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บทคดัย่อ 

วาทศลิป์ คอื การพดูเป็นกุญแจน าทางไปสูค่วามส าเรจ็ นกัการเมอืงตอ้งอาศยัการพดูจะตอ้งมกีารฝึกฝนการ
พดูจงึจะประสบความส าเรจ็ในอาชพีได ้โดยอาชพีนกัการเมอืงนัน้การปราศรยัหาเสยีงเป็นสิง่ส าคญัอย่างหนึ่งในการลง
สมคัรรบัเลอืกตัง้ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้หลายคนจ าเป็นทีต่อ้งไปฝึกการพดูโดยใชว้าทศลิป์ในการพดูเพื่อทีจ่ะปราศรยัหา
เสยีงใหช้นะการเลอืกตัง้ได ้เพราะวาทศลิป์ในการพดูในการใชใ้นการปราศรยัหาเสยีงเลอืกตัง้นัน้เป็นสว่นส าคญัหนึ่งที่
ท าใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูน้ าทอ้งถิน่นัน้ชนะการเลอืกตัง้ได้ ดงันัน้เราจงึเหน็ไดว้่านกัการเมอืงหลายคนจะมวีาทศลิป์
ในการพดูทีด่ดีว้ยกนัทัง้สิน้ ในการศกึษาวจิยันี้ผูว้จิยัใชก้ารศกึษาโดยใชก้ารศกึษาผ่านเอกสาร วทิยานิพนธ ์ขอ้มลูจาก
เวบ็ไซตอ์นิเทอรเ์น็ตต่างๆ เพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูและศกึษาเกีย่วกบัวธิกีารใชว้าทศลิป์ของผู้น าโดยใชท้ฤษฎวีาท
วทิยาของ อรสิโตเตลิมาเป็นกรอบในการวเิคราะหก์ารใชว้าทศลิป์ของผูน้ า โดยผูว้จิยัพบว่า การใชว้าทศลิป์ในการ
ปราศรยัหาเสยีงเลอืกตัง้และการสือ่สารทางการเมอืงทีด่นีัน้มบีทบาทส าคญัในการทีผู่น้ าจะน ามาใชใ้นการโน้มน้าวจติใจ
ผูค้นเพื่อใหก้ารเลอืกตัง้นัน้ส าเรจ็และไดช้ยัชนะ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัเรื่องนี้เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูน้ า
ทอ้งถิน่ท่านอื่นๆไดท้ าการศกึษาและน าไปใชเ้พื่อใหเ้กดิการพดูปราศรยัและสือ่สารทางการเมอืงทีด่แีละท าใหผู้เ้ลอืก
ผูส้มคัรลงเลอืกตัง้นัน้มโีอกาสชนะในการเลอืกตัง้ไดส้งูขึน้  
 
ค าส าคญั : การปราศรยั,วาทศิลป์,การใช้วาทศิลป์ในการปราศรยั 
 

 



Abstract 

Oratory is speaking as the key to success. Politicians rely on speaking, they have to practice 
speaking in order to be successful in their careers. As a political career, campaign speech is one of the most 
important aspects of running for election. Many candidates need to practice oratory speech in order to give a 
winning speech. This is because the oratory of speech used in election campaign speech is an important part 
of how a candidate for local leadership wins an election. So we can see that many politicians have the 
rhetoric of good speech. In this study, the researcher used a study using the study through thesis papers, 
information from various internet sites. To collect data and study about the oratory methods of leaders using 
the Oratory theory of Aristotle came as a framework for analyzing the oratoryl use of leaders. The researcher 
found that Electoral oratory and good political communication play an important role in how leaders can 
convince people to win and win elections. Therefore, the researcher is interested to study this research as a 
guideline for other local leaders to study and use it for good political speech and communication and make 
the candidates to vote in that election. have a higher chance of winning the election 
  
Keywords: oratory, rhetorical arts, rhetorical use in oratory 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                



บทน า 

เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่กนัว่าการพดูเป็นสิง่ทีส่ าคญัในการด ารงชวีติส าหรบัมนุษยท์ุกยุคทุกสมยัไมว่่าอดตี
ปัจจบุนัหรอือนาคตไม่ว่าจะชนชาตใิดภาษาใดวยัใดการพดูเป็นทัง้ศาสตร์ คอื สิง่ทีส่ามารถศกึษาหาความรูไ้ดแ้ละการ
พดูเป็นงานศลิปะกล่าวคอืสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ดงันัน้การพดูจงึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัสงัคมมนุษยแ์ละยิง่เป็นนกั
ประชาสมัพนัธน์กัการเมอืงนกัการทตู นกัเทศน์ อาจารย ์วทิยากร ซึง่จะตอ้งใชว้าทศลิป์ในการพดูอย่างนี้ศลิปะหรอืบาง
แห่งอาจเรยีกว่าวาทศลิป์การพดูเป็นกุญแจน าทางไปสูค่วามส าเรจ็นกัการเมอืง ตอ้งอาศยัการพดูจะตอ้งมกีารฝึกฝน
การพดูจงึจะประสบความส าเรจ็ในอาชพีไม่ว่าจะเป็นการฝึกพดูใหค้นคลอ้ยตามหรอืใชอ้ารมณ์ขนั ในการสอดแทรกจงึ
เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นจะตัง้ใจเรยีนรูพ้ฒันาและน าไปสูค่วามส าเรจ็ในอาชพีไดบุ้คคลทีพ่ดูเก่งมวีาทศลิป์ทีด่มีคีวามเป็นอจัฉรยิะ
ในการพดูมกัเป็นคนทีม่คีวามทะเยอทะยานมคีวามปรารถนาอย่างแรงกลา้มพีลงัแห่งการเรยีนรูท้ีส่งูมคีวามทรงจ าทีด่ี
และสามารถพดูโน้มน้าวใจคนได ้อาชพีนกัการเมอืงนัน้การปราศรยัหาเสยีงเป็นสิง่ส าคญัอย่างหนึ่งในการลงสมคัรรบั
เลอืกตัง้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้หลายคนจ าเป็นทีต่อ้งไปฝึกการพดูโดยใชว้าทศลิป์ในการพดูเพื่อทีจ่ะปราศรยัหาเสยีงใหช้นะ
การเลอืกตัง้เพราะวาทศลิป์ในการพดูในการใชใ้นการปราศรยัหาเสยีงเลอืกตัง้นัน้เป็นสว่นส าคญัหนึ่งทีท่ าใหผู้ส้มคัรรบั
เลอืกตัง้เป็นผูน้ าทอ้งถิน่นัน้ชนะการเลอืกตัง้ไดเ้น่ืองจากการใชว้าทศลิป์ในการพดูทีด่ดีงันัน้เราจงึเหน็ไดว้่านกัการเมอืง
หลายคนจะมวีาทศลิป์ในการพดูทีด่ดีว้ยกนัทัง้สิน้คยุไปจะมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึการใชว้าทศลิป์ของผูน้ าทอ้งถิน่ใน
การปราศรยัหาเสยีงเลอืกตัง้เพือ่เอาชนะการเลอืกตัง้ ของผูน้ าทอ้งถิน่และวธิกีารการสือ่สารทางการเมอืงว่าผูน้ าทอ้งถิน่
มลีกัษณะอย่างไรในการสือ่สารทางการเมอืงโดยใชว้าทศลิป์ทีท่ าใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกตัง้นัน้เป็นฝ่ายไดช้ยัชนะในการ
เลอืกตัง้  

ในการศกึษาวจิยันี้ผูว้จิยัใชก้ารศกึษาโดยใชก้ารวจิยัเอกสาร จากวทิยานิพนธข์อ้มลูจากเวบ็ไซตอ์นิเทอรเ์น็ต
ต่างๆเพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูและศกึษาเกีย่วกบัวธิกีารใชว้าทศลิป์ของผูน้ าโดยใชท้ฤษฎวีาทวทิยาของอรสิโตเตลิ
มาเป็นกรอบในการวเิคราะหก์ารใชว้าทศลิป์ของผูน้ าและศกึษาถงึวธิกีารสือ่สารทางการเมอืงของผูน้ าในการปราศรยัหา
เสยีงเลอืกตัง้อกีดว้ ยทัง้นี้ในการศกึษาเพื่อทีจ่ะศกึษาถงึความส าคญัของวาทศลิป์ทีม่บีทบาทส าคญัในการทีผู่น้ าจะ
น ามาใชใ้นการปราศรยัหาเสยีงเลอืกตัง้หรอืการโน้มน้าวจติใจผูค้นเพื่อใหก้ารเลอืกตัง้นัน้ส าเรจ็และไดช้ยัชนะผูว้จิยัจงึมี
ความสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัเรื่องนี้เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูน้ าทอ้งถิน่ท่านอื่นไดท้ าการศกึษาและน าไปไปใชเ้พื่อใหเ้กดิ
การพดูปราศรยัหาเสยีงทีด่ ีมคีณุภาพและท าใหผู้เ้ลอืกผูส้มคัรลงเลอืกตัง้นัน้มโีอกาสชนะในการเลอืกตัง้ไดส้งูขึน้  

                                                 วตัถปุระสงค ์

1.เพื่อศกึษาวธิกีารใชว้าทศลิป์ของผูน้ าในการปราศรยัเพื่อหาเสยีงเลอืกตัง้ผูน้ าทอ้งถิน่ใหไ้ดช้ยัชนะ 

 2.เพื่อศกึษาถงึวธิกีารสือ่สารทางการเมอืงในการปราศรยัเพื่อหาเสยีงเลอืกตัง้ผูน้ าทอ้งถิน่ใหไ้ดช้ยัชนะ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1.ทฤษฎีวาทวิทยา เป็นการใชส้ามเหลีย่มวาทศลิป์ของอรสิโตเตลิซึง่มอีงคป์ระกอบร่วมองค์ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
เอะทอส (Ethos) บุคลกิของผูส้ือ่สารทีโ่น้มน้าวใจ (Logos) เหตุผลทีโ่น้มน้าวใจและพาทอส (Pathos) การเขา้ถงึอารมณ์
ผูร้บัสารเพื่อโน้มน้าวใจ  
 

 



2.ทฤษฎีการส่ือสารทางการเมืองทฤษฎีการส่ือสารของ เดวิด เค. เบอรโ์ล 

 ทฤษฎกีารสือ่สารของ เดวดิ เค. เบอรโ์ล (David K. Berlo, 1960) เป็นทฤษฎพีืน้ฐานทีจ่ะท าความเขา้ใจกบั

กระบวนการสือ่สารไดอ้ย่างชดัเจนโดยเบอรโ์ลอธบิายองคป์ระกอบของกระบวนการสือ่สารไว ้6 ประการคอื 

 1. แหล่งสาร (Source) 2. ผูเ้ขา้รหสัสาร (Encoder) 3. เน้ือหาขา่วสาร (Message) 4. ช่องทางการสือ่สาร 

(Channel) 5. ผูถ้อดรหสัสาร (Decoder) 6. ผูร้บัสาร (Receiver) การสือ่สารเป็นกระบวนการเริม่ตน้จากผูส้ง่สาร ซึง่

อาจเป็นบุคคลคนหนึ่ง หรอืกลุ่มคนทีม่จีุดมุ่งหมายในการสือ่สาร การสง่เนื้อหาขา่วสารซึง่อาจเป็นค าพดู การเขยีน 

สญัลกัษณ์ โดยการเขา้รหสัสารผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ ไปสูผู่ร้บัสาร ซึ่งผูร้บัสารจะท าการถอดรหสัเพื่อรบัสารนัน้ 

ซึง่กระบวนการสือ่สารน้ีอาจเรยีกทัว่ไปว่า SMCR Model ตามแบบจ าลองดงันี้  (ปรียานุช ทรงประกอบ,2561 ) 

 

3.แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผู้น า ผูน้ าหมายถงึ บุคคลทีจ่ะมาประสานช่วยเหลอืใหค้นทัง้หลายรวมกนั โดยทีว่่าจะเป็น
การอยู่รวมกนักต็าม หรอืท างานร่วมกนักต็าม ใหพ้ากนัไปดว้ยด ีสูจุ่ดหมายทีด่งีาม หรอืไปโดยสวสัดภิาพ ผ่านพน้ภยั

อนัตรายอย่างเรยีบรอ้ยและเป็นสขุ สว่นภาวะผูน้ า คอื คุณสมบตั ิเช่น สตปัิญญา ความดงีาม ความรูค้วามสามารถของ

บุคคลทีช่กัน าใหค้นทัง้หลายมาประสานกนั และ พากนัไปสูจุ่ดหมายทีด่งีาม 

4.แนวคิดการประชาสมัพนัธท์างการเมือง คอื การตดิต่อเผยแพรข่า่วสารกจิกรรมความรูเ้กีย่วกบัหน่วยงาน
ใหป้ระชาชนทราบ การประชาสมัพนัธท์างการเมอืงเป็นการเผยแพร่ขอ้มลูของพรรคการเมอืงทัง้ในดา้นของการแนะน า

บุคลากร ของรฐั แนวคดิอุดมการณ์ นโยบายวสิยัทศัน์กจิกรรมต่างๆทีพ่รรคไดด้ าเนินการซึง่เป็นการกระท าต่อเนื่อง

ตลอดเวลาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหเ้กดิกบัท่านและบุคลากรของพรรค การปฏบิตัติามแผนการประชาสมัพนัธ์

ทางการเมอืงมหีลายวธิเีช่นการใชส้ือ่มวลชนสมัพนัธช์ุมชนสมัพนัธ ์การเผยแพร่โดยตรง และการใหค้ าปรกึษา                                            

(นันทนา นันทวโรภาส,2558) 
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วิธีการวิจยั 

การศกึษานี้ใชว้ธิกีารทบทวนวรรณกรรมและวเิคราะหเ์อกสารเพื่อศกึษาถงึวธิกีารใชว้าทศลิป์ของผูน้ าในการ

ปราศรยัเพื่อหาเสยีงเลอืกตัง้ผูน้ าทอ้งถิน่ใหไ้ดช้ยัชนะและศกึษาวธิกีารสือ่สารทางการเมอืงในการปราศรยัเพื่อหาเสยีง

เลอืกตัง้ผูน้ าทอ้งถิน่ใหไ้ดช้ยัชนะ ผูท้ าวจิยัไดม้กีารศกึษาถงึวธิกีารใชว้าทศลิป์ของผูน้ าในการปราศรยัเพื่อหาเสยีง

เลอืกตัง้ผูน้ าทอ้งถิน่ใหไ้ดช้ยัชนะ โดยไดใ้ชท้ฤษฎวีาทวทิยา เป็นกรอบทฤษฎใีนการศกึษาในครัง้นี้ศกึษาโดยใชข้อ้มลู

บทความวชิาการหนงัสอืและงานวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารใชว้าทศลิป์ของผูน้ าในการปราศรยัเพื่อหาเสยีง

เลอืกตัง้ผูน้ าทอ้งถิน่ใหไ้ดช้ยัชนะ รวมถงึขอ้มลูจากทางอนิเทอรเ์น็ต เวบ็ไซตต่์างๆจากขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary 

Data)รวมถงึการศกึษาวธิกีารสือ่สารทางการเมอืงของผูน้ าโดยใชท้ฤษฎขีองเดวดิเค เบอร ์โลเป็นกรอบในการวเิคราะห ์

และใชท้ฤษฎขีองฮาโรลด ์ด ีลาสเวล ลเ์ป็นกรอบในการวเิคราะห ์เช่นเดยีวกนั การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัได้

ศกึษาถงึกลุ่มตวัอย่างคอื จ านวนผูน้ าทอ้งถิน่ทีช่นะการเลอืกตัง้ในจงัหวดัต่างๆ ตวัอย่างค าปราศรยัของนกัการเมอืง

ทอ้งถิน่ต่างๆจากคลปิวดีโีอ และหนงัสอืขอ้มลูต่างๆทางอนิเตอรเ์น็ต การเกบ็รวบรวมข้อมูลการศกึษานี้เป็นการ

รวบรวมขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ในระหว่างเดอืน สงิหาคม 2564 ถงึ เดอืนพฤศจกิายน 2564 โดยเกบ็

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

1.วธิกีารใชว้าทศลิป์ของผูน้ าในการ

ปราศรยัเพื่อหาเสยีงเลอืกตัง้ผูน้ า

ทอ้งถิน่ใหไ้ดช้ยัชนะ 

 

2.วธิกีารสือ่สารทางการ

เมอืงในการปราศรยัเพื่อ

หาเสยีงเลอืกตัง้ผูน้ า

ทอ้งถิน่ใหไ้ดช้ยัชนะ 

1.1.เอะทอส (Ethos) บุคลกิ

ของผูส้ือ่สารทีโ่น้มน้าวใจ  

1.2 เลาะกอส (Logos)          

เหตุผลทีโ่น้มน้าวใจ)           

1.3 พาทอส (Pathos) การ

เขา้ถงึอารมณ์ผูร้บัสารเพื่อ

โน้มน้าวใจ  

2.1ใชท้ฤษฎขีองเดวดิ เค 

เบอร ์โลเป็นกรอบในการ

วเิคราะห ์

2.2ใชท้ฤษฎขีองฮาโรลด ์ด ี   

ลาสเวล ลเ์ป็นกรอบในการ

วเิคราะห ์



รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนผูน้ าทอ้งถิน่ทีช่นะการเลอืกตัง้ในจงัหวดัต่างๆ ตวัอย่างค าปราศรยัของนกัการเมอืง

ทอ้งถิน่ต่างๆ และท าการศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งจากหนงัสอืบทความวจิยับทความทางวชิาการอนิเทอรเ์น็ต

เอกสารขอ้มลูจากเวบ็ไซตต่์างๆมากมาย โดยใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มลูประมาณ 4 เดอืน การวิเคราะหข์้อมลู  ใช้

วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูเอกสารดว้ยวธิกีารเชงิคุณภาพและตคีวามเชงิพรรณนาขอ้มลูโดยใชก้ารวจิยัเอกสารโดยมกีาร

คน้หาขอ้มลูจากเวบ็ไซตต่์างๆบทความทางวชิาการดุษฎนีพินธว์ทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัต่างๆและน ามาวเิคราะหข์อ้มลู

โดยการใชก้รอบทฤษฎแีละแนวคดิวเิคราะหท์างวชิาการมาวเิคราะหแ์ละศกึษาและรายงานผลการศกึษาดว้ยการ

พรรณนาและบรรยายขอ้มลูวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูมทิีม่ที ัง้หมดแลว้น ามาสรุปผลเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางต่อไป     

ผลการวิจยั 

ผูว้จิยัพบว่าในการทีน่กัการเมอืงหรอืผูน้ าทอ้งถิน่จะปราศรยัหาเสยีงและสามารถใชว้าทศลิป์ในการท าใหช้นะ
ในการเลอืกตัง้ไดน้ัน้ผูน้ าทอ้งถิน่จะตอ้งม ี1.1 เอะทอส (Ethos) บุคลิกของผูส่ื้อสารท่ีโน้มน้าวใจ คอื ลกัษณะนิสยัที่
เหมาะสมตามหลกัศลีธรรมจรรยา ผูท้ีส่ ือ่สารทางการเมอืงทีส่บความส าเรจ็จะเป็นคนทีม่บีุคลกิของผูส้ือ่สารทีโ่น้มน้าวใจ
มบีุคลกิทีด่งึดดูทางจรยิธรรม มคีวามน่าเชื่อถอืสรา้งความประทบัใจ และวางใจไดร้บัศรทัธ าเป็นสิง่ทีต่ดิตวัมาตัง้แต่เกดิ
และงอกงามขัน้พืน้ฐานการอบรมสัง่สอนการหล่อหลอมจนเกดิเป็นผลลพัธล์กัษณะนิสยัโดยจะประกอบไปดว้ยการใช้
วาทศลิป์ทีด่ปีระกอบดว้ย Good Sense,Good View,Good moral character รวมถงึ 1.2 ลกัษณะท่ี 2 คือ เลาะกอส 
(Logos) เหตผุลของสารท่ีโน้มน้าวใจ หมายถงึ การใชค้วามคดิอย่างมเีหตุผลการใชว้าทศลิป์ในการพดูอย่างมี
เหตุผลในทีน่ี้อาจหมายถงึนโยบายต่างๆพีผู่น้ านัน้น ามาอธบิายปราศรยัในการหาเสยีงในสว่นของเหตุผลของสารทีโ่น้ม
น้าวใจหมายถงึ นโยบายของการทีจ่ะตอ้งปฏบิตัต่ิอประชาชนนโยบายเป็นสิง่ส าคญัอย่างหนึ่งซึง่ถอืเป็นเนื้อหาของสาร
ทีท่ าใหม้เีหตุผลของสารทีโ่น้มน้าวใจประชาชนได ้อาท ิเช่น นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปราศรยัหาเสยีงโดยใช้
นโยบายทีจ่ะท าใหเ้มอืงเป็น Smart City ใหป้ระชาชนมชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้มกีารสนบัสนุนดา้นการศกึษา นโยบาย
ต่างๆเหล่าน้ีเป็นสว่นหนึ่งทีเ่ป็นลกัษณะของ เลาะกอส (logos) เป็นเหตุผลของสารทีม่สีว่นช่วยในการโน้มน้าวใจในการ
ทีจ่ะใหผู้น้ าพดูจาปราศรยัแลว้เกดิความน่าเชื่อถอืจากประชาชนมกีารโดยอาจจะมกีารยนืยนัหลกัฐานอา้งถงึประวตัิ
ผลงานของผูน้ าคนนัน้ๆและอา้งเหตุผลในการสนบัสนุนทีจ่ะสามารถในการน านโยบายนัน้มาปฏบิตัไิดจ้รงิหลงัจากไดร้บั
เลอืกใหเ้ป็นผูน้ าทอ้งถิน่นัน้แลว้ การใชเ้หตุผลนัน้ๆในการแสดงนโยบายหรอืการปราศรยันัน้จะตอ้งใชแ้สดงความจรงิใจ
และภูมคิวามรูข้องผูส้ ือ่สารซึง่อาจน าไปสูช่ยัชนะทีเ่หนือคู่แขง่ไดโ้ดยเฉพาะในการโตแ้ยง้แสดงเหตุผลใหค้วามส าคญักบั
การเชื่อมโยงระหว่างขอ้มลูขอ้สนบัสนุนและขอ้สรุป เพื่อสรา้งความสมเหตุสมผลเป็นการจดัล าดบัสารทางการเมอืงใหม้ี
เหตุผลมคีวามน่าเชื่อถอืเป็นทีย่อมรบัของผูร้บัสารและสามารถโน้มน้าวใจผูร้กัษาใหเ้ชื่อตามทีต่อ้งการได ้1.3 ในส่วน
ของพาทอส (Pathos) การเขา้ถงึอารมณ์ผูร้บัสารเพื่อโน้มน้าวใจผูส้ือ่สารทางการเมอืงทีจ่ะประสบความส าเรจ็ได้
จะตอ้งมคีวามเขา้อกเขา้ใจผูอ้ื่นมคีวามสามารถในการเขา้ใจและเขา้ถงึอารมณ์ความรูส้กึของผูร้บัสารผูส้ ือ่สารทางการ
เมอืงทีป่ระสบความส าเรจ็นัน้จะตอ้งสือ่สารเพื่อใหโ้น้มน้าวอารมณ์หรอืเคลื่อนใจผูร้กัษาไปในทศิทางทีต่นตอ้งการได้
โดยตระหนกัว่ามวลชนจะถูกขบัเคลื่อนดว้ยอารมณ์ไดง้่ายกว่า ถา้สามารถเขา้ถงึความรูส้กึนึกคดิและอารมณ์ความรูส้กึ
ของพวกเขาไดก้ารสือ่สารทีเ่ป็นทางการ จงึเป็นการสือ่สารเพื่อโน้มน้าวใจโดยใชก้ารดงึดดูทางอารมณ์ผ่านวธิกีาร
สือ่สารต่างๆอาท ิเช่น การใชค้ าพดูทีแ่สดงถงึความเขา้ใจ และเหน็อกเหน็ใจการใชน้ ้าเสยีงแววตาถอ้ยค าทีด่งึดดู
อารมณ์ของผูฟั้งใหเ้กดิความรูส้กึร่วมดว้ยความรูส้กึทีพ่ดูสือ่สารทางการเมอืงและก่อใหเ้กดิในตวัของผูฟั้งหรอืผูร้กัษา
นัน่เอง ไดแ้ก่ อารมณ์ปรวน เศรา้ เสยีใจ พอใจ สนุก ตลกขบขนัม ีความสขุ โดยอาจแบ่งเป็นอารมณ์ในเชงิบวกทีม่ต่ีอผู้
สือ่สาร เช่น เหน็อกเหน็ใจสงสารรกัผกูพนั ครกึครืน้ สนุกสนานและอารมณ์ในเชงิลบทีม่ต่ีอสายตรงขา้มหรอืสิง่ทีผู่้
สือ่สารตอ้งการจดัการเช่นคุณเคอืงไม่พอใจโกรธเกลยีดกลวัเป็นตน้ในสว่นของภาพนัน้เป็นการสือ่สารเพื่อโน้มน้าวใจ
โดยใชก้ารดงึดดูทางอารมณ์ดงันัน้ผูส้ง่สารคอืตวัของผูน้ านัน้จะตอ้งมลีกัษณะของความฉลาดทางอารมณ์ในการทีจ่ะใช้



วาทศลิป์ในการปรบัอารมณ์ของตนใหเ้ป็นไปตามค าพดูเพื่อทีจ่ะดงึดดูและปลุกใจคนทีฟั่งอยูไ่ดแ้ละท าใหเ้ขาเกดิ
ความรูส้กึร่วมในการทีอ่ยากจะเลอืกใหผู้น้ าคนนัน้เขา้ไปเป็นผูแ้ทนในการในการเป็นผูน้ าทอ้งถิน่นัน้ๆ2.1ในส่วนของ
วิธีการส่ือสาร ส่ือสารทางการเมืองนัน้ได้น าเอาทฤษฎีของเดวิด เค เบอรโ์ล มาเป็นกรอบในการวิเคราะห ์
พบว่าลกัษณะของ SMCR ในทีน่ี้คอื S=sender ผูส้ง่สารคอื ตวันกัการเมอืงหรอืผูน้ าทอ้งถิน่คนนัน้ๆ เน้ือหาสาร 
M=message คอืลกัษณะของนโยบายการปฏบิตัต่ิอประชาชนทีผู่น้ าทอ้งถิน่คนนัน้ตอ้งการถ่ายทอดนโยบายต่างๆ
เหล่านัน้ไปสูผู่ร้บัสาร C=channel คอื ช่องทางทีจ่ะน าสารนัน้ไปสูผู่ร้บัสารโดยอาจจะใชว้ธิกีาร ชอ่งทางสือ่มวลชน เช่น 
หนงัสอืพมิพโ์ทรทศัน์วทิยุ อนิเทอรเ์น็ต Social Media ต่างๆ Facebook Instagram Line สิง่เหล่านี้กเ็ป็นช่องทางการ
สือ่สารทีผู่น้ าจะสง่ต่อถงึสิง่ทีต่นเองตอ้งการทีจ่ะสือ่สารนัน้ใหก้บัผูร้บัสารทราบ ส าหรบัผูร้บัสาร คอื R=Receiver คอื
ผูร้บัสาร คอื ประชาชนทีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่นัน้ๆเป็นประชาชนผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้รวมถงึบุคคลอื่นๆทีส่นใจเกีย่วกบัการเลอืกตัง้
ในครัง้นี้ถอืเป็นผูร้บัสารซึง่การสือ่สารทางการเมอืงเหล่าน้ีทีไ่ดก้ล่าวมานัน้เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของวธิกีารใชก้าร
สือ่สารทางการเมอืงซึง่สารทีส่ง่ไปนัน้จะตอ้งมคีุณภาพและเน้ือหาของสารรวมถงึช่องทางในการสง่สารนัน้จะตอ้งเป็นไป
ดว้ยความรอบคอบละเอยีดถีถ่ว้นแลว้หากสือ่สารผดิอาจจะก่อใหเ้กดิผลเสยีกบัผูร้บัสารได ้2.2ส าหรบัการใช้ทฤษฎีฮา
โรลด ์ดี ลาสเวลล ์เป็นกรอบทฤษฎใีนการน ามาวเิคราะหค์อืการน าเอา ทฤษฎกีารสือ่สารของลาสเวลล ์คอื ใครคอืผูท้ี่
ก าหนดเน้ือหาของสาร (Who) ผูก้ าหนดรหสัของสาร (Said what )ในทีน่ี้คอื ผูน้ าคนนัน้โดยผูน้ าคนนัน้กล่าวถงึอะไร 
คอืรหสัของสารทีถู่กสง่ออกไปไดแ้ก่ นโยบายต่างๆทีผู่น้ าคนนัน้ไดส้ง่ออกไปในช่องทางใด C=Channel คอืช่องทางที่
สารถูกสง่ออกไปช่องทางทีส่ง่ออกไปเช่นสง่ออกไปทางหนงัสอืพมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ ต่างๆ พรอ้มดว้ย R=receive rผูร้บั
สารคอืประชาชนทีอ่ยู่ในทอ้งถิน่นัน้ๆทีม่สีทิธิเ์ลอืกตัง้ พรอ้มดว้ยผลอะไร (With what effect) คอื ผลสะทอ้นทีส่ะทอ้น
กลบัมาจากการสง่สารนัน้ๆโดยทัว่ไปแลว้ผลสะทอ้นทีส่ะทอ้นกลบัมานัน้ทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะตดัสนิไดเ้ป็นตวัชีว้ดัว่า
การศกึษาในครัง้นี้การปราศรยัในครัง้นี้การใชว้าทศลิป์ในการพดูในครัง้นี้ประสบความส าเรจ็หรอืไม่คอืผลคะแนนการ
เลอืกตัง้ถา้ผลคะแนนการเลอืกตัง้ไดค้ะแนนทีส่งูลกัษณะในการเลอืกตัง้นัน้กเ็ป็นตวัชี้วดัไดว้่าการสือ่สารทางการเมอืง
นัน้ประสบความส าเรจ็ไดด้แีต่หากผลคะแนนออกมาไม่สามารถชนะการเลอืกตัง้ไดก้อ็าจเป็นไปไดว้่าการสือ่สารทาง
การเมอืงและวาทศลิป์นัน้อาจจะยงัไม่ดพีอโดยตวัชีว้ดัทีส่ าคญัทีส่ดุทีจ่ะสง่ผลกลบัมายงัการสือ่สารหรอืผลสะทอ้นที่
กลบัมานัน้กค็อืผลคะแนนการเลอืกตัง้ทีอ่อกมาใครเป็น ผูน้ าทีจ่ะชนะการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ไดน้ัน้จะตอ้งมวีธิกีารปราศรยั
หาเสยีงโดยใชว้าทศลิป์ทีม่คีุณภาพตามหลกัของทฤษฎวีาทศลิป์ของอรสิโตเตลิและมหีลกัการสือ่สารทางการเมอืงทีด่ี
ในการสือ่สารและผูร้บัสารสามารถรบัฟังและรบัรูถ้งึคุณภาพของสารนัน้ไดต้รงกนักจ็ะท าใหก้ารสือ่สารทางการเมอืงทีม่ี
คุณภาพบวกกบัวาทศลิป์ทีม่คีุณภาพกจ็ะท าใหผ้ลคะแนนออกมาและผูเ้ลอืกตัง้ผูน้ าทอ้งถิน่คนนัน้กม็โีอกาสทีจ่ะชนะได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 



สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

ผูว้จิยัคน้พบว่าผูท้ีจ่ะสามารถชนะการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ไดใ้นการเป็นผูน้ าทอ้งถิน่ไดน้ัน้จะตอ้งใชท้ฤษฎี

วาทศลิป์ของอรสิโตเตลิซึง่มอีงคป์ระกอบ ไดแ้ก่ บุคลกิของผูส้ือ่สารทีส่ามารถโน้มน้าวใจคนได ้มเีหตุผลของสารทีโ่น้ม

น้าวใจคนได ้และการเขา้ถงึอารมณ์ของผูร้บัสาร เพื่อโน้มน้าวใจคนไดร้วมถงึมกีารสือ่สารทางการเมอืงทีด่ผีูส้ง่สารคอื

ตวัผูน้ าจะตอ้งสง่สารออกทางช่องทางต่างๆหมายถงึผูร้บัสารและผูร้บัสารจะตอ้งเขา้ใจในสารนัน้ๆตรงกนัและผลตอบ

รบัของคะแนนเสยีงทีไ่ดน้ัน้จะเป็นตวัชีว้ดัว่าการสือ่สารทางการเมอืงอนันัน้ประสบความส าเรจ็หรอืไม่ซึง่โดยทัว่ไปแลว้

หากผูน้ ามวีาทศลิป์ทีด่มีนีโยบายทีด่ใีนการทีจ่ะปราศรยัหาเสยีงเลอืกตัง้แลว้กม็โีอกาสเป็นไปไดว้่าจะสามารถชนะใน

การเลอืกตัง้ครัง้นัน้ไดแ้ต่ในชว่งนี้ทัง้นัน้ในการชนะการเลอืกตัง้กม็เีหตุผลและปัจจยัอื่นประกอบอกีหลายอย่างอาทเิช่น

หลกัการตลาดทางการเมอื งฐานคะแนนเสยีง ระบบอุปถมัภ ์ประสบการณ์ของผูส้มคัรลงเลอืกตัง้คนนัน้ๆดงันัน้จงึอาจ

กล่าวไดว้่าวาทศลิป์เป็นสว่นส าคญัหนึ่งในการทีจ่ะท าใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกตัง้นัน้สามารถชนะในการปราศรยัได ้

ในขณะเดยีวกนักย็งัตอ้งมสีว่นประกอบอื่นๆทีท่ าใหผู้น้ านัน้สามารถประสบความส าเรจ็และไดช้นะการ

เลอืกตัง้นัน้ไดเ้ช่นเดยีวกนัสอดคล้องกบังานวิจยัของ สิงห ์สิงหข์จร สุภาภรณ์ ศรีดี วิทยาธร ท่อแก้ว กานต ์

บุญศิริ  เรือ่ง การส่ือสารในการสรา้งความนิยมของผูน้ าทางการเมืองท้องถ่ิน โดยการวจิยันี้คน้พบว่าเป็น

วธิกีารใช ้วธิกีารวจิยัแบบผสมผสานคน้พบว่าลกัษณะของผูน้ าทางการเมอืงทอ้งถิน่จะตอ้งเป็นผูท้ี่มปีระวตัทิีม่กีาร

ช่วยเหลอืสงัคมมาอย่างต่อเนื่องมคีวามน่าเชื่อถอืแต่งกายเหมาะสม มคีวามคดิเช่นการพฒันากระบวนการสือ่สาร

จะตอ้งมกีารวางแผนการสือ่สารทุกกจิกรรมการด าเนินการสือ่สารมกีารจดัโครงสรา้งองคก์รการประเมนิการรบัรูโ้ดยการ

สงัเกตพฤตกิรรมการตอบรบัรวมถงึมแีนวทางการพฒันาการสือ่สารเพื่อสรา้งความนิยมของผูน้ าทางการเมอืงทอ้งถิน่

เช่นการพฒันาคุณลกัษณะการสือ่สารของผูน้ าการเมอืงทอ้งถิน่การพฒันาการจดัการสือ่สารผูน้ าตอ้งเรยีนรูก้ารวาง

แผนการด าเนินการสือ่สารในทุกกจิกรรมเพื่อสรา้งการรบัรูใ้หก้บัประชาชนโดยใชส้ือ่บุคคลเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอ้างอิง 

นนัทนา นนัทวโรภาส,(2558).นนัทนา นนัทวโรภาส,(2558).ทฤษฎกีารสือ่สารมวลชน.ในหลกัและทฤษฎกีารสือ่สาร         

หน่วยที ่9-15. นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 

ปรยีานุช ทรงประกอบ,(2561 ).ดุษฎนิีพนธ ์(สือ่สารการเมอืง)เรื่องบทบาทและการสือ่สารทางการเมอืงของนายอภสิทิธิ ์

เวชชาชวีะศกึษาในช่วงเวลาปีพ.ศ. 2535 ถงึ 2560. พ. ศ. 2561 .มหาวทิยาลยัเกรกิ 

สะถริะ เผอืกประพนัธ,์(2554).ดุษฎนีิพนธเ์รื่องการสือ่สารทางการเมอืงของนายอุทยัพมิพใ์จชนศกึษาในหว้งเวลา

ระหว่างปีพ.ศ 2512 ถงึ 2549 . มหาวทิยาลยัเกรกิ พ. ศ. 2554 

ดร.อรุณี กาสยานนท ์อาจารยว์สนัต ์ปวนปันวงศ ์และ อาจารยช์นิดาภา ชลอวงษ,์(ม.ป.ป.),หน่วยที ่6 สตรกีบัการ

พฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก.เอกสารประกอบการสอยหน่วยที6่.วทิยาลยัการจดัการและพฒันาทอ้งถิน่ มหาวทิยาลยัราช

ภฏั พบิลูสงคราม. 

ถวลิวด ีบุรกีุล และรชัวด ีแสงหะหมดั .(2559),เรื่อง การเสรมิพลงัของผูห้ญงิกบัการมสีว่นรว่มทางการเมอืงของประเทศ

ไทย.สถาบนัพระปกเกลา้ 

ธนัยธร   บุญอภยัและ พกัตรว์ภิา โพธิศ์ร ีและ สมหมาย แจ่มกระจ่าง,(2563), เรื่องสตรใีนการพฒันาสงัคม.วารสาร

การศกึษาและการพฒันาสงัคมปีที ่15 ฉบบัที ่2 มกราคม-มถุินายน 2563. 

สงิห ์สงิหข์จร สภุาภรณ์ ศรดี ีวทิยาธร ท่อแกว้ กานต ์บญุศริ ิ เรื่อง การสือ่สารในการสรา้งความนิยมของผูน้ าทาง

การเมอืงทอ้งถิน่,วารสารอลั-ฮกิมะฮ มหาวทิยาลยัฟาฏอน.ีปีที ่9 ฉบบัที ่18 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


