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บทคัดยอ 

แตดั้งเดิมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองโดยตรง แตเมื่อประชาชนจํานวน
มากมาอยูรวมกันจนกลายเปนสังคมมวลชน กอใหเกิดขอจํากัดหลายประการ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยตรงในอดีตจึงตองถูกปรับเปลี่ยนพัฒนามาสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แบบตัวแทนเฉกเชนทุกวันนี้ การตลาดเพื่อการเมืองกลายมาเปนเครื่องมือสําคัญในการเปนตัวกลางทํา
หนาที่สื่อสารระหวางองคกรทางการเมืองกับประชาชน เพื่อใหขอมูล ขาวสาร สรางความรู ความเขาใจ 
และการมีสวนรวมทางการเมือง เกิดเปนการตลาดเพื่อการเมือง กลาวคือ การนําสวนประสมทางการ 
ตลาด 4Ps มาประยุกตใชในทางการสื่อสารทางการเมือง สําหรับกรณีศึกษาการณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
ในประเทศไทย ที่ถือเปนตัวอยางที่เห็นการเริ่มประยุกตใชการตลาดเพื่อการเมืองไดอยางชัดเจน ก็คือ 
พล.ต.จําลอง  ศรีเมือง กับการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. 2538 จากนั้น พรรคไทยรัก
ไทยไดมีการนําการตลาดเพื่อการเมืองมาใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งทั่วไป เมื่อป พ.ศ. 2544 และ 
2548 กลาวคือ มีการเนนความสนใจไปที่กลวิธีทางการตลาด (Tactical dimensions of marketing) สง 
ผลใหพรรคไทยรักไทยไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งอยางทวมทนในการเลือกตั้งทั้งสองครั้งดังกลาว 
กลาวโดยสรุป การตลาดเพื่อการเมืองนับไดวาเปนเครื่องมือการสื่อสารทางการเมืองที่ดีและมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไดขอมูลขาวสารสําหรับการตัดสินใจ ออกมาใชสิทธิเลือก 
ต้ัง และเกิดการมีสวนรวมในทางการเมือง ในสังคมมวลชน หากแตวาการใชการตลาดเพื่อการเมืองก็ยัง 
คงมีขอจํากัดบางประการ จึงยังตองมีการใชอยางระมัดระวัง และปรับปรุงแกไข เพื่อใหการตลาดเพื่อ
การเมืองเปนเครื่องมือการสื่อสารทางการเมืองที่ดี และมีประสิทธิภาพสําหรับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในสังคมมวลชน อยางเชนนี้ตอไปในอนาคต 
 
ABSTRACT 

Due to the growing number of the Thai population living together, Thailand has turned 
into a mass society. Several limitations of the mass society result in the transformation of 
Democracy, from Direct to Agent Democracy. Political marketing becomes an important 
medium between political organizations and the Thai citizens by providing them with 
information, knowledge, and understanding, as well as promoting their political involvement. 
As a result, 4Ps have been applied in political communication. This paper presents a case 
study on the election campaigns in Thailand that applied the political marketing. General 
Chamlong Srimuang started using political marketing in his election campaign in 1995, and 
the Thai Rak Thai Party used it in 2001 and 2005.   The case study concludes that political 
marketing is a good political communication tool and it plays a significant role in promoting 
political involvement in mass society. However, with its limitations, it should be carefully 
used and improved to make it a decent and efficient communication tool for democracy in 
mass society.  



 

 

ความเปนมาของประชาธปิไตย 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น เริ่มตนตั้งแต

ยุคนครรัฐในสมัยกรีกโบราณมีลักษณะคลายการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยโดยตรง เนื่องจากนครรัฐดังกลาวมี
ประชาชนเพียงประมาณ 10,000 คนเทานั้น ประชาชนทุกคน
จึงมีสิทธิในการออกเสียงหรือตัดสินใจในการปกครองได
โดยตรง หากแตผูหญิงและทาสไมมีสิทธิในการออกเสียง
ดังกลาว ผูชายเทานั้นที่มีสิทธิในการออกเสียง หรือตัดสินใจ
ในการปกครอง ตอมารูปแบบการปกครองในระบอบประชา-
ธิปไตยในสมัยกรีกโบราณดังกลาว ไดพัฒนามาเปนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบตัวแทนอยางเฉก
เชนทุกวันนี้ ประชาธิปไตยในยุคนั้นมีลักษณะคลายการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง เนื่องจากในสมัยนั้น 
กรีกมีประชาชนเพียงประมาณ 10,000 คนเทานั้น แตผูหญิง
และทาสในยุคนั้นจะเปนผูที่ไมมีสิทธิในการออกเสียงเพื่อ
รวมในการปกครอง ผูที่มีสวนรวมในการปกครอง สามารถ
ใชสิทธิการออกเสียง ในนครรัฐกรีกนั้น ผูชายจะเปนผูที่ได 
รับสิทธิพิเศษในการออกเสียงหรือตัดสินใจเทานั้น และรูป 
แบบการปกครองของกรีกในสมัยโบราณนั้นมีอิทธิพลตอ
การพัฒนามาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยาง 
เชนทุกวันนี้ (Britannica, 2001) 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น เกิดขึ้นใน 
คริสตศตวรรษที่ 18 ประชาชนโดยเฉพาะปญญาชนไดเริ่ม
รูจักการใชเหตุผล จนมีการเรียกวาเปน “สมัยเหตุและผล” 
(The Age of reason) เกิดกระบวนการเรียกรองที่จะมุงสราง 
สรรคความสุขใหกับมนุษยชาติ และเปนสาเหตุที่ทําให
ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเสื่อมความ
นิยมลง มองเตสกิเออร นักปราชญชาวฝรั่งเศส กลาววา 
ควรมีสถาบันอื่นๆ เขามาจํากัดการใชอํานาจของพระมหา- 
กษัตริยบาง และฌอง ฌาคส รุสโส ก็ไดเสนอแนวความคิด
เกี่ยวกับการเมืองที่เขาตองการขึ้นมา ซึ่งเปนรากฐานของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปจจุบัน หลักการ
ขั้นมูลฐานของประชาธิปไตย ก็คือ การยอมรับนับถือความ 
สําคัญ และศักดิ์ศรีของปจเจกบุคคล (individual) อันไดแก 
ความเสมอภาค เสรีภาพ และความเปนพี่เปนนองกัน ผลของ 
วิวัฒนาการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะ
นําไปสูการปกครองทองถิ่นแบบการปกครองตนเอง (Local 
self government) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะ 
ทําใหเช่ือมั่นไดวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน (Popular 

sovereignty) ยินยอมใหประชาชนไดมีโอกาสใชสิทธิ และ
เสรีภาพพ้ืนฐานของความเปนมนุษย อันไดแก สิทธิเสรีภาพ 
ในการพูด การเขียน การเลือกนับถือศาสนา การเลือกอาชีพ 
และการเลือกถิ่นที่อยูอาศัย (อานนท  อาภาภิรม, 2545)    

 
ความหมายของประชาธิปไตย 

ฌอง ฌาคสรุสโซ (Jacques Rousseau) ไดเสนอแนว 
ความคิดซึ่งเปนรากฐานของการ ปกครองในระบอบประชา-
ธิปไตยในปจจุบันไววา หลักการขั้นมูลฐานของประชา-    
ธิปไตย คือ การยอมรับนับถือความสําคัญ และศักดิ์ศรีของ
ปจเจกบุคคล อันไดแก ความเสมอภาค เสรีภาพ และความ
เปนพี่เปนนองกัน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะ
ทําใหเช่ือมั่นไดวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน (Popular 
sovereignty) ใหประชาชนไดมีโอกาสใชสิทธิ เสรีภาพ
พ้ืนฐานของความเปนมนุษย อันไดแก สิทธิเสรีภาพในการ
พูด การเขียน การเลือกนับถือศาสนา การเลือก อาชีพ และ
การเลือกถิ่นที่อยูอาศัย (อานนท  อาภาภิรม, 2545)  

อับบราคัมน ลินคอนน (Abraham Lincoln) ไดกลาววา 
ประชาธิปไตยนั้น หมายถึง การปกครองที่อํานาจอธิปไตย
เปนของประชาชน เปนการปกครองโดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน ซึ่ง ดร.ทินพันธ  นาคะตะ ไดกลาวขยายความเกี่ยว 
กับความหมายของประชาธิปไตยตามแนวคิดของลินคอนน 
ไวในหนังสือเรื่อง “รัฐศาสตร: ทฤษฎี แนวความคิด ปญหา
สําคัญ และแนวทางการศึกษาวิเคราะหทางการเมือง” ไววา  
การปกครองแบบนี้อํานาจหนาที่อันชอบธรรมในการปก 
ครองของประเทศ จะตองมาจากประชาชน หรือไดรับความ
ยินยอมของประชาชน ทั้งนี้ วิธีการตางๆ ที่จะทําใหบรรลุ
หลักการดังกลาว ดวยการกําหนดใหประชาชนเปนผูใช
อํานาจนั้นโดยตรงหรือโดยออม เชน ผานการเลือกตั้งผูแทน
แลวใหผูแทนนั้นใชอํานาจ ก็ได แตประชาธิปไตยจะมีความ
มุงหมายในการปกครองเพื่อประโยชนของประชาชน
สวนรวม ไมใชเพื่ออํานาจของกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 
กลาวโดยยอคือ การปกครองแบบประชาธิปไตยมีหลักการ 
วิธีการ และความมุงหมายที่ผูกพันอยูกับประชาชนเสมอ 
(ทินพันธ  นาคะตะ, 2546)  

สารานุกรมของบริเทนนิกา ฉบับป 2001 (Britannica, 
2001) กลาววา “ประชาธิปไตย” หมายถึง การปกครองโดย
ประชาชน มาจากภาษากรีก ประกอบดวยคําวา Demos + 
Kratos คําวา Demos หมายถึง ประชาชน (People) และคําวา 



 

 

Kratos นั้นหมายถึง การปกครอง (Rule) ประชาธิปไตยใน
ปจจุบันนี้มีความหมายถึงพื้นฐาน 3 ประการดวยกัน คือ  

1)  รูปแบบของรัฐบาล ซึ่งอํานาจในการตัดสินใจ การ
กระทําทางการเมืองขึ้นตรงกับประชาชนพลเมือง ประชาชน
พลเมืองเปนผูกระทําการปกครองทางการเมืองโดยตรง    
เปนประชาธิปไตยโดยตรง 

2)  รูปแบบของรัฐบาล ซึ่งอํานาจในการตัดสินใจ การ
กระทําการทางการเมืองเปนของประชาชน และประชาชน
เปนผูเลือกตัวแทน และมอบอํานาจหนาที่ทั้งหมดใหกับ
ตัวแทนทําหนาที่รับผิดชอบแทนตนเองในการปกครอง 
และกระทําการทางการเมืองแทนพวกเขา เปนประชาธิปไตย
แบบมีตัวแทน  

3)  รูปแบบของรัฐบาล ซึ่งอํานาจในการปกครอง และ
กระทําการทางการเมืองนั้น ประชาชนจะมอบอํานาจใหตัว 
แทนเปนผูมีอํานาจสวนใหญในการกํากับดูแลปกครองภาย 
ใตกรอบที่กําหนด โดยดําเนินการปกครองอยูในรูปแบบ
ของสถาบันที่ถูกออกแบบ และรับรองโดยประชาชนทั้ง 
หมด แตประชาชนแตละคนยังคงมีสิทธิเสรีภาพบางสวน
อยูโดยตรงที่จะพูด จะนับถือศาสนา ตามหลักของเสรี
ประชาธิปไตย  

“ประชาธิปไตย” ในปจจุบัน จึงหมายถึง ระบอบการ
ปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งอํานาจสูงสุดเปนของประชาชน แต
ประชาชนมีจํานวนมาก เปนสังคมมวลชน (Mass Society) จึง
ไมสามารถใชอํานาจดังกลาวโดยตรงได จึงไดเลือกตัวแทน
และมอบอํานาจหนาที่ทั้งหมดใหกับตัวแทนทําหนาที่รับ   
ผิดชอบแทนตนเองในการปกครอง และกระทําการทางการ
เมืองเปนระบอบการปกครองที่ประชามีสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐาน
ของความเปนมนุษย อันไดแก สิทธิเสรีภาพในการพูด การ
เขียน การเลือกนับถือศาสนา การเลือกอาชีพ และการเลือก
ถ่ินที่อยู 

รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใน
ปจจุบัน ไดพัฒนาไปในลักษณะซึ่งอํานาจในการตัดสินใจ 
การกระทําการทางการเมืองยังคงเปนของประชาชน แต
ประชาชนเปนผูเลือกตัวแทน และมอบอํานาจหนาที่ทั้ง 
หมดใหกับตัวแทนทําหนาที่รับผิดชอบแทนตนเองในการ
ปกครอง และกระทําการทางการเมืองแทนพวกเขา จึงเปน
ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน (Britannica, 2001) 

 
 

ความเปนมาของการตลาดเพื่อการเมือง 
ในการเลือกตัวแทนดังกลาว การตลาดเพื่อการเมือง 

(Political Marketing) นับวามีบทบาทสําคัญในการทําให
ประชาชนมีขอมูลขาวสารสําหรับการตัดสินใจ ออกมาใช
สิทธิเลือกตั้ง และเกิดการมีสวนรวมในทางการเมือง ในการ
รณรงคเพื่อหาเสียงเลือกตั้งแตเดิมนั้น พรรคการเมืองและ
ผูสมัครรับเลือกตั้งจะใชวิธีเดินไปพบปะประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง พูดในที่สาธารณะ และใชสื่อเอกสารสิ่งพิมพตางๆ 
เชน ปายโฆษณาประกาศ แผนพับ แผนพิมพ ตอมาเมื่อมี
สื่อมวลชน (Mass Media) อยางเชน หนังสือพิมพ วิทยุและ
โทรทัศนเกิดขึ้น สื่อมวลชนตางๆ เหลานี้ไดกลายมาเปน
เครื่องมือการโฆษณาทางการเมือง (Political Advertising) มี
บทบาทในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งมากขึ้นทุกที ในฐานะ
ที่เปนตัวกลาง เปนผูนํานโยบาย แนวความคิด ขาวสาร ความ 
รู ใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดทราบ เปนขอมูลที่ชวยใน
การตัดสินใจ นอกเหนือจากการโฆษณาทางการเมืองแลว ใน
ยุคสังคมมวลชน ยุคของการตลาดและผูบริโภค ความสนใจ
ในเรื่องการตลาดจึงถูกนํามาประยุกตใชเพื่อการเมืองจึงไดมี
มากขึ้น เกิดเปนการตลาดเพื่อการเมือง เนื่องจากผลกระทบ
ของการตลาดที่มีตอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
และชัยชนะของนักการเมืองที่ประยุกตใชการตลาดในทาง
การเมือง หรือการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ทําใหเห็นไดวา 
การใชการตลาดจะสามารถทําใหไดอํานาจในการปกครอง
ประเทศ มีแนวโนมในการเนนความสนใจไปที่กลวิธีทาง 
การตลาด (Tactical dimensions of marketing) 

 
ความหมายของการตลาดเพื่อการเมือง 

คําวา “การตลาดทางดานการเมือง” นั้น บางครั้งก็มีผู
เขาใจผิดวาเปนคําที่มีความหมายเหมือนกันกับคําวา “การ
โฆษณาทางการเมือง” และคําวา “ขาวสาร” บางครั้งก็สับ 
สนกับคําวา “การสื่อสาร” ความจริงแลว คําดังกลาวมีความ 
หมายแตกตางกันในเนื้อหาสาระ ในทางการคา คําวา “การ 
ตลาด” หมายความถึง การสนับสนุนสงเสริมสินคา เพื่อ
เพิ่มปริมาณการขาย คําวา “ขาวสาร” หมายความถึง การสื่อ 
สารทางเดียว (One-way process of communication) เครื่อง 
มือสําคัญอยางหนึ่ง คือ การทําใหสาธารณชนรับรู สวนคํา
วา “การโฆษณา” หมายความถึง ผูโฆษณาจะตองเปนผู 
 



 

 

จายเงินใหกับสื่อ ในทางการเมือง คําวา “การตลาดทางดาน
การเมือง” หมายความถึง วิธีการสื่อสารทางดานการเมือง 
คําวา “การโฆษณาทางดานการเมือง” หมายความถึง วิธี 
การจายเงินที่เปนไปในทางออม มิใชการจายเงินทางตรง
ใหกับสื่อ ในสมัยกอนการโฆษณาทางดานการเมือง หมาย 
ความถึงการโฆษณาชวนเชื่อ ทางคูขนานระหวางการสื่อ 
สารทางดานการคาสมัยใหม กับการสื่อสารทางดานการ 
เมือง การสื่อสารทางการเมืองในปจจุบันใชวิธีการโฆษณา
ทางการเมืองแบบดั้งเดิมนอยลง เชน พวกโปสเตอร สปอต
โฆษณา และอื่นๆ ซึ่งไมไดใชความพยายามในการเตรียม 
การอยางจริงจัง บางครั้งเราจะใชคําวาการสื่อสารทางการ 
เมือง สับเปลี่ยนแทนที่กับคําวาการตลาดทางดานการเมือง
ได เนื่องจากถอยคําทั้งสองคํามีความสัมพันธกันอยางใกล 
ชิด และคลายคลึงกันมาก และบางครั้งเราจะใชคําวาขาว 
สาธารณ (Publicity) และคําวาการโฆษณาในความหมายที่
เฉพาะเจาะจงมากกวา (Maarek, 1995)  

บรูซ ไอ. นิวแมน (Newman, 1999) กลาววา กระบวน 
การทําการตลาดเพื่อการเมืองนั้น เหมือนกับกระบวนการ
ตลาด กลาวคือ บริษัทตองเลือกกลุมเปาหมาย วิเคราะห
ความตองการของกลุมเปาหมาย และใชนวัตกรรมในการ
พัฒนาสินคา ราคา กลยุทธในการจัดจําหนาย โดยใชขอมูล
ของกลุมเปาหมายนั้นเปนหลัก แตการตลาดเพื่อการเมือง
นั้นเปลี่ยนศูนยกลางจากผูบริโภคมาเปนประชาชนพลเมือง 
หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งแทน และผสมผสานการสรางภาพ 
ลักษณของนักการเมืองหลักหรืออุดมการณทางการเมือง
เขาไปในการสื่อสารดวย สําหรับราคาในการตลาดเพื่อการ 
เมืองนั้น จะเปนการยื่นคุณคา (Value) ใหกับประชาชนพล 
เมือง หรือผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อขอการสนับสนุนทางดาน
การลงคะแนนเสียง การเงิน การเปนอาสาสมัคร หรือแม 
แตการใหความรวมมือที่ดีในการตอบแบบสอบถามในการ
ทําโพลลก็ได และการทําการตลาดเพื่อการเมืองนั้น ตองใช
ผูเช่ียวชาญทางดานเทคนิคจากหลายๆ สาขาวิชาชีพ เชน 
นักวิจัยนักทําโพลล นักกลยุทธดานสื่อมวลชน ผูเช่ียวชาญ
ทางดานการสงจดหมายทางตรง และที่ปรึกษาทางดานการ 
เมือง เพื่อที่จะชวยกันทําใหไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง  

เอส. ซี. เฮนนีเบิรก (Henneberge, 2002) ใหความหมาย
ของการตลาดเพื่อการเมือง โดยแบงนิยามไว 2 ความหมาย
คือ นิยามการตลาดเพื่อการเมืองในเชิงปฏิบัติการไววา  
การตลาดเพื่อการเมืองใหความสําคัญกับการใชเครื่องมือ 

กลยุทธ แนวคิดทางการตลาดในบริบททางการเมือง เครื่อง 
มือสื่อสาร เชน บรรจุภัณฑ สินคา การสรางภาพลักษณ เปน
เครื่องมือของการตลาดเพื่อการเมือง กลยุทธของการตลาด
เพื่อการเมืองจะเกี่ยวของกับการแบงกลุมทางการตลาด การ
กําหนดกลุมเปาหมาย ในขณะที่แนวคิดของการตลาดเพื่อ
การเมืองจะเกี่ยวของกับอุดมการณของพรรคการเมืองเปน
หลัก มีการใชการวิจัยทางการตลาด สวนนิยามการตลาด  
เพื่อการเมืองในเชิงทฤษฎีไววา เปนการกระทําเพื่อที่จะสราง 
รักษา และสงเสริมความสัมพันธระหวางผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
กับพรรคการเมือง โดยที่สังคมไดรับประโยชน เพื่อทําให
วัตถุประสงคที่องคกรพรรคการเมืองไดวางไวสอดประสาน
พอดีกับความตองการของผูมีสิทธิเลือกตั้งแตละคน ดวยการ
แลกเปลี่ยนและเติมเต็มความตองการดวยสัญญา  

การตลาดเพื่อการเมือง (Political Marketing) จึงหมาย 
ถึง การที่องคกรทางการเมือง (พรรคการเมือง กลุมผล 
ประโยชน องคการการปกครองทองถิ่น) ไดนําเอาแนวคิด
และเทคนิคทางการตลาดขององคกรธุรกิจเขามาประยุกต   
ใชในการคนหาความตองการของประชาชน การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมองคกรเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 
รวมทั้ งการสื่อสารเพื่อนํ าเสนอ  “ผลิตภัณฑ” อยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเมือง ดังนั้น คํา
วา “การตลาดเพื่อการเมือง” จึงถูกกําหนดขึ้นมาใหมีความ 
หมายวา เปนระบบการแลกเปลี่ยนโดยผูขายเสนอความเปน
ตัวแทนแกผูซื้อ เพื่อใหไดรับเสียงสนับสนุนเปนการตอบ
แทน โดยนักการเมือง และนโยบายเปรียบเหมือนสินคา ที่   
มีพรรคการเมืองเปนตราสินคา และผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผู 
บริโภค (Lees-Marshment , 2001)  

กรอบในการทํางานของการตลาดเพื่อการเมือง ถูก
พัฒนามาจากแบบจําลอง 4 P ของการตลาดดั้งเดิมนั่นเอง 
โดยเนนที่บทบาทที่ ถูกแสดงออกมาในการวิ เคราะห
บรรยากาศทางการเมือง เครื่องมือทางดานยุทธศาสตร เชน 
การวิจัยตลาด การผสมผสานตัวแปรใน 4 P ซึ่งไดแก สินคา 
(Product) การสงเสริมการตลาด (Promotion) สถานที่ (Place) 
ราคา (Price) ในการออกแบบการรณรงคทางการเมือง การ
ประยุกตใชแบบจําลองโดยผสมผสาน และไมแสวงหากําไร 
ไมพูดถึงการตลาดเพื่อการคา (Collins, 2002)  

หลัก 4Ps ทางการตลาดที่ถูกนํามาประยุกตเปนหลัก 
4Ps ทางการเมือง (Newman, 1999) ดังนี้ คือ  



 

 

1.  ผลิตภัณฑ (Product) ไดแก นโยบาย และผูสมัคร
รับเลือกตั้ง ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญสําหรับการรณรงค  

2.  การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) เปนการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายและผูสมัครผาน
กลไกของพรรค สูสมาชิกพรรคและผูสนับสนุนพรรคใน
ระดับทองถิ่น โดยใชสื่อของพรรคเปนหลัก  

3.  การตลาดแบบดึง (Pull Marketing) เปนการรณ-
รงคผานสื่อมวลชนเปนหลัก ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุและ
โทรทัศน  

4.  การสํารวจความคิดเห็น (Polling) เปนเครื่องมือที่
มีความสําคัญในการที่จะไดขอมูลเพื่อนํามาจัดทํานโยบาย 
และตรวจสอบประสิทธิผลของการรณรงค  

เครื่องมือในสื่อสารการตลาดเพื่อการเมือง ประกอบ
ไปดวย สิ่งที่อยูในสวนประสมทางการตลาด (ฐิติรัตน จันท- 
พิมพะ, 2547) กลาวคือ  

1.  การโฆษณา (Advertising) เชน สปอตการโฆษณา
ทางสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณากลางแจง 
และสื่อสิ่งพิมพโฆษณาอื่นๆ เชน ปายผา ธง แผนพับ 
สติ๊กเกอร บัตรแนะนําตัว  

2.  การประชาสัมพันธ (Public Relation) ไดแก ขาว
ของผูสมัครทางสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เว็บไซด 
การสัมภาษณผูสมัครในรายการโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร  

3.  การใชสื่อบุคคล (Personal Selling) ไดแก การ
ปราศรัยหาเสียงของผูสมัครในสถานที่ตางๆ การเขาไปแนะ 
นําตัวในพื้นที่ การเขารวมแสดงวิสัยทัศนและนโยบายที่จัด
โดยองคกรตางๆ  

4.  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เชน การสง
สิ่งพิมพทางไปรษณียไปถึงประชาชน เชน จดหมายแนะ 
นําตัวผูสมัคร บัตรอวยพรเทศกาลตางๆ เอกสารอื่นๆ เชน 
ประวัติพรรค นโยบายพรรค ใบสมัครสมาชิก  

สวนการสงเสริมการตลาด (Sale Promotion) เชน การ
ลด แลก แจก แถม ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งนั้น จะไม
คอยปรากฏอยางชัดเจนวามีการสงเสริมการตลาดอยางไร 
แตที่เทอเรนซ เอช. ควอลเทอร (Qualter, 1991) กลาวไวก็
คือ การสงเสริมการตลาดในการตลาดเพื่อการเมือง จะหมาย 
ความถึงการนําเสนอผลประโยชนที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะได 
รับเมื่อเลือก หรือลงเสียงใหผูสมัครรับเลือกตั้ง  

กิจกรรมการตลาดเพื่อการเมือง (Political Marketing 
Activity) จะเนนที่การสื่อสารเปนหลัก โดยทําการรณรงคทั้ง
ระยะสั้น ระยะยาว อยางตอเนื่อง ทําการสื่อสารใหผูมีสิทธิ
รับเลือกตั้งทราบถึงกิจกรรมพรรค ไมเพียงแตผูนําพรรค
เทานั้นที่จะสื่อสารกับผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส. และสมาชิกพรรคทั้งหมดจะตองทําการสื่อสารกับ
ประชาชน หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย นอกจากนี้ยังจะตอง
พยายามทําใหการสื่อสารแผอิทธิพลไปในกระบวนการ
สื่อสารของนักขาว หรือสื่อสารมวลชนดวย  

กลยุทธสําหรับการตลาดเพื่อการเมือง ในการรณรงคหา
เสียงเลือกตั้ง จะอยูที่การผสมผสานการตลาดแบบผลักดัน 
และการตลาดแบบดึงดูดใหผสมกลมกลืน สงเสริมซึ่งกัน
และกัน ตองรูจักการพลิกวิกฤตใหมาเปนโอกาส ภายใตแนว 
คิดประชานิยม ใชกลไกของงบประมาณรัฐเพื่อสรางภาพ 
ลักษณ และคะแนนนิยม ใชชองทางการปรับเปลี่ยนโครง 
สรางรัฐธรรมนูญใหเกิดประโยชนสูงสุด และจูงใจประชา-
ชนดวยผลประโยชนเฉพาะหนา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เพื่อที่จะทําใหการรณรงคหาเสียงนั้นประสบความสําเร็จ 
(นันทนา  นันทวโรภาส, 2547) 

 
กรณีศึกษา: การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งท่ัวไปของ
ประเทศไทย 

มูลเหตุที่พรรคการเมืองและนักการเมืองไทย เริ่มเห็น
ความสําคัญของการโฆษณาทางการเมืองเพื่อการรณรงค
หาเสียงเลือกตั้งในประเทศไทยอยางจริงจังนั้น นาจะเริ่ม
เกิดขึ้นจากการที่ พล.ต.จําลอง  ศรีเมือง ไดมีการใชบริษัท
โฆษณาในการวางแผนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูวาราช-
การกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2532 โดยบรรดานักธุรกิจ
ที่ใหการสนับสนุนพรรคพลังธรรมไดจัดหาบริษัทโฆษณา
ที่เคยใชบริการทางธุรกิจมาวางแผนการโฆษณา หรือการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งใหมีการสรางภาพลักษณ (Image) 
ใหกับ พล.ต.จําลอง  ศรีเมือง วาเปนคนซื่อสัตยสุจริต มี
ความนาเชื่อถือ สมถะ อยูในศีลในธรรม ผลที่เกิดขึ้นก็คือ 
พล.ต.จําลอง  ศรีเมือง ไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งอยางทวม
ทน ดวยคะแนนเสียงกวา 480,000 คะแนน ซึ่งถือวาเปน
คะแนนเสียงที่สูงมากที่สุดของการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผานมา  

ในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน 2535 พรรค
การเมืองใหญๆ เชน พรรคชาติพัฒนา ความหวังใหม  
 



 

 

ประชาธิปตย สามัคคีธรรม และพรรคพลังธรรมก็ลวนแลว 
แตใหมาใชบริษัทโฆษณาใหเปนผูดําเนินการวางแผนการ
รณรงคโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งใหทั้งสิ้น (จุฑาทิพย  ชยาง-
กูร, 2541) และนับจากนั้นเปนตนมาการโฆษณาทางการ 
เมือง โดยเฉพาะการหาเสียงเลือกตั้งก็มีบทบาทในประเทศ
ไทยเรื่อยมา  

ผลการวิจัยเกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งใน
ประเทศไทยหลายๆ ผลงานวิจัย ก็แสดงใหเห็นความสอด 
คลองถึงการที่พรรคการเมืองและนักการเมืองไทย เริ่มเห็น
ความสําคัญของการโฆษณาทางการเมืองเพื่อการรณรงค
หาเสียงเลือกตั้งในประเทศไทยอยางจริงจัง เชน การวิจัย
ของ จุฑาทิพย  ชยางกูร (2541) เรื่อง “อิทธิพลของการ
โฆษณาทางการเมืองที่มีตอทัศนคติและพฤติกรรมของผู
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง” ซึ่งผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา 
ปจจัยตางๆ เชน เพศ ระดับการศึกษามีผลตอการเปดรับ 
ความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมทางการเมือง กลาวคือ 
เพศชายจะสนใจมีสวนรวมในทางการเมืองมากกวาเพศหญิง 
ระดับการศึกษายิ่งสูงก็จะยิ่งมีความรู ความเขาใจ และมีสวน
รวมทางการเมืองมากกวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํา แตโดย
ภาพรวมแลว ประชาชนไทยยังมีความรู ความเขาใจในทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย และมีความกระตือรือรน
ในการเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองคอนขางต่ํา  

สวนผลการวิจัยของ ดวงทิพย   วรพันธ  และคณะ 
(2535) เรื่อง “รายงานการวิจัยเรื่องพรรคการเมืองและ
พฤติกรรมการสื่อสารระหวางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
ทั่วไปป 2535” ก็แสดงใหเห็นวาในระยะหลัง นับตั้งแตป 
พ.ศ. 2535 พรรคการเมืองของไทยมีพฤติกรรมในการใชเงิน
ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น พบวาเงินที่ใชไป
ในการโฆษณาหาเสียงมีสวนสัมพันธกับจํานวนที่นั่งของ 
ส.ส. ที่ไดรับ โดยเปรียบเทียบงบประมาณ หรือเงินที่ใชใน
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง พบวา มีความสัมพันธกับ
จํานวนที่นั่ง ส.ส. ที่ไดรับ เชน พรรคประชาธิปตยเพิ่มงบ
โฆษณา 72.5 ลานบาท จํานวน ส.ส. เพิ่มขึ้น 35 คน พรรค
พลังธรรมเพิ่มงบโฆษณา 65 ลานบาท จํานวน ส.ส. เพิ่มขึ้น 
3 คน พรรคเอกภาพเพิ่มงบประมาณ 13.8 ลานบาท จํานวน
ส.ส. เพิ่มขึ้น 2 คน เปนตน  

ผลการวิจัยของนันทนา  นันทวโรภาส (2547) เรื่อง 
“การสื่อสารทางการเมือง: ศึกษากรณีการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งทั่วไปของพรรคไทยรักไทย” ก็ยังแสดงใหเห็น

อยางชัดเจนวา ในป พ.ศ. 2541 ประเทศไทย มีการใชโฆษณา
ทางการเมืองรูปแบบใหมขึ้น เพื่อการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง 
เมื่อพรรคไทยรักไทยไดกําเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2541 โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร เปนหัวหนาพรรค 
ภายใตคําขวัญ “คิดใหม ทําใหม เพื่อไทยทุกคน”   

ในการเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ 
20 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ขณะนั้นรัฐบาลไทยมี
พรรคประชาธิปตยเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล โดยมี
นายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี กําลังเผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา และคาเงินบาทขาดเสถียรภาพ จนรัฐบาล
ตองกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เพื่อ
แกปญหาเศรษฐกิจ   

การรณรงคทางการเมืองเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยไดดําเนินการ
รณรงคเชนเดียวกันกับพรรคการเมืองอื่นๆ แตในขณะเดียว 
กันก็ไดมีการประกาศนโยบาย 11 ขอ ที่เนนการแกปญหา
ดานเศรษฐกิจ ออกเผยแพรใหประชาชนไดทราบ โดยผาน
สื่อมวลชน ประกอบดวยนโยบายการพัฒนาตลาดเงิน 
ตลาดทุน และตลาดหนี้ของประเทศ การปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการปรับโครงสรางหนี้ การแกปญหา
คนตกงาน การฟนฟูชีวิตเกษตรกรไทย การปฏิรูปการศึกษา 
การสงเสริมการนําเขาเครื่องมือ และลดหยอนภาษีใหกับ
โรงพยาบาลเอกชน ที่ต้ังศูนยบําบัดผูปวยติดยาเสพติด การ
ลดปญหาการทุจริตภายในประเทศ การปรับปรุงระบบ
สาธารณสุข การเรงสรางความแข็งแกรงภายในสถาบัน
ครอบครัว การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการปฏิรูปกฎหมาย 
(“ทักษิณ  โชววิสัยทัศน 11 วาระแหงชาติไทยรักไทย,” 
2543)  

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร เคยดํารงตําแหนงหัวหนาพรรค
พลังธรรม และเคยดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศมากอน สวน
บรรดาผูบริหารและสมาชิกพรรคก็ลวนแตคนเกาในแวดวง
การเมืองพรรคอื่นๆ มากอน จนกลายเปนพรรคที่มีอดีต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขามาอยูในสังกัดมากที่สุด จนถูก
สื่อมวลชนวิจารณวามีการ “ซื้อ หรือ ดูด” อดีตสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรเขาพรรคไทยรักไทยมากมาย ใหจับตามองวา
อาจจะเปนพรรคใหม แตก็ใชวิธีการเกาๆ เชนเดียวกับพรรค
การเมืองอื่นๆ 



 

 

ความแตกตางระหวางพรรคไทยรักไทยกับพรรคการ 
เมืองอื่นๆ จึงนาจะอยูที่การสื่อสารทางการเมืองของพรรค
ไทยรักไทยซึ่งมีการกระทําการสื่อสารกับประชาชนอยาง
ตอเนื่อง นับต้ังแตวันที่มีการกอต้ังพรรค เปรียบเทียบกับ
พรรคการเมืองอื่นๆ ของไทยที่ไมมีกิจกรรมรณรงคทาง
การเมืองระหวางหรือนอกฤดูกาลเลือกตั้งมากอน และดวย
กระบวนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งที่นําเสนอรูปแบบ 
เนื้อหา และวิธีการของพรรคไทยรักไทยที่มีความแตกตาง
จากพรรคอื่นๆ เปนวิธีการทําการตลาดทางดานการเมือง 
การโฆษณาทางการเมืองซึ่งมีการประยุกตใชรูปแบบการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งของ บิล คลินตัน (Bill Clinton) 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และโทนี่ แบลร (Tony Blair) 
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งอยาง
เต็มรูปแบบเปนครั้งแรกของประเทศไทย โดยในการรณรงค
หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ 20 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทย ไดนํา
กระบวนการตลาดทางดานการเมือง การโฆษณาทางการ 
เมืองมาใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งทุกขั้นตอน เริ่ม
จากการวิจัยปญหาของประชาชนกลุมตางๆ แลวนํามา
วิเคราะหหาทางแกไข และนําเสนอนโยบายที่ตอบสนอง
ความตองการของผูเลือกตั้งตามกลุมเปาหมาย เชน กลุม
เกษตรกรชนบท ก็เสนอนโยบายพักหนี้เกษตรกร 3 ป กลุม
ชาวบานทั่วไปเสนอนโยบายกองทุนหมูบาน แหงละ 1 
ลานบาท กลุมคนรากหญาเสนอนโยบาย 30 บาทรักษาทุก
โรค กลุมคนชั้นกลางเสนอนโยบายพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SME) กลุมนักธุรกิจเสนอนโยบายจัด 
ต้ังสถาบันบริหารสินทรัพยแหงชาติ เพื่อจัดการซื้อหนี้เนาที่
ไมกอใหเกิดรายได สําหรับกลุมประชาชนทั่วไปใชนโยบาย
ประกาศสงครามกับยาเสพติดและสงครามคอรรัปช่ัน เปน
ตน แลวนําไปจัดทําแผนงานโฆษณา เชนเดียวกับการผลัก 
ดันผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด โดยทีมงานมืออาชีพดาน
โฆษณาจากบริษัท เอส ซี แมทชบอกซ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษัทในเครือของกลุมธุรกิจชินคอรปอเรชั่น ของ
พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร เขามาดําเนินการดานสื่อทุกประ 
เภท สื่อโฆษณาของพรรคไทยรักไทย ไดแก ปายโปสเตอร  
ปายขนาดใหญกลางแจง แผนพับ ใบปลิว หนังสือนโยบาย
พรรค บัตรจําเบอร มีรูปแบบที่เปนเอกลักษณสอดคลอง
กันทุกเขตทั่วไปประเทศ ตรงขามกับพรรคการเมืองอื่นๆ  
ที่ผูสมัครตางคนตางจัดทําสื่อหาเสียงกันเอง รูปแบบจึง

ตางกัน ขาดเอกภาพ ซึ่งเทากับเปนการชวยเสริมความโดด
เดนใหกับพรรคไทยรักไทยโดยปริยาย ผลการเลือกตั้งจึง
ปรากฏวา พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอยางถลม
ทลาย พรรคไทยรักไทยไดรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ระบบแบงเขต จํานวน 200 คน และระบบบัญชีราย 
ช่ือ จํานวน 48 คน รวมทั้งหมด 248 คน ไดเปนแกนนําใน
การจัดตั้งรัฐบาล โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร เปนนายก-
รัฐมนตรีเปนครั้งแรก   

ในการเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ 
21 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร 
ยังคงเปนนายกรัฐมนตรีรักษาการณอยู พรรคไทยรักไทย
เริ่มดําเนินการรณรงคหาเสียงกอนพรรคใดๆ ดวยปายภาพ 
พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร พรอมดวยขอความวา “ภารกิจตอ 
ไปไมใชเอาชนะทางการเมือง แตเอาชนะความยากจน ผม
มั่นใจ ผมขออาสาอีกครั้ง” ติดกระจายทั่วประเทศ หลังจาก
นั้นไดประกาศนโยบาย 14 ขอ เชน คาราวานแกจนบุกทุก
หลังคาเรือน ใหความรูใหทักษะใหงานทํานําลูกหลานไป
เขาโรงเรียน คาราวานเสริมสรางเด็กบุกทุกบานใหความรู
ในการเลี้ยงดูลูก โครงการเอส พี วี เกษตรกรกูสรางอาชีพ
ใชหนี้คืนดวยผลิตผลแตไดกําไรเปนเงิน แปลงกองทุนหมู 
บานที่มีความพรอมใหธนาคารหมูบาน จัดสรรงบฯ เอส 
เอ็ม แอล ใหทุกหมูบานและชุมชนเพื่อใหประชาชนมีงบ 
ประมาณแกไขปญหาทองถิ่น จัดสรรวัว 2 ลานตัวกระจายสู
เกษตรกรที่อยากเลี้ยงทั่วประเทศ และแปลงสินทรัพยเปน
ทุนใหคนไทยสรางฐานะ มีแผงลอยมีที่ดินทํากินมีเอกสิทธิ์
กูยืมไดเพื่อสรางอาชีพสรางรายได เปนตน หลังจากนั้น ได
รณรงคดวยขอความวา “โอกาสคืออนาคต” ซึ่งแบงเปน
โอกาส 5 ดานดวยกัน คือ โอกาสใหประเทศ โอกาสใหทุก
หมูบาน โอกาสทางปญญา โอกาสทางเศรษฐกิจ และโอกาส 
สังคมคุณภาพ ในโคงสุดทายกอนการลงคะแนนเสียงเลือก 
ต้ัง ไดรณรงคดวยขอความวา “หนึ่งเสียงของทานจะเปน
พลังใหผมทํางานหนักตอเนื่อง เพื่ออนาคตของลูกหลาน
เรา เลือกทักษิณมาทํางาน กาเบอร 9 ทั้งสองใบ” 

พรรคไทยรักไทยไดใชกลยุทธการโฆษณาหาเสียงดวย
วิธีการตลาดทางดานการเมืองอยางเต็มที่ มีการนําหลัก 4Ps 
ทางการตลาดที่ถูกนํามาประยุกตเปนหลัก 4Ps ทางการเมือง 
P ตัวที่ 1 คือ ผลิตภัณฑ (Product) ไดแก นโยบาย และผู 
สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญสําหรับการรณรงค 
P ตัวที่ 2 คือ การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) เปน



 

 

การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายและผูสมัครผาน
กลไกของพรรค สูสมาชิกพรรค และผูสนับสนุนพรรคใน
ระดับทองถิ่น โดยใชสื่อของพรรคเปนหลัก P ตัวที่ 3 คือ 
การตลาดแบบดึง (Pull Marketing) เปนการรณรงคผานสื่อ- 
มวลชนเปนหลัก ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน P 
ตัวที่ 4 คือ การสํารวจความคิดเห็น (Polling) เปนเครื่องมือที่
มีความสําคัญในการที่จะไดขอมูลเพื่อนํามาจัดทํานโยบาย 
และตรวจสอบประสิทธิผลของการรณรงค นอกจากนี้ ยังได
นําความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช
เพิ่มมากขึ้นกวาการเลือกตั้งทั่วไปในป พ.ศ. 2544 โดยนํา
คอมพิวเตอรเขามาใชในการรณรงคทางการเมืองเพื่อหา
เสียงเลือกตั้งดวย  

ผลการเลือกตั้งทั่วไป ในป พ.ศ. 2548 ปรากฏวา พรรค
ไทยรักไทยไดรับชัยชนะอยางถลมทลายอีกครั้งหนึ่ง ในครั้ง
นี้ยิ่งใหญยิ่งกวาเมื่อป พ.ศ. 2544 เสียอีก คือ ไดรับเลือก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในระบบแบงเขต จํานวน 310 คน 
และระบบบัญชีรายช่ือ จํานวน 67 คน รวมทั้งหมด 377 คน 
ทําใหพรรคไทยรักไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว    
ซึ่งไมใชรัฐบาลผสมไดเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย (นันทนา  นันท-
วโรภาส, 2547) 
 
ปญหาของการตลาดเพื่อการเมือง 

ในขณะที่การตลาดเพื่อการเมืองเริ่มเขามามีบทบาท
สําคัญและคุณูประการสําหรับการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง 
แตหากจะมองอีกดานหนึ่ง จะเห็นวาการที่รัฐบาลหรือพรรค
การเมืองในสังคมประชาธิปไตย หันมาใชการตลาดเพื่อการ 
เมืองโดยไมคํานึงถึงอุดมการณประชาธิปไตยนั้น จะทําให
เกิดปญหาตางๆ ตามมาอีก เชน  

1.  ประชาชนไมใชเหตุผลในการเลือก ขอบกพรองพื้น 
ฐานสําคัญของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ 
ชองวางระหวางความตองการทางดานทฤษฎีของระบอบ
ประชาธิปไตย และความเปนจริงของสภาพแวดลอมเกี่ยว  
กับประชาชนที่เปนมวลชนซึ่งเปรียบเสมือนผูบริโภคนั้น
แตกตางกันมาก แนวความคิดการตลาดทางดานการเมือง     
ที่มองวา นโยบายคลายคลึงกับสินคาซึ่งผูบริโภคจะตอง
พิจารณาซื้อ ภายใตกฎของอุปสงคและอุปทาน การไดชัย
ชนะในการเลือกตั้งไมใชจุดมุงหมายสุดทายของระบบการ 
เมือง การไมมีเปาหมายทางดานคุณธรรม ทําใหมองระบบ

เสรีประชาธิปไตยเปนเพียงสถาบันหรือการตลาดสําหรับ
การเมืองเทานั้น การเมืองลดฐานะลงไปเปนเพียงการแขง 
ขันกันสรางภาพลักษณ นักโฆษณาจึงไดรับการปฏิบัติประ 
หนึ่งวาเปนบุคคลสําคัญ เปนเพื่อนแทของนักการเมือง ไม
มีความคิดเกี่ยวกับการใหขาวสารเพื่อใหสาธารณชนตัดสิน 
ใจไดอยางมีเหตุผล โดยนําเอาวิธีการหาเสียงมาแทนสิ่งที่
เปนเนื้อหาสาระสําคัญ และเอาตัวบุคคลมาแทนความคิด 
เปลี่ยนแปลงการศึกษาทางดานการเมือง จากทางดานจริย-
ธรรมและปรัชญา ไปสูการสํารวจความเห็น พฤติกรรมใน
การเลือกตั้ง และการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรแทน  

แตในสถานการณความเปนจริงในสังคมปจจุบัน ปจจัย
ทางดานการเมืองและการพาณิชยมีลักษณะปรุงแตงเพื่อใช
ประโยชน การจูงใจเกิดจากนักโฆษณา นักรณรงคทางการ 
เมือง นักประชาสัมพันธ โฆษก และอื่นๆ ไดแสวงหาประ-
โยชนโดยการกระตุนเราทางจิตของเรา ระบบดังกลาวมีการ
สงเสริมสนับสนุนดวยการลด แลก แจก แถม การใหรางวัล 
ใหประโยชนในทันที ทั้งการไปลงคะแนนเสียง และการ  
ขายทางดานการพาณิชย ไมไดออกแบบมาเพื่อใหมวลชน    
มีความคิด มีเหตุผล หรือกระตุนเตือนความเขาใจทางดาน
ปรัชญาทางดานคุณธรรมของสังคมแตประการใด (Qualter, 
1991) 

2.  ประชาชนสนใจแตภาพลักษณทางดานการเมือง 
(Image Politics) ซึ่งภาพลักษณของนักการเมือง จะหมายถึง 
ภาพลักษณที่แสดงคุณสมบัติทางดานการเมือง (Political 
Image) ไมวาจะเปนในเรื่องของความสามารถหรืออํานาจ 
(Competence) ความนาไววางใจ (Trustworthiness) ความเปน
ผูนํา (Leadership potential) ลักษณะของการสื่อสาร (Com-
munication Style) (McCroskey, 1974)  

ภาพลักษณในทางการเมืองนั้นเกิดขึ้นไดใน 2 ทาง คือ 
ภาพลักษณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และภาพลักษณที่
เกิดขึ้นจากการปรุงแตง ภาพลักษณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
นั้น คือ การปลอยใหภาพลักษณเปนไปตามสภาพแวดลอม
ที่มากระทบ ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง 
เพราะอิทธิพลของทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ ความรูสึกนึก
คิด สวนภาพลักษณที่เกิดขึ้นจากการปรุงแตง คือ การใชกระ-
บวนการสรางภาพลักษณใหเกิดขึ้นตามจุดมุงหมาย ไมวา
ภาพนั้นจะจริงหรือไมก็ตาม และนักการเมืองหรือพรรคไม
ควรปลอยใหภาพลักษณเปนไปตามธรรมชาติ ควรจะสราง
ภาพลักษณที่ดี แตภาพลักษณที่ดีไมใชวาจะเกิดขึ้นไดงายๆ 



 

 

ทั้งนี้ ภาพลักษณที่ดีที่พึงปรารถนานั้นตองดีอยางถาวร ไมใช
ภาพลักษณที่คงอยูช่ัวคราว และตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความเปนจริง การสรางภาพลักษณที่ดีตองกระทําอยางตอ 
เนื่องและสม่ําเสมอ ดังนั้น การสรางภาพลักษณที่ดีจึงตอง 
การใชเวลา และมีการวางแผนรวมดวย นอกจากนี้ ภาพ-
ลักษณที่ดีจะตองมีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพสวนตัว 
ตองมีการใชเทคนิคการสรางภาพลักษณเขาชวย ซึ่งการเลือก 
ต้ังทุกวันนี้เปนเรื่องของสื่อสารมวลชนเกือบทั้งหมด เนื่อง 
จากผูมีสิทธิ์ลงคะแนนสวนใหญไมไดติดตอโดยตรงกับผู 
สมัครรับเลือกตั้ง และไมไดเขารวมประชุมสาธารณะ การ
เลือกตั้งจึงไมมีสิ่งใดนอกเหนือไปจากการเลือก เพราะภาพ- 
ลักษณที่เกิดขึ้นจากสื่อสารมวลชน ที่ทําใหการรณรงคทาง 
ดานการเมืองซึ่งมองดูเหมือนของจริง เปนเพียงภาพจําลอง 
(Simulates) กิจกรรมทางดานการเมือง ไมไดเปนของจริงแต
อยางใด (Simon, 1980)  

ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารราชการ ดังนั้น การ
โฆษณาเพื่อรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ยอมมีปญหา อุปสรรค 
ขอขัดของตามไปดวย ปญหา อุปสรรค ขอขัดของที่สําคัญ 
ไดแก การเมืองในระบอบประชาธิปไตยยังไมมั่นคง เนื่อง 
จากในอดีตมีการปฏิวัติรัฐประหารกันบอยๆ กฎหมายรัฐ-
ธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมืองถูกยุบยกเลิก มีการปกครอง
โดยหัวหนาคณะปฏิวัติรัฐประหาร เมื่อมีรัฐบาลพลเรือนปก-
ครองในระบอบประชาธิปไตย ก็มีลักษณะเปนประชาธิป-
ไตยครึ่งใบ ในการเลือกตั้งทุกระดับ มีปญหาการซื้อสิทธิขาย
เสียง ปญหาจากตัวบทกฎหมาย ปญหาจากระบบการเลือกตั้ง 
และปญหาการจัดการเลือกตั้ง (ไพฑูรย  บุญวัฒน, 2538)  

นอกจากนั้น พรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้งยัง
ใชวิธีการตลาดมาประยุกตใชกับการการคัดเลือกตัวแทน
ผูปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย ทําใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไมใชเหตุผลในการเลือก และเห็นภาพลักษณของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งสําคัญกวาความสามารถ มีการเอาใจผูมี
สิทธิเลือกตั้ง ดวยการจัดมหรสพใหดู มีการสัญญาวาจะนํา
เงินมาใหกูเมื่อไดรับการเลือกตั้ง มีการแจกสิ่งของผานทาง
ตัวแทนหาเสียงในชุมชน มีการสรางสาธารณประโยชนให 
แกทองถิ่นที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในลักษณะหลีกเลี่ยงการ
ซื้อสิทธิขายเสียง อันเปนผลกระทบอยางสําคัญตอการทําให
การโฆษณารณรงคหาเสียงเลือกตั้งเปนไปดวยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม 

บทสรุป 
โดยสรุปแลว การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แบบมีตัวแทน ประชาชนตองเลือกตัวแทน และมอบอํานาจ
หนาที่ทั้งหมดใหกับตัวแทนทําหนาที่รับผิดชอบแทนตนเอง
ในการปกครอง และกระทําการทางการเมืองแทน ในการ
เลือกตั้งตัวแทนดังกลาว การตลาดเพื่อการเมืองนับวามีบท 
บาทสําคัญอยางยิ่ง ในการทําใหประชาชนไดขอมูลขาวสาร
สําหรับการตัดสินใจ ออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง และเกิดการมี
สวนรวมในทางการเมือง ในการรณรงคทางการเมืองเพื่อหา
เสียงเลือกตั้งนั้น เดิมพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง
จะใชวิธีเดินไปพบปะกับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง พูดในที่
สาธารณะ และใชสื่อเอกสารสิ่งพิมพตางๆ เชน ปายโฆษณา 
แผนพับ แผนพิมพ  หนังสือ ตอมาสื่อสารมวลชน เชน 
หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน ไดเขามามีบทบาทในการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งมากขึ้นทุกที ในระยะหลังนี้การหา
เสียงเลือกตั้งไดเปลี่ยนแปลงไป พรรคการเมืองและนักการ-
เมืองไดหันมาใชการตลาดเพื่อการเมืองแทน เนื่องจากทรง
อานุภาพ ใหผลตอบรับและความสําเร็จในการหาเสียงเลือก 
ต้ังมากกวา สื่อตางๆ ที่ใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งก็จะ
ถูกเปลี่ยนไปเปนสิ่งตางๆ ที่อยูในสวนประสมทางการตลาด
แทน ไดแก การโฆษณา เชน สปอตการโฆษณาทางสื่อวิทยุ 
หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณากลางแจง และสื่อสิ่ง-
พิมพโฆษณาอื่นๆ เชน ปายผา ธง แผนพับ สติ๊กเกอร บัตร
แนะนําตัว การประชาสัมพันธ ไดแก ขาวของผูสมัครทางสื่อ
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เว็บไซต การสัมภาษณผูสมัคร
ในรายการโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร การใชสื่อ
บุคคล ไดแก การปราศรัยหาเสียงของผูสมัครในสถานที่
ตางๆ การเขาไปแนะนําตัวในพื้นที่ การเขารวมแสดงวิสัย-
ทัศนและนโยบายที่จัดโดยองคกรตางๆ การตลาดทางตรง 
เชน การสงสิ่งพิมพทางไปรษณียไปถึงประชาชน เชน จด- 
หมายแนะนําตัวผูสมัคร บัตรอวยพรเทศกาลตางๆ เอกสาร
อื่นๆ เชน ประวัติพรรค นโยบายพรรค ใบสมัครสมาชิก   
(ฐิติรัตน  จันทพิมพะ, 2547)  

พรรคการเมืองและนักการเมืองไทย เริ่มเห็นความ-
สําคัญของการโฆษณาทางการเมืองเพื่อหาเสียงเลือกตั้งมาก
ขึ้น เริ่มจากการที่ พล.ต.จําลอง  ศรีเมือง ใชบริษัทโฆษณามือ
อาชีพในการวางแผนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2532 ตอมาในการเลือกตั้งทั่ว 
ไปในป พ.ศ. 2535 พรรคการเมืองตางๆ ลวนแตใชบริษัท



 

 

โฆษณามืออาชีพเปนผูดําเนินการวางแผนรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งทั้งสิ้น และตอมารูปแบบของการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยพรรคไทยรักไทย 
และ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ในการเลือกตั้งทั่วไปในป 
พ.ศ. 2544 และ 2548 โดยไดนําการตลาดทางดานการเมือง
เขามาใชอยางเต็มรูปแบบ ทําใหพรรคไทยรักไทยไดรับชัย
ชนะในการเลือกตั้งอยางทวมทนทั้งสองครั้ง 

 
ขอเสนอแนะ 

การนําการตลาดเพื่อการเมืองมาใชในการรณรงคหา
เสียงเลือกตั้งในประเทศไทย ถึงแมจะมีขอดีอยูหลายประ-
การ แตก็ยังปญหาและขอควรพิจารณาแกไขปรับปรุงเพื่อ 
ใหการตลาดเพื่อการเมืองเปนเครื่องมือในการสื่อสารทาง
การเมืองที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองตามหลักแนวคิด
สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับการ 
ปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาว เห็นควรจะตองดําเนินการ 
ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ คือ  

1. การกลอมเกลาใหประชาชนมีความรูความเขาใจ การ
มีสวนรวมและอุดมการณทางการเมือง (Political Socializa-
tion) ความสําเร็จในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไมได
อยูเพียงแคการมีรัฐธรรมนูญที่ทันสมัย มีพรรคการเมือง มี
การเลือกตั้ง หากยังขึ้นอยูกับหลักการประพฤติปฏิบัติ ความ
เช่ือ คานิยม ความคิด และวัฒนธรรมทางการเมืองใหสอด- 
คลองกับระบอบประชาธิปไตยดวย ดังนั้น การกลอมเกลา
ทางการเมืองในเรื่องดังกลาวจึงเปนสิ่งสําคัญ ในการที่จะให
ประชาชนมีความรูความเขาใจการเมืองในระบอบประชาธิป-
ไตย การมีสวนรวมทางการเมืองและการเลือกตั้ง ซึ่งจะเปน
พ้ืนฐานอันสําคัญตอการโฆษณาทางการเมืองเพื่อหาเสียง
เลือกตั้งตอไปดวย 

2. สรางความเทาเทียมในเชิงเศรษฐกิจ  หลักการ
ประชาธิปไตยที่สําคัญยิ่ง ไดแก เสรีภาพและความความ
เสมอภาคทางดานการเมือง แตการที่ประชาชนจะมีเสรี- 
ภาพและความเสมอภาคทางดานการเมืองไดอยางจริงจัง
นั้น จะตองมีความเทาเทียมกันทางดานเศรษฐกิจดวย  
มิฉะนั้นแลว คนรวยก็ยอมมีโอกาสที่จะนําอํานาจเงินไปใช
ในทางการเมือง เอารัดเอาเปรียบคนจนได เชน ผูที่เปนเจา 
ของธุรกิจสื่อสารมวลชนขนาดใหญ ยอมมีโอกาสที่จะใช
สื่อสารมวลชนเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งของตนไดมาก 
กวาคูแขงขัน เปนตน ปรากฏวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติทุกฉบับ ไมเคยกําหนดใหมีแผนพัฒนาทาง 
ดานการเมืองอยูดวยเลย คงมีแตแผนพัฒนาทางดานเศรษฐ-
กิจและสังคม ทําใหขาดความสมดุลระหวางการพัฒนาทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชองวางระหวางคนรวยกับ
คนจนยังมีอยูมาก และมีแนวโนมที่จะขยายกวางมากขึ้นอีก
ดวย ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติควร
จะกําหนดแผนพัฒนาทางการเมือง เพื่อใหเกิดการพัฒนา 
ทางการเมืองมากขึ้น และชองวางระหวางคนรวยกับคนจน
นอยลง 

3. ทุกหนวยในสังคมรวมมือรวมใจกัน และมีสวนรวม
ในการกลอมเกลาทางการเมือง เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน สถาบันครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ประชาชนทุก
คน และสื่อมวลชน ตองรวมมือรวมใจกัน และมีสวนรวม 
ในการกลอมเกลาทางการเมือง โดยการสรางแบบแผนพฤติ-
กรรม ประกอบดวยความเชื่อ ความรู คานิยมทางการเมือง 
ปทัฏฐานทางการเมือง วิถีประชา จารีต และวฒันธรรม ขนบ-
ธรรมเนียมประเพณีตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับระบอบประชาธิป-
ไตย ทําใหการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยตอไปได การ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสวนนี้ กระทําไดยากที่สุด 
และใชเวลามากที่สุด จึงตองใชความพยายาม เทคนิค และ
ความอดทนเปนอยางมาก ถาพัฒนาสวนนี้ไดสําเร็จแลว ก็
หมายถึงความสําเร็จในการพัฒนาทางดานการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย และเปนพื้นฐานสําคัญตอการโฆษณา
เพื่อหาเสียงเลือกตั้งดวยนั่นเอง 

4. การใชการตลาดเพื่อการเมืองอยางมีจรรยาบรรณ 
การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งในอนาคต การตลาดทางการเมือง
จะไดรับความนิยมมากขึ้น ในการใชการตลาดเพื่อการเมือง
นั้น ควรจะมีลักษณะเปนการใหขาวสาร (Be Informative) 
การนําเสนอขาวสารในเนื้อหา (Present Information in Con-
text) ทําใหเกิดแรงบันดาลใจ (Be Inspiring) เรียกรองใหเกิด
การกระทํา (Provide a Call to Action) ในเชิงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีคุณธรรมจริยธรรมอยางแทจริง 
มิใชเปนการโฆษณาชวนเชื่อประชาชน ใหประชาชนคาด 
หวังในเรื่องตางๆ โดยที่พรรคการเมืองนั้นๆ เมื่อไดรับเลือก
ใหเปนรัฐบาลแลวก็ไมสามารถเปลี่ยนขอเสนอตางๆ ที่นํา 
เสนอไวในการเลือกตั้งใหเปนนโยบายที่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติได ไมสามารถแกไขปญหาหรือความตองการของ
ประชาชนได ผลเสียยอมตกอยูกับประเทศชาติในที่สุด 



 

 

5. ควรจัดใหการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง มีเวลาสําหรับ
ออกอากาศทางโทรทัศนฟรี (Free Airtime) มากขึ้น เวลา
ออกอากาศทางโทรทัศนฟรีที่รัฐจัดใหยังไมเพียงพอ ควรจะ
ไดจัดใหมีเวลาสําหรับใหผูสมัครรับเลือกตั้งโฆษณาทาง
โทรทัศนฟรีมากขึ้น เพื่อขจัดปญหาสําคัญ 2 ประการ คือ 
ประการแรก เปนการขจัดปญหาในการใชจายเงินจํานวน
มหาศาลสําหรับการรณรงคทางดานการเมืองดังกลาว ประ-
การที่สอง การจัดเวลาสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งโฆษณาทาง
โทรทัศนฟรีมากขึ้น จะชวยปรับปรุงพัฒนาการปราศรัย
ทางดานการเมืองในประเทศใหดีขึ้น ผูบริโภคจะไดรับขาว 
สารมากขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

6. ควรจัดใหมีการใชเงินสาธารณะในการรณรงคหา
เสียงเลือกตั้ง (Public Financing of Campaigns) การใชเงิน
สาธารณะเปนสิ่งจําเปนในการปรับปรุงพัฒนาการรณรงค
ทางการเมืองอยางแทจริง เพื่อขจัดเงินภาคเอกชนออกไปจาก
การรณรงคทางการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจะไดเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยไมตอง
แลกเปลี่ยนความเปนอิสรเสรีในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะกับเจาของเงินผูบริจาค เพื่อตอบแทนเอกชนผู
บริจาคเงินในภายหลัง เมื่อไดตําแหนงทางการเมืองแลว 
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