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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัมสีตรหีลายท่านทีม่บีทบาทในการเป็นผูน้ าและประสบความส าเรจ็ในฐานะของนกัการเมอืงหญงิ ใน
ประเทศไทยนัน้มผีูห้ญงิส่วนหนึ่งเขา้เป็น ผูน้ าทางการเมอืง ในงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถาบนัการศกึษาต่างๆ 
พบว่าส่วนใหญ่สตรมีีความรู้ความสามารถทีเ่ท่าเทยีมกบัผูช้ายและสามารถทีจ่ะเขา้มาเป็นผูน้ าและท างานระดบัหวัหน้า
และสามารถด ารงต าแหน่งทีสู่งได ้การสื่อสารทางการเมอืงของสตรมีผีลทีจ่ะท าใหเ้กดิภาวะผูน้ าและเกดิการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรไดเ้ช่นเดยีวกนั นางสาววทนัยา วงศ์โอภาส ีเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคพลงัประชารฐัที่
ไดร้บัการเลอืกตัง้เขา้มาโดยเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชื่อ ในล าดบัที ่19 ของพรรคการเมอืง 
นางสาววทนัยา วงศ์โอภาสี หรอืไดร้บั ฉายาว่า “มาดามเดยีร์”เคยเป็นผูจ้ดัการทมีฟุตบอลทมีชาตไิทย เป็นผูบ้รหิาร
และกรรมการบรษิทัดงัต่างๆ ภายในประเทศอย่างมากมายมคีวามรูค้วามสามารถและมภีาวะผูน้ าสูงปัจจุบนัด ารง
ต าแหน่งเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคพลงัประชารฐั ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาผา่นการวจิยัเอกสารต่างๆเพื่อศกึษา
ถงึบทบาท รูปแบบ วธิกีารสื่อสารทางการเมอืงของสตร ีคือ นางสาววทนัยา วงษ์โอภาสี และศกึษาถงึภาวะผูน้ าของ
นางสาววทนัยา วงษ์โอภาสแีล้วพบว่านางสาววทนัยา  วงศ์โอภาส ีมลีกัษณะของการสื่อสารทางการเมอืงทีด่มีี
ประสทิธภิาพและสรา้งการรบัรูใ้นการสื่อสารไดเ้ป็นอย่างดรีวมถงึมีภาวะผูน้ าสูงในการด ารงต าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรพรรคพลงัประชารฐั 
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Abstract 

Today, there are many women who play a leading role and are successful as female politicians. In 
Thailand, some women are Political leaders in government and private agencies various educational 
institutions It was found that for the most part, women had the same competence as men and were able to 
take leadership and work at the leadership level and to hold high positions. Women's political communication 
has an effect on leadership and changes in the organization as well. Roster form in No. 19 of the political 
party, Ms. Watanya Wongopasi, or nicknamed "Madam Deer", used to be the team manager of the Thai 
national football team. He is an executive and director of various companies. In the country, many have 
knowledge, abilities and high leadership, currently serving as a member of the People's Assembly of the 
Pracharat Party. The researcher conducted a study through research papers to study the roles, styles, and 
methods of political communication of women, Ms. Watanya Wongopasi, and to study Ms. Watanya's 
leadership. Wong Opasi then found that Ms. Watanya Wongopasi has the characteristics of good political 
communication, efficiency and building awareness of communication as well as having high leadership in 
being a member of the House of Representatives. public power 
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บทน า 

ปัจจุบนัเราจะเหน็ว่าสตรมีบีทบาทในฐานะของผูน้ าเพิม่มากขึน้บทบาทของสตรไีม่ไดจ้ ากดัอยูเ่พยีงแค่การเป็น
แม่บ้านเหมอืนในอดตีเท่านัน้ ปัจจุบนัสตรมีกีารศกึษาสูงมหีน้าทีก่ารงานทีด่ี ท าและมภีาวะผูน้ า สามารถด ารงต าแหน่ง
ต่างๆทีส่ าคญัได ้ในประเทศไทยไม่ไดม้กีารจ ากดับทบาทของสตรใีนการท างานสตรสีามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ าแหน่ง
เดยีวกนักบัผูช้ายไดเ้สมอเทา่เทยีมกนัและพบว่าในปัจจุบนัสตรมีบีทบาทมากขึน้และ การทีส่ตรมีบีทบาทมากขึน้ใน
สงัคม มตี าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีด่แีละการมภีาวะผูน้ าทีสู่ง การศกึษาและเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพฤตกิรรมและภาวะผูน้ าของ
สตรจีงึมคีวามส าคญัอย่างหนึ่งในการศกึษาเนื่องจากสามารถศกึษาไวเ้พื่อเป็นแบบอย่างในการปฏบิตัติามของสตรคีน
อื่นไดเ้ป็นสาเหตุทีท่ าใหผู้ว้จิยัจงึจดัท าวจิยัเล่มนี้ข ึน้ 

นางสาววทนัยา วงศ์โอภาสี เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคพลงัประชารฐัทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้เขา้มาโดย
เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายชื่อ ในล าดบัที ่19 ของพรรคการเมอืง นางสาววทนัยา วงศ์โอภาส ีหรอื
ไดร้บั ฉายาว่า “มาดามเดยีร์”เคยเป็นผูจ้ดัการทมีฟุตบอลทมีชาตไิทย เป็นผูบ้รหิารและกรรมการบรษิัทดงัต่างๆ 
ภายในประเทศอย่างมากมายมคีวามรูค้วามสามารถและมภีาวะผูน้ าสูงปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรพรรคพลงัประชารฐั  การศกึษาวธิกีารสื่อสารทางการเมอืงของนางสาววทนัยา วงษ์โอภาสี และศกึษาถงึภาวะ
ผูน้ าในการด ารงต าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงึเป็นเรื่องทีม่คีวามน่าสนใจ ผูว้จิยัไดศ้กึษาถงึพฤตกิรรมต่างๆใน
ความเป็นผูน้ าของนางสาววทนัยา  วงศ์โอภาสแีละ วธิกีารสื่อสารทางการเมอืงในการด ารงต าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรของนางสาววทนัยา วงษ์โอภาสี พบว่ านางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีด ารงต าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรโดย
มภีาวะผูน้ าสูงและมกีารสื่อสารทางการเมอืงทีด่เียีย่มถอืเป็นสตรผีูป้ระสบความส าเรจ็ในบทบาทของนักการเมอืงหญงิ
ไดเ้ป็นอย่างด ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาลกัษณะ บทบาท รูปแบบ วิธกีารสื่อสารทางการเมอืงของสตร ีคอื นางสาววทนั
ยา วงษ์โอภาส ีในฐานะสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในพรรคพลงัประชารฐัเพื่อศกึษาถงึภาวะผูน้ าของสตร ีคอื                  
นางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีในฐานะสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในพรรคพลงัประชารฐั                                                                         

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1.ทฤษฎีสตรีนิยม (Liberal Feminism) สตรนีิยมแนวเสรนีิยม การพฒันาแนวคดิเสรนีิยมเกดิขึน้จากกลุ่มทีต่่อต้าน
ระบบศกัดนิาฐานะทางสงัคมถูกก าหนดมาตัง้แตเ่กดิแนวคดิเสรนีิยมเหน็ว่าฐานะทางสงัคมควรถูกก าหนดและ

ความสามารถและทกัษะของปัจเจกบุคคลโดยวดัความส าเรจ็ของบุคคลในการแข่งขนักบับุคคลอื่น โดยรวมแล้วแนวคดิ

เสรนีิยมดา้นเสรนีิยมมลีกัษณะปฏรูิปมากกว่าปฏวิตัเิพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางสงัคมทีม่ผีูช้ายเป็นใหญ่เมื่อเวลา

ผ่านไปการปฏรูิปประสบความส าเรจ็พอสมควรท าใหเ้กดิความเสมอภาคในเรื่องสทิธริะหว่างผูช้ายกบัผูห้ญงิหลาย

ประการเช่นสทิธใินการศกึษาสทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้สทิธใินการประกอบอาชพีเป็นต้น (ดร.อรณีุ กาสยานนท์ 

อาจารยว์สนัต์ ปวนปันวงศ์และ อาจารยช์นิดาภา ชลอวงษ์,ม.ป.ป.) 

2.ทฤษฎีภาพลกัษณ์ทางการเมือง การสรา้งภาพลกัษณ์ทางการเมอืง (political image) บุคคลสาธารณะมกัเป็น

ทีรู่จ้กักนัโดยภาพมากกว่าตวัตนทีแ่ทจ้รงิของบุคคลนัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่นักการเมอืง ไม่ว่าจะเป็นการสรา้ง

ภาพลกัษณ์ทางการเมอืง อนัเป็นภาพทีน่ักการเมอืงหรอืผูส้มคัรคาดคดิว่าจะเป็นทีพ่ึง่ประสงค์แล้วฉายภาพส่งไปยงั

ประชาชนผูเ้ลอืกตัง้ ซึ่งการสรา้งภาพต้องเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมโดยม ีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบั Theme ของการ

รณรงค์ Tone ในการรณรงค์ตลอดจน กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์โดยต้องค านึงถงึสภาพแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ของ



การเลอืกตัง้ในแต่ ละครัง้ หรอืขึน้อยู่กบัสถานการณ์ทางการเมอืง ส าหรบัแนวคดิในการศกึษาการสรา้งภาพลกัษณ์ 

(Image)  (สะถิระ เผือกประพนัธ์,2554) 

3.แนวคิดการประชาสมัพนัธ์ทางการเมือง คอื การตดิต่อเผยแพร่ข่าวสารกจิกรรมความรูเ้กี่ยวกบัหน่วยงาน
ใหป้ระชาชนทราบ การประชาสมัพนัธ์ทางการเมอืงเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลของพรรคการเมอืงทัง้ในดา้นของการแนะน า

บุคลากร ของรฐั แนวคดิอุดมการณ์ นโยบายวสิยัทศัน์กจิกรรมต่างๆทีพ่รรคไดด้ าเนินการซึ่งเป็นการกระท าต่อเนื่อง

ตลอดเวลาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหเ้กดิกบัทา่นและบุคลากรของพรรค การปฏิบตัติามแผนการประชาสมัพนัธ์ทาง

การเมอืงมหีลายวธิเีช่นการใชส้ื่อมวลชนสมัพนัธ์ชุมชนสมัพนัธ์ การเผยแพร่โดยตรง และการใหค้ าปรกึษา                                            

(นันทนา นันทวโรภาส,2558) 

4.ทฤษฎีการส่ือสารทางการเมืองทฤษฎีการสื่อสารของ เดวิด เค. เบอรโ์ล 

 ทฤษฎีการสื่อสารของ เดวดิ เค. เบอร์โล (David K. Berlo, 1960) เป็นทฤษฎีพื้นฐานทีจ่ะท าความเขา้ใจกบั

กระบวนการสื่อสารไดอ้ย่างชดัเจนโดยเบอร์โลอธบิายองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารไว้ 6 ประการคอื 

 1. แหล่งสาร (Source) 2. ผูเ้ขา้รหสัสาร (Encoder) 3. เนื้อหาข่าวสาร (Message) 4. ช่องทางการสื่อสาร 

(Channel) 5. ผูถ้อดรหสัสาร (Decoder) 6. ผูร้บัสาร (Receiver) การสื่อสารเป็นกระบวนการเริม่ต้นจากผูส่้งสาร ซึ่ง

อาจเป็นบุคคลคนหนึ่ง หรอืกลุ่มคนทีม่จีุดมุ่งหมายในการสื่อสาร การส่งเนื้อหาข่าวสารซึ่งอาจเป็นค าพูด การเขยีน 

สญัลกัษณ์ โดยการเขา้รหสัสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปสู่ผู้รบัสาร ซึ่งผู้รบัสารจะท าการถอดรหสัเพื่อรบัสารนัน้ 

ซึ่งกระบวนการสื่อสารนี้อาจเรยีกทัว่ไปว่า SMCR Model ตามแบบจ าลองดงันี้  (นันทนา นันทวโรภาส,2558) 

 

5.แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผู้น า ผูน้ าหมายถงึ บุคคลทีจ่ะมาประสานช่วยเหลอืใหค้นทัง้หลายรวมกนั โดยทีว่่าจะเป็น
การอยู่รวมกนักต็าม หรอืท างานร่วมกนักต็าม ใหพ้ากนัไปดว้ยด ีสู่จุดหมายทีด่งีาม หรอืไปโดยสวสัดภิาพ ผ่านพน้ภยั

อนัตรายอย่างเรยีบรอ้ยและเป็นสุข ส่วนภาวะผูน้ า คอื คุณสมบตั ิเช่น สตปัิญญา ความดงีาม ความรู้ความสามารถของ

บุคคลทีช่กัน าใหค้นทัง้หลายมาประสานกนั และ พากนัไปสู่จุดหมายทีด่งีาม 
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วิธีการวิจยั 

การศกึษานี้ใชว้ธิกีารทบทวนวรรณกรรมและวเิคราะห์เอกสารเพื่อศกึษาถงึการศกึษาบทบาทของสตรกีบัการ

สื่อสารทางการเมอืงของนางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีในฐานะสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคพลงัประชารฐั ศกึษา

ในช่วงเวลาพ.ศ.2562-ปัจจุบนั โดยศกึษาถงึการสื่อสารทางการเมอืงโดยการวเิคราะห์ ลกัษณะการสื่อสารทางการเมอืง,

บทบาทการสื่อสารทางการเมอืง,รูปแบบการสื่อสารทางการเมอืง,วิธกีารสื่อสารทางการเมอืง โดยใชท้ฤษฎีสตรนีิยม 

(Liberal Feminism),ทฤษฎีภาพลกัษณ์ทางการเมอืง,แนวคดิการประชาสมัพนัธ์,ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมอืงของ 

เดวดิ เค เบอร์โล (David K.Berlo) แนวคดิเกี่ยวกบัภาวะผูน้ ามาเป็นกรอบแนวทางการวเิคราะห์ผ่านทฤษฎี ผูท้ าวจิยัได้

มกีารศกึษาถงึภาวะผูน้ าของนางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีโดยไดใ้ชท้ฤษฎีภาวะผูน้ า การศกึษาในครัง้นี้ศกึษาโดยใช้

ขอ้มูลบทความวชิาการหนังสอืและงานวจิยัต่างๆทีเ่กี่ยวทีเ่กี่ยวขอ้งกบันางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีและพรรคพลงั

ประชารฐั รวมถงึขอ้มูลจากทางอนิเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์ต่างๆจากขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data)                                    

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

1.ลกัษณะ บทบาท รปูแบบและ

วิธีการสื่อสารทางการเมืองของ

สตรี คือ นางสาววทนัยา                 

วงษ์โอภาสี 

2.ภาวะผู้น าของสตรี คือ 

นางสาววทนัยา วงษ์

โอภาสี 

1.1.ลกัษณะการสื่อสารทาง

การเมือง 

1.2.บทบาทการสื่อสารทาง

การเมือง 

1.3.รปูแบบการสื่อสารทาง

การเมือง 

1.4.วิธีการสื่อสารทางการ

เมือง 

ใช้กรอบทฤษฎีภาวะผู้น าใน

การวิเคราะห์ 

-เชิงคุณลกัษณะของผู้น า 

-เชิงพฤติกรรมของผู้น า 

-เชิงสถานการณ์ 

-เชิงภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง 

 



การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผู้วจิยัไดศ้กึษาถงึกลุ่มตวัอย่างคอื สมาชกิพรรคพลงัประชารฐั,ส.ส.พรรคพลงัประชารฐั

,และขอ้มูลของพรรคพลงัประชารฐัโดยไดศ้กึษาถงึภาพรวมของสมาชกิภายในพรรคและการสื่อสารทางการเมอืงที่

พรรคการเมอืงไดน้ าเสนอผ่านสื่อต่างๆ โดยผูน้ าเสนอไดแ้ก่ นางสาววทนัยา วงษ์โอภาสี  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลการศกึษานี้เป็นการรวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) ในระหว่างเดอืน สงิหาคม 

2564 ถงึ เดอืนพฤศจกิายน 2564 โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบันางสาววทนัยา วงศ์โอภาสี และท าการศกึษา

เกี่ยวกบัทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งจากหนังสอืบทความวจิยับทความทางวชิาการอนิเทอร์เนต็เอกสารขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ต่างๆ

มากมาย โดยใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มูลประมาณ 4 เดอืน การวิเคราะห์ข้อมูล  ใชว้ธิกีารวเิคราะห์ขอ้มูลเอกสารดว้ย

วธิกีารเชงิคุณภาพและตคีวามเชงิพรรณนาขอ้มูลโดยใชก้ารวจิยัเอกสารโดยมกีารคน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ต่างๆ

บทความทางวชิาการดุษฎีนิพนธ์วทิยานิพนธ์และงานวจิยัต่างๆและน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้รอบทฤษฎีและ

แนวคดิวเิคราะห์ทางวชิาการมาวเิคราะห์และศกึษาและรายงานผลการศกึษาดว้ยการพรรณนาและบรรยายขอ้มูล

วเิคราะห์ขอ้มูลทุตยิภูมทิีม่ที ัง้หมดแล้วน ามาสรุปผลเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางต่อไป     

ผลการวิจยั 

ผูว้จิยัพบว่า 1.1.ลกัษณะการสื่อสารทางการเมืองนางสาววทนัยา วงษ์โอภาสี ในฐานะสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรของพรรคพลงัประชารฐันัน้ การหาเสยีงเลอืกตัง้และการสื่อสารทางการเมอืงและลกัษณะของการหาเสยีงคอื 

นางสาว วทนัยา วงษ์โอภาส ีจะท าการลงพื้นทีใ่นแตล่ะจงัหวดัหาเสยีงดว้ยตนเองและสมาชกิพรรคคนอื่นๆ โดยช่วย

ผูส้มคัรทีเ่ป็นสมาชกิพรรคในการช่วยหาเสยีงตามจงัหวดัต่างๆ โดยจะมกีารใชแ้นวทาง การประชาสมัพนัธ์ทาง

การเมอืง และจะมกีารเผยแพร่ข่าวสารกจิกรรมความรูเ้กี่ยวกบัหน่วยงานใหป้ระชาชนทราบ ขอ้มูลของพรรคการเมอืง

ทัง้ในดา้นการแนะน าบุคลากรของรฐัแนวคดิอุดมการณ์ นโยบาย วสิยัทศัน์กจิกรรมต่างๆทีท่างพรรคไดว้างแผนไว้ ซึ่ง

เป็นการกระท าต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหเ้กดิกบัทางพรรคพลงัประชารฐัและบุคลากรของพรรคโดย

นางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีจะเป็นผูล้งเลอืกตัง้หาเสยีงดว้ยตนเอง 1.2.บทบาททางการสื่อสารทางการเมืองของ

นางสาววทนัยา  วงษ์โอภาสี นัน้จะเน้นลกัษณะการสรา้งภาพลกัษณ์ ของสตรทีีม่ีความแขง็แกร่งเก่งฉลาดมี

ความสามารถและมคีวามเป็นผูน้ าซึ่งลกัษณะดงักล่าวนัน้ เป็นบุคลกิภายนอกส่วนหนึ่ง ทีท่ าใหพ้รรคพลงัประชารฐัมี

ความน่าเชื่อถอืและ ท าใหป้ระชาชนหลายคนมองว่าสตรสีามารถเป็นผูน้ าในการเป็นสมาชกิของพรรคการเมอืงไดแ้ละ

สามารถสื่อสารทางการเมอืงไดอ้ย่างดปีระกอบกบันางสาววทนัยา วงษ์โอภาสนีัน้มปีระสบการณ์ในการท างานดา้น

ธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็ และเคยเป็นผูจ้ดัการทมีฟตุบอลทมีชาตไิทยรุ่น อายุไม่เกนิ 23 ปีโดยไดร้บัฉายาว่า                    

“มาดามเดยีร์ ”มผีลงานโดดเด่นและความสามารถหลากหลายดา้น รวมถงึยงัเคยเป็นกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัต่างๆอกี

ดว้ย ดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว่้าบทบาทของนางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีนัน้แสดงออกถงึความเป็นผูน้ าท าใหดู้มคีวาม

น่าเชื่อถอืได ้1.3.รปูแบบของการสื่อสารทางการเมืองของนางสาววทนัยา วงษ์โอภาสี คอื การสื่อสารทาง

การเมอืงผ่านทาง สื่อมวลชนและสื่อมวลชนกป็ระชาสมัพนัธ์ผ่านประชาชนองค์กรทางการเมอืงรฐับาลพรรคการเมอืง

องค์กรสาธารณะ รวมถงึการตดิป้ายหาเสยีงโฆษณาตา่งๆ ส าหรบันัน้ในการเลอืกตัง้ครัง้ทีผ่่านมานางสาววทนัยา วงษ์

โอภาสเีป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายชื่อของพรรคพลงัประชารฐัล าดบัที ่19 โดยไดเ้ขา้มาเป็น

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจากการประกาศผลเลอืกตัง้ซ่อมทีเ่ขต 8 จ.เชยีงใหม่ ส าหรบั 1.4.วิธีการสื่อสารทางการ

เมืองของนางสาววทนัยา วงษ์โอภาสี นัน้ใช้วธิกีารสื่อสารทางการเมอืง โดยอ้างองิจาก ทฤษฎกีารสื่อสารทาง



การเมอืง ของ David K. berlo โดยในทฤษฎีนี้จะอธบิายถงึกระบวนการสื่อสารไดอ้ย่างชดัเจน กระบวนการจะเริม่ต้น

จากผูส่้งสารซึ่งอาจเป็นบุคคลหนึ่งในทีน่ี้คอืนางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีหลงัจากนัน้จะถูกส่งต่อเป็นผูเ้ขา้รหสัสาร และ

น าเนื้อหาขา่วสารเกี่ยวกบัการเมอืงผ่านช่องทางการสื่อสารทางทวี ีวทิยุ อนิเทอร์เน็ต หนังสอืพมิพ์ นิตยสารต่างๆและ 

Social Media โดย จะมผีูถ้อดรหสัสารและผูร้บัสารการสื่อสารเป็นกระบวนการเริม่ต้นจากผูส่้งสารซึ่งอาจเป็นบุคคล

หนึ่งหรอืกลุ่มคนทีม่จีุดหมายในการสื่อสารการส่งเนื้อหาขา่วสารจงึเป็นค าพูดการเขยีนสญัลกัษณ์โดยการเขา้รหสัผ่าน

ช่องทางการสื่อสารต่างๆไปสู่ผูร้บัสารซึ่งผูร้บัสารจะท าการถอดรหสัเพื่อรกัษานัน้กระบวนการสื่อสารนี้จะเรยีกว่า 

SMCR Model โดยนางสาววทนัยา วงษ์โอภาสี ไดส้ื่อสารทางการเมอืงทางดว้ยการหาเสยีงเพื่อการสรา้งภาพลกัษณ์

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์และแนวคดิในการประชาสมัพนัธ์ทางการเมอืงต่างๆส่งใหก้บัผูเ้ขา้รหสัสารและส่งเขา้

ช่องทางการสื่อสารจนถงึผูถ้อดรหสัสาร สมาชกิพรรคการเมอืงต่างๆและส่งใหก้บัผูร้บัสารคอืประชาชนในการเลอืกตัง้

ครัง้ทีผ่่านมา ส าหรบัในส่วนของการใชก้รอบทฤษฎีภาวะผู้น าในการวเิคราะห์ ของภาวะผูน้ าของนางสาววทนัยา                

วงษ์โอภาส ีใชก้รอบทฤษฎีและแนวคดิภาวะผูน้ าในการวเิคราะห์พบว่า 2.1 เชิงคุณลกัษณะผู้น า คอื ลกัษณะบุคลกิ

ทัว่ไป ของนางสาววทนัยา วงษ์โอภาสี คอื จะมลีกัษณะบุคลกิทีม่ทีีม่ลีกัษณะความเป็นผูน้ ามคีวามเดด็ขาด เดด็เดีย่ว

กล้าหาญ แขง็แกร่ง มคีวามสามารถหลากหลายดา้น มนี ้าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ รวมถงึช่วยเหลอืผูอ้ื่นเมื่อเวลาที ่            

นางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีไดก้ล่าวพูดในสภาผูแ้ทนราษฎรนัน้ในการอภปิรายในสภามบุีคลกิของผูน้ าทีด่ ีน ้าเสยีง

ค าพูดลกัษณะและความรูท้ีม่ ีเรยีกว่ามลีกัษณะของความเป็นผูน้ าอย่างแทจ้รงิมคีวามตัง้ใจในการท างานมคีวาม              

อ่อนน้อมถ่อมตนมคีวามรูแ้ละความสามารถเกี่ยวกบังานทีต่นเองท าเป็นอย่างด ีจงึท าใหล้กัษณะความเป็นผูน้ าของ

นางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีนัน้มคีวามโดดเด่นและเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพีอ่ายุน้อยเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที ่   

กล้าคดิ กลา้แสดงออก กลา้ทีจ่ะแตกต่างมคีวามเป็นผูน้ าสูงจงึท าใหผ้ลงานหลายอย่างโดดเด่นและเป็นทีรู่จ้กัของ

ประชาชนและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรคนอื่นๆในสภาเป็นอย่างมาก ส าหรบัในลกัษณะของพฤตกิรรมของนางสาว    

วทนัยา วงษ์โอภาส ีนัน้เป็นลกัษณะของการแสดงออกถงึความเชื่อมัน่ในตนเอง มพีฤตกิรรมและมทีศันคตทิีต่ัง้ใจ

ท างานรวมถงึมลีกัษณะของการมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นผูน้ าแบบประชาธปิไตยทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานมส่ีวนร่วมในการ

บรหิารและการตดัสนิใจมคีวามกล้าคดิ กล้าแสดงออก ช่วยเหลอืผูอ้ื่นใหป้ฏบิตังิานได ้พฒันาการท างานใหด้ขี ึน้ในส่วน

ของ 2.3ลกัษณะเชิงสถานการณ์ ลกัษณะของผูน้ าเชงิสถานการณ์ คอื นางสาววทนัยา วงศ์โอภาส ีมีความเป็นผูน้ าใน

สถานการณ์ต่างๆทีก่ลา้คดิและกล้าแสดงออกเหน็ไดจ้ากการที่นางสาววทนัยา  วงษ์โอภาส ีออกมาตัง้กลุ่มส.ส               

กลุ่มดาวฤกษ์ซึ่งเป็นกลุ่มของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในพรรคพลงัประชารฐั และเสนอความเหน็ทีแ่ตกต่างจากพรรค

พลงัประชารฐัในบางเรื่องจงึท าใหม้ปีระเดน็ข่าวขึน้มามากมายแตล่กัษณะดงักล่าวนัน้ไดแ้สดงออกถงึการมคีวามคดิเป็น

ของตวัเองมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองและสามารถทีจ่ะมคีวามคดิทีแ่ตกต่างจากพรรคไดห้ากเหน็ว่าสิง่ใดถูกกจ็ะตดัสนิใจ

ตามความคดิของตวัเองโดยไม่มใีครสามารถควบคุมไดซ้ึ่งแสดงออกใหเ้หน็ว่านางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีในเชงิ

สถานการณ์นัน้มคีวามเป็นผูน้ าเป็นอย่างมากและ 2.4 ในส่วนของภาวะผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลง นางสาววทนัยา

วงศ์ภาสี มคีวามเป็นผูน้ าทีห่วงัทีจ่ะไดเ้หน็ความเปลี่ยนแปลงจากสิง่ทีต่นไดค้ดิและแสดงออก ในการน าสิง่แปลกใหม่

เขา้มาในระบบการเมอืงไทย เช่น นางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีไดส้รา้งกลุ่มใส่ชุดไทยถ่ายสเกต็และเล่น SurfSkate เพื่อ

แสดงออกถงึสญัลกัษณ์ทางการเมอืงรวมถงึการแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัเรื่องการอภปิรายไม่ไวว้างใจทีน่างสาว      

วทนัยา วงษ์โอภาส ีเหน็ต่างจากมตขิองพรรคท าใหเ้กดิกระแสสงัคมและท าใหเ้กดิกระแสปัน่ป่วนภายในพรรคเกดิขึน้

รวมถงึเรื่องของการเสนอความคดิเหน็เกี่ยวกบัการยกระดบัอุตสาหกรรมสื่อสรา้งสรรค์ Power จะเหน็ไดว่้าแนวคดิและ



ลกัษณะพฤตกิรรมต่างๆของนางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีนัน้มลีกัษณะทีช่อบเหน็การเปลี่ยนแปลงและชอบสรา้งสรรค์

สิง่ใหม่ทีเ่กดิขึน้จงึแสดงออกใหเ้หน็ว่านางสาววทนัยา วงศ์โอภาส ีนัน้มลีกัษณะของการมภีาวะผูน้ าทีส่ามารถทีจ่ะ

สรา้งสรรค์สิง่ใหม่ๆและเปลี่ยนแปลงสิง่เดมิไดถ้งึแมว่้าสิง่เหล่านัน้อาจก่อใหเ้กดิปัญหาขึน้ภายในพรรคกต็าม แต่

นางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีกส็ามารถจดัการกบัสถานการณ์เหล่านัน้ไดแ้ละยงัคงมทีศันคตแิละอุดมการณ์ในความ

เชื่อมัน่ในความคดิของตนเองอย่างมาก ลกัษณะดงักลา่วทีก่ลา่วมานัน้จะออกใหเ้หน็ถงึความเป็นผูน้ าในเรื่องของการ

เปลี่ยนแปลงมคุีณลกัษณะทีม่คีวามเป็นผูน้ า เนื่องจากนางสาววทนัยา วงศ์โอภาส ีก่อนทีจ่ะมาท างานเป็นนักการเมอืง

นัน้ภูมหิลงัเคยเป็นผูบ้รหิารบรษิทัใหญ่และประสบความส าเรจ็ในการบรหิารงานบรษิทั และเป็นกรรมการผูจ้ดัการ

บรษิทัต่างๆหลายบรษิทั รวมถงึการเป็นผูจ้ดัการทมีฟุตบอลอกีดว้ยซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าลกัษณะของงานทีน่างสาววทนัยา

วงษ์โอภาส ีไดท้ านัน้รวมถงึแนวคดิวสิยัทศัน์ต่างๆอาจกล่าวไดว่้า แสดงถงึการทีน่างสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีมภีาวะ

ผูน้ าและสามารถสรา้งความเปลี่ยนแปลงใหก้บัระบบการเมอืงไทยได้ 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

ผูว้จิยัคนคน้พบ แล้วสรุปผลการวจิยัว่าสตรสีามารถทีจ่ะมภีาวะผูน้ าทางการเมอืงไดแ้ละสามารถทีจ่ะมวีธิใีน
การสื่อสารทางการเมอืงทีด่แีละท าใหเ้กดิความน่าเชื่อถอืขึน้ ในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้นการศกึษาทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษานัน้
ผูว้จิยัไดศ้กึษา ถงึผลงานการท างานการสื่อสารทางการเมอืงของสตรีทีเ่ป็นผูน้ าทางการเมอืงในฐานะสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรของพรรคพลงัประชารฐั คือ นางสาววทนัยา วงศ์โอภาสี ซึ่งผลของการวจิยันัน้ผูว้จิยัไดศ้กึษาลกัษณะ บทบาท
รูปแบบ วธิกีารสื่อสารทางการเมอืง ของสตร ีคอื นางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีในฐานะสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรค
พลงัประชารฐัและ พบว่า นางสาววทนัยา วงษ์โอภาสนีัน้ มลีกัษณะของการสื่อสารทางการเมอืงทีด่มีคีวามโดดเด่นมี
ความชดัเจนในการสื่อสารรูปแบบวธิกีารต่างๆเป็นไปในลกัษณะของการสื่อสารทางการเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถ
สรา้งการรบัรูใ้หก้บัผูร้บัสารไดเ้ป็นอย่างดรีวมถงึลกัษณะของภาวะผู้น าทีผู่ว้จิยัไดท้ าการศกึษาโดยไดน้ าลกัษณะของ
ทฤษฎีภาวะผูน้ ามาเป็นกรอบในการวเิคราะห์โดยวเิคราะห์เชงิคุณลกัษณะของผูน้ า เชงิพฤตกิรรมของผูน้ าเชงิ
สถานการณ์ของผูน้ า และ เชงิภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และพบว่านางสาววทนัยา วงษ์โอภาสนีัน้มลีกัษณะที่
เหมาะสมในการเป็นผูน้ ามพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในการเป็นผูน้ าทีด่ ีและในเชงิสถานการณ์ต่างๆสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างทนัท่วงทมีคีวามคดิเป็นของตวัเองชดัเจนและมคีวามสามารถในการกลา้คดิและกลา้แสดงออกในสิง่ทีถู่กต้อง
รวมถงึเป็นผูน้ าทีห่วงัทีจ่ะเหน็ความเปลี่ยนแปลงสรา้งแนวคดิเสนอทศันคตแิละวสิัยทศัน์ต่างๆขึน้มาเพื่อทีจ่ะหวงัใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงขึน้มคีวามกล้าหาญและมคีวามสามารถในการบรหิารงานในฐานะผูน้ าคอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
พรรคพลงัประชารฐัไดเ้ป็นอย่างด ีสอดคล้องกบังานวิจยัของ  (ธันยธร   บุญอภยัและ พกัตรวิ์ภา โพธ์ิศรี และ 
สมหมาย แจ่มกระจ่าง,2563)  เรื่อง สตรใีนการพฒันาสงัคม ซึ่งผลการวจิยัพบว่าสภาพบทบาทความเป็นผูน้ าของ
สตรใีนการพฒันาสงัคมโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดแ้กด่า้น
สงัคม ดา้นวฒันธรรม และ ดา้นสิง่แวดล้อม ปัจจยัทีส่่งผลต่อบทบาทความเป็นผูน้ าของสตรใีนการพฒันาสงัคม
ประกอบดว้ย ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นวฒันธรรม ดา้นการเมอืงการปกครอง ดา้นสิง่แวดล้อม และแนวโน้ม
บทบาทความเป็นผูน้ าของสตรใีนการพฒันาสงัคมตามกรอบ 5ส ประกอบดว้ย 1.เสรมิสรา้งพลงัจติอาสา 2.การ
เสรมิสรา้งพลงัสตร ี3.เสริมสรา้งเอกลกัษณ์ ความเป็นไทย 4.สบืสานภูมปัิญญาสู่สากล และ 5.เสรมิสรา้งความตระหนัก  
 และภาวะผูน้ าของ นางสาววทนัยา วงษ์โอภาส ีในฐานะนักการเมอืงนัน้ส่งผลใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงและสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัสตร ีสอดคล้องกบัการวิจยัของ กมลชนก สจัจาวฒันา และ ฉัตรวรญั องค์สิงห์ โดย
ผลการวจิยัพบว่าผูน้ าสตรทีีป่ระสบความส าเรจ็ในอ าเภอด่านขุนทดจงัหวดันครราชสมีาไดร้บัการยอมรบันับถอืจาก
สงัคมเพิม่ขึน้มกีารรวมกลุ่มท ากจิกรรมมกีารจดัตัง้กองทุนการเงนิเพื่อพฒันาคุณภาพสตรคุีณลกัษณะของผูน้ าสตรทีี่



ประสบความส าเรจ็ จากกรณีศกึษา ในครัง้นี้คือมคีวามสุขขุม รอบคอบ ละเอยีดอ่อน มคุีณธรรมจรยิธรรม ใชเ้หตุผล
การคดิการตดัสนิใจด าเนินการโปร่งใส เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ และมวีสิยัทศัน์ในการท างาน และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ (ถวิลวดี บุรีกลุ และรชัวดี แสงหะหมดั,2559) เรื่อง การเสริมพลงัของผู้หญิงกบัการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประเทศไทย โดยผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของผูห้ญงิ
ประกอบดว้ยการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีส่ าคญั เช่น ภาวะผูน้ าและการมจีติอาสาท างานเพื่อสงัคมนอกจากนี้สงัคมและ
ครอบครวัควรใหก้ารสนับสนุนและพรอ้มทีจ่ะใหโ้อกาสผูห้ญงิไดแ้สดงศกัยภาพในทางการเมอืงรวมถงึประเทศไทยควร
มนีโยบายและกฎหมายจากภาครฐัและพรรคการเมอืงทีจ่ะส่งเสรมิใหผู้ห้ญงิมบีทบาททางการเมอืงมากขึน้ 
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