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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรั งสิ ตที่ มีต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มีต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ฯ (2)
เปรี ยบเทียบทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มีต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ฯ จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล และช่องทางการรับรู ้ข่าวสารทางการเมือง โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต ระดับปริ ญญาตรี
จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว โดย
กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
ผลการวิจัย พบว่า ทัศ นคติ ของนักศึ กษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี ม หาวิท ยาลัย รั งสิ ต โดยภาพรวมส่ ว นใหญ่
มี ทศั นคติ ต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี ผลการเปรี ยบเที ยบทัศนคติ
ของนักศึกษาที่ มีต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ฯ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลและช่องทางการรั บรู ้ ข่าวสาร
ทางการเมืองมีกรณี สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ 3 ตัวแปร ดังนี้
1. ระดับ ชั้นปี การศึ ก ษา พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ช้ ันปี การศึ ก ษาแตกต่ างกันมี ท ัศ นคติ ที่ มี ต่อ ภาพลักษณ์
ของพลเอกประยุ ท ธ์ จัน ทร์ โ อชา ในภาพรวมแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยพบว่ า
กลุ่มนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 และ 2 มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ฯ แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4
2. รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย แตกต่ า งกัน มี ท ัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ภาพลัก ษณ์
ของพลเอกประยุทธ์ฯ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า นักศึกษาที่มีรายได้
ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท มีทศั นคติดา้ นภาวะผูน้ าํ แตกต่างจากกลุ่มอื่น
3. การรับข้อมูลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู ้ขอ้ มูลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์แตกต่างกันมีทศั นคติ
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ภาพลักษณ์, ผูน้ าํ ทางการเมือง, ทัศนคติ

ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to study the attitudes of Rangsit University students towards the
image of General Prayut Chan-o-cha, (2) to compare the attitudes of Rangsit University students towards the image
of General Prayut Chan-o-cha, and (3) to compare the attitudes of Rangsit University students towards the image of
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General Prayut Chan-o-cha, classified by political news channels. In this research, the sample of 400 undergraduate
students in Rangsit University was used. The research instrument was a questionnaire. Data collected were then
analyzed using statistics, including frequency, percentage, mean, standard deviation, t-statistic and One-way
ANOVA with a statistical significance level of 0.05 through SPSS.
The results of this research indicated that the attitudes of Rangsit University students towards the image of
General Prayut Chan-o-cha was at a medium level. The results of comparing attitudes of Rangsit University
students towards the image of General Prayut Chan-o-cha, classified by personal factors and information channels
were consistent with the set hypotheses as follows:
1.The respondents with different university year had different attitudes towards the overall image of
General Prayut Chan-o-cha with a statistical significance level of 0.05. There were the significant differences in
attitudes towards the overall image of General Prayut Chan-o-cha between first-year student respondents and
second-year student respondents from third-year student respondents and fourth-year student respondents.
2. The respondents with different average monthly income had different attitudes towards the overall
image of General Prayut Chan-o-cha with a statistical significance level of 0.05. Respondents with monthly income
between 5,001-10,000 baht had significantly different attitudes towards the leadership image of General Prayut
Chan-o-cha from those with monthly income between 10,001 – 15,000 baht and those with at least 15,001 baht.
3. The respondents with different information exposure via printed media had different attitudes towards
the overall image of General Prayut Chan-o-cha with a statistical significance level of 0.05.
Keywords: Image, Political Leader, Attitude
1. บทนํา
ประเทศไทยมี ระบอบการเมื องการปกครองในระบบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ผูน้ าํ ทางการเมืองของประเทศจะมีรูปแบบการขึ้นสู่ ตาํ แหน่งผูน้ าํ ทางการเมือง
อยู่ 2 วิธี ด้วยกัน คื อ (1) ผูน้ ําทางการเมื องที่ มาจากการเลื อ กตั้ง เช่ น นายชวย หลี กภัย นายบรรหาร ศิ ล ปะอาชา
พันตํารวจโททักษิ ณ ชิ นวัตร และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร และ (2) ผูน้ าํ ทางการเมื องที่ มาจากแต่งตั้งจากการรั ฐประหาร
หรื อการปฏิวตั ิ ความไม่แน่ นอนผันผวนของที่มาของผูน้ าํ ทางการเมืองดังกล่าวทําให้ระบบประชาธิ ปไตยของประเทศไทย
ยังคงล้มลุกคลุกคลานมาจนปั จจุบนั และในทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารก็สะท้อนให้เห็นถึงความไร้เสถียรภาพ
ของการเมื อ งไทยเป็ นอย่ า งมาก นั บ จนถึ ง ปั จ จุ บ ั น รวมแล้ว 13 ครั้ ง (มู ล นิ ธิ เ สฐี ย รโกเศศ-นาคะประที ป ,
https://www.snf.or.th/2019/2018/12/28/coup-detat-thai/, พฤษภาคม 2563)
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์การเมืองเนื่ องมาจากการคัดค้านร่ างพระราชบัญญัติ
นิ รโทษกรรมฯ และกําจัดอิทธิ พลทางการเมืองของนายทักษิณ ชินวัตร ผลจากเหตุการณ์ดงั กล่าวที่ประชาชนเกิดความขัดแย้ง
ที่ยดื ยื้อเป็ นระยะเวลานานทําให้เศรษฐกิจชะลอตัว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ซึ่ งนําโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
เป็ นหั ว หน้ า คณะจึ ง ได้ป ระกาศโค่ น ล้ม รั ฐ บาลรั ก ษาการของนายนิ ว ัฒ น์ ธํา รง บุ ญ ทรงไพศาล ตามประกาศ
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คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 1/2557 เรื่ อ ง การควบคุ ม อํา นาจการปกครองประเทศ และประกาศให้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้ นสุ ดลง คณะรัฐมนตรี รักษาการหมดอํานาจ ตลอดจนให้ยบุ วุฒิสภา
ทั้งนี้ ได้มีกระแสข่าวสนับสนุ นให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็ นนายกรั ฐมนตรี คนกลาง และเสี ยงสนับสนุ น
จากกลุ่มแกนนําคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ ยนแปลงปฏิ รูปประเทศไทยให้เป็ นประชาธิ ปไตยที่ สมบูรณ์
แบบอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (กปปส.) นอกจากนั้น นิ ดา้ โพล ได้เปิ ดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
เรื่ อง “คส ช. ควรเสนอชื่ อใครเป็ นนายกรั ฐมนตรี ” (สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริ หารศาสตร์ (นิ ด้ า ),
http://nidapoll.nida.ac.th/ index.php?op=polls-detail&id=242, มกราคม 2562) ทําการสํารวจระหว่างวันที่
20 - 21 มิ ถุนายน 2557 จากประชาชนทัว่ ประเทศ จํานวน 1,259 หน่ วยตัวอย่าง พบว่า ร้ อยละ 41.30 ระบุว่า คสช.
ควรเสนอ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 2. ร้อยละ 8.50 นายอานันท์ ปั นยารชุน 3. ร้อยละ 2.38 ดร.สุ รินทร์ พิศสุ วรรณ
4. ร้อยละ 1.43 ม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล 5. ร้อยละ 1.19 ดร.สมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ 6. ร้ อยละ 5.24 ระบุว่า ควรเสนอบุคคลอื่น ๆ
7. ร้ อยละ 3.10 ระบุ ว่ า เป็ นใครก็ ได้ ที่ มี ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และสามารถแก้ ไขปั ญหาต่ าง ๆ ของประเทศชาติ ได้
และควรมาจากการเลือกตั้ง 8. ร้อยละ 10.33 ระบุวา่ ไม่มีใครเหมาะสม 9. ขณะที่ร้อยละ 26.53 ไม่ระบุวา่ ไม่แน่ใจ
บริ บ ทของประเทศไทยในขณะนั้น จํา เป็ นต้อ งมี ผูน้ ํา ที่ มี คุ ณ ธรรมเพื่ อ นํา พาประเทศออกจากสภาวะ
วิกฤตการณ์ ทางด้านการเมื องและเศรษฐกิ จ การดํารงอยู่ของรั ฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ในระยะเวลาเกื อบ 5 ปี
(2557 - 2561) มี ท้ งั ผูท้ ี่ ชื่นชอบและไม่ชื่นชอบกับผลงานการบริ หารประเทศ เนื่ องจากประชาชนมองว่า เป็ นการบริ หาร
ประเทศในรู ปแบบเผด็จการทหารโดยใช้อาํ นาจในตําแหน่ งหัวหน้าคณะ คสช. ควบคู่ไปกับบทบาทในตําแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี ประกอบกับบุคลิกภาพและอุปนิ สัยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา คนส่ วนใหญ่มองว่า ดูไม่ค่อยเป็ นมิตรนัก
จึ งมีการเรี ยกร้ องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งโดยเร็ วที่ สุด แต่แล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 รั ฐบาลพลเอกประยุทธ์ฯ
ได้จดั ให้มีการเลือกตั้งตาม Road map ซึ่ งผลคะแนนเป็ นมติเอกฉันท์ โดยพรรคที่ได้คะแนนสู งสุ ด คือ พรรคพลังประชารัฐ
พรรคพลังประชารั ฐได้ร่วมหารื อกับพรรคอื่น ๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสม และสนับสนุ นพลเอกประยุทธ์ฯ ขึ้นเป็ น
นายกรั ฐมนตรี ต่ออี ก 1 สมัย เป็ นนายกรั ฐมนตรี คนที่ 29 ของไทยแสดงให้เห็ นว่า พลเอกประยุทธ์ฯ ยังคงเป็ นผูม้ ี บทบาท
ทางการเมื อ งต่ อ ไปในระบอบประชาธิ ป ไตย ผูว้ ิจัย จึ งต้อ งการที่ จ ะศึ ก ษาภาพลักษณ์ ใ นด้านคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ด้านผลงาน และด้านความเป็ นผูน้ าํ ของพลเอกประยุทธ์ฯ ในตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ ผ่านมา ซึ่ งมี บริ บทการเป็ นผูน้ าํ
ทางการเมืองทั้งในรู ปแบบการแต่งตั้งและมาจากการเลือกตั้งว่า มีภาพลักษณ์เด่นในด้านใดบ้างในช่วงปี พ.ศ. 2557
– พ.ศ. 2561 โดยต้องการศึกษาทัศนคติในมุมมองของนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ามีทศั นคติ
ต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา อย่างไรบ้าง และนักศึกษามีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่ อใดเป็ นหลัก
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับภาวะผู้นํา
กิ ติ ตยัคคานนท์ (2532) ได้อธิ บายถึ ง “ผูน้ าํ ” คื อ บุ คคลซึ่ งถูกแต่งตั้งหรื อได้รับการเชิ ดชูเป็ นหัวหน้า
เป็ นผูต้ ดั สิ นใจด้วยสาเหตุเนื่ องจากเป็ นคนที่ มีความรู ้ สามารถปกครองผูต้ ิดตามหรื อกลุ่มคนไปในทิ ศทางเดี ยวกัน
กับ ตนโดยได้รั บ ความไว้ว างใจอย่ า งเต็ ม ที่ อี ก ทั้ง ยัง ได้รั บ ความเคารพนั บ ถื อ ความร่ ว มมื อ และความมั่น ใจ
จากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเหล่านั้น
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เมื่ อ จัด ประเภทของนํา ตามทฤษฎี ข อง
Max
Weber นั้น ผูน้ ํา ถู ก แบ่ ง เป็ น 3 ประเภท ดัง นี้
(อ้างถึงใน วิสุทธิ์ โพธิ แท่น, 2548, น. 8 – 10) 1. ผูน้ าํ ตามกฎหมายและเหตุผล (Legal-rational Rulers) 2. ผูน้ าํ ตามจารี ตประเพณี
(Traditional Rulers) 3. ผูน้ าํ บุญบารมี (Charismatic Leaders)
แนวคิดเกีย่ วกับคุณธรรมของนักการเมือง
ธี รภัทร์ เสรี รังสรรค์ (2549, น. 15) กล่าวว่า เมื่อนักการเมืองเกี่ยวข้องกับภารกิจที่สาํ คัญของประเทศ ได้แก่
การใช้อ าํ นาจรั ฐ หรื อ การใช้อ าํ นาจทางการเมื อ งซึ่ งมี ผ ลกระทบในขอบเขตที่ ก ว้า งและลึ ก เกี่ ย วข้อ งโดยตรง
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ดังนั้น การเข้าสู่ ตาํ แหน่งและการดํารงตําแหน่งทางการเมือง จึงมักต้อง
ได้รับความไว้วางใจอย่างมากจากประชาชน และถูกมองจากประชาชนในลักษณะที่เข้มงวดเป็ นพิเศษมากกว่าบุคคลทัว่ ไป
โดยเฉพาะการนํา มาตรฐานทางด้า นศี ล ธรรม จริ ยธรรมเป็ นเครื่ องมื อ ในการควบคุ ม ตรวจสอบตัด สิ น ใจ
และการกระทําของนักการเมืองในฐานะบุคคลสาธารณะ
นอกจากนี้ นัก การเมื อ งควรมี บ ทบาทในการเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลให้ กับ ระบบการเมื อ งโดยยึ ด ถื อ
ประโยชน์สูงสุ ดของประชาชนเป็ นที่ต้ งั รวมถึงป้ องกันและลดปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ลดน้อยลงหรื อหมดไป
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อานันท์ ปั นยารชุน (2541, หน้า 16) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
ธรรมาภิ บาลประกอบด้วยหลักความรั บ ผิดชอบและมี เหตุ ผลที่ ส ามารถอธิ บายได้ การมี ส่วนร่ วมของประชาชน
ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ การมีกฎหมายที่ยตุ ิธรรม หลักคุณธรรม และหลักความคุม้ ค่าโดยต้องมีความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างองค์ประกอบดังกล่าว
1. หลักนิติธรรม เป็ นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทนั สมัยและเป็ นธรรม
2. หลักคุณธรรม เป็ นการยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม
3. หลัก ความโปร่ ง ใส เป็ นการสร้ า งความไว้ว างใจซึ่ งกัน และกัน ของคนในสั ง คมโดยปรั บ ปรุ ง กลไก
การทํางานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
4. หลักความมีส่วนร่ วม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู ้และเสนอความเห็นในการตัดสิ นใจ
ปั ญหาสําคัญของประเทศ ไม่วา่ ด้วยการแสดงความเห็น ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ
5. หลักความรับผิดชอบ เป็ นการตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่ ความสํานึ กในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ ใจ
ปั ญหาสาธารณะของบ้านเมื อง และกระตื อรื อร้ นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิ ดเห็ นที่ แตกต่าง
และความกล้าที่จะยอมรับผลการกระทําของตน
6. หลักความคุม้ ค่า เป็ นการบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจาํ กัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวม
แนวคิดเกีย่ วกับวัฒนธรรมทางการเมือง
Gabriel Almond และ Sidney Verba เสนอว่า วัฒนธรรมการเมืองเป็ นรากฐานสําคัญในการอธิ บายถึง
พัฒ นาทางการเมื อ งในทุ ก ๆ ระบบ เนื่ อ งจากวัฒ นธรรมทางการเมื อ งเป็ นส่ ว นประกอบของระบบกฎหมาย
ระบบการเมืองของรั ฐ การเสริ มสร้างวัฒนธรรมทางการเมื องที่มีประสิ ทธิ ภาพ มี ความสอดคล้องกับเป้ าหมายหรื อ
อุดมการณ์ทางการเมืองของสังคมนั้น ๆ จะส่ งผลต่อพัฒนาทางการเมือง เช่น หากประชาชนในสังคมนั้น มีวฒั นธรรม
ทางการเมืองที่สอดคล้องกับเป้ าหมายของอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิ ปไตย จะส่ งผลให้วฒั นธรรมการเมือง
ดังกล่าวเป็ นวัฒนธรรมทางการเมื องแบบประชาธิ ปไตย การที่ สังคมจะมี วฒั นธรรมทางการเมื องเป็ นแบบใดนั้น
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ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่เป็ นเหตุส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่ งแยกออกเป็ น 2 ประการ คือ (1) ปั จจัยทางจิตวิทยา
และ (2) ปั จจัยที่เกี่ยวกับการอบรม กล่อมเกลาทางการเมืองในระดับต่าง ๆ ของสังคม (Almond และ Verba, 1965,
อ้างถึงในสํานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร สํานักวิชาการ, 2559, น. 3)
แนวคิดเกีย่ วกับภาพลักษณ์
โดยทัว่ ไปแล้ว ภาพลักษณ์ของบุคคล คือ ความรู ้สึกนึ กคิดที่จะเกิดขึ้นได้จากผลของการกระทําของบุคคล
นั้นร่ วมกับความเชื่ อถือและศรัทธาของประชาชน และการรั บรู ้ต่อสิ่ งต่าง ๆ ที่แวดล้อมรอบตนจากประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 คือ การได้เห็น (Seeing) การได้ยนิ (Hearing) การลิ้มรส (Taste) การดมกลิ่น (Smell) และการสัมผัส (Touch)
ดังนั้น ภาพลักษณ์ที่เกิ ดขึ้นในใจของแต่ละคนจึ งต่างกัน หรื อแม้ว่าการได้สัมผัสในลักษณ์เดียวกันก็สามารถก่อเกิ ด
ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละปั จเจกบุคคล นอกจากนี้ การสร้างภาพลักษณ์ชดั เจนไม่สามารถปลูกฝังในจิตใจ
ได้ในทันที หรื อจากการเผยแพร่ ผ่านสื่ อเพี ยงไม่ กี่ครั้ ง แต่ข้ ึ นอยู่กบั ประสบการณ์ หรื อความถี่ ของข้อมูลข่ าวสาร
ที่สาธารณชนได้รับ ภาพลักษณ์ที่จะจําติดตานั้นจะต้องสื่ อสารไปในทุกช่องทางเท่าที่จะทําได้และกระทําอย่างต่อเนื่ อง
(Kotler, 1996 อ้างถึงในสุ ทธิ ลกั ษณ์ หวังสันติธรรม, 2548, น. 189)
นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ยงั รวมถึงพรรคการเมืองที่บุคคลนั้นสังกัด เพราะเป็ นองค์กรของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกัน
โดยมีความพยายามร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ภายใต้หลักการเฉพาะบางประการ โดยทําหน้าที่ เป็ นสื่ อกลาง
สําคัญสําหรับการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย ระหว่างรัฐบาลและประชาชนให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยพรรคการเมือง
จะเป็ นผูท้ ี่ให้การศึกษา คําแนะนํา กระตุน้ ผูอ้ อกเสี ยงเลือกตั้ง และจะติดต่อกับผูท้ ี่ไม่สนใจการเมือง พร้อมทั้งพยายาม
ชี้นาํ บุคคลเหล่านี้ ให้มีความตระหนักและยอมรับในนโยบายต่าง ๆ ของพรรคโดยผ่านทางสื่ อสารมวลชนและสมาชิก
พรรคในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการเลือกตั้งด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้พรรคได้รับคะแนนเสี ยงมากขึ้น
ดัง นั้น ภาพลัก ษณ์ ข องพรรคการเมื อ งจึ ง สะท้อ นอยู่บ นสมาชิ ก ของพรรคการเมื อ งนั้น ๆ ด้ว ยซึ่ งสอดคล้อ งกับ
แนวคิ ดของจุ ฑาทิ พย์ ชยางกูร (2541) ซึ่ งพบว่า ภาพลักษณ์ ของนักการเมื องมี ผลต่อการตัดสิ นใจลงคะแนนเสี ยง
และผู ้ล งคะแนนเสี ยงมี ค วามเห็ น ว่ า ภาพลั ก ษณ์ ข องนั ก การเมื อ งสํ า คัญ กว่ า นโยบายที่ ใ ช้ ใ นการหาเสี ยง
เพราะเหตุน้ ี ภาพลักษณ์ของนักการเมืองจึงมีความสําคัญในการสร้างความไว้วางใจและสามารถสร้างแรงสนับสนุ น
จากประชาชน
แนวคิดเกีย่ วกับการสื่ อสารทางการเมือง
การสื่ อสาร เป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดความคิด ความรู ้สึก ค่านิ ยม ความเชื่อของคนในสังคมจากคนหนึ่ ง
สู่ ค นนึ ง หรื อ จากฝ่ ายหนึ่ ง ไปยัง อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง หรื อ เรี ย กได้ว่า เป็ นกระบวนการสร้ า งโดยใช้ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
หรื อเลื อกนําเสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ สู่ สาธารณชนซึ่ งหน้าที่ พ้ืนฐานของระบบการเมื องเพื่อการดํารงไว้
ซึ่ งโครงสร้างหรื อเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมือง
ทั้งนี้ การสื่ อสารมีหลายรู ปแบบไม่วา่ จะเป็ นการสื่ อสารในตัวบุคคล การสื่ อสารระหว่างบุคคล การสื่ อสาร
เฉพาะกลุ่ม และการสื่ อสารมวลชนซึ่ งต้อใช้สื่อมวลชน เช่น สิ่ งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสี ยง และภาพยนตร์
ในส่ วนของการสื่ อสารทางการเมืองนั้น เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่ อสารกับการเมืองอาจอาศัยแนวทาง
การศึกษาได้หลายวิธี เช่น ในเรื่ องของระบบ ภาษา สัญลักษณ์ หน้าที่ องค์การ และสภาพแวดล้อม โดยเป็ นแนวทาง
การศึ ก ษาที่ ถู ก นํา มาใช้เ พื่ อ การพัฒ นาการเมื อ ง และสะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง วัฒ นธรรมทางการเมื อ งและอุ ด มการณ์
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ของประเทศและของโลกอี กทั้งเป็ นภารกิ จทางการเมื องการปกครองที่ เป็ นกระบวนการชี้ นาํ และตรวจสอบพลัง
ความพยายามของมนุษย์เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย (สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2544, หน้า 23,27)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ขวัญ ชัย รุ่ ง ฟ้ าไพศาล (2548) ทํา การศึ ก ษาเรื่ อ ง “กระบวนการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ข องนายกรั ฐ มนตรี
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในความคิดเห็นของนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และนักวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ศึกษา”
ผลการศึ ก ษาพบว่ า พ.ต.ท. ทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร เป็ นผูท้ ี่ มี ภ าพลัก ษณ์ ใ นเชิ ง บวก คื อ ภาพลัก ษณ์ ข องการเป็ นผูน้ ํา
ภาพลักษณ์ของความสามารถในการเป็ นผูบ้ ริ หาร และภาพลักษณ์ของการมีวิสัยทัศน์ ในขณะที่ภาพลักษณ์ในเชิงลบ
ของนายกรัฐมนตรี ผนู ้ ้ ี คือ มีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากเกินไป ใช้อาํ นาจโดยไม่คาํ นึ งถึงสิ ทธิ เสรี ภาพของการมีส่วนร่ วม
ปากไว ใช้อารมณ์ความรู ้สึกนึกคิดของตนเป็ นใหญ่ ส่ วนกระบวนการสร้างภาพลักษณ์น้ นั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า
นายกรัฐมนตรี ท่านนี้ มีกระบวนการสร้างอย่างเป็ นระบบมีการวางแผนอย่างเป็ นขั้นตอน โดยมีการทําวิจยั ความต้องการ
ของประชาชนก่อนที่จะออกนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น อีกทั้งมีการประเมินติดตาม
ผลงานอย่างใกล้ชิดเพื่อรั กษาความเป็ นที่นิยมของประชาชนที่ มีต่อนายกรัฐมนตรี อย่างสมํ่าเสมอ ในด้านการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั สื่ อมวลชนได้ให้ความสําคัญอย่างมากเสมือนเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ผลที่จะพาข่าวสารต่าง ๆ
จากตนเองและรัฐบาลไปสู่ ประชาชน การสร้างความสัมพันธ์กบั สื่ อมวลชนมีต้ งั แต่ในระดับของนายทุนเจ้าของสื่ อ
จนถึ งระดับ ของผูบ้ ริ หารสื่ อและระดับ พนักงานหรื อ ผูส้ ื่ อ ข่ าว การศึ กษาของอิ ท ธิ เดช สุ พงษ์ (2553) ศึ กษาเรื่ อ ง
“การสื่ อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ” โดยศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสื่ อสาร
เพื่ อ สร้ า งภาพลัก ษณ์ ข องนายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ และศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลและสภาพแวดล้อ มทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของนายอภิสิทธิ์ คือ เป็ นผูท้ ี่มีความสมบูรณ์แบบทั้งฐานะครอบครัว การศึกษา
บุ คลิ กภาพหน้าตา แต่จุดอ่อน คื อ ขาดประสบการณ์ ในการบริ หาร ขาดความเด็ดขาด มี ความเชื่ อมัน่ ในตัวเองสู ง
ที ม งานด้า นการสื่ อ สารขาดความชํา นาญ ซึ่ งนายอภิ สิ ท ธิ์ ในฐานะผูส้ ่ ง สารได้ใ ช้ก ลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาด
แบบบู ร ณาการด้ ว ยการใช้ เ ครื่ องมื อ สื่ อสารหลายรู ปแบบ แต่ ก็ ย ัง ขาดการวางแผนและบริ หารการใช้ สื่ อ
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงปั จจัยด้านเนื้ อหาสาระที่จะถ่ายทอดให้ประชาชนรับรู ้ ทําให้สื่อถูกนําไปใช้เพื่อการตอบโต้
ทางการเมืองเป็ นส่ วนใหญ่ และด้วยความเป็ นคนที่เชื่อมัน่ ในตนเองสู ง ทําให้ได้รับฉายาด้านลบว่า เด็กดื้อ หรื อ หล่อ หลัก ลอย
3. วิธีดาํ เนินการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม ผู ้ศึ ก ษาสร้ า งแบบสอบถามจากแนวคิ ด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยกําหนดลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ดแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึ กษามหาวิทยาลัยรั งสิ ตผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคําถามเกี่ ยวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ของนักศึกษา ประกอบด้วยคําถามแบบเลือกตอบ เช่น เพศ ชั้นปี การศึกษา กลุ่มคณะ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ภูมิลาํ เนา (ภูมิภาค)
ส่ วนที่ 2 ช่องทางการรับรู ้ข่าวสารทางการเมือง
ส่ ว นที่ 3 ภาพลัก ษณ์ ข องพลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โ อชา ในความคิ ด เห็ นของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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การกํา หนดกฎเกณฑ์ ใ นการวัด ระดับ ภาพลัก ษณ์ ข องพลเอกประยุ ท ธ์ จัน ทร์ โ อชา ในความคิ ด เห็ น
ของนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดแบบ Likert Scale ออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
เลือกตอบหมายเลข 1
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
เลือกตอบหมายเลข 2
หมายถึง ไม่เห็นด้วย
เลือกตอบหมายเลข 3
หมายถึง ปานกลาง
เลือกตอบหมายเลข 4
หมายถึง เห็นด้วย
เลือกตอบหมายเลข 5
หมายถึง เห็นด้วยที่สุด
เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ ยระดับภาพลักษณ์ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ในความคิ ดเห็ นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต ดังนี้
4.21 - 5.00
หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
3.41 - 4.20
หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับมาก
2.61 - 3.40
หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง
1.81 - 2.60
หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับน้อย
1.00 - 1.80
หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
กรอบแนวคิดการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษา
- เพศ
-

ชั้นปี การศึกษา

-

กลุ่มคณะ

-

รายได้

-

ภูมิลาํ เนา (ภูมิภาค)

ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ทีม่ ีต่อภาพลักษณ์ ของพลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา
- ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
- ด้านผลงาน

ช่ องทางการรับรู้ ข่าวสารทางการเมือง
- สื่ อสิ่ งพิมพ์

- ด้านความเป็ นผูน้ าํ

- สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
- สื่ อออนไลน์
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
4. ผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไป
นักศึกษาที่ ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะส่ วนใหญ่ คือ เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 270 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.5
เป็ นนั ก ศึ ก ษาชั้น ปี การศึ ก ษาปี ที่ 3 จํา นวน 126 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.5 ศึ ก ษาอยู่ค ณะในกลุ่ ม มนุ ษ ยศาสตร์
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และสังคมศาสตร์ และคณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างละเท่า ๆ กัน จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ
50 ทั้งสองกลุ่มคณะ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.5 และนักศึกษา
ส่ วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมีภมู ิลาํ เนาอยูภ่ าคกลางของไทย จํานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการรับรู ้ข่าวสารทางการเมือง
จากการวิเคราะห์ ข ้อมู ลส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า จากตารางที่ 4.2 นักศึ กษาที่ ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่รับรู ้ข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ จากหนังสื อพิมพ์ มากที่สุด จํานวน 259 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.75
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทัศ นคติ ข องนัก ศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ที่ มี ต่ อ ภาพลัก ษณ์
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัศนคติของนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ตโดยภาพรวมส่ วนใหญ่
มีทศั นคติต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ในภาพรวมนักศึกษามีระดับทัศนคติเห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.78
- ด้านผลงาน ในภาพรวมนักศึกษามีระดับทัศนคติเห็นด้วยในระดับน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.47
- ด้านความเป็ นผูน้ าํ ในภาพรวมนักศึกษามีระดับทัศนคติเห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.67
5. การอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ งนี้ พบว่ า ผลการเปรี ยบเที ย บทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ ภาพลั ก ษณ์
ของพลเอกประยุทธ์ฯ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคลและช่องทางการรั บรู ้ ข่าวสารทางการเมื องมี กรณี สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ 3 ตัวแปร ดังนี้
1. ชั้ นปี การศึ กษา จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูล พบว่า นักศึ กษาแต่ละชั้นปี การศึ กษาส่ วนใหญ่มีพฤติกรรม
ทางการเมืองแตกต่างกัน ทั้งนี้ เมื่ออธิ บายตามแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการเมือง
เช่น การรับรู ้ ความรู ้สึก การประเมินค่า การแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิ ยม และความเชื่อทางการเมือง ส่ งผลให้
กลุ่มนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 และ 2 ที่มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ฯ แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4
เนื่ องจากปั จจัยทางจิตวิทยา อาทิ (1) การรับรู ้ข่าวสารทางการเมืองอาจยังไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
และ 2 มากเท่ากับนักศึกษาที่ อยู่ช้ นั สู งกว่าที่ เมื่อเริ่ มโตขึ้นและกําลังเข้าสู่ วยั ทํางาน บางคนมีความต้องการเข้าดํารง
ตําแหน่ งทางการเมื องหรื อเข้าไปมี ส่วนร่ วมในกระบวนการทางการเมื องด้านใดด้านหนึ่ งจึ งมี การติดตามข่าวสาร
และวิ เ คราะห์ คุ ณ ลัก ษณะด้า นภาพลัก ษณ์ ข องผูน้ ํา ทางการเมื อ งได้ดี ก ว่า ซึ่ งส่ ง ผลทํา ให้เ กิ ด (2) ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ
ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ฯ ในด้านต่าง ๆ ขัดแย้งกันได้ นอกจากนี้ ความเชื่อและค่านิ ยมในหมู่เพื่อนนักศึกษา
ยังทําให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กนั ในด้านทัศนคติ ที่แต่ละคนมี เกี่ ยวกับการเมื อง และยังอาจมี ผลมาจากปั จจัย
ที่เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองในชั้นเรี ยนของนักศึกษาซึ่ งในการเรี ยนการสอนของชั้นปี การศึกษาปี ที่ 1 และ 2
ยังมีการเรี ยนการสอนวิชาเลือกทัว่ ไปอยูด่ ว้ ย ตามคําอธิ บายที่กล่าวว่า สถาบันการศึกษาเป็ นกระบวนการกล่อมเกลา
ทางการเมืองแบบทุติยภูมิและมีลกั ษณะเป็ นทางการ ทําหน้าที่กล่อมเกลาทางการเมืองโดยตรงผ่านกระบวนการศึกษา
ตามหลักสู ตรการศึกษาในแต่ละระดับ
2. รายได้ จากทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ บทบาททางการเมืองของนายกรัฐมนตรี จะเป็ นเครื่ องสะท้อนภาพลักษณ์
ภาวะผูน้ าํ และความนิ ยมของประชาชน การปฏิ บตั ิงานเพื่อสังคมต่าง ๆ อย่างเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ เช่น
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การออกงานสังคม การจัดทํานโยบายเร่ งด่ วนก็เป็ นส่ วนที่ ส่ งผลให้เกิ ดภาพลักษณ์ ความเลื่ อมใสแตกต่ างกันไป
ในแต่ละกลุ่มผลประโยชน์ ดังเช่น ในรั ฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่มีนโยบายเร่ งด่วนในการแก้ไขปั ญหาความยากจน
และความเหลื่อมลํ้า อาทิ การจัดสรรสวัสดิการเพื่อประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น เด็ก ผูส้ ู งอายุ คนพิการ ผูม้ ีรายได้นอ้ ย
เงิ น อุ ด หนุ น ผ่า นบัต รสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ โครงการลดค่ า ครองชี พ ของประชาชน โครงการสนับ สนุ น ค่ า ใช้จ่ า ย
ทางการศึ กษาเป็ นต้น ผลจากการดําเนิ นนโยบายในการเร่ งแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่ อมลํ้าของรั ฐบาล
โดยการให้ความช่วยเหลือและเยียวยากับผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย อยูใ่ นความสนใจของนักศึกษาที่มีรายได้ต้ งั แต่ 5,001 – 10,000 บาท
และส่ งผลให้มีทศั นคติดา้ นภาวะผูน้ าํ แตกต่างจากกลุ่มอื่น
3. ช่ องทางการรับรู้ ข่าวสารทางการเมือง จากการสื่ อสารทางการเมืองผ่านเครื่ องมือสําคัญต่าง ๆ ในการเผยแพร่
ภารกิจประจําวันและผลงานรัฐบาลในช่องทางต่าง ๆ อาทิ รายการคืนความสุ ขให้คนในชาติ รายการเดินหน้าประเทศไทย
นอกจากนี้ ยัง มี ข่ า วภารกิ จ ประจํา วัน การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งผู ้นํา ต่ า งชาติ และความสามารถด้า นต่ า ง ๆ
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ทั้งข่าวที่เป็ นแบบทางการและข่าวที่ไม่เป็ นทางการ เช่น รายการดัง ๆ นํามาล้อเลียน
ได้แก่ รายการสะเก็ดข่าวทางช่อง 7 รายการเก็บตก ทางช่ อง 3 เป็ นต้น พาดหัวข่าวการทําภารกิ จต่าง ๆ มี ประเด็น
การติดตามการทําข่าวและความน่าสนใจในทุกครั้ง เนื่ องจากสื่ อสารมวลชนสํานักข่าวต่าง ๆ ต่างสนใจทําข่าวภารกิจ
ของผูน้ าํ ประเทศหลังการปฏิวตั ิ ทั้งการลงข่าวในหนังสื อพิมพ์ และหนังสื อพิมพ์ออนไลน์ ซึ่ งการสื่ อสารในระบบออนไลน์
สามารถให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย เข้าถึงได้ทุกสถานที่ นันทนา นันทวโรภาส กล่าวว่า รายการเดินหน้าประเทศไทย
เป็ นรายการที่ มีความหลากหลายในแต่ละวัน รู ปแบบการนําเสนอ สั้น กระชับ มี ประเด็นชัดเจน ถื อเป็ นรู ปแบบ
รายการที่ ดีไม่ น่าเบื่ อ และการนําดารานักแสดงมาร่ วมรายการก็เป็ นสิ่ งที่ น่าสนใจ แต่ เวลานํา เสนอไม่ เ หมาะสม
เป็ นเวลาที่ประชาชนไม่ได้มานัง่ ดูทีวี ทีวี (Thai PBS News, https://news.thaipbs.or.th /content/277760, ธันวาคม 2562)
ทั้งนี้ เห็นว่า ในระยะของการขึ้นมาเป็ นผูน้ าํ ประเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ในช่วงแรกของการปฏิวตั ิ
รั ฐประหารสิ่ งสําคัญคือการทําความเข้าใจกับประชาชนที่ มีความคิ ดเห็ นต่างขั้วทางการเมื องและเกิ ดความขัดแย้ง
ทางความคิดทางการเมืองอย่างสุ ดโต่ง การทํารัฐประหารครั้งนี้ จึ งจําเป็ นต้องนําเสนอถึงความเป็ นมาและภาวะผูน้ าํ
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา รวมทั้งความรู ้ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังจะเห็นได้วา่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
จะเป็ นผูด้ าํ เนิ น รายการ เป็ นผูต้ อบคํา ถามนัก ข่ า วด้ว ยตนเอง ภาวะความเป็ นผูน้ ํา ที่ สื่ อ สารกับ นัก ข่ า วต่ า งชาติ
หรื อผูน้ าํ ต่างชาติดว้ ยกัน มี การจัดทําเพลงประกอบเพื่อสื่ อความหมายในการทํางานของการเข้ามาบริ หารประเทศ
ของ คสช. คื อ เพลง “คื นความสุ ข ให้ประเทศไทย” ที่ แสดงถึ งแนวคิ ดการทํางานและความห่ วงใยต่ อประชาชน
จากลักษณะส่ วนบุคคและตําแหน่ งสู งสุ ดในระบอบทหาร ในช่วงแรกของการรัฐประหาร และการเป็ นผูน้ าํ ของ คสช.
ทําให้ประชาชนเกิดความสนใจและสื บค้นว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา คือใคร สื่ อหลาย ๆ แขนงจึงนําเสนอประวัติ
และผลงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ออกมาเผยแพร่ ทาํ ให้ประชาชนได้รู้จกั และเกิดความนิ ยม และเลื่อมใสใน
พลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โ อชา รวมทั้ง อุ ป นิ สั ย ส่ ว นตัว ที่ เ ป็ นคนพูด จาตรงไปตรงมา ดัง ผลสํา รวจของ นิ ด้า โพล
เปิ ดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่ อง “คสช. ควรเสนอชื่อใครเป็ นนายกรัฐมนตรี ” ทําการสํารวจระหว่าง
วันที่ 20 - 21 มิ ถุนายน 2557 จากประชาชนทัว่ ประเทศ จํานวน 1,259 หน่ วยตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่
ร้อยละ 41.30 ระบุว่า คสช. ควรเสนอพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ขึ้นเป็ นนายกรัฐมนตรี สอดคล้องกับแนวคิดของ
ธี รภัทร์ เสรี รังสรรค์ (2549) ที่เสนอว่า นักการเมืองซึ่ งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับภารกิจที่สําคัญของประเทศซึ่ งมีผลกระทบ
ในขอบเขตที่กว้างต่อสังคม จึงมักต้องได้รับความไว้วางใจอย่างมากจากประชาชนและถูกมองจากประชาชนในลักษณะ

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า 2141

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

ที่เข้มงวดเป็ นพิเศษมากกว่าบุคคลทัว่ ไป โดยเฉพาะการนํามาตรฐานทางด้านศีลธรรม จริ ยธรรมเป็ นเครื่ องมือในการควบคุม
ตรวจสอบตัดสิ นใจ และการกระทําของนักการเมืองในฐานะบุคคลสาธารณะ
แต่การดํารงอยู่ในวาระนายกรั ฐมนตรี ภายในรั ฐบาลที่ มาจากการั ฐประหารกลับไม่ ได้อยู่ในระยะ 2 ปี
ดัง ที่ ไ ด้ใ ห้ สั ญ ญาไว้ห ากแต่ ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ระยะเวลา 5 ปี ที่ ส ภานิ ติ บ ัญ ญัติ ไ ว้ว างใจให้ เ ป็ นนายกรั ฐ มนตรี
โดยในระยะเวลานี้ การสื่ อสารภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา จึงเริ่ มมีท้ งั ภาพลักษณ์ที่ดี และภาพลักษณ์
ที่ ไ ม่ พึ ง พอใจที่ สื่ อ ได้นํา เสนอทํา ให้ มี ก ารวิ พ ากย์ภ าพลัก ษณ์ ข องพลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โ อชา จากสื่ อ มากขึ้ น
ซึ่ งการสื่ อ สารทางด้า นลบเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ ง ที่ ท าํ ให้นัก ศึ ก ษามี ท ัศ นคติ ด้า นความเป็ นผูน้ ํา ด้า นการรั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะ มีความสามารถในการสื่ อสาร มีความรอบรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ รอบด้านในระดับน้อย สอดคล้องกับแนวคิด
การสื่ อสารทางการเมืองของ Brian Mcnair (อ้างใน สะถิระ เผือกประพันธุ์, 2554, น. 259 – 260) ได้นิยามการสื่ อสาร
ทางการเมืองว่า ทุกอย่างที่ปรากฏสู่ สายตาประชาชน คือ การสื่ อสารทางการเมืองไม่เพียงแต่การพูดการเขียนเท่านั้น
การแต่งกาย ทรงผม ตราสัญลักษณ์ ล้วนเป็ นองค์ประกอบของการสื่ อสารทางการเมืองทั้งสิ้ น อันจะนําไปสู่ สัญลักษณ์
หรื ออัตลักษณ์ของบุคคล โดยจุดเริ่ มต้นของกระบวนการสื่ อสารการเมืองก็คือ แหล่งสารซึ่ งเกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น
บุ ค คลทางการเมื อ งและองค์ก ารทางการเมื อ งจะสร้ า งสารทางการเมื อ งเพื่ อ ให้ร ะบบการเมื อ งดํา เนิ น ต่ อ ไปได้
โดยอาศัย สถาบัน ทางการเมื อ ง สื่ อ มวลชน และประชาชนที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วโยงกัน ก่ อ ให้ เ กิ ด ผล คื อ การทํา หน้า ที่
ของระบบทางการเมื อง ได้แก่ การกล่อมเกลาทางการเมื องการเลือกสรรบุคคลทางการเมื อง การวางกฎ การใช้กฎ
เป็ นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ สะถิระ เผือกประพันธุ์ (2554) ที่กล่าวไว้วา่ ประชาชนผูร้ ับสารจากการสื่ อสาร
ทางการเมืองจะเลือกรับรู ้ในสิ่ งที่เขาชอบ หรื อมักจะสนใจเป็ นหลัก และจะเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการรับรู ้
ซึ่ งก็ข้ ึนอยูก่ บั วิธีการหรื อกลยุทธ์ในการรณรงค์การสื่ อสารทางการเมืองเพื่อสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของนักการเมืองว่า
จะสามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนได้เพียงใด และภาพลักษณ์ที่ปรากฏนั้นตรงตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
แต่การที่จะทําให้ประชาชนรับรู ้ถึงบุคลิกภาพรวมถึงความสามารถในการทํางานต่าง ๆ ได้น้ นั ความต่อเนื่ องของสิ่ งที่นาํ เสนอ
มาก่อนมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ของประชาชนต่อ ๆ มา การประชาสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่ องในการสร้างความรับรู ้สําคัญ
มาก สื่ อ ข้อความ และข้อมูลที่ เผยแพร่ ในลักษณะนี้ จะช่ วยสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั นักการเมื องหรื อพรรคนั้น ๆ
เมื่อเกิ ดสภาวะวิกฤตจากข่าวลือด้านลบต่าง ๆ ผูค้ นมักจะไม่ตดั สิ นใจเชื่ อข่าวลือนั้นรวดเร็ วเท่ากับบุคคลหรื อพรรค
ที่ ขาดการประชาสัมพันธ์ สร้ างการรั บรู ้ อย่างต่อเนื่ อง นักการเมื องจําเป็ นต้องใช้สื่อในการช่ วยกระจายข้อมูล
หรื อภาพลักษณ์ที่ตอ้ งการสื่ อสารไปยังประชาชนหรื อกลุ่มฐานเสี ยงของตน ในปั จจุบนั นักการเมืองนิ ยมใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่ นใหม่ ได้แก่ Facebook Line Twitter ในพรรคการเมืองใหญ่ ๆ ยังใช้
เป็ นช่ องทางหนึ่ งเพื่อติ ดต่อสื่ อสารกับประชาชนในการเผยแพร่ นโยบายของพรรค กิ จกรรมสําคัญ รวมถึ งเปิ ดให้
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาพรรคการเมืองด้วย
จากบุคลิกส่ วนตัว อุปนิ สัย และผลการดําเนิ นงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา และการนําเสนอภารกิจ
ของพลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โ อชา ตลอด 5 ปี ที่ ผ่า นมาที่ มี ก ารนํา เสนอผ่า นสื่ อ ต่ า ง ๆ ทั้ง จากรายการโทรทัศ น์
ของรั ฐบาล เช่ น รายการคื นความสุ ข รายการเดิ น หน้าประเทศไทย และจากสื่ อมวลชนทั้งในและนอกประเทศ
ซึ่ งมี การนําเสนอทั้งด้านบวกและด้านลบ ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่ มีต่อประชาชน
ทั้งนี้ ในส่ วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตนั้นมีทศั นคติต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ในด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
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สู ง กว่าด้านอื่ น แต่ ย งั อยู่ใ นระดับ ปานกลาง และมี ท ัศ นคติ ต่อ ความเป็ นผูน้ ําในระดับ น้อ ยซึ่ ง เป็ นไปได้ว่า มาจาก
การได้รับสารทางการเมืองจากสื่ อต่าง ๆ
6. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ในการแจกแบบสอบถามควรแจกกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นปี การศึกษาต่าง ๆ ให้เท่า ๆ กัน เพื่อให้ได้รับ
ความเห็นที่มีความเสมอภาค ไม่เหลื่อมลํ้ากันระหว่างปี การศึกษาต่าง ๆ เช่น แบ่งเป็ นระดับชั้นปี การศึกษาละ 80 คน
2. ในการวิจยั ครั้ งต่อไปการใช้ตวั แปรที่ เกี่ ยวกับช่องทางการรั บรู ้ ข่าวสารทางการเมือง เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สื่ อ ออนไลน์ อาจจะไม่ ต ้อ งแยกย่อ ยเป็ นประเภทของสื่ อ เนื่ อ งจากจะทํา เกิ ด ความสั บ สน
และขาดความทันสมัย เช่น ปั จจุบนั ความนิ ยมด้านการรับรู ้ข่าวสารผ่านหนังสื อพิมพ์ลดน้อยลง โดยประชาชนหันไป
นิ ยมอ่านในรู ปแบบออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ ยังก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้เนื่ องจากนิ ยามของหนังสื อพิมพ์แบบใหม่
ที่มาในรู ปแบบออนไลน์
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