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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1)  กระบวนการส่ือสาร 2) รูปแบบการส่ือสาร   

3) กลยุทธ์การส่ือสาร  4)  ปัญหาอุปสรรคในการส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาลต าบล การ
วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  
คือ  นายกเทศบาลต าบล  จงัหวดันครราชสีมา ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการจ าแนกประเภท ตีความและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพรวม 
บริบทและทศันะของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิจยัพบว่า  1)  กระบวนการส่ือสารทางการเมือง 
ประกอบด้วย  (1) ภาพลกัษณ์ของนายกเทศบาลต าบล  มีคุณลกัษณะส าคญั 7 ดา้นท่ีมีผลต่อการ
ไดรั้บเลือกตั้งคือ คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม คุณลกัษณะดา้นความเป็น
ผูน้ า คุณลกัษณะด้านมนุษยสัมพนัธ์  คุณลกัษณะด้านความรู้ความสามารถ  คุณลักษณะด้านการ
ส่ือสารและคุณลักษณะด้านความเป็นคนในพื้นท่ี (2) วิธีการก าหนดประเด็นเน้ือหาสาร 
ประกอบดว้ยการวเิคราะห์ท่ีมาของการก าหนดเน้ือหาสาร พบวา่  ส่วนใหญ่มีท่ีมาจากความตอ้งการ
ของชุมชน ประเด็นเน้ือหาสาร เน้นเก่ียวกับสวสัดิการและการส่งเสริมอาชีพเป็นหลัก และการ
น าเสนอเน้ือหาสาร โดยการใชส้โลแกนและเน้ือหาสั้น ๆ (3) การเลือกใชส่ื้อ  ประกอบดว้ยการใช้
ส่ือบุคคลเป็นหลกัร่วมกบัการใชส่ื้อเฉพาะกิจประเภทต่าง ๆ (4) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  ใชช่้วง
วยัเป็นเกณฑแ์ละใชรู้ปแบบการส่ือสารในแต่ละกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนั และ (5) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจลงสมคัรรับเลือกตั้ง ไดแ้ก่ 1)ความตอ้งการส่วนบุคคลและการไดรั้บความสนบัสนุน
จากบุคคลอ่ืน 2) รูปแบบการส่ือสารทางการเมืองมี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบการส่ือสารทางเดียวโดย
การใชส่ื้อเฉพาะกิจประเภทต่าง ๆ  รูปแบบการส่ือสารสองทางโดยการลงพื้นท่ีหาเสียง  รูปแบบการ
ส่ือสารสองจงัหวะโดยการใช้บุคคลใกลชิ้ดร่วมกบัแกนน าหรือหวัคะแนน และรูปแบบการส่ือสาร
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แบบรณรงคโ์ดยการสนบัสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 3)  กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองมี 
2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การส่ือสารท่ีใช้กบักลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ย กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์
ตนเอง  และกลยุทธ์การประเมินผลหาเสียง  กลยุทธ์การส่ือสารท่ีใช้กบักลุ่มทีมงาน ประกอบดว้ย 
กลยทุธ์เก่ียวกบัการเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยทีมงาน และกลยุทธ์การสร้างเง่ือนไขกบัทีมงาน 4) ปัญหา
อุปสรรคในการส่ือสารทางการเมือง ไดแ้ก่ การปล่อยข่าวลือ การโจมตี ใส่ร้ายป้ายสี และท าให้เกิด
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติของประชาชนในชุมชนท่ีมีต่อผูส้มคัรส่งผลถึงคะแนนเสียงท่ีไดรั้บ ซ่ึง
นบัวา่เป็นปกติของการแข่งขนัและการต่อสู้ทางการเมืองในทุกระดบั 
ค าส าคัญ   การส่ือสารทางการเมือง  กลยทุธ์การส่ือสาร  นายกเทศบาลต าบล 
 

ภูมหิลงั 
ในบริบททางการเมือง การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีนกัการเมืองน ามาใช้ในกิจกรรม

ทางการเมืองหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์  สร้างความนิยม ความเช่ือถือ ความเช่ือมัน่
ศรัทธา  ตลอดจนเพื่อน าเสนอนโยบายทางการเมือง โดยมีเป้าหมายให้ไดรั้บความยอมรับจากผูรั้บ
สาร และการได้รับเลือกตั้ งเข้าไปด าเนินกิจกรรมทางการเมือง เน่ืองจากการส่ือสารมีอิทธิพล 
ต่อกระบวนการรับรู้ การตดัสินใจ การช้ีน า และการสร้างกระแส ในเร่ืองต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของผูรั้บสาร ด้วยเหตุน้ี ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ส่ือสารกบักิจกรรมทางการเมืองจึงเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก การส่ือสารทางการเมือง (Political  
Communication) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและอยูค่วบคู่กบัการเมืองมาโดยตลอด โดยเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั
ในการพฒันาการเมือง เน่ืองจากมีความส าคญัต่อการด ารงอยูข่องระบบการเมืองการปกครองของแต่
ละสังคม เป็นตวักลางในการสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่างผูป้กครองกบัผูใ้ต้ปกครอง  และ
ระหว่างผูป้กครอง หรือผูใ้ต้ปกครองด้วยกันเอง ซ่ึงในภาวะปัจจุบันท่ีระบบการเมืองมีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน มีองค์กรทางการเมืองเกิดข้ึนมากมาย การส่ือสารทางการเมืองจึงทวี
ความส าคญัยิง่ข้ึน ประกอบกบัการพฒันาดา้นการส่ือสารท าให้เกิดรูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลาย
และมีบทบาทส าคญัในสังคมมากยิง่ข้ึน ท าใหน้กัการเมืองหรือองคก์รทางการเมืองตอ้งอาศยัรูปแบบ
การส่ือสารเหล่านั้นในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  ให้กบัประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการ
โนม้น้าวใจให้ประชาชนสนบัสนุนนโยบายขององคก์รทางการเมืองหรือสนบัสนุนตนเอง  รวมทั้ง
เพื่อใหก้ระบวนการทางการเมืองเคล่ือนไหวและด ารงอยูต่่อไป  

กระบวนการส่ือสารในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได ้กล่าวคือ  ผูส่้งสาร (Sender) ซ่ึงไดแ้ก่ 
ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ส่งสาร (Message) ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  นโยบายทางการเมือง  และข่าวสาร
ทางการเมืองอ่ืนๆ โดยผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ (Channels) ไปยงัผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงมี
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ฐานะเป็นผูรั้บสาร (Receiver) ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดผล (Effect)  ต่อความนิยมชมชอบและศรัทธาในตวัผูส้มคัร
รับเลือกตั้ง และมีการตอบสนองกลับ (Feedback) โดยการลงคะแนนเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้ง 
ในทางทฤษฎีการส่ือสาร เรียกกระบวนการส่ือสารในลกัษณะน้ีว่า  การส่ือสารเพื่อชักชวน(Persuasive 
Communication)  นอกจากนั้นในกระบวนการส่ือสาร  ส่ือมีความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่ผูส่้งสาร สาร 
และผูรั้บสาร  เน่ืองจากส่ือเป็นพาหะหรือตวักลางน าสารหรือขอ้มูลข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร 
ซ่ึงการเลือกใช้ส่ือตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงค์ของการส่ือสาร เน้ือหาสาร ธรรมชาติของผูรั้บสาร  และ
จงัหวะเวลา  เพราะการใชส่ื้อท่ีไม่เหมาะสม นอกจากจะท าให้การส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพแลว้  ยงัเป็น
การเสียเวลาและส้ินเปลืองมากดว้ย การเลือกใชส่ื้อท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสาร
ด้วย เช่น ในการหาเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรในจังหวดัท่ีห่างไกล  ถ้าผูส้มัครรับเลือกตั้ งใช้วิทยุ
โทรทศัน์เป็นส่ือในการหาเสียง  แมว้่าจะเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและอุดมการณ์ท่ีดีเช่นไร  ก็คงจะไม่ไดรั้บ
เลือกเพราะสารท่ีส่งย่อมไปไม่ถึงตวัผูรั้บ  เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่ชนบท อาจจะยงัไม่มีวิทยุ
โทรทศัน์ใช ้พวกเขาจึงยอ่มไม่ไดรั้บสารท่ีส่งผา่นส่ือท่ีไปไม่ถึงผูรั้บ (นภาภรณ์  อจัฉริยะกุล และรุ่งนภา  
พิตรปรีชา, 2539) 

ดงันั้น ในการส่ือสารทางการเมือง ส่ือจึงเป็นส่ิงท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งให้ ความส าคญั  การ
วางกลยทุธ์การใชส่ื้อโดยท่ีรู้คุณลกัษณะหรือธรรมชาติของส่ือ การเลือกใชส่ื้อท่ีถูกตอ้งเหมาะสมจึงมีผล
ต่อประสิทธิผลของการส่ือสาร เช่น  ถ้าเน้ือหาทางการเมืองท่ีถ่ายทอดเป็นเร่ืองเก่ียวกับนโยบายท่ี
ซับซ้อนยากแก่การเข้าใจ ควรใช้ส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ือบุคคลมากกว่าส่ือวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทศัน์  เช่นเดียวกบัการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การท่ีจะท าให้ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทราบขอ้มูล
ข่าวสารหรือรับรู้นโยบายทางการเมืองของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งน าส่ือชนิดต่างๆ  
มาใช้ เพื่อให้สารต่างๆ เหล่านั้นเขา้ถึงผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งมากท่ีสุด และท่ีส าคญักลวิธีการใช้ส่ือ
เหล่านั้นควรมีประสิทธิผลในการโน้มน้าวใจ  เปล่ียนแปลงทศันคติ  และพฤติกรรมของผูมี้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งได ้จะเห็นไดว้า่  ผูท่ี้ใชก้ารส่ือสารและก าหนดรูปแบบการส่ือสารในฐานะผูส่้งสารนั้น  ควร
เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในองค์ประกอบต่างๆ ของกระบวนการส่ือสาร ดงัท่ี บี. เอช  สปิทซ์บกั 
(B.H.  Spitzbug,1997  อา้งถึงใน สุเทพ  เดชะชีพ, 2547) ท าการวิจยัเร่ือง ความสามารถทางการส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรม  พบองค์ประกอบการวดัความสามารถทางการส่ือสาร 3 ระดับคือ ระดับบุคคล  
(Individual  System) ประกอบดว้ยบุคลิกลกัษณะของบุคคล ทกัษะดา้นความรู้ในเร่ืองท่ีจะท าการส่ือสาร  
วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร  รู้วิธีว่าควรจะส่ือสารอย่างไร ไม่ใช่เพียงแต่รู้ว่าจะส่ือสารอะไร  
นอกจากนั้นแรงจูงใจในการส่ือสารยงัเป็นปัจจยัในการสร้างความสามารถทางการส่ือสารระหวา่งบุคคล
อีกดว้ย  เช่น ความมัน่ใจตนเองของผูส่้งสาร บุคลิกลกัษณะของผูส่ื้อสาร  และผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ ระดบักรณี (Episode System) งานวิจยัไดก้ล่าวถึงลกัษณะและคุณสมบติัของผูส่้งสารท่ีจะท าให้
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ผูรั้บสารมีความพึงพอใจวา่เป็นผูส่้งสารท่ีมีความสามารถ  เม่ือมีปัจจยัเสริมส่งเสริมให้ประเมินผูส่้งสาร
ในแง่บวกยิง่ข้ึน ผูรั้บสารยอ่มมีความประทบัใจในการส่ือสารของผูส่้งสารมากข้ึน  ซ่ึงปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
แรงจูงใจ ความรู้ ทกัษะในการส่ือสาร  และระดบัความสัมพนัธ์ (Relation System) กล่าวถึงองคป์ระกอบ
ต่างๆ ท่ีส่งเสริมความสามารถทางการส่ือสารของบุคคลในระดบัความสัมพนัธ์ เนน้การรักษา การพฒันา
ความสัมพนัธ์ ความใกลชิ้ดสนิทสนม  ความเป็นกนัเอง  การให้ความเช่ือใจกนัและกนั  การเขา้ใจคนอ่ืน  
การมีความคลา้ยคลึงกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร นอกจากนั้นการท่ีนกัการเมืองมีบทบาทเป็นผูส่้ง
สารทางการเมือง ซ่ึงอาจจะแสดงบทบาทดว้ยตนเอง  หรือแสดงบทบาทผา่นหวัคะแนนหรือผูน้ าความคิด
ของประชาชน (Opinion Leader) ดงันั้น ในการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน นกัการเมืองจึงมกัจะมีบทบาทเป็นผูส่้ง
สารและเป็นผูก้  าหนดรูปแบบ การส่ือสารนกัการเมืองจึงควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร 
ตลอดจนรู้จกัการใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ  ในการส่ือสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว ้อย่างไรก็ตาม การส่ือสารทางการเมืองนั้น แมจ้ะค านึงถึงองค์ประกอบและวิธีการท่ีเหมาะสม
แลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงประสิทธิผลของการส่ือสารดว้ยซ่ึง ปรมะ สตะเวทิน (2538) กล่าววา่  ประสิทธิผล
ของการส่ือสารข้ึนอยูก่บัความรู้ 2 ประการของผูส่้งสารคือ ความรู้ในเร่ืองท่ีจะส่ือสาร (Knowledge of the 
Subject Matter) หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของเร่ืองท่ีจะท าการส่ือสาร และความรู้
เร่ืองกระบวนการส่ือสาร (Knowledge of the Communication Process)หมายถึง การมีความรู้เร่ือง
กระบวนการส่ือสารจะช่วยให้ผู ้ส่งสารเข้าใจในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีอยู่ใน
กระบวนการ ซ่ึงลว้นมีความส าคญัต่อการส่ือสารทั้งส้ิน กล่าวไดว้า่กระบวนการส่ือสารทางการเมืองและ
การปกครอง โดยเฉพาะเม่ือมีการเลือกตั้งนั้น  นับเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีส าคญัยิ่ง เน่ืองจากเป็น
กลไกการใชอ้  านาจอธิปไตยหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการแสดงออกซ่ึงเจตจ านง
ในการเรียกร้องหรือสนบัสนุน โดยการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งผูแ้ทนของตนทั้งในระดบัชาติ ระดบัเขต หรือ
ระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงนับตั้งแต่รัฐสภามีมติผ่านร่างพระราชบญัญติัเทศบาลต าบล ปี พ.ศ.2496 และมีผล
บงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2496 นั้น  เม่ือทอ้งถ่ินใดมีสภาพอนัสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล
ให้จดัตั้งท้องถ่ินนั้นๆ เป็นเทศบาลต าบล  มาตรา 8 การจดัตั้ งเทศบาลภายหลังวนัท่ีพระราชบญัญติั
เทศบาล (ฉบบัท่ี 3)พ.ศ. 2499 ใชบ้งัคบั ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งผูมี้คุณสมบติั และวิทยาฐานะตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง ใหเ้ป็นสมาชิกแห่งสภา "ทอ้งถ่ินใดท่ีมีสภาพเป็นสุขาภิบาลอยูแ่ลว้ หากต่อมา
ไดมี้การจดัตั้งข้ึนเป็นเทศบาลก็ให้ด าเนินการตามมาตรา  15 โดยไม่ตอ้งมีการแต่งตั้งสมาชิกเป็นผูริ้เร่ิม
การตามวรรคแรก" (ยกเลิกความในมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และให้ใชค้วามขา้งตน้แทน 
ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2499) มาตรา 9 เทศบาลต าบลใดแก่ทอ้งถ่ินซ่ึงมีพระ
ราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลต าบล พระราชกฤษฎีกา นั้นใหร้ะบุช่ือและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
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เพื่อให้บริหารจดัการทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัดงักล่าว เทศบาลต าบลจึงเป็นรูปแบบ
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีท าให้การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดย
รัฐไม่ได้รวมอ านาจทุกอย่างไวท่ี้ส่วนกลางอีกต่อไป  แต่ได้กระจายอ านาจการบริหารลงมาให้
ท้องถ่ินได้พฒันาตวัเองและดูแลกิจการของตัวเองอย่างเต็มรูปแบบ เป็นเหตุให้เกิดการปฏิรูป
สังคมไทย รัฐบาลตอ้งด าเนินการจดัสรรงบประมาณและแบ่งงานดา้นสาธารณูปโภคหรือการด าเนิน
นโยบายการเมือง และการปฏิบติัราชการต่าง ๆ ให้กับเทศบาลต าบล เพื่อให้ทอ้งถ่ินด าเนินการ
จดัการเองตามความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีของตน รัฐบาลและส่วนกลางจะมีหนา้ท่ีก าหนด
แนวนโยบายให้กบัทอ้งถ่ินในภาพรวม  และก ากบัดูแลการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้ น การบริหารราชการในระดับเทศบาลต าบล จึงมี
ความส าคญัยิง่ข้ึนและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพฒันาทอ้งถ่ินและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน การเขา้สู่ต าแหน่งนายกเทศบาลต าบล ซ่ึงเป็นผูน้ าสูงสุดท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนใน
ชุมชน มีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมและรับผิดชอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลตาม
กฎหมาย  และเป็นต าแหน่งท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเสียงของประชาชนในชุมชน
โดยตรงนั้น  กระบวนการส่ือสารทางการเมืองจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการไดรั้บความไวว้างใจ
และการไดรั้บคะแนนเสียงสนบัสนุนใหมี้โอกาสเขา้สู่ต าแหน่ง ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษา “กลยุทธ์
การส่ือสารเพื่อให้ไดรั้บการเลือกตั้งของนายกเทศบาลต าบล” โดยมุ่งศึกษาตามองค์ประกอบของ
การส่ือสาร รูปแบบการส่ือสาร และกลยุทธ์การส่ือสารท่ีใช้ในการหาเสียง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ไดรั้บการเลือกตั้งเขา้สู่ต าแหน่งดงักล่าว  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารทางการเมืองของนายก เทศบาลต าบลจังหวัด

นครราชสีมา  
2. เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาลต า บล จังหวัด

นครราชสีมา  
3.  เพื่อศึกษากลยทุธ์การส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาลต าบล จงัหวดันครราชสีมา  
4.  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาล

ต าบล จงัหวดันครราชสีมา  
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การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัน้ี คือ นายกเทศบาลต าบล จงัหวดันครราชสีมา รวม

ทั้งส้ิน 85 แห่ง (ส่วนวิจยัและพฒันาระบบรูปแบบและโครงสร้าง ส านกัพฒันาระบบ รูปแบบและ
โครงสร้างขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2558) 

กลุ่มตวัอยา่ง  ท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
เฉพาะนายกเทศบาลต าบล เขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ขนาดใหญ่และมีเทศบาลต าบลมากท่ีสุด โดยเลือกจากเทศบาลต าบล ทั้งส้ิน 15 แห่ง ซ่ึงท าใหไ้ดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งคือ นายกเทศบาลต าบล รวมทั้งส้ิน 15 คน จากเทศบาลต าบล ดงัน้ี  

1. เทศบาลต าบลโคกกรวด 
2. เทศบาลต าบลกลางดง 
3. เทศบาลต าบลคลองไผ ่
4. เทศบาลต าบลปักธงชยั 
5. เทศบาลต าบลพิมาย 
6. เทศบาลต าบลโนนสูง 
7. ทศบาลต าบลด่านเกวยีน 
8. เทศบาลต าบลจระเขหิ้น 
9. เทศบาลต าบลสูงเนิน 
10. เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 
11. เทศบาลต าบลขามสะแกแสง 
12. เทศบาลต าบลเมืองคง 
13. เทศบาลต าบลโนนไทย 
14. เทศบาลต าบลหว้ยแถลง 
15. เทศบาลต าบลต าบลเสิงสาง 

 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการพฒันาและทดสอบเคร่ืองมือวจิยั ดงัน้ี  
1. ศึกษาเอกสารและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้างแนว

ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์  
2.  สร้างแบบสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยปรึกษาและได้รับค าแนะน า

แกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  
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3.  การทดสอบเคร่ืองมือวิจยั โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบเน้ือหาของแนวค าถามท่ีใช้
ในการสัมภาษณ์  เพื่อความถูกตอ้ง  เท่ียงตรง ชดัเจน และครบถว้นตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  และน า
แนวค าถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใชส้ัมภาษณ์กบักลุ่มอ่ืนท่ี
มีความเหมือนกบักลุ่มตวัอยา่ง และน ามาปรับปรุงก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง  

4.   แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยก าหนดแนวค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ให้อยูใ่น
กรอบประเด็นปัญหาการวจิยัท่ีตอ้งการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนท่ี  1 ขอ้มูลส่วนตวั    
 ส่วนท่ี  2   แนวค าถามเก่ียวกบักระบวนการส่ือสารทางการเมือง  
 ส่วนท่ี  3   แนวค าถามเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารทางการเมือง  
 ส่วนท่ี  4   แนวค าถามเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารทางการเมือง   
  ส่วนท่ี  5   แนวค าถามเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร ทางการเมือง  

 

สรุปผล 
การวจิยัน้ีไดส้รุปผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 กระบวนการส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาลต าบล 
ส่วนท่ี 2 รูปแบบการส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาลต าบล 
ส่วนท่ี 3 กลยทุธ์การส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาลต าบล 
ส่วนท่ี 4 ปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาลต าบล 
1. ส่วนที ่1 กระบวนการส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาลต าบล 
การวิจยักระบวนการส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาลต าบล ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์

ของนายกเทศบาลต าบล การก าหนดประเด็นเน้ือหาสาร  การใช้ส่ือ การวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย และ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงสมคัรรับเลือกตั้งของนายกเทศบาลต าบล สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

 1.1 ภาพลกัษณ์ของนายกเทศบาลต าบล 
 ภาพลักษณ์ของนายกเทศบาลต าบล ท่ีมีผลต่อการได้รับเลือกตั้ง พบคุณลักษณะท่ี

ส าคญั 7 ดา้น คือ  
  1.1.1   คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ การแต่งกายดีมีความเหมาะสม ไม่ถือตวั

พดูจริงท าจริง ขยนัท างาน เช่ือมัน่ในตนเอง  
  1.1.2 คุณลักษณะด้านคุณธรรม ได้แก่ มีความเสียสละ จริงใจ ชอบช่วยเหลือ

ผูอ่ื้น มีจิตส านึกในการรับใชชุ้มชน มีน ้าใจบริการสังคม โปร่งใส ซ่ือสัตย ์ยติุธรรม  
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  1.1.3 คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้ า ไดแ้ก่ มีความน่าเช่ือถือทางสังคม มีภาวะ
ผูน้ าเป็นท่ียอมรับในชุมชน มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  

  1.1.4   คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ เป็นท่ีรู้จักของคนในชุมชน มี
อธัยาศยัดี มีความเป็นกนัเอง  

  1.1.5   คุณลกัษณะดา้นความรู้ ความสามารถ ไดแ้ก่ มีความรู้ มีประสบการณ์ มี
ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ เขา้ใจบริบทของชุมชน     

  1.1.6   คุณลกัษณะดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ ทกัษะในการพูด ความสามารถในการ
พดูเพื่อชกัจูงใจ ความสามารถในการอธิบาย ช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ    

  1.1.7   คุณลกัษณะดา้นความเป็นคนในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ความเป็นคนในพื้นท่ีและการ
เขา้ถึงชุมชนคือ ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดต่อการไดรั้บความยอมรับและสนบัสนุนจากประชาชนในชุมชน 

 1.2 การก าหนดประเด็นเน้ือหาสาระ   
 วิธีการก าหนดประเด็นเน้ือหาสาระท่ีนายกเทศบาลต าบล ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดย

ศึกษาท่ีมาของการก าหนดเน้ือหาสาร  ประเด็นเน้ือหาสาร และรูปแบบของการน าเสนอเน้ือหาสาร มีดงัน้ี  
  1.2.1 ท่ีมาของการก าหนดเน้ือหาสาร มาจากความตอ้งการของชุมชน และจาก

การวเิคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยของคู่แข่งขนั  
  1.2.2 ประเด็นเน้ือหาสาร เน้นเก่ียวกบัเร่ืองสวสัดิการ การส่งเสริมอาชีพ ระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐาน และลกัษณะวิธีการบริหารงานเป็นหลกั เน่ืองจากเห็นวา่เป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนในชุมชน  

  1.2.3 รูปแบบของการน าเสนอเน้ือหาสาร มีการใชรู้ปแบบในการนาเสนอเน้ือหา
ไม่แตกต่างกนั ได้แก่ การน าเสนอเน้ือหาด้วยการก าหนดนโยบายเป็นข้อๆ ใช้สโลแกน และใช้
เน้ือหาสั้นๆ ในการบอกกล่าวหรือแจง้ใหท้ราบถึงส่ิงท่ีตอ้งการจะท าเพื่อชุมชน  

 1.3 การเลือกใชส่ื้อ ส่ือท่ีใชใ้นการหาเลือกตั้งของนายกเทศบาลต าบล มีการใชส่ื้อท่ี 2 
ประเภท ไดแ้ก่  

  1.3.1 ส่ือเฉพาะกิจ  
   1) โปสเตอร์หรือใบปลิว ใช้ติดตามสถานท่ีทัว่ๆไปในชุมชุนท่ีไม่ขดัต่อ

กฎหมาย และตามบ้านเรือนของประชาชนในชุมชนท่ีสนับสนุนและอนุญาตให้ติด   ส่วนใหญ่
โปสเตอร์จะจา้งพิมพจ์  านวนไม่มากนกั เพื่อประหยดังบประมาณ ส่วนใบปลิวจะจดัท าข้ึนเองดว้ย
วิธีการถ่ายเอกสารในกระดาษขนาด A4 เน้ือหาในส่ือประเภทน้ี ประกอบด้วย รูป ช่ือ หมายเลข
สโลแกนหรือเน้ือหาสั้นๆ ของนโยบาย เช่นเดียวกบัแผน่ป้ายขนาดใหญ่  
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   2) แผน่ป้ายขนาดใหญ่ (Cutout) ใชว้สัดุท่ีเป็นไมอ้ดัหรือป้ายไวนิล เนน้รูป 
ช่ือ หมายเลข สโลแกนหรือเน้ือหาสั้นๆ จดัทาข้ึนดว้ยจ านวนไม่มากนกั เลือกติดตั้งเฉพาะจุดส าคญั
ในชุมชน เลือกใชส่ื้อประเภทน้ีเน่ืองจากมีความเด่น   ดึงดูดความสนใจไดดี้ 

   3) รถแห่กระจายเสียง พบว่า เป็นส่ือท่ีนายกเทศบาลต าบล ทั้ งหมด
เลือกใช ้เน่ืองจากเห็นวา่ เป็นส่ือท่ีสร้างความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจไดดี้ และพบวา่มีการวาง
แผนการใชส่ื้อ เพื่อสร้างความแตกต่างระหวา่งตนเองกบัคู่แข่งขนัดว้ยการใชเ้สียงตนเอง เสียงเพลง
เสียงดนตรีหรือเสียงอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ใช้แห่กระจายเสียงในช่วงเชา้
และเยน็ เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีประชาชนอยูบ่า้น  

   4) แผ่นผบัหรือบตัรแนะน าตวั โดยนายกเทศบาลต าบล ทั้งหมดเลือกใช้
แผน่ผบัหรือบตัรแนะน าตวัในการถือติดมือ เพื่อแจกประชาชนในขณะเดินหาเสียงตามบา้น แผน่พบั
มกัจะจดัท าข้ึนเองดว้ยวธีิการถ่ายเอกสาร เน้ือหาประกอบดว้ยช่ือ หมายเลข และเพิ่มเติมรายละเอียด
ท่ีเก่ียวข้องกบัทีมงานและนโยบาย ส่วนบตัรแนะน าตวัจะจ้างพิมพ์จ  านวนมากมีขนาดเล็ก เน้น
เฉพาะช่ือ  หมายเลข  และสโลแกนเท่านั้น 

  1.3.2 ส่ือบุคคล  
  นายกเทศบาลต าบล  ทั้งหมดให้ความส าคญักบัการใช้ส่ือบุคคลเป็นหลกัในการ

หาเสียงเลือกตั้ง โดยเห็นวา่ตนเองเป็นส่ือบุคคลท่ีส าคญัและไดผ้ลดีท่ีสุด นอกจากนั้นยงัใชส่ื้อบุคคล
ท่ีเป็นบุคคลใกลชิ้ดกบัตนเอง  เช่น  ครอบครัว  เครือญาติ  เพื่อนฝูง ตลอดจนทีมงาน และแกนน า
หรือหวัคะแนน วธีิการใชส่ื้อบุคคลดงักล่าวคือ เนน้การลงพื้นท่ีหาเสียงเลือกตั้ง โดยการเดินเขา้ตาม
บา้นแต่ละหลงั พยายามใหค้รบทุกหลงัทุกชุมชนในพื้นท่ี เพื่อให้ไดพู้ดคุย น าเสนอนโยบาย แนะน า
ทีมงาน อธิบายและตอบขอ้ซักถาม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน พร้อมแจก
แผน่ผบัหรือบตัรแนะน าตวั  เพื่อย  ้าใหป้ระชาชนในชุมชนจดจ าและไม่ลืมหมายเลขของตนเอง ทั้งน้ี  
นายก เทศบาลต าบล ทั้งหมดยอมรับว่า  การหาเสียงเลือกตั้งดว้ยการลงพื้นท่ี  การเขา้ถึงบา้น  การ
เดินถึงตวั มีผลต่อการไดรั้บคะแนนเสียงมากท่ีสุด  นอกจากน้ียงัไดเ้ห็นปฏิกิริยาของคนในชุมชน ท า
ใหน้ายกเทศบาลต าบล และทีมงาน สามารถคาดการณ์คะแนนเสียงในเบ้ืองตน้ได ้ อีกทั้งยงัสามารถ
น าเอาขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดรั้บและพบเห็นมาวางแผนในการหาเสียงเลือกตั้งดว้ย  

 1.4 การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  
  นายกเทศบาลต าบล  มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยการ

จดัแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นช่วงวยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มวยัรุ่นหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มวยักลางคน
หรือกลุ่มวยัท างาน และกลุ่มผูสู้งอายุ ทั้ งน้ียงัพบว่า นายกเทศบาลต าบล ใช้รูปแบบการส่ือสาร 
ตลอดจนเน้ือหาท่ีใชใ้นการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนั ดงัน้ี  
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  1.4.1 กลุ่มวยัรุ่น มีการใชที้มงานหรือผูส้นบัสนุน (แกนน า) ท่ีสามารถเขา้ถึงและ
เป็นท่ียอมรับของกลุ่มดงักล่าวช่วยในการหาคะแนนเสียง เน่ืองเห็นวา่ตนเองเป็นคนละวยั ควรใชว้ยั
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัในการสร้างความเขา้ใจและยอมรับซ่ึงจะไดผ้ลมากกวา่ เน้ือหาของการหา
เสียงกบักลุ่มน้ี ไดแ้ก่ เร่ืองของการส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมนนัทนาการ การกีฬา การศึกษาและ
การพฒันาความสามารถ   เป็นตน้  

  1.4.2 กลุ่มวยัท างาน ส่วนใหญ่เน้นกลุ่มเป้าหมายน้ีเป็นหลักในการหาเสียง
เลือกตั้ ง เน่ืองจากเป็นคนกลุ่มใหญ่ของชุมชน มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความสนใจในเร่ือง
การเมือง และการประกอบอาชีพ เน้ือหาท่ีนายกเทศบาลต าบล ใช้ในการหาเสียง ได้แก่ เร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได ้การพฒันาและการฝึกอบรม ฯลฯ ตลอดจนเร่ืองของ
การอานวยความสะดวกในชุมชน  เช่น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  เป็นตน้  

  1.4.3 กลุ่มผูสู้งอายุ  บางส่วนเน้นกลุ่มผูสู้งอายุเป็นหลกัในการหาเสียงเลือกตั้ง 
เน่ืองจากเห็นวา่ เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดของบุคคลอ่ืนในครอบครัว อยูใ่นพื้นท่ี เขา้ถึงไดง่้าย 
โดยใช้เน้ือหาการหาเสียงเลือกตั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการต่างๆ  เช่น เบ้ียผูสู้งอายุ สวสัดิการเร่ือง
สุขภาพ การส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีท่ีเอ้ือความส าคญัให้แก่ผูสู้งอายุ  เป็นตน้ เม่ือเรียงล าดบัการ
ให้ความส าคญัแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  นายกเทศบาลต าบล  ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบักลุ่มคนวยั
ท างานมากท่ีสุด  รองลงมาคือ กลุ่มผูสู้งอาย ุ  และกลุ่มวยัรุ่นตามล าดบั  

 1.5  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรรับเลือกตั้งในต าแหน่งนายกเทศบาลต าบล  
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรรับเลือกตั้งในต าแหน่งนายกเทศบาลต าบล เกิดจาก 2 ปัจจยั 
ไดแ้ก่  

  1.5.1 ปัจจยัท่ีเกิดความตอ้งการส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  
   1) ความตอ้งการพฒันาชุมชน เน่ืองจาก นายกเทศบาลต าบล ส่วนใหญ่

เห็นว่า การได้เข้าสู่ต าแหน่งจะทาให้มีอ านาจ หน้าท่ีในการบริหารจดัการงบประมาณ และเป็น
โอกาสในการท่ีจะสร้างผลงาน ตลอดจนแกไ้ขปัญหาต่างๆของชุมชน  

   2) ความตอ้งการให้เกิดความเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเห็นว่า การบริหาร
จดัการในรูปแบบเดิมของผูบ้ริหารคนก่อน ยงัมีขอ้บกพร่อง และประชาชนในชุมชนเรียกร้องและ
ตอ้งการความเปล่ียนแปลง  

   3) ความสนใจในเร่ืองการเมืองท้องถ่ินซ่ึงเกิดจากความสนใจส่วนตัว 
อยากลองเขา้มาท างานในวงการเมืองทอ้งถ่ิน  

  1.5.2 ปัจจยัท่ีเกิดจากการไดรั้บความสนบัสนุน แบ่งออกเป็น  
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   1) บุคคลในครอบครัว ไดแ้ก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี พี่น้อง และเครือญาติ 
ผลการวจิยั พบวา่ นายกเทศบาลต าบล กลุ่มน้ีมกัจะอยูใ่นครอบครัวท่ีเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ินมาก่อน 

   2)  บุคคลภายนอกครอบครัว ได้แก่ พรรคพวก เพื่อนฝูง ฝ่ายปกครอง 
ขา้ราชการในพื้นท่ี แกนน าหรือหวัคะแนน  และประชาชนในชุมชน 

2. ส่วนที ่ 2 รูปแบบการส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาลต าบล 
รูปแบบการส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาลต าบล  มีรูปแบบการส่ือสาร 4  รูปแบบ

คือ รูปแบบการส่ือสารทางเดียว รูปแบบการส่ือสารสองทาง รูปแบบการส่ือสารสองจงัหวะ และ
รูปแบบการส่ือสารแบบรณรงค์ โดยนายกเทศบาลต าบล ใช้รูปแบบการส่ือสารสองทางมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ รูปแบบการส่ือสารสองจงัหวะ  รูปแบบการส่ือสารทางเดียว  และรูปแบบการส่ือสาร
แบบรณรงค ์ ตามล าดบั  อยา่งไรก็ตามนายกเทศบาลต าบล มีการใชส่ื้อบุคคลเป็นหลกั ไดแ้ก่ ตนเอง
และทีมงาน แกนน า และผูส้นบัสนุน  อีกทั้งเห็นว่า  การลงพื้นท่ีหาเสียง  โดยการพบปะ พูดคุยกบั
ประชาชนในชุมชนมีความส าคัญต่อการได้รับคะแนนเสียงเป็นอย่างยิ่ง  ส่วนการใช้ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ประเภทต่าง ๆ เป็นเพียงการสนบัสนุนส่ือบุคคลเท่านั้น  

 2.1 รูปแบบการส่ือสารทางเดียว ไดแ้ก่  การใชส่ื้อเฉพาะกิจต่างๆ พบวา่ ส่ือเฉพาะกิจ
ท่ีนายกเทศบาลต าบล ใชใ้นการส่ือสารเพื่อใหไ้ดรั้บการเลือกตั้ง คือ  

  2.1.1 แผ่นผบัหรือบตัรแนะน าตวั เป็นส่ือท่ีใช้ควบคู่กับการลงพื้นท่ีหาเสียง
เลือกตั้งตามบา้น เน้ือหาของแผ่นผบัจะเพิ่มเติมในรายละเอียดของทีมงานและนโยบาย ส่วนบตัร
แนะน าตวัจะใชเ้พียงรูป ช่ือ หมายเลข และนโยบายหรือสโลแกนสั้นๆ  เท่านั้น 

  2.1.2 แผ่นป้ายขนาดใหญ่ และโปสเตอร์หรือใบปลิว เป็นส่ือท่ีจัดท าข้ึนเป็น
ล าดบัแรกล่วงหน้าก่อนลงสมคัรรับเลือกตั้ง เม่ือได้สมคัรและมีหมายเลขแล้วจึงติดหมายเลขใน
ภายหลงั นิยมติดตามสถานท่ีท่ีมีประชาชนในชมชุนรวมกลุ่มกนัเป็นจ านวนมาก หรือทางสัญจร 
ทางแยกภายในหมู่บา้น และตามบา้นเรือนของประชาชนท่ีใหก้ารสนบัสนุนและอนุญาตใหติ้ดได ้

  2.1.3 รถแห่กระจายเสียง โดยนายกเทศบาลต าบล ทั้งหมดใชร้ถแห่กระจายเสียงเป็นส่ือ
ในการหาเสียงเลือกตั้งดว้ยวิธีการไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ ใช้แห่กระจายเสียงเก่ียวกบัช่ือ หมายเลข 
และนโยบายของตน ในช่วงเวลาเช้าและเย็นเท่านั้น เน่ืองจากเห็นว่าเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
ประชาชนอยู่ท่ีบา้น ทั้งน้ีเพื่อตอกย  ้าให้ผูรั้บสาร จดจ าตนเองได ้นายกเทศบาลต าบล  ส่วนใหญ่มี
ทีมงานในการวางแผนและก าหนดรูปแบบการส่ือสารร่วมกนั  ตั้งแต่การเลือกใช้ส่ือ การพิจารณา
คดัเลือกและก าหนดเน้ือหาสาระของสาร การนาเสนอเน้ือหา  วางแผนการใชส่ื้อ  และกลยุทธ์ต่างๆ 
ในการส่ือสารทางการเมือง 
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 2.2 รูปแบบการส่ือสารสองทาง  ไดแ้ก่  การพบปะ  พูดคุย  กบัประชาชนในชุมชน
และการประชุมทีมงานและแกนน าในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยการลงพื้นท่ีหาเสียงตามบา้น ท าให้มี
โอกาสไดพ้ดูคุย น าเสนอนโยบาย แนะน าทีมงาน ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนในชุมชน 
ในส่วนของทีมงานและแกนน า ใช้รูปแบบการประชุมเพื่อวางแผนการก าหนดกลยุทธ์และ
ประเมินผลการหาเสียงเลือกตั้ง  ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผล 3  ประการ คือ 

  2.2.1 การลงพื้นท่ีหาเสียงตามบา้นเป็นการใหค้วามส าคญัแก่ประชาชนในชุมชน 
  2.2.2 ท าใหไ้ดมี้โอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
  2.2.3 สามารถคาดการณ์คะแนนเสียงในเบ้ืองตน้ได ้
 2.3 รูปแบบการส่ือสารสองจงัหวะ  นายกเทศบาลต าบล  ใชบุ้คคลใกลชิ้ดร่วมกบัการ

ใชแ้กนน าหรือหวัคะแนน   เพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง  3  ลกัษณะ  คือ  
  2.3.1 ใช้ข้าราชการในพื้นท่ี ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง เน่ืองจากเห็นว่า

บุคคลเหล่าน้ี เป็นท่ียอมรับ  นบัถือของประชาชนในชุมชน  เน่ืองจากมีความรู้ ความสามารถ  เป็น
บุคคลของราชการ และเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการโนม้นา้วชกัจูงใจไดสู้ง  

  2.3.2 ใชบุ้คคลใกลชิ้ดท่ีเคยอยูใ่นวงการเมืองทอ้งถ่ินทั้งในพื้นท่ีตนเองและพื้นท่ี
ใกลเ้คียง  ตลอดจนนกัการเมืองในระดบัสูงกวา่ให้ช่วยเหลือตนเองในการเสียงเลือกตั้ง โดยเนน้ให้
เห็นวา่  บุคคลใกลชิ้ดเหล่านั้นไดส้นบัสนุนและรับรองพฤติกรรม ผลงาน และการท างาน ทั้งน้ีเพื่อ
สร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ตนเอง  

  2.3.3 ใช้การจดัตั้งและจดัจา้งแกนน าหรือหัวคะแนน  โดยท าการเลือกบุคคลท่ี
คาดว่าจะสามารถหาคะแนนเสียงในชุมชนนั้นได ้โดยพยายามเลือกแกนน าหรือหัวคะแนนให้ได้
จากทุกชุมชน เพื่อใหค้รอบคลุมพื้นท่ีหาเสียงเลือกตั้งมากท่ีสุด โดยนายกเทศบาลต าบล ใชก้ารจดัตั้ง
และจดัจา้งแกนน าหรือหัวคะแนนมากท่ีสุด  เน่ืองจากการใช้ขา้ราชการในพื้นท่ีและการใช้บุคคล
ใกลชิ้ดท่ีอยูใ่นวงการเมืองมีความเส่ียงต่อผูท่ี้ใหค้วามสนบัสนุน  เน่ืองจากเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือคนของ
รัฐซ่ึงตอ้งวางตวัเป็นกลางทางการเมือง  

 2.4 รูปแบบการส่ือสารแบบรณรงค์  เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี ท าการศึกษาข้อมูลท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงกฎหมายการเลือกตั้งไดก้ าหนดลกัษณะตอ้งห้ามใน
การหาเสียงเลือกตั้งไวห้ลายประการ จึงท าให้การศึกษาในคร้ังน้ีไม่พบรูปแบบการส่ือสารแบบ
รณรงค ์ เน่ืองจากขดัต่อกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม  นายกเทศบาลต าบล  ทั้งหมดใชรู้ปแบบการส่ือสาร
แบบรณรงค์เป็นประจ า อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาก่อนการเลือกตั้ง  และเห็นว่า
รูปแบบการส่ือสารดังกล่าวมีความส าคัญอย่างมากต่อการได้เป็นท่ีรู้จัก ยอมรับ นับถือ จาก
ประชาชนในชุมชน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการไดรั้บเลือกตั้ง รูปแบบการส่ือสารแบบรณรงค์
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ท่ีพบ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนและการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน การให้บริการและช่วยเหลือชุมชน  
การใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือฝ่ายปกครอง     

3. ส่วนที ่ 3  กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาลต าบล 
นายก เทศบาลต าบล ใชก้ลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองหลายรูปแบบแตกต่างกนั ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น  2  กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ  กลยุทธ์การส่ือสารท่ีใชก้บักลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์การส่ือสารท่ีใช้
กบักลุ่มทีมงาน 

 3.1 กลยุทธ์การส่ือสารท่ีใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์
ตนเองและกลยทุธ์การประเมินผลหาเสียง 

  3.1.1 กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ตนเอง  นายกเทศบาลต าบล จ านวนหน่ึงให้
ความส าคญักบักลยทุธ์ในการประชาสัมพนัธ์ตนเอง โดยเฉพาะก่อนการลงสมคัรรับเลือกตั้ง  ดงัน้ี 

   1) การใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ตนเอง ด้วยการวางแผนการใช้ส่ือเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ของตนเอง ไดแ้ก่ การใชแ้ผน่ป้ายขนาดใหญ่ (Cutout) ติดตั้งตามสถานท่ีต่างๆ ในชุมชน
ในวาระโอกาสทัว่ๆ ไป เช่น สวสัดีปีใหม่ วนัสงกรานต ์ฯลฯ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกั และให้ประชาชนใน
ชุมชนเห็นวา่มีความตั้งใจจริงในการเสนอตวัรับใชชุ้มชน นอกจากน้ีในระหวา่งการหาเสียงเลือกตั้ง 
ยงัพบวา่ นายกเทศบาลต าบล  บางส่วนไดพ้ยายามสร้างจุดเด่นและความประทบัใจท่ีแตกต่างจากคู่
แข่งขนั เช่น การใชเ้สียงตนเองในเทปเสียงสาหรับใชเ้ปิดกบัรถแห่กระจายเสียง  หรือการนัง่พูดสดๆ 
ในรถแห่กระจายเสียง ท าใหส้ามารถตอบโตข้อ้สงสัย  ขอ้ซกัถามของประชาชนในชุมชนไดใ้นทนัที  
ตลอดจนการใช้เคร่ืองแต่งกาย เสียงเพลง เสียงดนตรี ฯลฯ ในการส่ือความหมายความเป็นคนของ
ชุมชน  เป็นตน้ 

   2) การใชว้ธีิการอ่ืนๆ เช่น การเป็นแกนน าในการจดัโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ  ของชุมชน การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ความพยายามในการสร้างพรรคพวก
กบัขา้ราชการในพื้นท่ีและฝ่ายปกครอง  เป็นตน้ 

  3.1.2  กลยทุธ์การประเมินผลหาเสียง นายกเทศบาลต าบลบางส่วนใหค้วามส าคญั
กบัการประเมินผลหาเสียงเลือกตั้ง ดว้ยการก าหนดกลยุทธ์โดยการใช้บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่คนในพื้นท่ี
ของตนเขา้มาท าการสังเกต  สอบถาม  ติดต่อ  พูดคุย  ส่ือสารกบัประชาชนในพื้นท่ี  โดยมีเป้าหมาย
เพื่อการประเมินผลคะแนนเสียง หลงัจากท่ีตนเองและทีมงานลงพื้นท่ีหาเสียงเลือกตั้งผ่านไปแลว้
ระยะหน่ึง เน่ืองจากเห็นวา่  จะท าให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือถือได ้ เพราะประชาชนในชุมชนจะ
ไม่ทราบวา่เป็นพวกใครหรือฝ่ายใด แตกต่างจากการใชที้มงานของตนเองท่ีประชาชนในชุมชนรู้จกั
ดี เป็นผลใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีไม่เป็นจริง 
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 3.2 กลยทุธ์การส่ือสารท่ีใชก้บักลุ่มทีมงาน  นายกเทศบาลต าบล มีการวางแผนก าหนดกล
ยทุธ์การส่ือสารเพื่อใชก้บัทีมงาน ไดแ้ก่  กลยทุธ์เก่ียวกบัทีมงานและกลยทุธ์การสร้างเง่ือนไขกบัทีมงาน  

  3.2.1  กลยทุธ์เก่ียวกบัทีมงาน  พบกลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 2 รูปแบบ  คือ  
   1) กลยุทธ์การเปิดเผยทีมงาน นายกเทศบาลต าบล กลุ่มน้ีเห็นวา่ ทีมงานมี

ความส าคญัและมีผลต่อการได้รับหรือไม่ไดรั้บเลือกตั้ง การเปิดเผยทีมงานตั้งแต่แรกเป็นการให้
ความส าคญั ให้เกียรติ  และให้โอกาสแก่ทีมงาน  ซ่ึงท าให้เกิดการยอมรับ เช่ือถือ ไวใ้จ และตั้งใจ
ช่วยเหลือตนเองใหไ้ดรั้บเลือกตั้ง 

   2) กลยุทธ์การไม่เปิดเผยทีมงาน นายกเทศบาลต าบล บางส่วนเห็นว่าการ
ไม่เปิดเผยทีมงาน เป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีจะลดกระแสความขดัแยง้และการโจมตีในเร่ืองของทีมงานจาก
ฝ่ายตรงขา้ม  แต่จะมีการตกลงกนัในทางลบั รู้กนัเฉพาะในกลุ่มเท่านั้น 

  3.2.2  กลยทุธ์การสร้างเง่ือนไขกบัทีมงาน  ไดแ้ก่  
   1) กลยุทธ์ในการสร้างพนัธะสัญญา   เป็นลกัษณะของการระดมทุนกนัโดย

ให้ผูส้นับสนุนตนเองน าเงินมาลงขนักนั เพื่อใช้ในการต่อสู้ทางการเมืองและในการหาเสียงเลือกตั้ง
เน่ืองจากมีแนวคิดวา่จะท าใหไ้ดที้มงานและผูส้นบัสนุนท่ีจริงใจและตั้งใจช่วยเหลือตนเองอยา่งเตม็ท่ี  

   2) กลยุทธ์การสร้างเง่ือนไขเก่ียวกบัวาระการดารงต าแหน่ง  เป็นลกัษณะ
การสร้างเง่ือนไข  เก่ียวกบัจ านวนระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของทีมงาน  ซ่ึงไดแ้ก่ รองนายก
เทศบาลต าบล 2 คน เลขานุการนายกเทศบาลต าบล 1 คน  ซ่ึงปกติจะอยูใ่นวาระคราวละ 4 ปี เท่ากบั
นายกเทศบาลต าบล  โดยปรับให้มีรองนายกเทศบาลต าบล 4 คน  เลขานายกเทศบาลต าบล 2 คน  
และใหอ้ยูใ่นวาระคราวละ  2 ปีเท่านั้น  เน่ืองจากมีแนวคิดวา่ จะท าให้ไดที้มงานเพิ่มข้ึน และไดฐ้าน
คะแนนเสียงเพิ่มข้ึน อีกทั้งเป็นทางเลือกส าหรับประชาชนในชุมชน  กรณีท่ีชอบหรือไม่ชอบทีมเป็น
รายบุคคล  

4. ส่วนที ่4 ปัญหาอุปสรรคทีเ่กีย่วข้องกบัการส่ือสารทางการเมืองของ  
นายกเทศบาลต าบล ปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารทางการเมืองมี 2 ด้านคือ 

ปัญหาและอุปสรรค 
ดา้นการส่ือสาร  และปัญหาและอุปสรรคดา้นอ่ืน ๆ    
 4.1 ปัญหาอุปสรรคด้านการส่ือสาร ได้แก่ ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการปล่อยข่าวลือ  

การโจมตี  การใส่ร้ายป้ายสีจากคู่แข่งขนัหรือฝ่ายตรงขา้ม และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของอคติ 
การปรับเปล่ียนแนวคิดและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนท่ีเกิดจากการไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่เป็น
จริง  แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีนายกเทศบาลต าบล ส่วนใหญ่ใช้คือ การน่ิงเฉย  และการใช้ส่ือ
บุคคล ซ่ึงไดแ้ก่  ตนเองและทีมงานเขา้ไปอธิบาย พดูคุย  หรือท าใหเ้ห็นเม่ือมีโอกาส  
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 4.2 ปัญหาอุปสรรคด้านอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทีมงาน ในเร่ืองของความ
สามคัคี ความตั้งใจและความจริงใจในการช่วยเหลือกนัหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดจนการยอมรับหรือไม่
ยอมรับทีมงานของประชาชนในชุมชน นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคอีกประการหน่ึงคือ 
การเมืองในระดบัสูงกวา่ มีอิทธิพลต่อการสนบัสนุน ส่งเสริมฝ่ายตรงขา้ม หรือโจมตี กดดนั ใส่ร้าย
ป้ายสีตนเอง  
 

อภิปรายผล  
1. ส่วนที ่ 1 กระบวนการส่ือสารทางการเมืองของนายกเทศบาลต าบล 
 1.1 ภาพลกัษณ์ของนายกเทศบาลต าบล จากผลการวจิยั ท่ีพบวา่ ภาพลกัษณ์ของนายก 

เทศบาลต าบล ท่ีมีผลต่อการไดรั้บเลือกตั้ง ประกอบดว้นคุณลกัษณะท่ีส าคญั 7 ดา้น คือ คุณลกัษณะ
ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นคุณธรรม  ดา้นความเป็นผูน้ า  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์  ดา้นความรู้ความสามารถ  
ดา้นการส่ือสาร และดา้นความเป็นคนในพื้นท่ี  แสดงให้เห็นวา่ คุณลกัษณะเหล่านั้นสะทอ้นให้เห็น
ถึงบุคลิกภาพลกัษณะนิสัย ความรู้ความสามารถ และทกัษะอ่ืนๆ ของนายกเทศบาลต าบล ในฐานะ
ผูน้ าทอ้งถ่ิน และมีผลต่อการได้รับความยอมรับนับถือ  ความไวว้างใจ ความเช่ือมัน่ ฯลฯ  จาก
ประชาชนในพื้นท่ีและน ามาซ่ึงการไดรั้บเลือกตั้งเขา้สู่ต าแหน่ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
เกษรา ดวงมณี (2546) ท่ีพบวา่ ความคาดหวงัคุณลกัษณะของนกัการเมืองทอ้งถ่ินของคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลแหลมฉบงั  จ.ชลบุรี  ท่ีจ  าเป็นมากท่ีสุดอนัดบั 1 คือ คุณลกัษณะด้าน
สมรรถนะ ได้แก่ การมีไหวพริบปฏิภาณ ทนัคน ทนัเหตุการณ์  กระตือรือร้นและต่ืนตวัในการ
ท างาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีความสุขุมรอบคอบ  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของครรชิต เหมาะรักษ ์ (2550)  ซ่ึงท าการศึกษาคุณลกัษณะของนกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีพึงประสงคใ์น
ทศันะของประชาชนในเขต อ.ระโนด  จ. สงขลา พบวา่ ประชาชนตอ้งการนกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีมี
ลกัษณะเป็นผูท่ี้มีการศึกษาสูง  มีอธัยาศยัดี เขา้กบัประชาชนทุกระดบัไดง่้าย และงานวิจยัของทรง
เกียรติ บวัพา พบวา่ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งตดัสินใจเลือกผูส้มคัร โดยพิจารณาจากประวติั ผลงาน ความมี
คุณธรรม ความรู้ความสามารถ แบะการพบประชาชนสม ่ าเสมอ นอกจากน้ีผลการศึกษายงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน  (เกษรา ดวงมณี , 
2545)  แต่ผูว้จิยัพบเพิ่มเติมวา่ นอกเหนือจากคุณลกัษณะทั้ง 5 ประการนั้น  ยงัมีคุณลกัษณะดา้นการ
ส่ือสารอีกประการหน่ึง ท่ีมีความส าคญัต่อการไดรั้บเลือกตั้งของนายกเทศบาลต าบล ซ่ึงส่วนใหญ่
เห็นวา่ทกัษะการพดูมีความจ าเป็นต่อการหาเสียงเลือกตั้ง  ดงัเช่นท่ี Denton และ Woodward กล่าววา่  
การส่ือสารคือหลกัการพื้นฐานทางการเมือง สาระส าคญัของนักการเมืองก็คือ “การพูด” หรือ 
“ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย”์ ซ่ึงมีทั้งในลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  สอดคลอ้งกบัผล
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การศึกษาในส่วนท่ี 1.3 เร่ืองการใชส่ื้อท่ีพบวา่ นายกเทศบาลต าบล ใชส่ื้อบุคคลเป็นหลกัในการหา
เสียงเลือกตั้งโดยเน้นการลงพื้นท่ีพบปะประชาชนแต่ละบา้น ซ่ึงท าให้ตอ้งใช้ทกัษะการส่ือสาร  
โดยเฉพาะการพดูเพื่อการโนม้นา้วใจกลุ่มเป้าหมายใหส้นบัสนุนตน  

 1.2 การก าหนดประเด็นเน้ือหาสาร  ผลการวิจยั พบวา่ วิธีการก าหนดประเด็นเน้ือหา
สารท่ีนายกเทศบาลต าบล ใชใ้นการหาเสียงเลือกตั้งนั้น  มีท่ีมาจากความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั  
โดยเน้นเน้ือหาในการตอบสนองความต้องการของชุมชนและน าเสนอเน้ือหาด้วยการก าหนด
นโยบายเป็นขอ้ๆ ใช้ข้อความสั้ นๆหรือสโลแกน  ทั้ งน้ีเน่ืองจากการหาเสียงเลือกตั้งด้วยการใช้
ขอ้ความหรือเน้ือหาสั้นๆ  ตลอดจนการใช้สโลแกน เพื่อง่ายต่อการรับรู้ การสร้างความเขา้ใจและ
การจดจ า สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ืองกระบวนทศัน์การส่ือสารเพื่อการรณรงคส่์งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน โดย ชมพูนุท นุตาคม  (2550) ซ่ึงเสนอแนะวา่เน้ือหาสาระของการ
รณรงค์   ควรเป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชน ช้ีให้เห็นถึง
ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ โดยเน้ือหาควรเป็นขอ้เท็จจริงและเช่ือมโยงให้เห็นเป็นรูปธรรม  
เขา้ใจง่าย  แต่เน้ือหาอาจแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บักลุ่มเป้าหมายและจุดมุ่งหมายเป็นส าคญั  นอกจากน้ี
ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ นายกเทศบาลต าบล  ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองในต าแหน่ง
อ่ืนๆ มาก่อน จึงมีโอกาสท่ีจะพบเห็นปัญหาหรือไดรั้บความตอ้งการต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน
จึงไดเ้ปรียบในเร่ืองของการก าหนดประเด็นเน้ือหาสาร  

 1.3 การใช้ส่ือ ผลการวิจยั พบว่า นายกเทศบาลต าบล ใช้ส่ือ 2  ประเภท ในการหาเสียง
เลือกตั้ง คือ ส่ือเฉพาะกิจ และ ส่ือบุคคล โดยนายกเทศบาลต าบล ทั้งหมดใช้ส่ือเฉพาะกิจเหมือนกนั คือ 
แผ่นป้ายขนาดใหญ่ โปสเตอร์หรือใบปลิว  แผ่นพบัหรือบัตรแนะน าตัว  และรถแห่กระจายเสียง 
เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถผลิตและควบคุมการผลิตไดเ้อง อีกทั้งยงัใชง้บประมาณไม่มากนกัสะดวกใน
การเผยแพร่  เขา้ถึงประชาชนในชุมชน ทั้งน้ี ความแตกต่างของการน าส่ือมาใช้ในการรณรงค์หาเสียง
ระดับท้องถ่ิน  มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหลายประการ  เช่น  เงินสนับสนุน งบประมาณ จ านวนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ง  ขนาดของชุมชนและพื้นท่ีหาเสียง และความเขม้ขน้ของการแข่งขนัในการหาเสียงเลือกตั้ง  เป็น
ตน้  (นิภากร  กาจรเมนุกูล, 2540) นอกจากน้ีผลการศึกษาไม่พบการใช้ส่ือกระจายเสียงของชุมชน
เน่ืองจากส่ือดงักล่าวเป็นของทางราชการ อยู่ในความดูแลของเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครอง ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน  
ท่ีตอ้งวางตวัเป็นกลางในทางการเมือง   การเขา้ถึงส่ือดงักล่าวจึงมีขอ้จ ากดั อีกทั้ง ขอ้จ ากดัในเร่ือง
คุณสมบติัของส่ือท่ีไม่คงทนถาวร และในพื้นท่ีการวิจยัส่ือกระจายเสียงของชุมชนไม่มีประสิทธิภาพนกั 
จึงอาจเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้ส่ือกระจายเสียงของชุมชนไม่ไดรั้บความนิยมจากกลุ่มนายกเทศบาล
ต าบลในรูปแบบการส่ือสารเฉพาะกิจนั้น นายกเทศบาลต าบลส่วนใหญ่เลือกใช ้ เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพล
จากผูอ่ื้น โดยการน าแบบอย่างจากการพบเห็นผูส้มคัรคนอ่ืนปฏิบติั เพราะคาดว่าจะไดผ้ลเช่นเดียวกนั 
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อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตวา่นายกเทศบาลต าบล บางส่วนให้ความส าคญักบัการใชส่ื้อ นอกเหนือจาก
การใช้เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารตามปกติ ทั้งน้ีเพื่อสร้างความโดดเด่นของส่ือให้แตกต่างจาก
คู่แข่งและเพื่อสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตนใหดึ้งดูดความสนใจจากประชาชนในชุมชน เช่น การตกแต่งภาพ
ให้ดูดี การแต่งการท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน การใช้เสียงตนเองในเทปเสียงท่ีใช้เปิดกบัรถแห่
กระจายเสียงตลอดจนการนัง่ไปกบัรถเพื่อพูดกระจายเสียงสด ๆ โดยไม่ใช้เทป ส าหรับการใชส่ื้อบุคคล
นั้น นายกเทศบาลต าบล ทั้งหมดเห็นว่า มีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นส่ือหลกัท่ีใชใ้นการหาเสียงเลือกตั้ง 
และเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิผลดีท่ีสุด ซ่ึงส่ือบุคคลท่ีนายกเทศบาลต าบล ใช้นั้น ได้แก่ ตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว ทีมงาน แกนน าหรือหวัคะแนน โดยรูปแบบการใชส่ื้อบุคคล คือ การลงพื้นท่ีพบปะพูดคุยกบั
ประชาชนตามบา้นแต่ละหลงั ซ่ึงวิธีการใช้ส่ือดงักล่าวน้ีเป็นวิธีการเขา้ถึงตวัผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
โดยตรง เป็นวิธีการท่ีไดผ้ลดี เน่ืองจากผูส้มคัรหรือนายก อบต.ได้มีโอกาสใกล้ชิดกบัประชาชน และ
ประชาชนสามารถซักถามขอ้ขอ้งใจ  และตอบโตก้บัผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดเ้ป็นลกัษณะของการส่ือสาร
สองทาง (Two-way Communication)    สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัส่ือท่ีใชใ้นการรณรงค์ทางการ
ส่ือสาร (เสถียร เชย  ประทบั,  2540)   ซ่ึงอธิบายวา่ ในการส่ือสารทางการเมืองส่ือมวลชนและส่ือบุคคล
จะมีบทบาทแตกต่างกนั ผูส่้งสารควรเลือกใช้ส่ือ โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ของการส่ือสาร เน้ือหาสาร 
ธรรมชาติของผูรั้บสาร และจงัหวะเวลาในการส่ือสาร แมก้ารใชส่ื้อบุคคลในการส่ือสารทางการเมืองจะมี
ขอ้เสียในเร่ืองของความเร็วในการส่ือสารไปยงัผูรั้บสารท่ีมีจานวนมากไดค้่อนขา้งช้าก็ตาม แต่การหา
เสียงในระดับเทศบาลต าบล ซ่ึงเป็นการหาเสียงระดับท้องถ่ินท่ีมีจานวนผูมี้สิทธิออกเสียงไม่มาก  
ประกอบกบัระยะเวลาในการหาเสียงนานจึงไม่มีปัญหาในจุดน้ีมากนกั นอกจากน้ี การเดินเคาะประตู
บา้นจะช่วยให้ผูส้มคัรในฐานะผูส่้งสารไดส้ัมผสักบัผูรั้บสารโดยตรง สามารถท าการส่ือสารแลกเปล่ียน
กนัไดท้นัที  สามารถลดปัญหาการเลือกรับสาร (Selective exposure) ได ้เพราะผูส้มคัรเดินถึงบา้น  ถึงตวั
ผูรั้บสาร ท่ีส าคญัสามารถจูงใจผูรั้บสารให้เปล่ียนแปลงทศันคติได้ง่ายกว่าส่ืออ่ืน ๆ  นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นิภากร กาจรเมนุกูล (2540) พบว่า  ส่ือท่ี เทศบาลต าบล สตรีใชเ้ป็นส่ือ
หลกัในการหาเสียงเลือกตั้ง คือ ส่ือบุคคล โดยใชว้ิธีเดินเคาะประตูบา้นมากท่ีสุดและใชส่ื้อประเภท ป้าย 
ใบปลิว บตัรแขง็ รถติดเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ีเป็นส่ือสนบัสนุนส่ือบุคคล  

 1.4 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  ผลการวิจัย  พบว่า นายกเทศบาลต าบล มีการ
แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นช่วงวยัต่างๆ และใช้รูปแบบการส่ือสารตลอดจนเน้ือหาในการหาเสียง
เลือกตั้งในแต่ละกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนั โดยใหค้วามส าคญักบักลุ่มวยักลางคนหรือกลุ่มวยัทางาน
มากท่ีสุด  ซ่ึงผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตว่า กลุ่มดงักล่าวเป็นฐานคะแนนเสียงกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในชุมชนและ
เป็นกลุ่มผูน้ าครอบครัวท่ีมีความรู้  มีประสบการณ์  ซ่ึงจะสนใจในเร่ืองการประกอบอาชีพ  การ
สร้างรายได ้ฯลฯ  อีกทั้งมกัจะมีความสนใจในเร่ืองต่าง ๆ ของชุมชน รวมถึง เร่ืองการเมืองทอ้งถ่ิน 



18 

สอดคล้องกบันโยบายหลกัในการหาเสียงเลือกตั้งของ นายกเทศบาลต าบล เกือบทั้งหมด ท่ีผล
การศึกษาพบว่า เน้นประเด็นเน้ือหาเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ การสนบัสนุนสวสัดิการ และการ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  รวมถึงลกัษณะวิธีการบริหารงาน  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกลุ่มวยัท างานให้ความ
สนใจ หากนโยบายสามารถเขา้ถึงหรือตอบสนองกลุ่มน้ีได ้ นอกจากจะไดรั้บคะแนนเสียงแลว้ ยงั
ไดที้มงานหรือแกนน าในการช่วยปฏิบติังานในชุมชนอีกดว้ย ในส่วนกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูสู้งอายุ
นั้น ผลการศึกษาพบวา่ นายก อบต. ให้ความส าคญัในล าดบัรองลงมา เน่ืองจากเห็นวา่เป็นกลุ่มท่ีมี
อิทธิพลต่อแนวคิดของบุคคลอ่ืนในครอบครัว อยู่ในพื้นท่ีเขา้ถึงได้ง่าย และเน้ือหาการหาเสียงจะ
เก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ นั้น ผูว้ิจยัให้ขอ้สังเกตวา่ เป็นไปตามลกัษณะของขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน ท่ีมักจะให้ความเคารพนับถือแก่ผู ้อาวุโส  ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะมี
ประสบการณ์  มีพรรคพวก  ตลอดจนเป็นผูมี้บุญคุณสืบทอดต่อกนัมาจากรุ่นก่อนๆ อีกทั้งนโยบาย
ของรัฐบาลในการสนบัสนุน ส่งเสริม สวสัดิการ ให้แก่ผูสู้งอายุในเร่ืองต่างๆ  เช่น การจ่ายเบ้ียครอง
ชีพให้แก่ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการในชุมชน สวสัดิการในเร่ืองการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ 
เป็นตน้ ถูกน ามาใชใ้นการก าหนดเป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งของ นายกเทศบาลต าบลเพราะ
เป็นเร่ืองท่ีถูกก าหนดให้ปฏิบติั และเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้รับประโยชน์โดยตรงของกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุนายกเทศบาลต าบล จึงน าเร่ืองดงักล่าวก าหนดเป็นนโยบายในการหาเสียงและคาดการณ์วา่
จะได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนอย่างแน่นอน ส าหรับกลุ่มวยัรุ่นนั้น นายกเทศบาลต าบล เกือบ
ทั้งหมดใชที้มงานหรือแกนน าช่วยเหลือในการหาคะแนนเสียง  และใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัสุดทา้ย  
ผูว้ิจยัตั้ งข้อสังเกตว่า  นายกเทศบาลต าบล อาจเห็นกลุ่มดังกล่าวน้ีเป็นวยัท่ีสนใจในเร่ืองอ่ืน ๆ 
มากกวา่เร่ืองความเป็นอยูแ่ละการประกอบอาชีพ และส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัก าลงัศึกษา อาจไม่ได้
อยู่ในพื้นท่ีเป็นประจ า  อีกทั้งบุคคลอ่ืนๆในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ หรือ ญาติผูใ้หญ่  สามารถโน้ม
น้าวใจกลุ่มดังกล่าวน้ีให้คล้อยตามได้ เป็นไปตามผลการศึกษาท่ีพบว่า นายกเทศบาลต าบลใช้
รูปแบบการส่ือสารดว้ยการสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามท่ีกลุ่มดงักล่าวใหค้วามสนใจ  

 1.5 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ งนายกเทศบาลต าบล 
ผลการวจิยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรรับเลือกตั้งในต าแหน่ง นายกเทศบาลต าบล พบวา่ 
มาจากปัจจยัท่ีเกิดจากความตอ้งการส่วนบุคคลและปัจจยัท่ีเกิดจากการได้รับความสนับสนุนนั้น 
ปัจจยัท่ีเกิดจากความตอ้งการส่วนบุคคล เรียงตามลาดบั ไดแ้ก่  ความตอ้งการในการพฒันาชุมชน 
ความตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลง และความสนใจในเร่ืองการเมืองทอ้งถ่ิน สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ อรพรรณ ฤาชา (2547)  ท่ีพบวา่ แรงจูงใจของนกัการเมืองทอ้งถ่ินสตรีในการลงสมคัร
รับเลือกตั้ง คือ ความตอ้งการท างานให้ชุมชนดว้ยตนเอง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของชยัเดช 
รุณเกษม (2548)  ซ่ึงวิจยัระดบัแรงจูงใจในการเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ินในกลุ่ม อบจ. เทศบาล และ 
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อบต.พบวา่  ระดบัแรงจูงใจในดา้นการตอ้งการรักษาความเป็นธรรมของสังคมสูงท่ีสุด แรงจูงใจใน
การตอบสนองความตอ้งการของจิตใจนอ้ยท่ีสุด  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สันติ 
รอดไพฑูรย์ (2549) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าสู้การเมืองท้องถ่ินของ ส.อบต.  
จ. เชียงใหม่ คือ การรักษาผลประโยชน์ของทอ้งถ่ิน รองลงมาคือความตอ้งการพฒันาทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยั
ตั้งขอ้สังเกตวา่ ปัจจยัท่ีเกิดจากความตอ้งการในการพฒันาชุมชนนั้น เป็นเหตุผลหลกัท่ีใชใ้นการหา
เสียงของนกัการเมืองทุกระดบั  ในการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน  การเขา้สู่ต าแหน่งฝ่ายบริหารเป็นผลให้มี
อ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการงบประมาณ การสร้างผลงานให้ปรากฏเป็นรูปธรรมจึงสามารถ
กระท าไดง่้าย และเม่ือมีผลงานโอกาสท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาบริหารในวาระต่อ ๆไปจึงมีมากข้ึน  
ซ่ึงอาจกลายเป็นการสะสมอ านาจและการผกูขาดทางการเมือง ดงัจะเห็นไดจ้ากการสืบทอดอ านาจ
ทางการเมืองจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง  หรือการสนบัสนุนเครือญาติใกลชิ้ดให้เขา้สู้วงการเมือง ส าหรับ
ปัจจยัท่ีตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มนายกเทศบาล
ต าบล ท่ีชนะการเลือกตั้งเขา้สู่ต าแหน่งวาระแรก โดยนายกเทศบาลต าบล กลุ่มน้ี ไดเ้น้นประเด็น
ความตอ้งการในการเปล่ียนแปลงของประชาชนชุมชนข้ึนเป็นนโยบายหลกัในการหาเสียง  พร้อม
ทั้งการขอโอกาสท างาน  และการสร้างนโยบายใหแ้ตกต่างจากทีมบริหารชุดเดิม ในส่วนปัจจยัท่ีเกิด
จากความสนใจในเร่ืองการเมืองทอ้งถ่ินนั้น  ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตว่าเป็นปัจจยัในกลุ่มนายกเทศบาล
ต าบล ท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ แต่ยงัไม่มีประสบการณ์ทางการเมือง และนายก
เทศบาลต าบล กลุ่มน้ีมีการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์เพื่อเขา้สู่การเมืองทอ้งถ่ินล่วงหนา้อยา่งเป็น
ระบบ ดงัผลการศึกษาในส่วนท่ี 3 ในส่วนของปัจจยัท่ีเกิดจากการไดรั้บความสนบัสนุนนั้น พบว่า 
ส่วนหน่ึงได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว และอีกส่วนหน่ึงได้รับการสนับสนุนจาก
บุคคลภายนอกครอบครัว ไดแ้ก่  พรรคพวกเพื่อนฝงู  ฝ่ายปกครอง ขา้ราชการในพื้นท่ี แกนน าหรือ
หวัคะแนน และประชาชนในชุมชน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชยัเดช รุณเกษม (2548) พบว่า  
นกัการเมืองทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนให้เขา้มาเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน และ
ผลการศึกษาของ เยาวเนตร ล่ิมรัช  (2549)  พบว่า การเขา้สู่ต าแหน่งการเมืองของ เทศบาลต าบล 
สตรี จ.ภูเก็ต มาจากพื้นฐานของครอบครัว  การสนบัสนุนของครอบครัวและฐานะทางการเงินทาง
ครอบครัวโดยมีกระบวนการเขา้สู่ต าแหน่งคือ  การแนะน าตนเองให้เป็นท่ีรู้จกั  การสนบัสนุนและ
การส่งเสริมดา้นกีฬา  การเขา้ร่วมในกลุ่มองคก์รต่าง ๆ  การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน  เป็นตน้  

2. ส่วนที ่ 2  รูปแบบการส่ือสารทางการเมืองของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ผลการวิจยั พบรูปแบบการส่ือสารทางเดียว พบว่า นายกเทศบาลต าบล ใช้ส่ือเฉพาะกิจ  

ไดแ้ก่ แผ่นป้ายขนาดใหญ่ โปสเตอร์หรือใบปลิว  แผ่นพบัหรือบตัรแนะน าตวั  และรถแห่กระจาย
เสียงในการส่ือสารเพื่อใหไ้ดรั้บการเลือกตั้ง  จะเห็นไดว้า่ เป็นการใชส่ื้อตามท่ีกฎหมายก าหนด และ 
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นายกเทศบาลต าบล  ทั้งหมดใช้ส่ือแต่ละประเภทเหมือนกนั และลักษณะการใช้ไม่แตกต่างกัน 
อยา่งไรก็ตาม รูปแบบของการผลิตส่ือมีความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง โดยนายกเทศบาลต าบล บางส่วน
ให้ความส าคญักบัส่ือค่อนขา้งมาก  เช่น ใช้การตกแต่งภาพ หรือการใช้ภาพท่ีมีความหมาย การใช้
เสียงตนเองหรือการใช้เพลงพื้นบ้านในเทปเสียงสาหรับรถแห่กระจายเสียง รวมถึงการนั่งพูด
ประชาสัมพนัธ์ไปกบัรถแห่กระจายเสียง  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงการดึงดูดความสนใจจากประชาชน ผูว้ิจยัให้ขอ้สังเกตวา่  ปัจจยัส าคญัท่ี
น่าจะมีผลต่อการเลือกใช้ส่ือ รูปแบบ และลกัษณะการใช้ส่ือ ประการหน่ึงไดแ้ก่ งบประมาณ จาก
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการพบวา่ ถึงแมก้ฎหมายจะก าหนดวงเงินในการใช้หาเสียงเลือกตั้ง  
แต่ นายกเทศบาลต าบล ส่วนใหญ่มีวงเงินจ ากดัซ่ึงไม่มากนกั  การผลิตส่ือในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จ านวนในการผลิต คุณภาพในการผลิตจึงข้ึนอยู่กบัการจดัสรรงบประมาณ นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่า  
การใหค้วามสนใจกบัเร่ืองของส่ือมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั กล่าวคือ ในกลุ่มนายกเทศบาล
ต าบล ท่ีเป็นผูมี้ประสบการณ์ทางการเมือง เคยมีผลงานมาก่อน ให้ความส าคญักับส่ือดังกล่าว
ค่อนขา้งน้อย  เพราะเห็นวา่ตนเองเป็นท่ีรู้จกัอยู่แลว้ ในขณะท่ี กลุ่มนายกเทศบาลต าบล ซ่ึงเป็นคน
รุ่นใหม่มีการศึกษาสูงแต่ไม่มีประสบการณ์ทางการเมือง เห็นวา่ส่ือประเภทต่าง ๆ มีความส าคญัมาก
ในการแนะน าตนเองให้เป็นท่ีรู้จกั ช่วยในการสร้างจุดเด่นให้แก่ตนเอง และในกลุ่มนายกเทศบาล
ต าบล  ท่ีไม่มีคู่แข่งให้ความส าคญักบัส่ือและปริมาณการใช้ส่ือน้อยมาก ใช้ส่ือเพียงเพื่อการบอก
กล่าวหรือแจง้ให้ชุมชนทราบว่าตนเองลงสมคัรเท่านั้น รูปแบบการส่ือสารสองทาง  พบว่า นายก
เทศบาลต าบลใช้การลงพื้นท่ีหาเสียงเลือกตั้งแบบเคาะประตูบา้น เพื่อเป็นการให้ความส าคญัแก่
ประชาชนในชุมชน ไดพ้บปะพูดคุย แลกเปล่ียนซักถามปัญหาระหว่างกนั ตลอดจนไดค้าดการณ์
คะแนนเสียงในเบ้ืองตน้ ซ่ึงจากรูปแบบการส่ือสารดงักล่าว  สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัยุทธวิธี
การหาเสียงท่ีสามารถนาเสนอนโยบายแก่ประชาชนไดท้ัว่ถึง  (อรพรรณ ฦาชา, 2547)  คือ การพูดคุย 
พบปะกับประชาชนตามบ้านหรือการเดินหาเสียงตามบ้าน เพราะจะท าให้ผูส้มคัรกับผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งไดใ้กลชิ้ดอยา่งเป็นกนัเอง ไดพ้ดูคุยแลกเปล่ียนซกัถาม รับฟังปัญหาไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงจะช่วย
เสริมภาพของผูส้มคัรใหโ้ดดเด่น ยกระดบัความเป็นผูน้ าของผูส้มคัร ให้ผูมี้สิทธิไดรู้้จกัตวั รู้แนวคิด
ของผู ้สมัครเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจเลือก และช่วยประเมินเสียงตอบรับของ
ประชาชนและชุมชนท่ีมีต่อผูส้มคัร รูปแบบการส่ือสารสองจงัหวะ พบว่า นายกเทศบาลต าบล ใช้
ข้าราชการในพื้นท่ี ใช้บุคคลใกล้ชิดท่ีอยู่ในวงการเมือง ใช้การจัดตั้ งและจัดจ้างแกนน าหรือ
หวัคะแนน ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ การไดรั้บความสนบัสนุนจากบุคคลอ่ืนมี
ความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการได้รับเลือกเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง  การใช้
ขา้ราชการในพื้นท่ีทั้งขา้ราชการประจ าและขา้ราชการฝ่ายปกครอง สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ บุคคลดงักล่าว
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ท่ีตอ้งวางตวัเป็นกลางทางการเมือง  ไม่ไดเ้ป็นกลางอยา่งแทจ้ริง   และบางคร้ังยงักลายเป็นเคร่ืองมือ
ใหผู้ส้มคัรรับเลือกตั้งใชใ้นการสร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดแก่ตนเองอีกดว้ย  อีกทั้งการจดัตั้งและตดั
จ้างแกนน าหรือหัวคะแนน  ยงัเป็นวิธีการหาเสียงเลือกตั้งท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายและเปิดเผย 
น าไปสู่การทุจริตในการเลือกตั้งท่ีผิดต่อกฎหมาย  เช่น  การใช้อิทธิพลของระบบราชการ การใช้
กลวิธีท าลายคู่แข่ง และอ่ืนๆ เป็นต้น นอกจากน้ีผลการศึกษายงัเป็นไปตามแนวคิดวิเคราะห์
พฤติกรรมการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งโดยส่ือบุคคล  โดย  อานนท ์ภกัดีวงศ ์ (2539)  ซ่ึงสรุปวา่  การ
ใช้หัวคะแนนในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ งของไทย เป็นวิธีการท่ีค่อนข้างได้ผลมาก เพราะ
วฒันธรรมทางการเมืองของคนไทยมีลกัษณะเช่ือฟังผูใ้หญ่หรือบุคคลท่ีตนให้ความเคารพนบัถือ  ยา
เกรง  และขาดขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองจากแหล่งอ่ืนๆ การใช้หัวคะแนนช่วยหาเสียงแมจ้ะมี
ประสิทธิภาพ แต่ก็เป็นช่องทางของการใช้เงินซ้ือเสียงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการติดต่อผ่านตวั
บุคคลซ่ึงเปิดโอกาสให้มีการเรียกร้องผลประโยชน์เป็นการตอบแทนได้  และจากการวิจยัของ
กระทรวงมหาดไทยในเร่ืองการซ้ือเสียง พบว่า ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีหัวคะแนนและรับเงินจากผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งนั้น ส่วนใหญ่ได้แก่ ผูน้  าชุมชน  ครู นั่นเอง  ในส่วนรูปแบบการส่ือสารแบบรณรงค์นั้น 
เน่ืองจากกฎหมายการเลือกตั้ง ก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มในการหาเสียงเลือกตั้งไวห้ลายประการ  เช่น  
ห้ามสัญญาวา่จะให้ หรือเสนอให้เงิน  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ทั้งทางตรงและทางออ้ม
แก่ชุมชน ห้ามจดัให้มีมหรสพ การแสดง งานเล้ียง ประชุม อบรม  สัมมนา ทศันศึกษา และอ่ืนๆ  
นับตั้งแต่วนัประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวนัส้ินสุดวนัเลือกตั้ง  ท าให้การศึกษาเร่ืองน้ีไม่พบ
รูปแบบการส่ือสารแบบรณรงค์ เน่ืองจากเป็นการศึกษาข้อมูลในช่วงระยะเวลาของการหาเสียง
เลือกตั้ง  ซ่ึงขดัต่อกฎหมาย ไม่สามารถกระท าได ้ 

3. ส่วนที ่ 3 กลยุทธการส่ือสารทางการเมืองของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ผลการวิจยั พบกลยุทธ์การส่ือสารทางการเมือง 2 กลุ่มใหญ่ๆ  ไดแ้ก่ กลยุทธ์การส่ือสาร

ทางการเมืองท่ีใช้กบักลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองกบักลุ่มทีมงาน ผูว้ิจยัตั้ง
ขอ้สังเกตวา่ กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองท่ีใชก้บักลุ่มเป้าหมาย คือ กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์
ตนเองนั้น เป็นกลยุทธ์ท่ีนกัการเมืองรุ่นใหม่ใช้ในการแนะน าตนเองให้เป็นท่ีรู้จกั และสร้างความ
ยอมรับนับถือจากประชาชนในชุมชน เน่ืองจากนายกเทศบาลต าบล กลุ่มน้ียงัไม่มีผลงาน ไม่มี
ประสบการณ์ทางการเมือง แต่ไดรั้บการผลกัดนั สนบัสนุนให้เขา้สู่ต าแหน่งเพราะมีความรู้  เป็นคน
รุ่นใหม่   มีใจรักในการท างาน  และชอบการเมือง การเขา้สู่วงการเมืองทอ้งถ่ินจึงตอ้งมีการวางแผน
ล่วงหนา้   ส่ือจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกน ามาใชใ้นหลากหลายรูปแบบดงัผลการศึกษาท่ีพบว่า  มีการตั้ง
ป้ายประชาสัมพนัธ์ขนาดใหญ่ในวาระพิเศษและวาระทัว่ไปโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง  มีการ
วางแผนเขา้ร่วมหรือน าตนเองเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เป็นแกนน าจดัท าโครงการท่ี
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สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างความเป็นพรรคพวกกบัขา้ราชการในพื้นท่ี  ส่วน
กลยทุธ์ในการประเมินผลหาเสียงนั้น  ผูว้จิยัพบขอ้สังเกตวา่ เป็นกลยุทธ์ในกลุ่มนายกเทศบาลต าบล 
ท่ีมีประสบการณ์ทางการเมืองสูงโดยส่วนใหญ่เลือกใช้กลยุทธ์การประเมินผลด้วยบุคคลอ่ืน 
โดยเฉพาะบุคคลจากภายนอกชุมชน  เน่ืองจากจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่การ
ใชที้มงานของตนโดยตรง  อยา่งไรก็ตาม จากงานวจิยัของ โกวทิย ์ พวงงาม (2544  อา้งใน  อรพรรณ  
ฤาชา, 2547) ซ่ึงศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของสตรีใน เทศบาลต าบล  พบวา่ วิธีการประเมินผลหา
เสียง  มีหลายลักษณะ  เช่น ให้ญาติพี่น้องสอบถามความเห็นตามคุม้บา้นและครัวเรือน  สังเกต
พฤติกรรมชาวบา้นเวลาไปพูดคุยดว้ย  ทดลองประมวลดูคะแนนตามเครือข่ายต่างๆ ในคุม้บา้นท่ี
สนบัสนุน  และจดัท าบนัทึกความกา้วหนา้ของคะแนนเสียง  เป็นตน้  

ส าหรับกลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองกบักลุ่มทีมงานนั้น จะเห็นได้ว่า นายกเทศบาล
ต าบล ให้ความส าคัญกับทีมงานด้วยกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกันออกไป บางกลยุทธ์ใช้ทีมงานเป็น
เคร่ืองมือในการลดกระแสความขดัแยง้ ความไม่พอใจ  ตลอดจนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการดึงดูดความ
สนใจและการไม่ผูกมดัตวัเอง ในส่วนของการสร้างเง่ือนไขกบัทีมงานนั้น จดัเป็นกลยุทธ์ท่ีสร้าง
ทางเลือกให้แก่ประชาชนในชุมชน ในกรณีท่ีต้องการหรือไม่ต้องการทีมงานรายบุคคล  ซ่ึงไม่
กระทบกบัคะแนนเสียงท่ีนายกเทศบาลต าบล ไดรั้บ  อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มคะแนนเสียงจากการท่ีมี
ทีมงานช่วยเหลือเพิ่มข้ึน ตลอดจนเป็นการระดมทุนเพื่อน ามาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างถูก
กฎหมาย เน่ืองจากเป็นลกัษณะใหก้ารสนบัสนุนผูท่ี้ตนเองช่ืนชอบ  

4. ส่วนที ่ 4 ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กีย่วข้องกบัการส่ือสารทางการเมือง  
ผลการวจิยั พบปัญหาและอุปสรรคดา้นการส่ือสาร พบวา่  นายกเทศบาลต าบล ส่วนใหญ่

ประสบปัญหาเก่ียวกบัการปล่อยข่าวลือ  การโจมตี ใส่ร้ายป้ายสี  และท าให้เกิดปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทศันคติของประชาชนในชุมชนท่ีมีต่อผูส้มคัรส่งผลถึงคะแนนเสียงท่ีไดรั้บ  ซ่ึงนบัวา่เป็นปกติของ
การแข่งขนัและการต่อสู้ทางการเมืองในทุกระดบั โดยนายกเทศบาลต าบล เกือบทั้งหมดใชส่ื้อบุคคล
ในการแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ตนเองและทีมงานอธิบาย ช้ีแจงขอ้เท็จจริงแสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมัน่ในคุณสมบติัของส่ือบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ส่ือประเภทอ่ืน ๆ ในส่วนของปัญหาและ
อุปสรรคดา้นอ่ืนๆ  พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของทีมงาน เช่น  เร่ืองความสามคัคีในทีม ความตั้งใจ
และความจริงใจในการช่วยเหลือกันหาเสียงเลือกตั้ ง การยอมรับหรือไม่ยอมรับทีมงานของ
ประชาชนในชุมชน  ผูว้ิจยัให้ขอ้สังเกตวา่ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการส่ือสาร ซ่ึง
ข้ึนอยู่กบัทกัษะในการส่ือสารของผูน้ า คือ นายกเทศบาลต าบล  จะมีความสามารถในการใช้การ
ส่ือสารเพียงใด อย่างไรก็ตามพบว่า นายกเทศบาลต าบล ส่วนใหญ่ใช้การส่ือสารดว้ยวิธีการพูดคุย  
พยายามท าความเขา้ใจกนัเป็นหลกั  เพื่อจดัการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จากผลการศึกษา เร่ือง กลยุทธ์
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การส่ือสารเพื่อให้ไดรั้บเลือกตั้งของนายกเทศบาลต าบล ในจงัหวดันครราชสีมา  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์
วธีิการต่าง ๆ ท่ีนายก เทศบาลต าบล ใชเ้พื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัตนเองและทีมงาน 
นโยบายและผลงานต่างๆ ตลอดจนวิธีการสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงนายกเทศบาลต าบล 
จะเลือกใชก้ลยุทธ์ใดนั้นข้ึนอยูก่บัการให้ความส าคญัในเร่ืองใดเป็นพิเศษ  แต่จุดมุ่งหมายของนายก
เทศบาลต าบล ทั้งหมดเหมือนกนั คือ  การใชก้ลยทุธ์ต่างๆ เพื่อทาการโนม้นา้วใจผูมี้สิทธิเลือกตั้งใน
ชุมชนใหล้งคะแนนเสียงเพื่อเลือกตนเองเขา้สู่ต าแหน่งดงักล่าว  

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  
1. จากผลการวิจยัคร้ังน้ี พบคุณลกัษณะท่ีส าคญั 7 ดา้น ซ่ึงมีผลต่อการไดรั้บเลือกตั้งของ 

นายกเทศบาลต าบล นั้น  คุณลกัษณะต่าง ๆ ดงักล่าว  สามารถสร้างเสริม และพฒันาข้ึนได ้จึงควรมี
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณลักษณะเหล่านั้นให้ปรากฏเด่นชัดข้ึน  โดยจัดการ
ฝึกอบรม  สัมมนา  เก่ียวกับการพฒันาบุคลิกภาพ  การสร้างภาวะผูน้ า และอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริม
บุคลิกภาพท่ีดีและภาพลกัษณ์ท่ีเหมาะสมของผูน้ าชุมชน  

2. จากผลการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า นายกเทศบาลต าบล เลือกใช้ส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจ
บางประเภทตามท่ีเห็นผูอ่ื้นใช้และรูปแบบการน าเสนอไม่แตกต่างกนั จึงควรมีการส่งเสริม สร้าง
ความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองของ  การเลือกใช้ส่ือ คุณสมบติั  จุดเด่น จุดดอ้ย และเทคนิคการใช้ส่ือ
ประเภทต่าง ๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่กลุ่มผูน้ าชุมชน เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
ส่ือสารทางการเมืองและการปฏิบติังานในชุมชน    

3. จากผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า การเข้าสู่การเมืองท้องถ่ิน ต้องอาศยัทีมงานและการ
สนับสนุนจากบุคคลอ่ืนเป็นส าคญั ดงันั้น จึงควรมีการสร้างจิตสานึกในเร่ืองบทบาทสาธารณะ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในทางการเมือง ให้แก่บุคคลในชุมชน ญาติพี่น้องและครอบครัวของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการเมือง  เพื่อให้ตระหนกัถึงความส าคญัของตนเองและความเสียสละท่ีตอ้งให้แก่
ส่วนรวม  

4. จากผลการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่  นายกเทศบาลต าบล ใชก้ารส่ือสารตลอดเวลา ทั้งในการ
ประชาสัมพนัธ์ตนเอง การส่ือสารกบัประชาชนในชุมชน  ทีมงาน  ตลอดจนใชก้ารส่ือสารเพื่อโนม้
นา้วใจผูอ่ื้น  อธิบายความ  และแกไ้ขความเขา้ใจผิดต่างๆ จึงควรมีการอบรมส่งเสริมการให้ความรู้
ในเร่ืองเทคนิคการส่ือสาร  การโน้มน้าวใจ หลกัและเทคนิคการพูดในท่ีชุมชน ฯลฯ เพื่อเพิ่มเติม
ความรู้และทกัษะใหแ้ก่กลุ่มนกัการเมืองทอ้งถ่ิน  เพื่อน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการวิจัยประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองจากกลุ่ม

ประชาชนในชุมชน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของการใช้กลยุทธ์การส่ือสารดังกล่าว ว่าเป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของผูส่้งสารหรือไม่ อยา่งไร  

2.  ควรมีการวิจยัความคิดเห็นในกลุ่มทีมงานของ นายกเทศบาลต าบล เก่ียวกบัการใชก้ล
ยทุธ์การส่ือสารดงักล่าว  

3.  ควรมีการมุ่งวิจยักลยุทธ์การส่ือสารเพื่อให้ไดรั้บการเลือกตั้งเฉพาะกลุ่มนายกเทศบาล
ต าบลเท่านั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มอ่ืนๆ หรือกลุ่มการเมืองทอ้งถ่ินท่ีมาจากการแต่งตั้ง เช่น 
ต าแหน่งประธานสภา รองนายกเทศบาลต าบล เลขานุการนายกเทศบาลต าบล เป็นตน้  

4.  ขอบเขตการวิจยัคร้ังน้ี วิจยัเฉพาะพื้นท่ี ในจงัหวดันครราชสีมา จึงควรมีการศึกษากล
ยุทธ์การส่ือสารในพื้นท่ีภาคอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกต่างทางดา้นวิถีชีวิต วฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ 
ฯลฯ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจยัระหวา่งกนั  

5.  ควรมีการวิจยัเชิงลึกเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเน้ือหาสาร โดยการ
วเิคราะห์ประเด็นเน้ือหาสารท่ีใชใ้นการส่ือสารเพื่อใหไ้ดรั้บการเลือกตั้ง    

 


