลักษณะของการระดมทุนกันโดย
ให้ผูส้ นับสนุ นตนเองนาเงิ นมาลงขันกัน เพื่อใช้ในการต่อสู ้ ทางการเมื องและในการหาเสี ยงเลื อกตั้ง
เนื่องจากมีแนวคิดว่าจะทาให้ได้ทีมงานและผูส้ นับสนุนที่จริ งใจและตั้งใจช่วยเหลือตนเองอย่างเต็มที่
2) กลยุทธ์การสร้ างเงื่อนไขเกี่ ยวกับวาระการดารงตาแหน่ง เป็ นลักษณะ
การสร้ างเงื่ อนไข เกี่ ยวกับจานวนระยะเวลาในการดารงตาแหน่ งของทีมงาน ซึ่ งได้แก่ รองนายก
เทศบาลตาบล 2 คน เลขานุการนายกเทศบาลตาบล 1 คน ซึ่ งปกติจะอยูใ่ นวาระคราวละ 4 ปี เท่ากับ
นายกเทศบาลตาบล โดยปรับให้มีรองนายกเทศบาลตาบล 4 คน เลขานายกเทศบาลตาบล 2 คน
และให้อยูใ่ นวาระคราวละ 2 ปี เท่านั้น เนื่ องจากมีแนวคิดว่า จะทาให้ได้ทีมงานเพิ่มขึ้น และได้ฐาน
คะแนนเสี ยงเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็ นทางเลือกสาหรับประชาชนในชุมชน กรณี ที่ชอบหรื อไม่ชอบทีมเป็ น
รายบุคคล
4. ส่ วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสื่ อสารทางการเมืองของ
นายกเทศบาลตาบล ปั ญหาอุปสรรคที่เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารทางการเมืองมี 2 ด้านคือ
ปัญหาและอุปสรรค
ด้านการสื่ อสาร และปัญหาและอุปสรรคด้านอื่น ๆ
4.1 ปั ญหาอุ ป สรรคด้า นการสื่ อสาร ได้แก่ ปั ญหาที่ เกี่ ย วข้องกับ การปล่ อยข่ า วลื อ
การโจมตี การใส่ ร้ายป้ ายสี จากคู่แข่งขันหรื อฝ่ ายตรงข้าม และปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องของอคติ
การปรับเปลี่ ยนแนวคิดและพฤติกรรมของประชาชนในชุ มชนที่เกิ ดจากการได้รับข้อมูลที่ไม่เป็ น
จริ ง แนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่นายกเทศบาลตาบล ส่ วนใหญ่ใช้คือ การนิ่ งเฉย และการใช้สื่อ
บุคคล ซึ่ งได้แก่ ตนเองและทีมงานเข้าไปอธิ บาย พูดคุย หรื อทาให้เห็นเมื่อมีโอกาส
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4.2 ปั ญหาอุปสรรคด้านอื่นๆ ได้แก่ ปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับทีมงาน ในเรื่ องของความ
สามัคคี ความตั้งใจและความจริ งใจในการช่วยเหลือกันหาเสี ยงเลือกตั้ง ตลอดจนการยอมรับหรื อไม่
ยอมรับทีมงานของประชาชนในชุ มชน นอกจากนี้ ยงั พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคอีกประการหนึ่งคือ
การเมืองในระดับสู งกว่า มีอิทธิ พลต่อการสนับสนุ น ส่ งเสริ มฝ่ ายตรงข้าม หรื อโจมตี กดดัน ใส่ ร้าย
ป้ ายสี ตนเอง

อภิปรายผล
1. ส่ วนที่ 1 กระบวนการสื่ อสารทางการเมืองของนายกเทศบาลตาบล
1.1 ภาพลักษณ์ของนายกเทศบาลตาบล จากผลการวิจยั ที่พบว่า ภาพลักษณ์ของนายก
เทศบาลตาบล ที่มีผลต่อการได้รับเลือกตั้ง ประกอบด้วนคุณลักษณะที่สาคัญ 7 ด้าน คือ คุณลักษณะ
ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม ด้านความเป็ นผูน้ า ด้านมนุ ษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถ
ด้านการสื่ อสาร และด้านความเป็ นคนในพื้นที่ แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะเหล่านั้นสะท้อนให้เห็น
ถึงบุคลิกภาพลักษณะนิสัย ความรู้ความสามารถ และทักษะอื่นๆ ของนายกเทศบาลตาบล ในฐานะ
ผูน้ าท้องถิ่ น และมี ผลต่อการได้รับความยอมรั บ นับถื อ ความไว้วางใจ ความเชื่ อมัน่ ฯลฯ จาก
ประชาชนในพื้นที่และนามาซึ่ งการได้รับเลื อกตั้งเข้าสู่ ตาแหน่ ง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
เกษรา ดวงมณี (2546) ที่พบว่า ความคาดหวังคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นของคณะกรรมการ
ชุ มชนในเขตเทศบาลตาบลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ที่จาเป็ นมากที่สุดอันดับ 1 คือ คุณลักษณะด้าน
สมรรถนะ ได้แก่ การมี ไหวพริ บปฏิ ภาณ ทันคน ทันเหตุ ก ารณ์ กระตื อรื อร้ นและตื่ นตัวในการ
ทางาน มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และมีความสุ ขุมรอบคอบ อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของครรชิต เหมาะรักษ์ (2550) ซึ่ งทาการศึกษาคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ใน
ทัศนะของประชาชนในเขต อ.ระโนด จ. สงขลา พบว่า ประชาชนต้องการนักการเมืองท้องถิ่ นที่มี
ลักษณะเป็ นผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง มีอธั ยาศัยดี เข้ากับประชาชนทุกระดับได้ง่าย และงานวิจยั ของทรง
เกียรติ บัวพา พบว่า ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งตัดสิ นใจเลือกผูส้ มัคร โดยพิจารณาจากประวัติ ผลงาน ความมี
คุ ณ ธรรม ความรู ้ ค วามสามารถ แบะการพบประชาชนสม่ า เสมอ นอกจากนี้ ผลการศึ ก ษายัง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองท้องถิ่ น (เกษรา ดวงมณี ,
2545) แต่ผวู ้ จิ ยั พบเพิ่มเติมว่า นอกเหนื อจากคุณลักษณะทั้ง 5 ประการนั้น ยังมีคุณลักษณะด้านการ
สื่ อสารอีกประการหนึ่ ง ที่มีความสาคัญต่อการได้รับเลื อกตั้งของนายกเทศบาลตาบล ซึ่ งส่ วนใหญ่
เห็นว่าทักษะการพูดมีความจาเป็ นต่อการหาเสี ยงเลือกตั้ง ดังเช่นที่ Denton และ Woodward กล่าวว่า
การสื่ อสารคื อหลัก การพื้ นฐานทางการเมื อง สาระส าคัญของนัก การเมื องก็ คือ “การพูด ” หรื อ
“ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์” ซึ่ งมีท้ งั ในลักษณะที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ สอดคล้องกับผล
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การศึกษาในส่ วนที่ 1.3 เรื่ องการใช้สื่อที่พบว่า นายกเทศบาลตาบล ใช้สื่อบุคคลเป็ นหลักในการหา
เสี ยงเลื อกตั้งโดยเน้นการลงพื้ นที่ พบปะประชาชนแต่ละบ้าน ซึ่ งทาให้ตอ้ งใช้ทกั ษะการสื่ อสาร
โดยเฉพาะการพูดเพื่อการโน้มน้าวใจกลุ่มเป้ าหมายให้สนับสนุนตน
1.2 การกาหนดประเด็นเนื้ อหาสาร ผลการวิจยั พบว่า วิธีการกาหนดประเด็นเนื้ อหา
สารที่นายกเทศบาลตาบล ใช้ในการหาเสี ยงเลือกตั้งนั้น มีที่มาจากความต้องการของชุ มชนเป็ นหลัก
โดยเน้น เนื้ อหาในการตอบสนองความต้องการของชุ ม ชนและนาเสนอเนื้ อหาด้วยการก าหนด
นโยบายเป็ นข้อๆ ใช้ข ้อความสั้นๆหรื อสโลแกน ทั้งนี้ เนื่ องจากการหาเสี ยงเลื อกตั้งด้วยการใช้
ข้อความหรื อเนื้ อหาสั้นๆ ตลอดจนการใช้สโลแกน เพื่อง่ายต่อการรับรู ้ การสร้ างความเข้าใจและ
การจดจา สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่ องกระบวนทัศน์การสื่ อสารเพื่อการรณรงค์ส่งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมทางการเมืองของประชาชน โดย ชมพูนุท นุตาคม (2550) ซึ่ งเสนอแนะว่าเนื้ อหาสาระของการ
รณรงค์ ควรเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่ เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชน ชี้ ให้เห็ นถึ ง
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ โดยเนื้ อหาควรเป็ นข้อเท็จจริ งและเชื่ อมโยงให้เห็ นเป็ นรู ปธรรม
เข้าใจง่าย แต่เนื้ อหาอาจแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั กลุ่มเป้ าหมายและจุดมุ่งหมายเป็ นสาคัญ นอกจากนี้
ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่า นายกเทศบาลตาบล ส่ วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองในตาแหน่ ง
อื่นๆ มาก่อน จึงมีโอกาสที่จะพบเห็นปั ญหาหรื อได้รับความต้องการต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน
จึงได้เปรี ยบในเรื่ องของการกาหนดประเด็นเนื้อหาสาร
1.3 การใช้สื่อ ผลการวิจยั พบว่า นายกเทศบาลตาบล ใช้สื่อ 2 ประเภท ในการหาเสี ยง
เลือกตั้ง คือ สื่ อเฉพาะกิจ และ สื่ อบุคคล โดยนายกเทศบาลตาบล ทั้งหมดใช้สื่อเฉพาะกิ จเหมือนกัน คือ
แผ่นป้ ายขนาดใหญ่ โปสเตอร์ หรื อใบปลิ ว แผ่นพับหรื อบัตรแนะน าตัว และรถแห่ กระจายเสี ยง
เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่สามารถผลิตและควบคุ มการผลิ ตได้เอง อีกทั้งยังใช้งบประมาณไม่มากนักสะดวกใน
การเผยแพร่ เข้าถึ งประชาชนในชุ มชน ทั้งนี้ ความแตกต่างของการนาสื่ อมาใช้ในการรณรงค์หาเสี ยง
ระดับท้องถิ่ น มี ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องหลายประการ เช่ น เงิ นสนับสนุ น งบประมาณ จานวนผูม้ ี สิ ทธิ
เลือกตั้ง ขนาดของชุมชนและพื้นที่หาเสี ยง และความเข้มข้นของการแข่งขันในการหาเสี ยงเลือกตั้ง เป็ น
ต้น (นิ ภากร กาจรเมนุ กูล, 2540) นอกจากนี้ ผลการศึกษาไม่พบการใช้สื่อกระจายเสี ยงของชุ มชน
เนื่ องจากสื่ อดังกล่าวเป็ นของทางราชการ อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้แก่ ผูน้ าชุ มชน
ที่ตอ้ งวางตัวเป็ นกลางในทางการเมื อง การเข้าถึ งสื่ อดังกล่ าวจึ งมี ขอ้ จากัด อี กทั้ง ข้อจากัดในเรื่ อง
คุณสมบัติของสื่ อที่ไม่คงทนถาวร และในพื้นที่การวิจยั สื่ อกระจายเสี ยงของชุ มชนไม่มีประสิ ทธิ ภาพนัก
จึงอาจเป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งที่ทาให้สื่อกระจายเสี ยงของชุ มชนไม่ได้รับความนิ ยมจากกลุ่มนายกเทศบาล
ตาบลในรู ปแบบการสื่ อสารเฉพาะกิจนั้น นายกเทศบาลตาบลส่ วนใหญ่เลือกใช้ เนื่ องจากได้รับอิทธิ พล
จากผูอ้ ื่น โดยการนาแบบอย่างจากการพบเห็ นผูส้ มัครคนอื่นปฏิ บตั ิ เพราะคาดว่าจะได้ผลเช่ นเดี ยวกัน
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อย่างไรก็ตามเป็ นที่น่าสังเกตว่านายกเทศบาลตาบล บางส่ วนให้ความสาคัญกับการใช้สื่อ นอกเหนื อจาก
การใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ ขอ้ มูลข่าวสารตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อสร้ างความโดดเด่นของสื่ อให้แตกต่างจาก
คู่แข่งและเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตนให้ดึงดูดความสนใจจากประชาชนในชุ มชน เช่น การตกแต่งภาพ
ให้ดูดี การแต่ งการที่ สะท้อนเอกลักษณ์ ของชุ มชน การใช้เสี ยงตนเองในเทปเสี ยงที่ ใช้เปิ ดกับรถแห่
กระจายเสี ยงตลอดจนการนัง่ ไปกับรถเพื่อพูดกระจายเสี ยงสด ๆ โดยไม่ใช้เทป สาหรับการใช้สื่อบุคคล
นั้น นายกเทศบาลตาบล ทั้งหมดเห็ นว่า มีความสาคัญมากที่สุดเป็ นสื่ อหลักที่ใช้ในการหาเสี ยงเลือกตั้ง
และเป็ นสื่ อที่ มีประสิ ทธิ ผลดี ที่สุด ซึ่ งสื่ อบุ คคลที่ นายกเทศบาลตาบล ใช้น้ นั ได้แก่ ตนเอง บุ คคลใน
ครอบครัว ทีมงาน แกนนาหรื อหัวคะแนน โดยรู ปแบบการใช้สื่อบุคคล คือ การลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับ
ประชาชนตามบ้านแต่ละหลัง ซึ่ งวิธีการใช้สื่อดังกล่าวนี้ เป็ นวิธีการเข้าถึ งตัวผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงเลื อกตั้ง
โดยตรง เป็ นวิธีการที่ได้ผลดี เนื่ องจากผูส้ มัครหรื อนายก อบต.ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับประชาชน และ
ประชาชนสามารถซักถามข้อข้องใจ และตอบโต้กบั ผูส้ มัครรับเลื อกตั้งได้เป็ นลักษณะของการสื่ อสาร
สองทาง (Two-way Communication)
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่ อที่ใช้ในการรณรงค์ทางการ
สื่ อสาร (เสถียร เชย ประทับ, 2540) ซึ่ งอธิ บายว่า ในการสื่ อสารทางการเมืองสื่ อมวลชนและสื่ อบุคคล
จะมีบทบาทแตกต่างกัน ผูส้ ่ งสารควรเลื อกใช้สื่อ โดยคานึ งถึ งวัตถุ ประสงค์ของการสื่ อสาร เนื้ อหาสาร
ธรรมชาติของผูร้ ับสาร และจังหวะเวลาในการสื่ อสาร แม้การใช้สื่อบุคคลในการสื่ อสารทางการเมืองจะมี
ข้อเสี ยในเรื่ องของความเร็ วในการสื่ อสารไปยังผูร้ ับสารที่มีจานวนมากได้ค่อนข้างช้าก็ตาม แต่การหา
เสี ยงในระดับเทศบาลตาบล ซึ่ งเป็ นการหาเสี ยงระดับท้องถิ่ นที่ มี จานวนผูม้ ี สิ ทธิ ออกเสี ยงไม่ มาก
ประกอบกับระยะเวลาในการหาเสี ยงนานจึงไม่มีปัญหาในจุ ดนี้ มากนัก นอกจากนี้ การเดิ นเคาะประตู
บ้านจะช่วยให้ผสู ้ มัครในฐานะผูส้ ่ งสารได้สัมผัสกับผูร้ ับสารโดยตรง สามารถทาการสื่ อสารแลกเปลี่ยน
กันได้ทนั ที สามารถลดปั ญหาการเลือกรับสาร (Selective exposure) ได้ เพราะผูส้ มัครเดินถึงบ้าน ถึงตัว
ผูร้ ั บสาร ที่ ส าคัญสามารถจู งใจผูร้ ั บสารให้เปลี่ ยนแปลงทัศนคติ ได้ง่ ายกว่าสื่ ออื่ น ๆ นอกจากนี้ ย งั
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิ ภากร กาจรเมนุ กูล (2540) พบว่า สื่ อที่ เทศบาลตาบล สตรี ใช้เป็ นสื่ อ
หลักในการหาเสี ยงเลือกตั้ง คือ สื่ อบุคคล โดยใช้วิธีเดินเคาะประตูบา้ นมากที่สุดและใช้สื่อประเภท ป้ าย
ใบปลิว บัตรแข็ง รถติดเครื่ องขยายเสี ยงเคลื่อนที่เป็ นสื่ อสนับสนุนสื่ อบุคคล
1.4 การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย ผลการวิ จ ัย พบว่า นายกเทศบาลต าบล มี ก าร
แบ่งกลุ่มเป้ าหมายออกเป็ นช่วงวัยต่างๆ และใช้รูปแบบการสื่ อสารตลอดจนเนื้ อหาในการหาเสี ยง
เลือกตั้งในแต่ละกลุ่มเป้ าหมายแตกต่างกัน โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มวัยกลางคนหรื อกลุ่มวัยทางาน
มากที่สุด ซึ่ งผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มดังกล่าวเป็ นฐานคะแนนเสี ยงกลุ่มใหญ่ที่สุดในชุ มชนและ
เป็ นกลุ่มผูน้ าครอบครั วที่ มีความรู ้ มีประสบการณ์ ซึ่ งจะสนใจในเรื่ องการประกอบอาชี พ การ
สร้างรายได้ ฯลฯ อีกทั้งมักจะมีความสนใจในเรื่ องต่าง ๆ ของชุ มชน รวมถึง เรื่ องการเมืองท้องถิ่ น
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สอดคล้องกับ นโยบายหลัก ในการหาเสี ย งเลื อกตั้ง ของ นายกเทศบาลตาบล เกื อบทั้ง หมด ที่ ผ ล
การศึกษาพบว่า เน้นประเด็นเนื้ อหาเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มอาชี พ การสนับสนุ นสวัสดิ การ และการ
อานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงลักษณะวิธีการบริ หารงาน ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่กลุ่มวัยทางานให้ความ
สนใจ หากนโยบายสามารถเข้าถึงหรื อตอบสนองกลุ่มนี้ ได้ นอกจากจะได้รับคะแนนเสี ยงแล้ว ยัง
ได้ทีมงานหรื อแกนนาในการช่ วยปฏิบตั ิงานในชุ มชนอีกด้วย ในส่ วนกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูส้ ู งอายุ
นั้น ผลการศึกษาพบว่า นายก อบต. ให้ความสาคัญในลาดับรองลงมา เนื่ องจากเห็นว่าเป็ นกลุ่มที่มี
อิทธิ พลต่อแนวคิดของบุ คคลอื่ นในครอบครั ว อยู่ในพื้นที่เข้าถึ งได้ง่าย และเนื้ อหาการหาเสี ยงจะ
เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ นั้น ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ สังเกตว่า เป็ นไปตามลักษณะของขนบธรรมเนี ยมประเพณี
และวัฒ นธรรมของชุ ม ชน ที่ ม ัก จะให้ ค วามเคารพนั บ ถื อ แก่ ผู ้อ าวุ โ ส ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ม ัก จะมี
ประสบการณ์ มีพรรคพวก ตลอดจนเป็ นผูม้ ีบุญคุณสื บทอดต่อกันมาจากรุ่ นก่อนๆ อีกทั้งนโยบาย
ของรัฐบาลในการสนับสนุน ส่ งเสริ ม สวัสดิการ ให้แก่ผสู ้ ู งอายุในเรื่ องต่างๆ เช่น การจ่ายเบี้ยครอง
ชี พให้แก่ ผสู ้ ู งอายุ และผูพ้ ิการในชุ มชน สวัสดิ การในเรื่ องการรักษาพยาบาล การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
เป็ นต้น ถูกนามาใช้ในการกาหนดเป็ นนโยบายในการหาเสี ยงเลือกตั้งของ นายกเทศบาลตาบลเพราะ
เป็ นเรื่ องที่ถูกกาหนดให้ปฏิ บตั ิ และเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการได้รับประโยชน์โดยตรงของกลุ่ ม
ผูส้ ู งอายุ นายกเทศบาลตาบล จึงนาเรื่ องดังกล่าวกาหนดเป็ นนโยบายในการหาเสี ยงและคาดการณ์วา่
จะได้รับคะแนนเสี ยงสนับ สนุ นอย่า งแน่ นอน ส าหรั บ กลุ่ ม วัยรุ่ นนั้น นายกเทศบาลตาบล เกื อบ
ทั้งหมดใช้ทีมงานหรื อแกนนาช่วยเหลือในการหาคะแนนเสี ยง และให้ความสาคัญเป็ นลาดับสุ ดท้าย
ผูว้ ิจยั ตั้ง ข้อสั ง เกตว่า นายกเทศบาลตาบล อาจเห็ นกลุ่ ม ดัง กล่ า วนี้ เป็ นวัย ที่ ส นใจในเรื่ องอื่ น ๆ
มากกว่าเรื่ องความเป็ นอยูแ่ ละการประกอบอาชี พ และส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงวัยกาลังศึกษา อาจไม่ได้
อยู่ในพื้นที่เป็ นประจา อีกทั้งบุคคลอื่นๆในครอบครัว เช่ น พ่อ แม่ หรื อ ญาติผใู ้ หญ่ สามารถโน้ม
น้า วใจกลุ่ ม ดัง กล่ า วนี้ ใ ห้ค ล้อยตามได้ เป็ นไปตามผลการศึ ก ษาที่ พ บว่า นายกเทศบาลตาบลใช้
รู ปแบบการสื่ อสารด้วยการสนับสนุนส่ งเสริ มกิจกรรมตามที่กลุ่มดังกล่าวให้ความสนใจ
1.5 ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงสมัค รรั บ เลื อ กตั้ง นายกเทศบาลต าบล
ผลการวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจสมัครรับเลือกตั้งในตาแหน่ง นายกเทศบาลตาบล พบว่า
มาจากปั จจัยที่ เกิ ดจากความต้องการส่ วนบุ คคลและปั จจัยที่เกิ ดจากการได้รับความสนับสนุ นนั้น
ปั จจัยที่เกิ ดจากความต้องการส่ วนบุคคล เรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ความต้องการในการพัฒนาชุ มชน
ความต้องการให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง และความสนใจในเรื่ องการเมืองท้องถิ่ น สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อรพรรณ ฤาชา (2547) ที่พบว่า แรงจูงใจของนักการเมืองท้องถิ่นสตรี ในการลงสมัคร
รับเลื อกตั้ง คือ ความต้องการทางานให้ชุมชนด้วยตนเอง และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของชัยเดช
รุ ณเกษม (2548) ซึ่ งวิจยั ระดับแรงจูงใจในการเป็ นนักการเมืองท้องถิ่นในกลุ่ม อบจ. เทศบาล และ
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อบต.พบว่า ระดับแรงจูงใจในด้านการต้องการรักษาความเป็ นธรรมของสังคมสู งที่สุด แรงจูงใจใน
การตอบสนองความต้องการของจิตใจน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สันติ
รอดไพฑู ร ย์ (2549) ซึ่ งพบว่ า ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเข้า สู ้ ก ารเมื อ งท้อ งถิ่ น ของ ส.อบต.
จ. เชียงใหม่ คือ การรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น รองลงมาคือความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ผูว้ ิจยั
ตั้งข้อสังเกตว่า ปั จจัยที่เกิดจากความต้องการในการพัฒนาชุ มชนนั้น เป็ นเหตุผลหลักที่ใช้ในการหา
เสี ยงของนักการเมืองทุกระดับ ในการเมืองระดับท้องถิ่น การเข้าสู่ ตาแหน่งฝ่ ายบริ หารเป็ นผลให้มี
อานาจหน้าที่ในการบริ หารจัดการงบประมาณ การสร้างผลงานให้ปรากฏเป็ นรู ปธรรมจึงสามารถ
กระทาได้ง่าย และเมื่อมีผลงานโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริ หารในวาระต่อ ๆไปจึงมีมากขึ้น
ซึ่ งอาจกลายเป็ นการสะสมอานาจและการผูกขาดทางการเมือง ดังจะเห็นได้จากการสื บทอดอานาจ
ทางการเมืองจากรุ่ นหนึ่งสู่ รุ่นหนึ่ ง หรื อการสนับสนุนเครื อญาติใกล้ชิดให้เข้าสู้วงการเมือง สาหรับ
ปั จจัยที่ตอ้ งการให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงนั้น ผูว้ ิจยั เห็ นว่าเป็ นแนวคิดที่เกิดขึ้นในกลุ่มนายกเทศบาล
ตาบล ที่ชนะการเลื อกตั้งเข้าสู่ ตาแหน่ งวาระแรก โดยนายกเทศบาลตาบล กลุ่ มนี้ ได้เน้นประเด็น
ความต้องการในการเปลี่ ยนแปลงของประชาชนชุ มชนขึ้นเป็ นนโยบายหลักในการหาเสี ยง พร้ อม
ทั้งการขอโอกาสทางาน และการสร้างนโยบายให้แตกต่างจากทีมบริ หารชุ ดเดิม ในส่ วนปั จจัยที่เกิด
จากความสนใจในเรื่ องการเมืองท้องถิ่ นนั้น ผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่าเป็ นปั จจัยในกลุ่มนายกเทศบาล
ตาบล ที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ที่มีความรู ้ ความสามารถ แต่ยงั ไม่มีประสบการณ์ ทางการเมือง และนายก
เทศบาลตาบล กลุ่มนี้ มีการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์เพื่อเข้าสู่ การเมืองท้องถิ่ นล่วงหน้าอย่างเป็ น
ระบบ ดังผลการศึกษาในส่ วนที่ 3 ในส่ วนของปั จจัยที่เกิ ดจากการได้รับความสนับสนุ นนั้น พบว่า
ส่ วนหนึ่ งได้รับการสนับสนุ นจากบุ คคลในครอบครั ว และอี กส่ วนหนึ่ งได้รับการสนับสนุ นจาก
บุคคลภายนอกครอบครัว ได้แก่ พรรคพวกเพื่อนฝูง ฝ่ ายปกครอง ข้าราชการในพื้นที่ แกนนาหรื อ
หัวคะแนน และประชาชนในชุ มชน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยเดช รุ ณเกษม (2548) พบว่า
นักการเมืองท้องถิ่นส่ วนใหญ่ได้รับการสนับสนุ นจากชุ มชนให้เข้ามาเป็ นนักการเมืองท้องถิ่น และ
ผลการศึกษาของ เยาวเนตร ลิ่มรัช (2549) พบว่า การเข้าสู่ ตาแหน่ งการเมืองของ เทศบาลตาบล
สตรี จ.ภูเก็ต มาจากพื้นฐานของครอบครัว การสนับสนุ นของครอบครัวและฐานะทางการเงิ นทาง
ครอบครัวโดยมีกระบวนการเข้าสู่ ตาแหน่งคือ การแนะนาตนเองให้เป็ นที่รู้จกั การสนับสนุ นและ
การส่ งเสริ มด้านกีฬา การเข้าร่ วมในกลุ่มองค์กรต่าง ๆ การสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน เป็ นต้น
2. ส่ วนที่ 2 รู ปแบบการสื่ อสารทางการเมืองของนายกองค์ การบริหารส่ วนตาบล
ผลการวิจยั พบรู ปแบบการสื่ อสารทางเดี ยว พบว่า นายกเทศบาลตาบล ใช้สื่อเฉพาะกิ จ
ได้แก่ แผ่นป้ ายขนาดใหญ่ โปสเตอร์ หรื อใบปลิ ว แผ่นพับหรื อบัตรแนะนาตัว และรถแห่ กระจาย
เสี ยงในการสื่ อสารเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง จะเห็นได้วา่ เป็ นการใช้สื่อตามที่กฎหมายกาหนด และ
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นายกเทศบาลตาบล ทั้งหมดใช้สื่ อแต่ละประเภทเหมื อนกัน และลักษณะการใช้ไม่ แตกต่า งกัน
อย่างไรก็ตาม รู ปแบบของการผลิตสื่ อมีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง โดยนายกเทศบาลตาบล บางส่ วน
ให้ความสาคัญกับสื่ อค่อนข้างมาก เช่ น ใช้การตกแต่งภาพ หรื อการใช้ภาพที่มีความหมาย การใช้
เสี ย งตนเองหรื อการใช้เพลงพื้ นบ้า นในเทปเสี ย งสาหรั บ รถแห่ ก ระจายเสี ย ง รวมถึ ง การนั่ง พู ด
ประชาสัมพันธ์ ไปกับรถแห่ กระจายเสี ยง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสร้ างเอกลักษณ์ เฉพาะตัว สร้ างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึ งการดึ งดูดความสนใจจากประชาชน ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ สังเกตว่า ปั จจัยสาคัญที่
น่าจะมีผลต่อการเลือกใช้สื่อ รู ปแบบ และลักษณะการใช้สื่อ ประการหนึ่ งได้แก่ งบประมาณ จาก
การสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็ นทางการพบว่า ถึงแม้กฎหมายจะกาหนดวงเงินในการใช้หาเสี ยงเลือกตั้ง
แต่ นายกเทศบาลตาบล ส่ วนใหญ่มีวงเงิ นจากัดซึ่ งไม่มากนัก การผลิ ตสื่ อในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ
จานวนในการผลิต คุณภาพในการผลิ ตจึงขึ้นอยู่กบั การจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั พบว่า
การให้ความสนใจกับเรื่ องของสื่ อมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือ ในกลุ่มนายกเทศบาล
ตาบล ที่ เป็ นผูม้ ี ป ระสบการณ์ ท างการเมื อง เคยมี ผ ลงานมาก่ อน ให้ค วามส าคัญ กับ สื่ อดัง กล่ า ว
ค่อนข้างน้อย เพราะเห็นว่าตนเองเป็ นที่รู้จกั อยู่แล้ว ในขณะที่ กลุ่มนายกเทศบาลตาบล ซึ่ งเป็ นคน
รุ่ นใหม่มีการศึกษาสู งแต่ไม่มีประสบการณ์ทางการเมือง เห็นว่าสื่ อประเภทต่าง ๆ มีความสาคัญมาก
ในการแนะนาตนเองให้เป็ นที่รู้จกั ช่ วยในการสร้างจุดเด่นให้แก่ตนเอง และในกลุ่มนายกเทศบาล
ตาบล ที่ ไม่มีคู่แข่งให้ความสาคัญกับสื่ อและปริ มาณการใช้สื่อน้อยมาก ใช้สื่อเพียงเพื่อการบอก
กล่าวหรื อแจ้งให้ชุมชนทราบว่าตนเองลงสมัครเท่านั้น รู ปแบบการสื่ อสารสองทาง พบว่า นายก
เทศบาลตาบลใช้การลงพื้นที่ หาเสี ยงเลื อกตั้งแบบเคาะประตูบา้ น เพื่อเป็ นการให้ความสาคัญแก่
ประชาชนในชุ มชน ได้พบปะพูดคุ ย แลกเปลี่ ยนซักถามปั ญหาระหว่างกัน ตลอดจนได้คาดการณ์
คะแนนเสี ยงในเบื้องต้น ซึ่ งจากรู ปแบบการสื่ อสารดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับยุทธวิธี
การหาเสี ยงที่สามารถนาเสนอนโยบายแก่ประชาชนได้ทวั่ ถึง (อรพรรณ ฦาชา, 2547) คือ การพูดคุย
พบปะกับ ประชาชนตามบ้า นหรื อการเดิ นหาเสี ย งตามบ้า น เพราะจะท าให้ ผูส้ มัค รกับ ผูม้ ี สิ ท ธิ
เลือกตั้งได้ใกล้ชิดอย่างเป็ นกันเอง ได้พดู คุยแลกเปลี่ยนซักถาม รับฟังปั ญหาได้อย่างเต็มที่ ซึ่ งจะช่วย
เสริ มภาพของผูส้ มัครให้โดดเด่น ยกระดับความเป็ นผูน้ าของผูส้ มัคร ให้ผมู ้ ีสิทธิ ได้รู้จกั ตัว รู ้แนวคิด
ของผู ้ส มัค รเพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการพิ จ ารณาตัด สิ น ใจเลื อ ก และช่ ว ยประเมิ น เสี ย งตอบรั บ ของ
ประชาชนและชุ มชนที่มีต่อผูส้ มัคร รู ปแบบการสื่ อสารสองจังหวะ พบว่า นายกเทศบาลตาบล ใช้
ข้า ราชการในพื้ น ที่ ใช้ บุ ค คลใกล้ชิ ด ที่ อ ยู่ใ นวงการเมื อ ง ใช้ ก ารจัด ตั้ง และจัด จ้า งแกนน าหรื อ
หัวคะแนน ช่วยในการหาเสี ยงเลือกตั้ง ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า การได้รับความสนับสนุ นจากบุคคลอื่นมี
ความส าคัญ และมี ค วามจ าเป็ นอย่า งยิ่ ง ต่ อ การได้รั บ เลื อ กเข้า สู่ ต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง การใช้
ข้าราชการในพื้นที่ท้ งั ข้าราชการประจาและข้าราชการฝ่ ายปกครอง สะท้อนให้เห็นว่า บุคคลดังกล่าว
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ที่ตอ้ งวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง ไม่ได้เป็ นกลางอย่างแท้จริ ง และบางครั้งยังกลายเป็ นเครื่ องมือ
ให้ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งใช้ในการสร้างความน่าเชื่ อถือให้เกิดแก่ตนเองอีกด้วย อีกทั้งการจัดตั้งและตัด
จ้า งแกนนาหรื อหัว คะแนน ยัง เป็ นวิธี ก ารหาเสี ย งเลื อกตั้ง ที่ ใ ช้ก ัน อย่า งแพร่ หลายและเปิ ดเผย
นาไปสู่ การทุจริ ตในการเลื อกตั้งที่ผิดต่อกฎหมาย เช่ น การใช้อิทธิ พลของระบบราชการ การใช้
กลวิ ธี ท าลายคู่ แ ข่ ง และอื่ น ๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ ผลการศึ ก ษายัง เป็ นไปตามแนวคิ ด วิ เ คราะห์
พฤติกรรมการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งโดยสื่ อบุคคล โดย อานนท์ ภักดีวงศ์ (2539) ซึ่ งสรุ ปว่า การ
ใช้หัว คะแนนในการรณรงค์ห าเสี ย งเลื อ กตั้ง ของไทย เป็ นวิ ธี ก ารที่ ค่ อ นข้า งได้ผ ลมาก เพราะ
วัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยมีลกั ษณะเชื่อฟังผูใ้ หญ่หรื อบุคคลที่ตนให้ความเคารพนับถือ ยา
เกรง และขาดข้อมู ลข่าวสารทางการเมื องจากแหล่ ง อื่ นๆ การใช้หัวคะแนนช่ วยหาเสี ยงแม้จะมี
ประสิ ทธิ ภาพ แต่ก็เป็ นช่ องทางของการใช้เงิ นซื้ อเสี ยงเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นการติดต่อผ่านตัว
บุค คลซึ่ ง เปิ ดโอกาสให้มีก ารเรี ย กร้ องผลประโยชน์เป็ นการตอบแทนได้ และจากการวิจยั ของ
กระทรวงมหาดไทยในเรื่ องการซื้ อเสี ยง พบว่า ผูท้ ี่ทาหน้าที่หัวคะแนนและรับเงินจากผูส้ มัครรับ
เลื อกตั้งนั้น ส่ วนใหญ่ได้แก่ ผูน้ าชุ มชน ครู นั่นเอง ในส่ วนรู ปแบบการสื่ อสารแบบรณรงค์น้ ัน
เนื่องจากกฎหมายการเลือกตั้ง กาหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสี ยงเลือกตั้งไว้หลายประการ เช่น
ห้ามสัญญาว่าจะให้ หรื อเสนอให้เงิน ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
แก่ ชุมชน ห้ามจัดให้มีมหรสพ การแสดง งานเลี้ ยง ประชุ ม อบรม สัมมนา ทัศนศึ กษา และอื่ นๆ
นับ ตั้ง แต่วนั ประกาศให้มีก ารเลื อกตั้ง จนถึ งวันสิ้ นสุ ดวันเลื อกตั้ง ทาให้ก ารศึ กษาเรื่ องนี้ ไม่ พ บ
รู ปแบบการสื่ อสารแบบรณรงค์ เนื่ องจากเป็ นการศึ กษาข้อมูลในช่ วงระยะเวลาของการหาเสี ย ง
เลือกตั้ง ซึ่ งขัดต่อกฎหมาย ไม่สามารถกระทาได้
3. ส่ วนที่ 3 กลยุทธการสื่ อสารทางการเมืองของนายกองค์ การบริหารส่ วนตาบล
ผลการวิจยั พบกลยุทธ์การสื่ อสารทางการเมือง 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลยุทธ์การสื่ อสาร
ทางการเมื องที่ใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย และกลยุทธ์ การสื่ อสารทางการเมื องกับกลุ่ มที มงาน ผูว้ ิจยั ตั้ง
ข้อสังเกตว่า กลยุทธ์การสื่ อสารทางการเมืองที่ใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ตนเองนั้น เป็ นกลยุทธ์ที่นกั การเมืองรุ่ นใหม่ใช้ในการแนะนาตนเองให้เป็ นที่รู้จกั และสร้ างความ
ยอมรั บนับ ถื อจากประชาชนในชุ ม ชน เนื่ องจากนายกเทศบาลตาบล กลุ่ มนี้ ยงั ไม่มี ผลงาน ไม่ มี
ประสบการณ์ทางการเมือง แต่ได้รับการผลักดัน สนับสนุ นให้เข้าสู่ ตาแหน่งเพราะมีความรู ้ เป็ นคน
รุ่ นใหม่ มีใจรักในการทางาน และชอบการเมือง การเข้าสู่ วงการเมืองท้องถิ่นจึงต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้า สื่ อจึงเป็ นเครื่ องมือที่ถูกนามาใช้ในหลากหลายรู ปแบบดังผลการศึกษาที่พบว่า มีการตั้ง
ป้ ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ในวาระพิเศษและวาระทัว่ ไปโดยไม่เกี่ ยวข้องกับการเลื อกตั้ง มีการ
วางแผนเข้าร่ วมหรื อนาตนเองเข้าเป็ นสมาชิ กของกลุ่มต่าง ๆ ในชุ มชน เป็ นแกนนาจัดทาโครงการที่
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สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างความเป็ นพรรคพวกกับข้าราชการในพื้นที่ ส่ วน
กลยุทธ์ในการประเมินผลหาเสี ยงนั้น ผูว้ จิ ยั พบข้อสังเกตว่า เป็ นกลยุทธ์ในกลุ่มนายกเทศบาลตาบล
ที่ มี ป ระสบการณ์ ท างการเมื อ งสู ง โดยส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลด้ว ยบุ ค คลอื่ น
โดยเฉพาะบุคคลจากภายนอกชุ มชน เนื่ องจากจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าการ
ใช้ทีมงานของตนโดยตรง อย่างไรก็ตาม จากงานวิจยั ของ โกวิทย์ พวงงาม (2544 อ้างใน อรพรรณ
ฤาชา, 2547) ซึ่ งศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของสตรี ใน เทศบาลตาบล พบว่า วิธีการประเมินผลหา
เสี ย ง มี หลายลักษณะ เช่ น ให้ญาติ พี่น้องสอบถามความเห็ นตามคุ ม้ บ้า นและครั วเรื อน สัง เกต
พฤติกรรมชาวบ้านเวลาไปพูดคุ ยด้วย ทดลองประมวลดู คะแนนตามเครื อข่ายต่างๆ ในคุ ม้ บ้านที่
สนับสนุน และจัดทาบันทึกความก้าวหน้าของคะแนนเสี ยง เป็ นต้น
สาหรับกลยุทธ์การสื่ อสารทางการเมื องกับกลุ่ มทีมงานนั้น จะเห็ นได้ว่า นายกเทศบาล
ต าบล ให้ ค วามส าคัญ กับ ที ม งานด้ว ยกลยุ ท ธ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป บางกลยุ ท ธ์ ใ ช้ที ม งานเป็ น
เครื่ องมือในการลดกระแสความขัดแย้ง ความไม่พอใจ ตลอดจนใช้เป็ นเครื่ องมือในการดึงดูดความ
สนใจและการไม่ผูกมัดตัวเอง ในส่ วนของการสร้ างเงื่ อนไขกับที มงานนั้น จัดเป็ นกลยุทธ์ที่สร้ าง
ทางเลื อกให้แก่ ป ระชาชนในชุ มชน ในกรณี ที่ต้องการหรื อไม่ ต้องการที มงานรายบุ ค คล ซึ่ ง ไม่
กระทบกับคะแนนเสี ยงที่นายกเทศบาลตาบล ได้รับ อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มคะแนนเสี ยงจากการที่มี
ที มงานช่ วยเหลื อเพิ่มขึ้ น ตลอดจนเป็ นการระดมทุ นเพื่อนามาใช้ในการหาเสี ยงเลื อกตั้งอย่างถู ก
กฎหมาย เนื่องจากเป็ นลักษณะให้การสนับสนุนผูท้ ี่ตนเองชื่นชอบ
4. ส่ วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสื่ อสารทางการเมือง
ผลการวิจยั พบปั ญหาและอุปสรรคด้านการสื่ อสาร พบว่า นายกเทศบาลตาบล ส่ วนใหญ่
ประสบปั ญหาเกี่ยวกับการปล่อยข่าวลือ การโจมตี ใส่ ร้ายป้ ายสี และทาให้เกิดปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติของประชาชนในชุ มชนที่มีต่อผูส้ มัครส่ งผลถึงคะแนนเสี ยงที่ได้รับ ซึ่ งนับว่าเป็ นปกติของ
การแข่งขันและการต่อสู ้ทางการเมืองในทุกระดับ โดยนายกเทศบาลตาบล เกือบทั้งหมดใช้สื่อบุคคล
ในการแก้ไขปั ญหา ด้วยการใช้ตนเองและที มงานอธิ บาย ชี้ แจงข้อเท็จจริ งแสดงให้เห็ นถึ งความ
เชื่อมัน่ ในคุณสมบัติของสื่ อบุคคลที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าสื่ อประเภทอื่น ๆ ในส่ วนของปั ญหาและ
อุปสรรคด้านอื่นๆ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องของทีมงาน เช่น เรื่ องความสามัคคีในทีม ความตั้งใจ
และความจริ ง ใจในการช่ ว ยเหลื อ กัน หาเสี ย งเลื อ กตั้ง การยอมรั บ หรื อ ไม่ ย อมรั บ ที ม งานของ
ประชาชนในชุ มชน ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ สังเกตว่าปั ญหาต่างๆ เหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ดว้ ยการสื่ อสาร ซึ่ ง
ขึ้นอยู่กบั ทักษะในการสื่ อสารของผูน้ า คือ นายกเทศบาลตาบล จะมี ความสามารถในการใช้การ
สื่ อสารเพียงใด อย่างไรก็ตามพบว่า นายกเทศบาลตาบล ส่ วนใหญ่ใช้การสื่ อสารด้วยวิธีการพูดคุ ย
พยายามทาความเข้าใจกันเป็ นหลัก เพื่อจัดการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว จากผลการศึกษา เรื่ อง กลยุทธ์
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การสื่ อสารเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งของนายกเทศบาลตาบล ในจังหวัดนครราชสี มา ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์
วิธีการต่าง ๆ ที่นายก เทศบาลตาบล ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับตนเองและทีมงาน
นโยบายและผลงานต่างๆ ตลอดจนวิธีการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งนายกเทศบาลตาบล
จะเลือกใช้กลยุทธ์ใดนั้นขึ้นอยูก่ บั การให้ความสาคัญในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ แต่จุดมุ่งหมายของนายก
เทศบาลตาบล ทั้งหมดเหมือนกัน คือ การใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อทาการโน้มน้าวใจผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งใน
ชุมชนให้ลงคะแนนเสี ยงเพื่อเลือกตนเองเข้าสู่ ตาแหน่งดังกล่าว

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการวิจยั ครั้งนี้ พบคุณลักษณะที่สาคัญ 7 ด้าน ซึ่ งมีผลต่อการได้รับเลือกตั้งของ
นายกเทศบาลตาบล นั้น คุณลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถสร้างเสริ ม และพัฒนาขึ้นได้ จึงควรมี
การจัด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะเหล่ า นั้นให้ ป รากฏเด่ น ชัด ขึ้ น โดยจัด การ
ฝึ กอบรม สั ม มนา เกี่ ย วกับ การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การสร้ า งภาวะผูน้ า และอื่ น ๆ เพื่ อส่ ง เสริ ม
บุคลิกภาพที่ดีและภาพลักษณ์ที่เหมาะสมของผูน้ าชุมชน
2. จากผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า นายกเทศบาลตาบล เลื อกใช้สื่อบุ คคลและสื่ อเฉพาะกิ จ
บางประเภทตามที่เห็ นผูอ้ ื่นใช้และรู ปแบบการนาเสนอไม่แตกต่างกัน จึงควรมีการส่ งเสริ ม สร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของ การเลือกใช้สื่อ คุ ณสมบัติ จุดเด่น จุดด้อย และเทคนิ คการใช้สื่อ
ประเภทต่าง ๆ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลแก่กลุ่มผูน้ าชุ มชน เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการ
สื่ อสารทางการเมืองและการปฏิบตั ิงานในชุมชน
3. จากผลการวิจ ัย ครั้ งนี้ พบว่า การเข้า สู่ ก ารเมื อ งท้อ งถิ่ น ต้องอาศัย ที ม งานและการ
สนับ สนุ นจากบุ คคลอื่นเป็ นสาคัญ ดัง นั้น จึ ง ควรมี ก ารสร้ า งจิ ตสานึ ก ในเรื่ องบทบาทสาธารณะ
หน้าที่ และความรับผิดชอบในทางการเมื อง ให้แก่ บุคคลในชุ มชน ญาติ พี่น้องและครอบครั วของ
ผูเ้ กี่ ยวข้องกับการเมือง เพื่อให้ตระหนักถึ งความสาคัญของตนเองและความเสี ยสละที่ตอ้ งให้แก่
ส่ วนรวม
4. จากผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า นายกเทศบาลตาบล ใช้การสื่ อสารตลอดเวลา ทั้งในการ
ประชาสัมพันธ์ตนเอง การสื่ อสารกับประชาชนในชุ มชน ทีมงาน ตลอดจนใช้การสื่ อสารเพื่อโน้ม
น้าวใจผูอ้ ื่น อธิ บายความ และแก้ไขความเข้าใจผิดต่างๆ จึงควรมีการอบรมส่ งเสริ มการให้ความรู ้
ในเรื่ องเทคนิ คการสื่ อสาร การโน้มน้าวใจ หลักและเทคนิ คการพูดในที่ ชุมชน ฯลฯ เพื่อเพิ่มเติ ม
ความรู ้และทักษะให้แก่กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น เพื่อนาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

24
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารวิ จ ัย ประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารทางการเมื อ งจากกลุ่ ม
ประชาชนในชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายของการใช้ก ลยุทธ์ การสื่ อสารดังกล่ า ว ว่าเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของผูส้ ่ งสารหรื อไม่ อย่างไร
2. ควรมีการวิจยั ความคิดเห็นในกลุ่มทีมงานของ นายกเทศบาลตาบล เกี่ยวกับการใช้กล
ยุทธ์การสื่ อสารดังกล่าว
3. ควรมีการมุ่งวิจยั กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเฉพาะกลุ่มนายกเทศบาล
ตาบลเท่านั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มอื่นๆ หรื อกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง เช่น
ตาแหน่งประธานสภา รองนายกเทศบาลตาบล เลขานุการนายกเทศบาลตาบล เป็ นต้น
4. ขอบเขตการวิจยั ครั้งนี้ วิจยั เฉพาะพื้นที่ ในจังหวัดนครราชสี มา จึงควรมีการศึกษากล
ยุทธ์การสื่ อสารในพื้นที่ภาคอื่นๆ ที่ มีความแตกต่างทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ค่านิ ยม ความเชื่ อ
ฯลฯ เพื่อเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ระหว่างกัน
5. ควรมี การวิจยั เชิ งลึ กเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของเนื้ อหาสาร โดยการ
วิเคราะห์ประเด็นเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่ อสารเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง

