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บทคดัย่อ 

พรรคชาตไิทยพฒันาเป็นพรรคการเมอืงทีร่องรบัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจากพรรคชาติไทยซึง่ถูกตดัสนิยุบพรรค

เมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2551 ปัจจุบนัพรรคชาตไิทยพฒันา มนีางกญัจนา ศลิปะอาชา อดตีนกัการเมอืงและอดตีรฐัมนตรชี่วย

ว่าการกระทรวงศกึษาธกิารเป็นหวัหน้าพรรค โดยในการเลอืกตัง้ครัง้ล่าสุด พ.ศ.2562 พรรคชาตไิทยพฒันา มจี านวนส.ส.

แบบแบ่งเขต 6 ทีน่ัง่ ส.ส.แบบบญัชรีายชือ่ 4 ทีน่ัง่รวมเป็น 10 ทีน่ัง่ เป็นพรรคการเมอืงทีม่จี านวนส.ส.ในสภาทัง้แบบบญัชี

รายชื่อและแบบแบ่งเขตเป็น อนัดบัที ่6 จากจ านวนพรรคการเมอืงทัง้หมด  ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาลกัษณะ 

บทบาท รปูแบบ วธิกีารสื่อสารทางการเมอืงของสตร ีคอืนางกญัจนา ศลิปะอาชาในฐานะหวัหน้าพรรคชาตไิทยพฒันาและ

ศกึษาถงึผลกระทบจากการใช้การสื่อสารทางการเมอืงในการบรหิารพรรคชาตไิทยพฒันาของนางกญัจนา ศลิปอาชา  ซึง่

ผูว้จิยัพบว่าการใชก้ารสื่อสารทางการเมอืงบรหิารพรรคการเมอืงในฐานะหวัหน้าพรรคของสตรกีม็อีทิธพิล และผลทีจ่ะเป็น

ผูน้ าในการเป็นหวัหน้าบรหิารพรรคการเมอืงใหเ้กดิประสทิธภิาพได้ 

ค าส าคญั : พรรคชาติไทยพฒันา,การส่ือสารทางการเมือง,สตรีส่ือสารทางการเมือง 

 

 



 

Abstract 

A Study of the Role of Women and Political Communication of Mrs. Kanchana Silpa-archa     

as the Leader of the Chart Thai Pattana Party Study in the period 2018-2021 

Chart Thai Pattana Party is a political party supporting members of the House of Representatives from 

the Chart Thai Party, who were dissolved on December 2, 2008. Chart Thai Pattana is currently headed by 

Kanchana Silpa-archa, a former politician and former Deputy Minister of Education. Party In the last election, 

2019, the Chart Thai Pattana Party There are 6 seats in constituency, 4 party-list MPs, totaling 10 seats. It is a 

political party with the number of MPs in both party-list and constituencies, ranked 6th out of total number of 

political parties. The objectives of the research were to study the characteristics, roles, forms, and methods of 

political communication of women, namely Mrs. Kanchana Silpa-archa, as the leader of the Chart Thai Pattana 

Party, and to study the effects of the use of political communication in the Chart Thai Party administration. 

Development of Mrs. Kanchana Silpa-archa . The researchers found that women's use of political communication 

to administer political parties as party leaders also had an influence. and the result of being a leader in being the 

head of the political party to be effective. 

Keywords : Chart Thai Pattana Party, political communication, political communication women 

 

 

 

 

 

 

 



บทน ำ 

พรรคชาตไิทยพฒันาเป็นพรรคการเมอืงทีร่องรบัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจากพรรคชาติไทยซึง่ถูกตดัสนิยุบพรรค

เมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2551 ปัจจุบนัพรรคชาตไิทยพฒันา มนีางกญัจนา ศลิปะอาชา อดตีนกัการเมอืงและอดตีรฐัมนตรชี่วย

ว่าการกระทรวงศกึษาธกิารเป็นหวัหน้าพรรค โดยในการเลอืกตัง้ครัง้ล่าสุด พ.ศ.2562 พรรคชาตไิทยพฒันา มจี านวนส.ส.

แบบแบ่งเขต 6 ทีน่ัง่ ส.ส.แบบบญัชรีายชือ่ 4 ทีน่ัง่รวมเป็น 10 ทีน่ัง่ เป็นพรรคการเมอืงทีม่จี านวนส.ส.ในสภาทัง้แบบบญัชี

รายชื่อและแบบแบ่งเขตเป็น อนัดบัที ่6 จากจ านวนพรรคการเมอืงทัง้หมด   ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษาบทบาทของสตรี

ในการสื่อสารทางการเมอืงของ นางกญัจนา ศลิปอาชาในฐานะหวัหน้าพรรคชาติไทยพฒันาและศกึษาถงึการใชก้ระบวนการ

สื่อสารทางการเมอืงในการบรหิารพรรคชาตไิทยพฒันาของนางกญัจนา ศลิปอาชา  ซึง่ผูว้จิยัพบว่าการใชก้ระบวนการ

สื่อสารทางการเมอืงบรหิารพรรคการเมอืงในฐานะหวัหน้าพรรคของสตรกีม็อีทิธพิล ทีส่ามารถจะเป็นผูน้ าในการเป็นหวัหน้า

บรหิารพรรคการเมอืงใหเ้กดิประสทิธภิาพได้ (พรรคชาติไทยพฒันา,2564) 

วตัถปุระสงค ์

1.เพื่อศกึษาลกัษณะ บทบาท รปูแบบ วธิกีารสื่อสารทางการเมอืงของสตร ีคอืนางกญัจนา ศลิปะอาชาในฐานะหวัหน้า

พรรคชาตไิทยพฒันา 

2.เพื่อศกึษาถงึผลกระทบจากการใช้การสื่อสารทางการเมอืงในการบรหิารพรรคชาตไิทยพฒันาของนางกญัจนา ศลิปอาชา   

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1.ทฤษฎีสตรีนิยม (Liberal Feminism) สตรนิียมแนวเสรนิียม การพฒันาแนวคดิเสรนิียมเกดิขึน้จากกลุ่มทีต่่อต้าน
ระบบศกัดนิาฐานะทางสงัคมถูกก าหนดมาตัง้แต่เกดิแนวคดิเสรนิียมเหน็ว่าฐานะทางสงัคมควรถูกก าหนดและความสามารถ

และทกัษะของปัจเจกบุคคลโดยวดัความส าเรจ็ของบุคคลในการแข่งขนักบับุคคลอื่น โดยรวมแลว้แนวคดิเสรนิียมดา้นเสรี

นิยมมลีกัษณะปฏริปูมากกว่าปฏวิตัเิพือ่เปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางสงัคมทีม่ผีูช้ายเป็นใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปการปฏริปู

ประสบความส าเรจ็พอสมควรท าใหเ้กดิความเสมอภาคในเรื่องสทิธริะหว่างผูช้ายกบัผูห้ญงิหลายประการเช่นสทิธใิน

การศกึษาสทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้สทิธใินการประกอบอาชพีเป็นต้น (ดร.อรณีุ กำสยำนนท์ อำจำรยว์สนัต์ ปวนปัน

วงศแ์ละ อำจำรยช์นิดำภำ ชลอวงษ์,ม.ป.ป.) 

2.ทฤษฎีภาพลกัษณ์ทางการเมือง การสรา้งภาพลกัษณ์ทางการเมอืง (political image) บุคคลสาธารณะมกัเป็นที่

รูจ้กักนัโดยภาพมากกว่าตวัตนทีแ่ทจ้รงิของบุคคลนัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่นกัการเมอืง ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์

ทางการเมอืง อนัเป็นภาพทีน่กัการเมอืงหรอืผูส้มคัรคาดคดิว่าจะเป็นทีพ่ึง่ประสงคแ์ลว้ฉายภาพส่งไปยงัประชาชนผูเ้ลอืกตัง้ 

ซึง่การสรา้งภาพต้องเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมโดยม ีความสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบั Theme ของการรณรงค ์Tone ในการรณรงค์

ตลอดจน กลุ่มเป้าหมายในการรณรงคโ์ดยต้องค านึงถงึสภาพแวดลอ้มทางยุทธศาสตรข์องการเลอืกตัง้ในแต่ ละครัง้ หรอื



ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ทางการเมอืง ส าหรบัแนวคดิในการศกึษาการสรา้งภาพลกัษณ์ (Image)                                                     

(สะถิระ เผือกประพนัธ,์2554) 

3.แนวคิดกำรประชำสมัพนัธท์ำงกำรเมือง คอื การตดิต่อเผยแพรข่่าวสารกจิกรรมความรูเ้กีย่วกบัหน่วยงานให้
ประชาชนทราบ การประชาสมัพนัธท์างการเมอืงเป็นการเผยแพร่ขอ้มลูของพรรคการเมอืงทัง้ในดา้นของการแนะน า

บุคลากร ของรฐั แนวคดิอุดมการณ์ นโยบายวสิยัทศัน์กจิกรรมต่างๆทีพ่รรคได้ด าเนินการซึง่เป็นการกระท าต่อเน่ือง

ตลอดเวลาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหเ้กดิกบัท่านและบุคลากรของพรรค การปฏิบตัติามแผนการประชาสมัพนัธท์างการ

เมอืงมหีลายวธิเีช่นการใชส้ื่อมวลชนสมัพนัธช์ุมชนสมัพนัธ์ การเผยแพร่โดยตรง และการใหค้ าปรกึษา                                            

(นันทนำ นันทวโรภำส,2558) 

4.ทฤษฎีกำรส่ือสำรทำงกำรเมืองทฤษฎีการส่ือสารของ เดวดิ เค. เบอร์โล 

 ทฤษฎีการส่ือสารของ เดวดิ เค. เบอร์โล (David K. Berlo, 1960) เป็นทฤษฎีพืน้ฐานท่ีจะท าความเข้าใจกบั

กระบวนการส่ือสารได้อย่างชดัเจนโดยเบอร์โลอธิบายองค์ประกอบของกระบวนการส่ือสารไว้ 6 ประการคือ 

 1. แหลง่สาร (Source) 2. ผู้เข้ารหสัสาร (Encoder) 3. เนือ้หาขา่วสาร (Message) 4. ช่องทางการส่ือสาร 

(Channel) 5. ผู้ถอดรหัสสาร (Decoder) 6. ผู้ รับสาร (Receiver) การส่ือสารเป็นกระบวนการเร่ิมต้นจากผู้ส่งสาร ซึ่งอาจเป็น

บคุคลคนหนึ่ง หรือกลุม่คนท่ีมีจดุมุง่หมายในการส่ือสาร การสง่เนือ้หาขา่วสารซึ่งอาจเป็นค าพดู การเขียน สญัลกัษณ์ โดยการ

เข้ารหสัสารผ่านช่องทางการส่ือสารตา่งๆ ไปสู่ผู้ รับสาร ซึ่งผู้ รับสารจะท าการถอดรหสัเพ่ือรับสารนัน้ ซึ่งกระบวนการส่ือสารนี ้

อาจเรียกทัว่ไปวา่ SMCR Model ตามแบบจ าลองดงันี ้ (ปรียำนุช ทรงประกอบ,2561 ) 
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5.แนวคิดเก่ียวกบัภำวะผูน้ ำ ผูน้ าหมายถงึ บุคคลทีจ่ะมาประสานช่วยเหลอืใหค้นทัง้หลายรวมกนั โดยทีว่่าจะเป็นการ
อยู่รวมกนักต็าม หรอืท างานร่วมกนักต็าม ใหพ้ากนัไปดว้ยด ีสู่จุดหมายทีด่งีาม หรอืไปโดยสวสัดภิาพ ผ่านพน้ภยัอนัตราย

อย่างเรยีบรอ้ยและเป็นสขุ สว่นภาวะผูน้ า คอื คุณสมบตั ิเช่น สตปัิญญา ความดงีาม ความรูค้วามสามารถของบุคคลทีช่กั

น าใหค้นทัง้หลายมาประสานกนั และ พากนัไปสู่จุดหมายทีด่งีาม 

วิธีกำรวิจยั 

การศกึษาน้ีใชว้ธิกีารทบทวนวรรณกรรมและวเิคราะหเ์อกสารเพื่อศกึษาถงึการศกึษาบทบาทของสตรกีบัการ

สื่อสารทางการเมอืงของนางกญัจนา ศลิปอาชา ในฐานะหวัหน้าพรรคชาตไิทยพฒันา ศกึษาในช่วงเวลาพ.ศ.2561-2564 

โดยศกึษาถงึการสื่อสารทางการเมอืงโดยการวเิคราะห ์ลกัษณะการสื่อสารทางการเมอืง,บทบาทการสื่อสารทางการเมอืง,

รปูแบบการสื่อสารทางการเมอืง,วธิกีารสื่อสารทางการเมอืง โดยใชท้ฤษฎสีตรนิียม (Liberal Feminism),ทฤษฎภีาพลกัษณ์

ทางการเมอืง,แนวคดิการประชาสมัพนัธ,์ทฤษฎกีารสื่อสารทางการเมอืงของ ไบรอนั  แมคแนร ์(Brian Mcnair ),แนวคดิ

เกีย่วกบัภาวะผูน้ ามาเป็นกรอบแนวทางการวเิคราะหผ์่านทฤษฎ ีผูท้ าวจิยัไดม้กีารศกึษาการสื่อสารทางการเมอืงของ                 

นางกญัจนา ศลิปอาชา ทีส่่งผลกระทบกบัการเมอืงไทย โดยไดแ้บ่งผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัการเมอืงไทยออกเป็น ดา้น

การเมอืงและดา้นสงัคม การศกึษาในครัง้น้ีศกึษาโดยใชข้อ้มลูบทความวชิาการหนงัสอืและงานวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วทีเ่กีย่วขอ้ง

กบันางกญัจนา ศลิปะอาชา และพรรคชาตไิทยพฒันา รวมถงึขอ้มลูจากทางอนิเทอรเ์น็ต เวบ็ไซต์ต่างๆจากขอ้มลูทุตยิภูม ิ

(Secondary Data) การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัไดศ้กึษาถงึกลุ่มตวัอย่างคอื สมาชกิพรรคชาตไิทยพฒันา,ส.ส.

พรรคชาตไิทยพฒันา,และขอ้มลูของพรรคชาตไิทยพฒันาโดยไดศ้กึษาถงึภาพรวมของสมาชกิภายในพรรคและการสื่อสาร

ทางการเมอืงทีพ่รรคการเมอืงไดน้ าเสนอผ่านสื่อต่างๆ โดยผูน้ าเสนอไดแ้ก่หวัหน้าพรรคคอืนางกญัจนา ศลิปะอาชา 

นกัการเมอืง และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคชาตไิทยพฒันา การเกบ็รวบรวมข้อมูลการศกึษาน้ีเป็นการรวบรวม

ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ในระหว่างเดอืน มนีาคม 2564 ถงึ เดอืนพฤษภาคม 2564 โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เกีย่วกบันางกญัจนา ศลิปอาชาและสมาชกิภายในพรรค และท าการศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งจากหนงัสอืบทความ

วจิยับทความทางวชิาการอนิเทอรเ์น็ตเอกสารขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ต่างๆมากมาย โดยใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มลูประมาณ 3  

เดอืน การวิเคราะห์ข้อมูล  ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูเอกสารดว้ยวธิกีารเชงิคุณภาพและตคีวามเชงิพรรณนาขอ้มลูโดยใช้

การวจิยัเอกสารโดยมกีารคน้หาขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ต่างๆบทความทางวชิาการดุษฎนิีพนธว์ทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัต่างๆและ

น ามาวเิคราะหข์อ้มลูโดยการใชก้รอบทฤษฎแีละแนวคดิวเิคราะหท์างวชิาการมาวเิคราะหแ์ละศกึษาและรายงานผล

การศกึษาดว้ยการพรรณนาและบรรยายขอ้มลูวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูมทิีม่ที ัง้หมดแลว้น ามาสรุปผลเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะ

แนวทางต่อไป                             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรวิจยั 

ผูว้จิยัพบว่า ลกัษณะการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคชาตไิทยพฒันา มนีางกญัจนา ศลิปอาชาเป็นผูว้าง

ยุทธศาสตรก์ารหาเสยีงเลอืกตัง้และการสื่อสารทางการเมอืงและลกัษณะของการหาเสยีงคอืนางกญัจนา ศลิปอาชาจะท าการ 

ลงพืน้ทีใ่นแต่ละจงัหวดัหาเสยีงดว้ยตนเองและสมาชกิพรรค โดยจะมกีารใชแ้นวทาง การประชาสมัพนัธท์างการเมอืง โดย

จะมกีารเผยแพร่ข่าวสารกจิกรรมความรูเ้กีย่วกบัหน่วยงานใหป้ระชาชนทราบ ขอ้มลูของพรรคการเมอืงทัง้ในดา้นการ

แนะน าบุคลากรของรฐัแนวคดิอุดมการณ์นโยบายวสิยัทศัน์กจิกรรมต่างๆทีพ่กัได้ด าเนินการซึง่เป็นการกระท าต่อเน่ือง

ตลอดเวลาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหเ้กดิกบัทางพรรคชาตไิทยพฒันาและบุคลากรของพรรคโดยนาง กญัจนา ศลิปะอาชา 

จะเป็นผูล้งเลอืกตัง้หาเสยีงดว้ยตนเอง บทบาททางการสื่อสารทางการเมอืงของนางกญัจนา ศลิปอาชานัน้ จะเน้นลกัษณะ 

การสรา้งภาพลกัษณ์ ของสตรทีีม่คีวามแขง็แกร่งเก่งฉลาดมคีวามสามารถและมคีวามเป็นผูน้ าซึง่ลกัษณะดงักล่าวนัน้ เป็น

บุคลกิภายนอกส่วนหน่ึง ทีท่ าใหพ้รรค ชาตไิทยพฒันามคีวามน่าเชื่อถอืและ ท าให ้ประชาชนหลายคนมองว่าสตรสีามารถ

เป็นผูน้ าของพรรคการเมอืงไดแ้ละสามารถสื่อสารทางการเมอืงไดอ้ย่างดปีระกอบกบันางกญัจนา ศลิปอาชานัน้มี

ประสบการณ์ในการท างานด้านการเมอืงหลากหลายด้านโดยเคยมตี าแหน่งเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหลายสมยัรวมถงึ

ยงัเคยเป็นกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัต่างๆและเคยไดร้บัต าแหน่งเป็นรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศกึษารวมถงึเคยเป็นที่

ปรกึษารฐัมนตร ีว่าการกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว้่าบทบาทของนางกาญจนา

ศลิปอาชานัน้แสดงออกถงึความเป็นผูน้ าและสามารถน าพรรคการเมอืงใหด้มูคีวามน่าเชื่อถอืได ้แบบของการสื่อสารทาง

การเมอืงของนางกญัจนา ศลิปอาชาคอื การสื่อสารทางการเมอืงผ่านทาง ผ่านทาง สื่อมวลชนและสื่อมวลชนก็

ประชาสมัพนัธผ์่านประชาชนองคก์รทางการเมอืงรฐับาลพรรคการเมอืงองคก์รสาธารณะ รวมถงึการตดิป้ายหาเสยีงโฆษณา

ต่างๆ ส าหรบันางกญัจนานัน้ในการเลอืกตัง้ครัง้ทีผ่่านมานางกาญจนาไม่ได้มชีื่ออยู่ในการเป็นผูส้มคัรส.สแบบแบ่งเขตหรอื

กรอบแนวคิดกำรวิจยั 

 ลกัษณะและบทบาทการส่ือสารรปูแบบ 

วิธีการส่ือสารทางการเมืองของสตรี คือนาง

กญัจนา ศิลปะอาชาในฐานะหวัหน้า

พรรคชาติไทยพฒันา 

ผลกระทบจากการใช้การ

ส่ือสารทางการเมืองในการ

บริหารพรรคชาติไทยพฒันา

ของนางกญัจนา ศิลปอาชา   

 
1ลกัษณะการส่ือสารทาง

การเมือง 

2.บทบาทการส่ือสารทาง

การเมือง 

3.รปูแบบการส่ือสารทาง

การเมือง 

4.วิธีการส่ือสารทางการ

เมือง 

1.ด้านการเมือง 

2.ด้านสงัคม 



ส.ส.แบบบญัชรีายชื่อด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าพรรคเพยีงอย่างเดยีว แต่ในการเลอืกตัง้ครัง้ทีผ่่านมานัน้การกาญจนา ศลิป

อาชาได้น าพาพรรคชาตไิทยพฒันาโดยมทีีน่ัง่สสเป็นล าดบัที ่6 จาก พรรคการเมอืงทัง้หมด โดยม ีส.ส.จ านวน 10 คนใน

สภา มจี านวนสสเท่ากบัพรรคเสรรีวมไทยซึง่มสีส 10 คนเช่นเดยีวกนั จงึอาจกล่าวไดว้่าภาพลกัษณ์ของนางกญัจนา ศิลป

อาชานัน้ ถงึแมจ้ะมพีรรคการเมอืงเกดิขึน้มากมายหลายพรรค  และพรรคชาตไิทยพฒันาจากเตม็พระเก่าแก่ตัง้แต่สมยัที่

นายบรรหารศลิปอาชาเป็นนายกรฐัมนตร ีแต่ภาพลกัษณ์ของพรรคชาตไิทยพฒันาและภาพลกัษณ์ของผูน้ าพรรคชาตไิทย

พฒันากท็ าให ้พรรคชาตไิทยพฒันามจี านวนส.ส.เขา้สภาไดใ้นจ านวน ทีม่ากพอสมควร แสดงถงึความเป็นผูน้ าและ

ภาพลกัษณ์ของนางกาญจนาศลิปอาชาทีน่่าเชื่อถอืและไดร้บัความนิยมจากประชาชน ส าหรบัวธิกีารสื่อสารทางการเมอืง

ของนางกญัจนา  ศลิปอาชานัน้ใชว้ธิกีารสื่อสารทางโดยอ้างองิจาก ทฤษฎกีารสื่อสารทางการเมอืง ของ David K. berlo 

โดยในทฤษฎีน้ีจะอธบิายถงึกระบวนการสื่อสารไดอ้ย่างชดัเจน กระบวนการจะเริม่ต้นจากผูส้่งสารซึง่อาจเป็นบุคคลหน่ึงใน

ทีน้ี่คอืนางกญัจนา ศลิปอาชา  หลงัจากนัน้จะถูกส่งต่อเป็นผูเ้ขา้รหสัสาร และน าเน้ือหาข่าวสารเกีย่วกบัการเมอืงผ่านช่อง

ทางการสื่อสารทางทวี ีวทิยุ อนิเทอรเ์น็ต หนงัสอืพมิพ ์นิตยสารต่างๆและ Social Media โดย จะมผีูถ้อดรหสัสารและผูร้บั

สารการสื่อสารเป็นกระบวนการเริม่ต้นจากผูส้่งสารซึง่อาจเป็นบุคคลหน่ึงหรอืกลุ่มคนทีม่จีุดหมายในการสื่อสารการส่ง

เน้ือหาข่าวสารจงึเป็นค าพดูการเขยีนสญัลกัษณ์โดยการเขา้รหสัผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆไปสู่ผูร้บัสารซึง่ผูร้บัสารจะท า

การถอดรหสัเพื่อรกัษานัน้กระบวนการสื่อสารนี้จะเรยีกว่า SMCR Model โดยนางกาญจนา ศลิปอาชา ไดส้ื่อสารทางการ

เมอืงทางการหาเสยีงการสรา้งภาพลกัษณ์การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละแนวคดิในการประชาสมัพนัธท์างการเมอืงต่างๆส่ง

ใหก้บัผูเ้ขา้รหสัสารและส่งเขา้ช่องทางการสื่อสารจนถงึผูถ้อดรหสัสาร สมาชกิพรรคการเมอืงต่างๆและสง่ใหก้บัผูร้บัสารคอื

ประชาชนในการเลอืกตัง้ครัง้ทีผ่่านมา จงึอาจสรุปไดว้่าผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทางด้ำนกำรเมือง คอื ลกัษณะการสื่อสารทาง

การเมอืงบทบาทการสื่อสารทางการเมอืงรปูแบบการสื่อสารทางการเมอืงวธิกีารสื่อสารทางการเมอืงของนางกาญจนา ศลิป

อาชาในฐานะหวัหน้าพรรคการเมอืงพรรคชาตไิทยพฒันาโดยอยู่ในฐานะของสตรทีีบ่รหิารพรรคการเมอืงนัน้ถอืว่าสามารถ 

สื่อสารทางการเมอืงไดด้ใีนระดบัหน่ึง   จงึท าใหม้จี านวนส.ส.เขา้ในสภามากพอสมควร10 ทีน่ัง่ ซึง่ถอืว่ามากพอสมควร

หลงัจากการเปลีย่นหวัหน้าพรรค มาเป็นสตรบีรหิารพรรค นางกาญจนา ศลิปะอาชา แสดงใหเ้หน็ว่าสตรสีามารถมภีาวะ

ผูน้ าในการบรหิารภาครฐัใหม้จี านวน ส.ส.เพื่อเขา้ร่วมกบัฝ่ายรฐับาลได ้ในด้ำนสงัคม ประชาชนจ านวนมากยอมรบั ใน

บทบาทของสตรใีนฐานะหวัหน้าพรรคการเมอืงชาตไิทยพฒันาคอืนางกญัจนา ศลิปอาชาเน่ืองจากภาพลกัษณ์ทีม่ภีาวะผูน้ า

ดมีปีระวตัทิางการเมอืงทีด่มีปีระสบการณ์ทางการเมอืงและมคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิาร ไดอ้ย่างด ีจงึถอืไดว้่าการ

บรหิารพรรคการเมอืงในฐานะ หวัหน้าพรรคการเมอืงโดยใชก้ารสื่อสารทางการเมอืงของนางกาญจนา ศลิปอาชาถอืว่า

ประสบความส าเรจ็ในระดบัหน่ึงและท าใหพ้รรคเกดิประสทิธภิาพได ้พรรคชาตไิทยพฒันาไดเ้ขา้ร่วมกบัฝ่ายรฐับาลและ

บรหิารประเทศอยู่ในขณะน้ี 

สรปุและอภิปรำยผลกำรวิจยั 

พรรคชาตไิทยพฒันาเป็นพรรคการเมอืงทีร่องรบัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจากพรรคชาติไทย ปัจจุบนั

พรรคชาตไิทยพฒันา มนีางกญัจนา ศลิปะอาชา อดตีนกัการเมอืงและอดตีรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิารเป็น

หวัหน้าพรรค โดยในการเลอืกตัง้ครัง้ล่าสุด พ.ศ.2562 พรรคชาตไิทยพฒันา มจี านวนส.ส.แบบแบ่งเขต 6 ทีน่ัง่ ส.ส.แบบ



บญัชรีายชื่อ 4 ทีน่ัง่รวมเป็น 10 ทีน่ัง่ เป็นพรรคการเมอืงทีม่จี านวนส.ส.ในสภาทัง้แบบบญัชรีายชื่อและแบบแบ่งเขตเป็น 

อนัดบัที ่6 จากจ านวนพรรคการเมอืงทัง้หมด สรุปได้ว่าผูว้จิยัตอ้งการศกึษาลกัษณะ บทบาท รปูแบบ วธิกีารสื่อสาร

ทางการเมอืงของสตร ีคอื นางกญัจนา ศลิปะอาชาในฐานะหวัหน้าพรรคชาตไิทยพฒันาและพบว่านางกญัจนา ศลิปะอาชา 

มภีาวะผูน้ าสงูในการเป็นหวัหน้าพรรการเมอืงทีเ่ป็นสตรอีกีทัง้ยงัมคุีณสมบตัทิีด่ที ัง้ดา้นการศกึษา ประสบการณ์การท างาน

ต่างๆท าใหส้ามารถน าพาพรรคชาตไิทยพฒันาใหม้สี.ส.เขา้ในสภาเป็นพรรครว่มรฐับาลเป็นอนัดบั 6 ของพรรคการเมอืงได้ 

และผูว้จิยัพบว่าผลกระทบจากการใช้การสื่อสารทางการเมอืงในการบรหิารพรรคชาตไิทยพฒันาของนางกญัจนา ศลิปอาชา  

ทางด้ำนกำรเมือง คอื ลกัษณะการสื่อสารทางการเมอืงบทบาทการสื่อสารทางการเมอืงรปูแบบการสื่อสารทางการเมอืง

วธิกีารสื่อสารทางการเมอืงของนางกาญจนา ศลิปอาชาในฐานะหวัหน้าพรรคการเมอืงพรรคชาตไิทยพฒันาโดยอยู่ในฐานะ

ของสตรทีีบ่รหิารพรรคการเมอืงนัน้ถอืว่าสามารถ สื่อสารทางการเมอืงไดด้ใีนระดบัหน่ึง   จงึท าใหม้จี านวนส.ส.เขา้ในสภา

มากพอสมควร10 ทีน่ัง่ ซึง่ถอืว่ามากพอสมควรหลงัจากการเปลีย่นหวัหน้าพรรค มาเป็นสตรบีรหิารพรรค นางกาญจนา 

ศลิปะอาชา แสดงใหเ้หน็ว่าสตรสีามารถมภีาวะผูน้ าในการบรหิารภาครฐัใหม้จี านวน ส.ส.เพื่อเขา้ร่วมกบัฝ่ายรฐับาลได ้ใน

ด้ำนสงัคม ประชาชนจ านวนมากยอมรบั ในบทบาทของสตรใีนฐานะหวัหน้าพรรคการเมอืงชาตไิทยพฒันาคอืนางกญัจนา 

ศลิปอาชาเน่ืองจากภาพลกัษณ์ทีม่ภีาวะผูน้ าดมีปีระวตัทิางการเมอืงทีด่มีปีระสบการณ์ทางการเมอืงและมคีวามรู้

ความสามารถในการบรหิาร ไดอ้ย่างด ีจงึถอืไดว้่าการบรหิารพรรคการเมอืงในฐานะ หวัหน้าพรรคการเมอืงโดยใชก้าร

สื่อสารทางการเมอืงของนางกาญจนา ศลิปอาชาถอืว่าประสบความส าเรจ็ในระดบัหน่ึงและท าใหพ้รรคเกดิประสทิธภิาพได ้

พรรคชาตไิทยพฒันาไดเ้ขา้ร่วมกบัฝ่ายรฐับาลและบรหิารประเทศอยู่ในขณะน้ี 

                                         ข้อเสนอแนะ 

เชิงกำรบริหำร 

พรรคชาตไิทยพฒันาควรจะประชาสมัพนัธท์างการเมอืงใหม้ากกวา่นี้และลงพืน้ทีห่าเสยีงเพิม่เตมิใน

เขตอื่นเพิม่ตมินอกในเขตเดมิเพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละกระบวนการจดจ าเพื่อใหม้โีอกาสไดท้ีน่ัง่ต าแหน่ง ส.ส.ใน

สภาทีเ่พิม่ขึน้ได ้
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