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บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์ขอ้คน้พบจากงานวิจัยในช่วง พ.ศ. 2545 – 2555 ท่ีเก่ียวขอ้งกับ        
การส่ือสารทางการเมืองของรัฐบาลผ่านรายการประเภทนายกฯ พบประชาชน โดยเน้นศึกษาขอ้คน้พบในประเด็น
เน้ือหาและกลยทุธ์ท่ีรัฐบาลใชใ้นการส่ือสารกบัประชาชน ทั้งน้ี ผูว้จิยัพบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการประเภทนายกฯ 
พบประชาชนจ านวน 5 งานวิจยั จากการสังเคราะห์ขอ้คน้พบของงานวิจยัโดยใช้ทฤษฎีการส่ือสารทางการเมือง และ         
การโฆษณาชวนเช่ือและการประชาสัมพนัธ์ พบว่าเน้ือหาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกับแนวคิด นโยบาย ภารกิจ และ
ผลงานของรัฐบาล โดยใช้กลยุทธ์ในการส่ือสารผสมผสานระหว่างการโฆษณาชวนเช่ือกับการประชาสัมพันธ์ 
การศึกษาน้ีท าใหเ้ห็นภาพรวมของการส่ือสารทางการเมืองของรัฐบาลไทยผา่นรายการประเภทนายกฯ พบประชาชนใน
แต่ละยคุสมยัซ่ึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการต่อยอดงานวจิยัเก่ียวกบัการส่ือสารและบทบาททางการเมืองของรัฐบาลต่อไป 
 

ABSTRACT 
 This study aims to examine political communication in Thai government-owned broadcasts.  The investigation focuses on the 
content presented in the programs and strategies used to convey messages. The researcher gathered data from 4 dissertations and 1 independent 
study conducted in 2002-2012. The notions of political communication and propaganda and PR were employed to analyze the gathered 
secondary data. The data showed that the content presented in the programs was about the government’s policies, missions and successful 
projects. Moreover, the governments applied both propaganda and PR as strategies. This reviewed study depicted a clearer picture of political 
communication of Thai governments which would benefit future research on the governments’ roles and their political communication. 
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บทน า 
 การเมืองเป็นเร่ืองของการตดัสินใจในประเด็นสาธารณะ การจัดสรรทรัพยากรอนัมีอยู่จ  ากดัในสังคมให้
กระจายตวัอยา่งเป็นธรรม การเมืองจึงเป็นเร่ืองของ “การใชแ้ละการควบคุมอ านาจ” ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบต่อทุกคน
ในสงัคม การส่ือสารจึงกลายเป็นกลไกส าคญัทางการเมืองท่ีจะเช่ือมโยงผูป้กครองกบัผูใ้ตป้กครองผา่นการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั ดงันั้นการเมืองจึงผกูพนัอยูก่บัการส่ือสารจนไม่สามารถแยกจากกนัได ้(เสถียร, 2540) รัฐบาล
ทุกรัฐบาลในฐานะองค์กรทางการเมืองท่ีเขา้มาใชอ้ านาจรัฐก็ยอ่มมีแนวคิดทางการเมือง นโยบาย และขอ้มูลข่าวสาร
เฉพาะของตนท่ีตอ้งการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบและสนับสนุน จึงมีความพยายามใช้การส่ือสารในหลาย ๆ 
รูปแบบ เช่น วรรณกรรม การแสดง บทเพลง ค าขวญั การแถลงข่าว การแถลงนโยบาย การอภิปราย การให้สัมภาษณ์ 
เป็นตน้ ผ่านทางโทรทศัน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ในการส่ือสารกับประชาชนให้ทั่วถึงมากท่ีสุด เพื่อให้ภารกิจ
ทางการเมืองทั้งหลายของรัฐบาลสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืนหรือประสบความส าเร็จ การส่ือสารทางการเมือง
จึงเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีสามารถส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลทุกระบอบการปกครอง และมีผลต่อการด ารง
อยูข่องระบบการเมืองโดยรวม (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2557ข)  
 ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองมีความจ าเป็นต่อการสร้างความรู้ความเขา้ใจ ความสนใจ และทัศนคติท่ีมีต่อ
สถานการณ์ทางการเมืองรวมถึงระบบการเมืองท่ีเป็นอยูซ่ึ่งจะน าไปสู่การสร้างอตัลกัษณ์หรือบทบาททางการเมืองของ
แต่ละบุคคล (เสรี, 2540) รวมทั้ งขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองนั้นยงัเป็นส่วนส าคญัในการช่วยสร้างภาพลกัษณ์ทาง
การเมืองให้แก่รัฐบาลอีกด้วย ซ่ึง Fagen (1966 อา้งถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557ก)ได้กล่าวไวว้่า 
“ผลลพัธ์สุดทา้ยของการส่ือสารทางการเมือง คือ การสร้างภาพลกัษณ์ทางการเมือง” ดว้ยความตระหนกัในอิทธิพลของ
การส่ือสารต่อการเมือง รัฐบาลไทยจึงพยายามส่ือสารกบัประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยริเร่ิมอยา่งเป็น
รูปธรรมชดัเจนจากการตั้ง “กองการโฆษณา” (กรมประชาสัมพนัธ์ในปัจจุบนั) เพื่อให้การใชส่ื้อในการก่อร่างสร้าง
ระบอบการปกครองประชาธิปไตยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (สุวิมล, 
2531) จวบจนปัจจุบนัซ่ึงการส่ือสารทางการเมืองของรัฐบาลไดพ้ฒันาและเขา้ถึงประชาชนมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการ
แพร่หลายของเทคโนโลยกีารส่ือสารไดเ้อ้ืออ านวยใหท้ั้งโทรทศัน์และวทิยกุลายเป็นช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ประจ าครัวเรือนของสังคมไทย โดยในช่วง พ.ศ. 2545 ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีโทรทศัน์ถึงร้อยละ 94.1 นอกเขต
เทศบาลร้อยละ 90.6 และครัวเรือนในเขตเทศบาลมีวิทยุร้อยละ 76.2 นอกเขตเทศบาลร้อยละ  64.1 (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2554) ประกอบกบัการขาดแคลนส่ือของรัฐบาลท่ีสามารถส่ือสารโดยตรงกบัประชาชน (ญาณิศภาค, 2547) จึง
เป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัให้รัฐบาลในขณะนั้น (รัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร) ริเร่ิมผลิตรายการประเภทนายกฯ พบประชาชน ซ่ึง
เป็นรายการส่ือสารทางการเมืองท่ีมีรูปแบบรายการโดยมีนายกรัฐมนตรีออกมาพบปะพูดคุยกบัประชาชนในประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลตอ้งการใหป้ระชาชนรับทราบ ผ่านทางเครือข่ายโทรทศัน์และวทิยท่ีุอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของรัฐ และได้
กลายเป็นแนวปฏิบติัใหแ้ก่รัฐบาลสมยัต่อมาผลิตรายการส่ือสารกบัประชาชนในลกัษณะเดียวกนั ไดแ้ก่ รายการเปิดบา้น
พิษณุโลกและรายการสายตรงท าเนียบ (รัฐบาลสุรยทุธ์ จุลานนท์) รายการสนทนาประสาสมคัร (รัฐบาลสมคัร สุนทร
เวช) รายการเช่ือมัน่ประเทศไทยกบันายกฯ อภิสิทธ์ิ (รัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) รายการรัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน 
(รัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร) และในรัฐบาลปัจจุบนั (รัฐบาลประยทุธ์ จนัโอชา) ไดผ้ลิตรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
หรือรายการศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเพ่ือส่ือสารกบัประชาชนโดยตรง  
 ในปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชนถูกท้าทายด้วยข้อมูลข่าวสารท่ีแตกต่าง
หลากหลายผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงช่วยใหป้ระชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลท่ีไร้พรมแดนและ 
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รวดเร็วโดยท่ีรัฐบาลไม่สามารถก ากบัหรือควบคุมได ้แต่อยา่งไรก็ตามรายการประเภทนายกฯ พบประชาชนซ่ึงเผยแพร่
ผา่นโทรทศัน์และวิทยมีุความไดเ้ปรียบมากกวา่ในดา้นการเขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่งกวา้งขวางแมใ้นถ่ินทุรกนัดารและ
ประชาชนผูรั้บสารไม่จ าเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยใีหม่ ๆ  ส่งผลใหร้ายการประเภทนายกฯ พบประชาชน
จึงยงัคงเป็นช่องทางหลกัของรัฐบาลและจะทวคีวามส าคญัมากยิง่ข้ึนในโลกยคุขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดน เปรียบเสมือน
ฐานท่ีมัน่ทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลท่ีจ าตอ้งรักษาไวใ้ห้มัน่ในการกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีรัฐบาลเห็นว่า 
“ถูกตอ้ง ไม่บิดเบือน” สู่ประชาชน 
 ตลอดมารัฐบาลไทยถึง 6 สมยัไดเ้ลือกใชร้ายการประเภทนายกฯ พบประชาชนเพ่ือส่ือสารกบัประชาชน อีกทั้งมี
แนวโนม้วา่จะเป็นแนวปฏิบติัของรัฐบาลทุกสมยัต่อไปโดยปริยาย ท าให้รายการดงักล่าวกลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัอนัหน่ึง
ในทางการเมืองท่ีจะขาดหรือละเลยเสียมิไดต้ราบใดท่ีรัฐบาลยงัตอ้งอาศยัการสนบัสนุนจากประชาชนและประชาชนยงัตอ้ง
อาศยัขอ้มูลในการตดัสินใจกระท าการทางการเมือง เป็นเวลาเกือบ 2 ทศวรรษท่ีรัฐบาลแต่ละสมยัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
ประโยชน์สาธารณะและใชก้ลยทุธ์ในลกัษณะเฉพาะผ่านรายการประเภทนายกฯ พบประชาชน ซ่ึงส่ิงท่ีน าเสนอผ่านรายการ
สามารถส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนและสะทอ้นภาพของระบบการเมืองท่ีเป็นอยู ่ผูว้จิยัในฐานะประชาชนคนหน่ึงจึง
ตอ้งการเขา้ไปศึกษาถึงเน้ือหาและกลยุทธ์ท่ีรัฐบาลใช้กับประชาชนผ่าน 4 รายการ ได้แก่ รายการนายกทักษิณฯ คุยกับ
ประชาชน รายการเปิดบ้านพิษณุโลก รายการเช่ือมัน่ประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธ์ิ และรายการรัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบ
ประชาชน เพ่ือให้เห็นภาพรวมและเขา้ใจถึงเสน้ทางการใชอ้ านาจรัฐในรูปแบบขอ้มูลข่าวสารมาก ากบัการรับรู้ทางการเมือง
ของประชาชนผา่นรายการประเภทนายกฯ พบประชาชนของรัฐบาลในอดีต  

วตัถุประสงค์การวจิยั 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเน้ือหาและกลยทุธ์ในน าเสนอรายการส่ือสารทางการเมืองประเภทนายกฯ 

พบประชาชนของแต่ละรัฐบาลซ่ึงเผยแพร่สู่ประชาชนผา่นส่ือวทิยแุละโทรทศัน ์ประกอบดว้ยรายการ นายกฯ ทกัษิณคุย
กบัประชาชน, เปิดบา้นพิษณุโลก, เช่ือมัน่ประเทศไทยกบันายกฯ อภิสิทธ์ิ และ รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน เพื่อให้
เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการใชอ้ านาจเขา้มาก ากบัการรับรู้ของประชาชน 
 
วธีิการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยัและรายงานโครงการเฉพาะบุคคลท่ีศึกษา
เก่ียวกบัรายการนายกฯ พบประชาชน (วทิยานิพนธ์ 4 เล่มและรายการโครงการเฉพาะบุคคล 1 เล่ม) รวมทั้งจากหนงัสือ 
บทความวชิาการ และวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสงัเคราะห์ตามกรอบแนวคิดองคป์ระกอบ
ของการ ส่ือสารท างการเมือง  (Political Communication) และ การโฆษณาชวน เช่ือ  (Propaganda) และการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) แล้วจึงสรุปผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาให้เห็นความเช่ือมโยงของ
วตัถุประสงคก์ารวจิยัและขอ้คน้พบ 
 

 
ผลการวจิยั  
 ผลการวิจัยพบว่า รายการประเภทนายกฯ พบประชาชนมีผูส่้งสาร (Sender) ส าคัญคือ นายกรัฐมนตรี ได้แก่           
ดร.ทกัษิณ ชินวตัร พล.อ.สุรยทุธ์ จุลานนท์ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ซ่ึงแมบุ้คคลเหล่าน้ีจะมี
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ท่ีมาแตกต่างกนัแต่เม่ือเขา้มาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแลว้ สถานภาพและบทบาทความเป็นนายกรัฐมนตรีของผูส่้งสาร
เป็นปัจจยัในการก าหนดให้ผูส่้งสารมีอ านาจสูงสุดในการคดัเลือกและน าเสนอขอ้มูลข่าวสารสู่สาธารณชน กล่าวคือ การมี
สถานภาพนายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผูน้ าของคณะบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีบริหารปกครองประเทศ ส่งผลใหน้ายกรัฐมนตรีเป็นผูส่้งสาร
ท่ีมีความน่าเช่ือถือและความชอบธรรมในการพูดหรือน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามนโยบาย 
ภารกิจ ผลงานของรัฐบาล และสามารถคดัเลือกประเด็นท่ีตอ้งการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ เม่ือเปรียบเทียบรายการ
ส่ือสารชวนออนไลน์ซ่ึงผูส่้งสาร คือ นายชวน หลีกภยั ซ่ึงมีสถานภาพเป็นผูน้ าพรรคฝ่ายคา้นและหัวหนา้พรรคประชาธิปัตย ์
ส่งผลใหก้ารส่งสารถึงประชาชนเนน้ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการวพิากษว์จิารณ์ การตรวจสอบการท างานของรัฐบาล และการ
น าเสนอขอ้มูลในแง่มุมท่ีแตกต่างจากรัฐบาล ซ่ึงเป็นไปตามบทบาททางการเมืองของฝ่ายคา้นในระบบการเมืองแบบรัฐสภา 
(รัตนาวดี, 2545) นอกจากน้ีในกระบวนการผลิตรายการประเภทนายกฯ พบประชาชนท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงาน
ดา้นส่ือมวลชนของรัฐ อาทิ ส านกัโฆษก หน่วยงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ของแต่ละกระทรวง และกรมประชาสมัพนัธ์ ท า
ใหเ้กิดกระบวนการคดัเลือกกลัน่กรองประเด็นข่าวสารหลายคร้ังหลายคราก่อนท่ีขอ้มูลทั้งหลายจะถูกน าเสนอใหป้ระชาชน
รับทราบ 
 ในประเด็นดา้นเน้ือหา (Messages) ท่ีปรากฏในรายการประเภทนายกฯ พบประชาชนของรัฐบาลนั้นสามารถฉาย
ภาพใหเ้ห็นถึงกิจกรรมท่ีรัฐบาลกระท าในภาพรวม ผูว้ิจยัพบวา่ แมทุ้กรัฐบาลจะมุ่งส่ือสารใหป้ระชาชนรับรู้เก่ียวกบัภารกิจ 
นโยบาย ผลงาน สถานการณ์บา้นเมือง และมีการสอดแทรกแนวคิดทางการเมืองของผูส่้งสารผสมผสานลงไปในเน้ือหา ทั้ง
ยงัเป็นพ้ืนท่ีให้รัฐบาลไดช้ี้แจงแกต้่างหรือตอบโตเ้ม่ือถูกวพิากษว์จิารณ์ แต่กระนั้นก็พบวา่มีความแตกต่างในรายละเอียด ดงั
จะเห็นไดจ้าก “รายการนายกทกัษิณฯ คุยกบัประชาชน” ท่ีผลิตข้ึนมาในช่วง พ.ศ. 2544 ซ่ึงประเทศไทยอยูใ่นภาวะวกิฤติทาง
การเงินหรือวกิฤติตม้ย  ากุง้ เน้ือหาท่ีน าเสนอผา่นรายการจึงมีความโดดเด่นในประเด็นดา้นเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศสู่
ความทนัสมยั โดย ญาณิศภาค (2547) ไดจ้ดัประเภทเน้ือหาท่ีพบในรายการนายกฯ ทกัษิณ คุยกบัประชาชนเรียงจากท่ีพบมาก
ไปน้อย ไดแ้ก่ 1) การให้ขอ้มูลดา้นภารกิจหนา้ท่ีของรัฐบาลในการพฒันาประเทศ 2) การช้ีแจง แกต้่างต่อค าวิจารณ์ 3) การ
กล่าวถึงสาเหตุแห่งปัญหาพร้อมแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 4) การอบรมแนะน า ปลูกฝังค่านิยมอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย 
และ 5) การตอบโตก้บัฝ่ายตรงขา้ม “รายการเปิดบา้นพษิณุโลก” เป็นรายการภายใตรั้ฐบาลท่ีมาจากการแต่งตั้งโดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์างเป็นประมุข (คปค.) ซ่ึงท ารัฐประหารรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร 
เม่ือ 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 จึงส่งผลใหเ้น้ือหาของรายการมีจุดเด่นท่ีการเนน้ย  ้าถึงเหตุผลและแผนการด าเนินงานในการเขา้มา
บริหารประเทศเพ่ือสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่รัฐบาล ทั้งน้ี ปิยะฉตัร (2552) ไดจ้ดักลุ่มเน้ือหาของรายการเปิดบา้นพิษณุโลก
เรียกจากพบมากไปน้อย ไดแ้ก่ 1) ภารกิจ การบริหารงานและแกไ้ขปัญหาประเทศ 2) การให้ขอ้มูลการท าหน้าท่ีรัฐบาล
รักษาการ 3) ปัญหาความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้4) การด าเนินคดีอดีตนายกรัฐมนตรีและการยบุพรรคการเมือง 
5) การเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย ์“รายการเช่ือมัน่ประเทศไทยกบันายกฯ อภิสิทธ์ิ” ในห้วงสถานการณ์ความขดัแยง้ทาง
การเมือง พ.ศ. 2553 ระหวา่งรัฐบาลกบัแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ ส่งผลใหเ้น้ือหาของรายการนอกจาก
น าเสนอขอ้มูลดา้นภารกิจ การท างานของรัฐบาลในดา้นต่าง ๆ เฉกเช่นรายการไดท่ี้กล่าวไปแลว้ ยงัมีการส่ือสารเนน้หนกัใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการจดัการสถานการณ์ของรัฐบาลเก่ียวกบัการชุมนุมของคนเส้ือแดง โดยแบ่งได ้4 ช่วง คือ 1) ช่วงเร่ิม
ชุมนุม รัฐบาลไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัขอบเขตการใชสิ้ทธิในการประทว้งให้อยูใ่นขอบเขตของกฎหมาย การต่อรองขอ้
เรียกร้องกบักลุ่มผูชุ้มนุม และการใชค้วามรุนแรงท่ีแฝงอยูใ่นการชุมนุม  2) ช่วงความขดัแยง้เขา้สู่จุดตึงเครียดคร้ังท่ี 1 รัฐบาล
น าเสนอเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์การชุมนุมท่ีมีแนวโนม้ใชค้วามรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ลดความน่าเช่ือถือขอ้เรียกร้อง
ของผูชุ้มนุม และเหตุผลและการปฏิบติัหน้าท่ีตามขั้นตอนของกฎหมายเพ่ือสลายการชุมนุมในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 3) 
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ช่วงความขดัแยง้เขา้สู่จุดตึงเครียดคร้ังท่ี 2 มีการรายงานเก่ียวกบัแผนปรองดองแห่งชาติของรัฐบาลในขณะเดียวกนัก็น าเสนอ
ถึงสถานการณ์การชุมนุมท่ีส่อไปในทางเลวร้ายมากข้ึน และเหตุผลและการปฏิบติัตามขั้นตอนของกฎหมายในการสลายการ
ชุมนุมท่ีแยกราชประสงค ์และ 4) ช่วงฟ้ืนฟปูระเทศ น าเสนอแนวทางการฟ้ืนฟปูระเทศของรัฐบาลและการสร้างความเช่ือมัน่
ต่อนานาชาติภายหลงัเหตุการณ์ (ณัฏฐวี, 2553) “รายการรัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” รัฐบาลยิ่งลกัษณ์เขา้มาบริหาร
ประเทศในขณะท่ีประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ จึงท าให้เน้ือหาท่ีน าเสนอในรายการมุ่งเน้นไปท่ีการ
จดัการกบัปัญหาอุทกภยั นอกจากนั้นมุ่งเน้นส่ือสารเก่ียวกบัการด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดห้าเสียงกบัประชาชนไว ้เช่น 
นโยบายจ าน าขา้ว บ้านหลงัแรก รถคนัแรก เงินเดือนขั้นต ่าวุฒิปริญญาตรี โดยเน้ือหาท่ีไม่พบในรายการยิ่งลกัษณ์พบ
ประชาชน คือ การตอบโตห้รือววิาทะกบัฝ่ายท่ีคดัคา้นหรือวพิากษว์ิจารณ์ เน่ืองจากประเทศเพ่ิงผา่นเหตุการณ์ความขดัแยง้
ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2553 ส่งผลใหเ้นน้เน้ือหาท่ีสร้างบรรยากาศประนีประนอม ประกอบกบับุคลิกของนายกรัฐมนตรีท่ี
ไม่ไดมี้ความเช่ียวชาญในการตอบโตป้ระเด็นทางการเมือง (พรหมธิดา, 2555) 

 ในประเด็นช่องทาง (Channel) เผยแพร่ของรายการประเภทนายกฯ พบประชาชน ผูว้ิจยัพบวา่สถานภาพการเป็น
นายกรัฐมนตรีท าใหมี้สิทธิอ านาจในการใชส่ื้อท่ีรัฐเป็นเจา้ของในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ รายการ
ประเภทนายกฯ พบประชาชนทุกรายการจึงสามารถใชป้ระโยชน์จากส่ือของรัฐ ไดแ้ก่ สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
(ช่อง 11 หรือ NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นกิจการภายใต้การบังคับบัญชาของกรม
ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงเครือข่ายวิทยแุละโทรทศัน์ท่ีกองทพัเป็นเจา้ของหรือให้สัมปทานแก่เอกชน ทั้งน้ีการท่ีคล่ืนความถ่ี
วิทยุและโทรทัศน์เป็นทรัพยากรการส่ือสารของชาติส่งผลให้ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเช่ือมต่อสัญญาณ          
การถ่ายทอดเขา้กบัทุกสถานีวิทยุและสถานีโทรทศัน์ภายใตช่ื้อโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (T.V. Pool)      
เม่ือเปรียบเทียบกบัรายการชวนออนไลน์ซ่ึงผูส่้งสารไม่ไดมี้สถานภาพเป็นนายกรัฐมนตรี จึงท าให้ตอ้งปรับเปล่ียนช่องทาง
มาส่ือสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (รัตนาวดี, 2545) ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากรัฐมากกวา่ส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทย ุนอกจากน้ี
เน้ือหาของรายการยงัถูกน าเสนอซ ้ า ๆ สู่ประชาชนผ่านการน าเสนอข่าวสารของส่ือมวลชนทุกแขนง และประชาชนยงั
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเน้ือหาของรายการยอ้นหลงัไดส้ะดวกผ่านหนังสือรวมเล่มถอดความเน้ือหารายการและเวบ็ไซต์ของ
รัฐบาล  

 ในประเด็น ผูรั้บสาร (Receiver) ของรายการส่ือสารของรัฐบาล พบวา่ ผูรั้บสารของรายการส่ือสารของรัฐบาลทั้ง 4 
รายการ คือ รายการนายกฯ ทกัษิณคุยกบัประชาชน รายการเปิดบา้นพิษณุโลก รายการเช่ือมัน่ประเทศไทยกบันายกฯ อภิสิทธ์ิ 
และรายการรัฐบาลยิง่ลกัษณ์พบประชาชน มีเป้าหมายคือประชาชนทั้งหมด แต่ในทางปฏิบติั เน้ือหาในการน าเสนอ ช่องทาง
ช่วงเวลา และระดบัภาษาท่ีใช ้นบัเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดกลุ่มเป้าหมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงข้ึนมา เช่น เม่ือนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงการแกไ้ขปัญหาราคาสินคา้เกษตรจะส่งผลให้เกิดการมุ่งเนน้ส่ือสารไปสู่ผูรั้บสารท่ีเป็นเกษตรกร หรือเม่ือกล่าวถึง
การแกไ้ขปัญหาอุทกภยัก็เป็นการมุ่งส่ือสารกบัประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบทัว่ประเทศ ทั้งน้ีช่องทางในการเผยแพร่ผ่าน
โทรทศัน์เป็นการสร้างช่องทางในการเขา้ถึงกลุ่มผูรั้บสารระดบัชนชั้นกลางข้ึนไปท่ีมีก าลงัทางเศรษฐกิจมากพอในการมี
โทรทศัน์ไวใ้นครอบครอง ในขณะท่ีการเผยแพร่ผ่านวิทยก็ุนับเป็นช่องทางในการเขา้ถึงประชาชนท่ีมีรายไดน้้อยหรือผูท่ี้
จ  าตอ้งประกอบอาชีพไม่มีเวลาวา่งมากพอท่ีจะมานัง่ชมทางโทรทศัน์ (ปิยะฉัตร, 2552) นอกจากน้ีการเลือกช่วงเวลาในการ
เผยแพร่ออกอากาศรายการประเภทนายกฯ พบประชาชนส่งผลให้เกิดกลุ่มผูรั้บสารท่ีมีลกัษณะเฉพาะไดเ้ช่นกนั เช่น รายการ
นายกฯ ทกัษิณคุยกับประชาชนเลือกออกอากาศในวนัเสาร์ เวลา 08.00 น. ผูรั้บสารส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนต่างจังหวดั
โดยเฉพาะในชนบทท่ีมกัจะต่ืนนอนเชา้กวา่คนในกรุงเทพฯ หรือคนในเขตตวัเมือง และจะรับฟังรายการผา่นหอกระจายข่าว
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ของหมู่บา้น (ญาณิศภาค, 2547) เม่ือเปรียบเทียบกบัรายการเช่ือมัน่ประเทศไทยกบันายกฯ อภิสิทธ์ิท่ีปรับเวลาออกอากาศ
เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มคนในเมืองโดยเลือกออกอากาศในช่วงสาย คือ 9.00 – 10.00 น. ทั้งน้ีระดบัของภาษาท่ีผูส่้งสารใชก็้มีผลต่อ
กลุ่มผูรั้บสารเช่นกนั โดยจะเห็นไดจ้าก เม่ือเปรียบเทียบระดบัภาษาในรายการเปิดบา้นพิษณุโลกซ่ึงผูส่้งสารจะใชภ้าษาระดบั
ทางการ ท าให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งออกไปเขา้ถึงบุคคลท่ีเป็นชนชั้นกลางและชนชั้นสูง กบัรายการนายกฯ ทักษิณคุยกับ
ประชาชนท่ีใชภ้าษาระดบัสนทนาทัว่ไปท่ีให้ความเป็นกนัเองกบัผูฟั้ง ท าให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูฟั้งท่ีเป็นคนรากหญา้ซ่ึง
เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ (ปิยะฉัตร, 2552) แต่อยา่งไรก็ตามรายการประเภทนายกฯ พบประชาชนทุกรายการใชร้ะบบ
การส่ือสารแบบทางเดียว (One-way communication) ผูรั้บสารจึงไม่สามารถมีส่วนร่วมโดยตรงแมว้่าจะเป็นรายการท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่ือสารกบัประชาชนโดยตรงของรัฐบาล หากผูรั้บสารตอ้งการแสดงความคิดเห็นสามารถท าไดท้างออ้ม
ผา่นช่องทางอ่ืน ๆ  เช่น เวบ็ไซตห์รือโทรศพัทข์องกรมประชาสมัพนัธ์ สายด่วน 1111 ศูนยบ์ริการขอ้มูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
ขอ้ความสั้น (SMS) แสดงความคิดเห็นในรายการ เป็นตน้ 

 ในประเด็นดา้นกลยทุธ์ในการน าเสนอ พบวา่รายการประเภทนายกฯ พบประชาชนทั้ง 4 รายการ ใชก้ลยทุธ์ในการ
น าเสนอขอ้มูลประชาชนแบ่งได ้2 แบบ คือ “การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารขอ้เท็จจริง” เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และช้ีแจง
ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐบาลในดา้นต่าง ๆ ผสมผสานกบั “การโนม้นา้วชวนเช่ือ” ผา่นการใชถ้อ้ยค าหรือ
ภาษาท่ีกระตุน้เร้าอารมณ์ของผูฟั้งให้เกิดการคลอ้ยตาม กล่าวคือ นายกรัฐมนตรีในฐานะผูส่้งสารของรายการไดน้ าเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมือง นโยบาย การด าเนินงาน ตลอดจนผลงานของรัฐบาล ซ่ึงการน าเสนอขอ้มูลเหล่าน้ีได้
ผา่นการวางแผนและการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบจากหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีดา้นส่ือมวลชน ไดแ้ก่ ส านกัโฆษก กรม
ประชาสมัพนัธ์ และหน่วยงานดา้นการประชาสมัพนัธ์ของแต่ละกระทรวง ประสานการท างานในการรวบรวมขอ้มูลจากการ
ปฏิบติังานตามจริงและคดักรองประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอสู่ประชาชน จึงท าให้สามารถน าเสนอขอ้มูลท่ีมีหลกัฐานและ
สามารถตรวจสอบไดป้ระชาชนผูรั้บสารจึงสามารถพิจารณาดว้ยหลกัเหตุผล ซ่ึงมีผลใหเ้กิดน่าเช่ือถือและปฏิบติัตามขอ้มูลท่ี
ไดรั้บอยา่งสมคัรใจ ตวัอยา่งกลยทุธ์ในการน าเสนอข่าวสารขอ้เท็จจริงท่ีพบไดบ่้อยในรายการประเภทนายกฯ พบประชาชน 
ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการลงทุนของต่างชาติและการด าเนินงานตามนโยบายกระตุน้
เศรษฐกิจของรัฐบาล การใหข้อ้มูลความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลไทยกบัต่างประเทศ การระบุใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ปัญหาของ
ประเทศท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข เช่น ยาเสพติด ความยากจน ปัญหาชายแดนภาคใต ้การศึกษา และสถานการณ์ความขดัแยง้ทาง
การเมือง เป็นตน้ การช้ีแจงความคืบหนา้และผลส าเร็จของรัฐบาลในการด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ เช่น ความส าเร็จของ
โครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ความคืบหนา้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์อยูดี่
มีสุข ขั้นตอนการปฏิบติัและผลการปฏิบติังานกบักลุ่มผูชุ้มนุม เป็นตน้  

 อยา่งไรก็ตามในการน าเสนอขอ้เท็จจริง นายกรัฐมนตรีในฐานะผูส่้งสารของรายการไดน้ าเสนอโดยผสมผสานกบั
กลยทุธ์การโนม้นา้วใหเ้ช่ือผา่นการใชถ้อ้ยค าท่ีมีลกัษณะเร้าอารมณ์เพ่ือใหป้ระชาชนผูรั้บสารมีความรู้สึกร่วมหรือคลอ้ยตาม
ขอ้มูลท่ีน าเสนอไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน ผูว้ิจยัพบวา่รายการประเภทนายกฯ พบประชาชนทั้ง 4 รายการใชว้ธีิการสร้างความ
ประทบัใจแก่ฝ่ายตนเองในขณะเดียวกนัก็ลดความน่าเช่ือถือของฝ่ายตรงขา้มเป็นกลยทุธ์พ้ืนฐานของรายการ ในส่วนการ
สร้างความประทบัใจนั้น จะเห็นไดจ้ากการใชถ้อ้ยค าในการน าเสนอเน้ือหามกัเป็นถอ้ยค าท่ีสวยหรูสามารถส่งผลให้เกิด
ทศันคติโนม้เอียงเพราะรู้สึกในทางบวกต่อผูส่้งสารหรือเน้ือหาท่ีส่ือสารออกมาโดยไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริง เช่น     
“(หลกัประกนัสุขภาพ) เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีท าได ้ต่างประเทศยงัท าไม่ไดข้นาดน้ี”(ช าระหน้ี IMF เพื่อให้) “ประเทศ
ไทยได้มีศักด์ิศรีว่ายืนบนล าแข้งตัวเองได้แลว้ ผมมั่นใจภายใตก้ารน าของผม เรายืนบนล าแข้งของตัวเองได้ ยืนอย่างมี  
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ศักด์ิศรี อย่างมีความเท่าเทียมกันในเวทีโลก ไม่ใช่ต้องไปง้อขอใคร” “ขา้ราชการจะท างานกบัรัฐบาลตอ้งมีประสิทธิภาพ” 
(ญาณิศภาค, 2547) “รัฐบาลตอ้งการดูแลพี่น้องประชาชนท่ีตอ้งการมีบา้นหลงัแรกหรือรถยนตค์นัแรก และท่ีส าคญัเกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน” “เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรม ก็ให้กระทรวงการคลังไปหารือร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ใหห้าแนวทางในการปรับเงินเดือนขา้ราชการทั้งระบบ” “รัฐบาลไม่ได้น่ิงนอนใจ กเ็ร่งรัด
แก้ไขปัญหา (อุทกภัย)” (พรหมธิดา, 2555) “(รัฐบาลเขา้มาเพื่อ) วางรากฐานว่าต่อไปข้างหน้าเราจะเดินไปทางไหน”  
“(รัฐบาล) ได้พยายามอย่างท่ีสุดท่ีจะกลบัสู่ครรลองของประชาธิปไตย” “การเลือกตั้งท่ีโปร่งใส เป็นธรรม” “(การแก้ไข
ปัญหาภาคใต)้ อยูบ่นค าพดูสองค า คือ ความเป็นธรรมและความเป็นไทย” “(นายกรัฐมนตรี) เคารพความถกูต้อง เคารพความ
ดีงาม ไม่วา่ใครท าส่ิงท่ีดีแล้วเราจะสานต่อ อะไรท่ีไม่โปร่งใสจะปรับและแก้ไข” (ปิยะฉัตร, 2552) “รัฐบาลตอ้งการให้การ
ชุมนุมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ” “รัฐบาลไม่ต้องการความรุนแรง และรัฐบาลน้ีพิสูจน์มาแลว้หลายคร้ังวา่ไม่มีความคิด ไม่เคย
ท่ีจะไปใชค้วามรุนแรง เรามีหนา้ท่ีอยา่งเดียวคือการรักษากฎหมาย” “รัฐบาลไม่มคีวามคิดท่ีจะเข้าไปปราบปรามประชาชน 
และรัฐบาลจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการเขา้ไปปราบปรามประชาชนหรือการใชค้วามรุนแรงกบัพ่ีนอ้งประชาชนท่ีมา
ชุมนุม” (ณัฏฐว,ี 2553) และอีกหน่ึงกลยทุธ์พ้ืนฐานของรายการ คือ การลดความน่าเช่ือถือของฝ่ายตรงขา้ม จะเห็นไดจ้ากการ
ใชถ้อ้ยค าท่ีชกัน าให้ผูฟั้งรู้สึกในทางลบต่อผูท่ี้ถูกพาดพิง เช่น “ไม่รู้แลว้ไปตั้งค  าถาม” “ช่วยกนัท างานให้บ้านเมือง อย่า
วจิารณ์โดยไม่มีค าแนะน า” “บางคนอาจคิดไม่ดี” “ผูค้ดัคา้นอาจไม่เขา้ใจ” (ญาณิศภาค, 2547) “คงมีคนเพียงกลุ่มนอ้ย ๆ ซ่ึง
อาจจะฝังความคิด ถา้พูดวา่ฝังชิปไว้ในสมองก็คงเป็นอยา่งนั้น” “หากศาลวินิจฉัยแลว้จะบอกว่าไม่ผิด...จะชีถึ้งคุณธรรม 
จริยธรรมของนักการเมืองต่อไปในโอกาสหนา้” “ในเร่ืองความสงบของบา้นเมือง ความเคล่ือนไหวทางการเมือง คุณทักษิณ
ยงัมพีลงัอยู่กับผู้ ท่ีได้ท างานร่วมกันมา ส่ิงเหล่าน้ีคุณทักษิณช่วยได้” “ถา้หากเรายงัมวัมาวนอยูใ่นส่ิงท่ีถือวา่ไม่ได้สร้างสรรค์ 
(คดัคา้นรัฐบาล) มนัมีแต่ฉุดความรู้สึก ฉุดท้ังเศรษฐกิจของเราลงไป” (ปิยะฉัตร, 2552) “(การชุมนุม)เป็นการกระท าโดยมิ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” “เห็นไดช้ัดเจนว่ากลุ่มท่ีใช้ก าลังใช้อาวุธสงครามอยู่ในพืน้ท่ีชุมนุม” “เห็นชดัเจนว่าเป็นเร่ืองของ     
การก่อการร้าย ท่ีเขา้มาเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองของการชุมนุมอยา่งชดัเจน” “ช่ือต่าง ๆ ท่ีปรากฏออกมาในเหตุการณ์ (ผงัลม้เจา้) มนั
ไม่ใช่เร่ืองบังเอิญหรือต่างคนต่างท า จะเป็นช่ือ เสธ.แดง จะเป็นช่ือพล.อ.ชวลิต จะเป็นช่ือแกนน าผูชุ้มนุม เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนน่ีเห็นชดัแลว้วา่ไม่ใช่เร่ืองบังเอิญ” “คนท่ีแสดงตัวชัดเจนไม่เอาแผนปรองดองก็คือเสธ.แดง และมคีวามพยายามไม่ให้
การชุมนุมยติุลง...คุณทกัษิณนั้นก็ไม่พอใจแผนปรองดอง เพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวของคุณทักษิณเลย” (ณฏัฐว,ี 2553) 

 นอกจากกลยทุธ์หลกัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ยงัพบกลยทุธ์ท่ีถูกน ามาใชเ้พ่ิมเติม ดงัน้ี 1) การเช่ือมโยงเขา้กบัคุณค่าต่าง ๆ 
ท่ีสังคมไทยให้คุณค่าความส าคญัทางจิตใจ เพ่ือให้ส่ิงท่ีพูดมีพลงั น่าเช่ือถือ น่ายอมรับโดยไร้ขอ้กังขา ในส่วนน้ีมีการ
เช่ือมโยงการกระท าของรัฐบาลเขา้กบัสถาบนัพระมหากษตัริยม์ากท่ีสุด เช่น “เนน้แนวทางสนัติวธีิ ตามกระแสพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ว่า ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ ” “(รัฐบาลใชห้ลกัการบริหาร) โดยอัญเชิญหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทาง” “หลักท่ีได้รับพระราชทานมาน้ีคือเร่ืองของความซ่ือสัตย์ ซ่ือตรง คุณธรรมขอ้น้ีจะท าใหบ้ริหาร
ตามหลักปรัชญาพอเพียงไดเ้ป็นอย่างดี” (ปิยะฉัตร, 2552) “...แนวพระราชด าริท่ีส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความรู้รัก
สามคัคีและความพอเพียง คือจุดท่ีมาในส่วนองคป์ระกอบขอ้แรกของแผนปรองดอง ถึงเวลาแลว้ท่ีพี่นอ้งประชาชนคนไทย
ทั้ งประเทศจะตอ้งร่วมกันท าอย่างไรไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นท่ีเคารพเทิดทูนของพี่น้องถูกล่วงละเมิด...” 
นอกจากน้ียงัใชว้ธีิเรียกร้องใหผู้ชุ้มนุมยติุการชุมนุมและเขา้ร่วมกระบวนการปรองดองดว้ยการอา้งถึงสถาบนัครอบครัว เช่น  
“พ่อแม่ผู้ปกครองน้ันไม่มใีครหรอกครับท่ีจะไม่รักลกู ห่วงลกู ถา้บรรยากาศการชุมนุมยงัอยู ่ความเส่ียงต่อความรุนแรงยงัอยู ่
พ่อแม่จ านวนมากเขาจะทุกข์มากครับกบัการท่ีลูกตอ้งไปโรงเรียนในสถานการณ์เช่นน้ี”(ณฏัฐว,ี 2553) 2) การอา้งถึงคนหมู่
มาก เพ่ือให้เกิดการคลอ้ยตามข้ึนในสังคมอยา่งพร้อมเพรียงกนั เช่น “ทุกคนรู้ดี วา่รัฐบาลพยายามท่ีจะให้เกิดความสุขสงบ

- 1423 -



  HMO27-8 
 

 

ข้ึนมาในพ้ืนท่ีภาคใต”้ “จากท่ีได้เผยแพร่(ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข) ไปแล้วคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจ” “ผมคิดว่า
ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจวา่เราก าลงัท าอะไรกนัอยู.่..ส่วนในเร่ืองของการคดัคา้นนั้น เป็นเร่ืองท่ีมองเห็นไดค้่อนขา้งชดัเจน
วา่ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่มากนกั น่ีเป็นปัจจยัท่ีผมคิดวา่ เป็นเคร่ืองช้ีวดัท่ีเห็นชดัเจนวา่ ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกบัวิธีการนั้น” “ประชาคมโลกเข้าใจ เพราะเราเขียนกฎกติกาไวแ้ลว้...รัฐธรรมนูญของทุกประเทศมา
จากการปฏิวติัทั้งนั้น ก็เป็นเร่ืองท่ีถือไดว้า่เรามีเจตนาดีเพียงอยา่งเดียวคือน าพาชาติบา้นเมืองไปสู่การเลือกตั้ง ใหมี้รัฐบาลมา
จากการเลือกตั้ง” (ปิยะฉตัร, 2555) “(การชุมนุม) มีการเคล่ือนไหวข่มขู่คุกคามสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน มี
ผลท าให้เกิดความไร้ระเบียบท่ัวไปในสังคม” “กลุ่มคนท่ีบอกวา่ตอ้งการสลายการชุมนุมเด็ดขาด เพราะว่าผิดกฎหมาย ผม 
(นายกฯ) ตอ้งบอกวา่มีเสียงอยา่งน้ีเขา้มาเยอะมาก” (ณัฏฐวี, 2553) 3) ใชก้ารรับรองยืนยนัโดยอา้งถึง หลกัฐาน บุคคลส าคญั 
หรือ องคก์รต่าง ๆ สนบัสนุนค าพูดของผูส่้งสาร เช่น “ถา้การชุมนุมมีลกัษณะไปสร้างความหวาดกลวั เกิดการข่มขู่คุกคาม 
เกิดการปิดลอ้มสถานท่ี...กรณีเช่นนั้นทางศาลได้เคยวินิจฉัยวา่ไม่ใช่การชุมนุมท่ีไดรั้บการคุม้ครองโดยรัฐธรรมนูญ ซ่ึงโดย
หลกักฎหมายจริง ๆ  ก็คือ เจา้หนา้ท่ีสามารถท่ีจะสลายการชุมนุมได”้ “...ดูค าวินิจฉัยของศาลแพ่งก็ดี แลว้ก็ค าวินิจฉัยของศาล
ปกครองซ่ึงเราอา้งอิงมาแต่ตน้ก่อนหน้าน้ีมนัจะเป็นค าตอบ...ไม่มีท่ีไหนอนุญาตให้เจา้หน้าท่ีของรัฐไปใช้วิธีการนอก
กฎหมายได ้ค าวินิจฉัยของศาลแพ่ง...ท่านไม่ได้บอกว่าห้ามสลายการชุมนุม ขณะเดียวกันท่านกไ็ม่ได้บอกว่ารัฐบาลสลาย
การชุมนุมได้ตามใจชอบ” (ณัฏฐวี, 2553) และ 4) การใชค้  าพูดสร้างความรู้สึกเช่ือมโยงกบัประชาชนหรือแสดงความเป็น
กนัเองกบัประชาชน ไดแ้ก่ “พี่นอ้งประชาชน”  “พี่นอ้งท่ีเคารพ” ซ่ึงเป็นสรรพนามท่ีผูส่้งสารของรายการประเภทนายกฯ พบ
ประชาชนมกัใชเ้ม่ือตอ้งการกล่าวถึงประชาชนทั้งประเทศ 

 สรุปผลการวจิยัและอภิปราย 
 การศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางการเมืองในรายการนายกฯ พบประชาชน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  ท่ีได้
ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับรายการประเภทนายกฯ พบประชาชนทั้ ง 4 รายการได้แก่ รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับ
ประชาชน รายการเปิดบ้านพิษณุโลก รายการเช่ือมัน่ประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธ์ิ และรายการรัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบ
ประชาชน โดยรวบรวมขอ้มูลจากวิทยานิพนธ์ 4 เล่ม ประกอบด้วย 1) วาทกรรมวิเคราะห์รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับ
ประชาชนและรายการชวนออนไลน์ ของ รัตนาวดี ส าราญสุข 2) กระบวนการสร้างความหมายและบทบาทวาทกรรมรายการ
นายกฯ ทกัษิณคุยกบัประชาชน ของ ญาณิศภาค กาญจนวิศิษฐ์ 3) รูปแบบ เน้ือหา วิธีการน าเสนอ และวาทกรรมในรายการ
เปิดบา้นพิษณุโลก ของ ปิยะฉัตร ใหม่แกว้ 4) การวิเคราะห์ตวับทรายการ “เช่ือมัน่ประเทศไทยกบันายกฯ อภิสิทธ์ิ” ช่วง
เหตุการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง ปี พ.ศ. 2553 ของ ณัฏฐวี ประยุกต์ศิลป์ และรายการโครงการเฉพาะบุคคล 1 เล่ม คือ 
รูปแบบการบริหารจดัการรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” ของ พรหมธิดา ทิพยานนท์ โดยมุ่งศึกษาในประเด็น
เน้ือหา และกลยุทธ์ในการน าเสนอ และน าขอ้มูลมาสังเคราะห์โดยใช้กรอบความคิดการส่ือสารทางการเมือง และ การ
โฆษณาชวนเช่ือและการประชาสัมพนัธ์ เพ่ือให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการใชอ้ านาจเขา้มาก ากบัการรับรู้ของ
ประชาชนและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมืองและบทบาททางการเมืองของรัฐบาลท่ีมีต่อ
ประชาชน 
 สรุปผลดา้นเน้ือหา รายการประเภทนายกฯ พบประชาชน พบว่า รายการดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีกระจายข่าวสารของ
รัฐบาลโดยเฉพาะ เน้ือหาท่ีปรากฏในรายการ เกิดการการคดัเลือกและกลัน่กรองประเด็นอนัเป็นผลจากการท างานร่วมกนั
ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นส่ือมวลชนของรัฐ ไดแ้ก่ ส านกัโฆษก กรมประชาสมัพนัธ์ หน่วยงานดา้นการประชาสมัพนัธ์
ของกระทรวงต่าง ๆ น าเสนอประเด็นเสนอตรงต่อนายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผูส่้งสารของรายการให้ความเห็นชอบในขั้นตอน
สุดท้าย ข่าวสารท่ีปรากฏในรายการจึงเป็นผลจากการใชดุ้ลยพินิจของบุคคลท่ีมีหน้าท่ีคดัเลือกและกลัน่กรองข่าวสารท่ี
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ตอ้งการให้ประชาชนรับรู้และเห็นพอ้งตอ้งกนักบัรัฐบาล ดงันั้นเน้ือหาท่ีปรากฏในรายการจึงเก่ียวกบั 1) นโยบายและความ
คืบหน้าในการด าเนินการ 2) ผลงานของรัฐบาลในดา้นต่าง ๆ 3) สถานการณ์ปัญหาของประเทศและแนวทางแกปั้ญหาและ
ความคืบหน้า 4) การตอบโตห้รือช้ีแจงในประเด็นท่ีถูกตั้งขอ้สงสัยหรือวิพากษว์ิจารณ์ ทั้งน้ีไม่ปรากฏการให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในทางการเมืองของฝ่ายพรรคคา้นหรือฝ่ายวิจารณ์แต่อยา่งใด นอกจากนั้นแลว้เน้ือหาของรายการโดยรวมมุ่งต่อ
การรับรู้ของประชาชนทุกคนในวงกวา้ง หากแต่เม่ือพิจารณาใหล้ะเอียดข้ึนจะเห็นวา่ประเด็นเน้ือหาท่ีถูกน าเสนอในรายการ
ได้สร้างให้เกิดกลุ่มผูรั้บสารเฉพาะข้ึนมา เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูชุ้มนุมและคดัคา้นรัฐบาล กลุ่มประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภยั กลุ่มประชาชนผูมี้สิทธิลงประชามติรัฐธรรมนูญ 2550 กลุ่มประชาชนท่ีตอ้งการมีบา้นหรือรถคนัแรก
เป็นตน้  
 สรุปผลด้านกลยุทธ์ในการน าเสนอเน้ือหา พบว่า รายการประเภทนายกฯ พบประชาชนใช้กลยุทธ์ผสมผสาน
ระหวา่งการประชาสมัพนัธ์ซ่ึงเป็นการช้ีแจง ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีมีหลกัฐาน เป็นขอ้เท็จจริง สามารถตรวจสอบได ้ประชาชน
ผูรั้บสารสามารถรับรู้ดว้ยการใชว้ิจารณญาณและเหตุผลของตน กบั กลยทุธ์การโฆษณาชวนเช่ือหรือการโนม้นา้วชวนเช่ือ 
ซ่ึงมุ่งใหป้ระชาชนเกิดทศันคติโนม้เอียงไดร้วดเร็วโดยไม่จ าเป็นตอ้งไตร่ตรองดว้ยหลกัเหตุผล เน่ืองจากการใชถ้อ้ยค าท่ีเร้า
ความรู้สึกดา้นบวกหรือลบของผูรั้บสารให้มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  การใช้กลยทุธ์ประชาสัมพันธ์ จะพบเห็นไดม้ากในประเด็น
เน้ือหาดา้นเศรษฐกิจซ่ึงตอ้งอาศยัการให้ขอ้มูลท่ีสร้างความน่าเช่ือถือแก่ประชาชน นกัธุรกิจ และประเทศต่าง ๆ ท่ีมีความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไทย เช่น ตัวเลขงบประมาณประจ าปีของประเทศ งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล ตวัเลขการส่งออก การเติบโตทางเศรษฐกิจ รายของไดป้ระชาชน เป็นตน้ นอกจากน้ีรัฐบาลยงัใชก้าร
ประชาสมัพนัธ์ในการช้ีแจงภารกิจ ความคืบหนา้ขั้นตอนการด าเนินงานตามนโยบาย ตลอดจนการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
สถานการณ์บา้นเมือง ในส่วน การใช้กลยทุธ์การโฆษณาชวนเช่ือ พบวา่ รายการประเภทนายกฯ พบประชาชนใช ้“การสร้าง
ความประทบัใจ” หรือความรู้สึกดา้นบวกต่อฝ่ายผูส้งสารและ “ลดความน่าเช่ือถือ” หรือสร้างความรู้สึกดา้นลบต่อฝ่ายตรง
ขา้มเป็นวิธีการหลกั โดยมกัพบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผูส่้งสารของรายการใช้ถอ้ยค าท่ีมุ่งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่
ตนเองและรัฐบาล เช่น ความประหยดั คุม้ค่า มีประสิทธิภาพ ความส าเร็จ การเปล่ียนแปลง ปฏิรูป วางรากฐาน ประชาธิปไตย 
ซ่ือสัตย ์ความถูกตอ้ง ธรรมาภิบาล จริยธรรม โปร่งใส เคารพกฎหมาย พร้อมรับฟังความคิดเห็น ยึดผลประโยชน์ของ
ประเทศ ไม่ตอ้งการความรุนแรง ปรองดอง เป็นตน้  ในขณะเดียวกนัก็มีการใชถ้อ้ยค าเพ่ือให้เกิดความรู้สึกดา้นลบหรือลด
คุณค่าความส าคญัต่อฝ่ายตรงขา้มรัฐบาล เช่น “ไม่รู้ ไม่เขา้ใจ สร้างความส าคญัให้ตนเอง คิดไม่ดี ไม่สร้างสรรค์ ถูกฝัง
ความคิด ทุจริต ก่อการร้าย ตอ้งการใชก้ าลงัและความรุนแรง ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั ไม่ตอ้งการปรองดอง ผลประโยชน์ส่วนตวั เป็น
ตน้ นอกจากน้ียงัพบวา่มีการใชก้ลยทุธ์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ดงัน้ี 1) การเช่ือมโยงเขา้กบัส่ิงท่ีสงัคมไทยเทิดทูน บูชา ใหคุ้ณค่าและ
ความส าคญั วิธีการท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดคือ การเช่ือมโยงหรือแอบอิงการกระท าเขา้กับสถาบันพระมหากษตัริยส่์งผลให้
เน้ือหาท่ีน าเสนอผ่านรายการมีพลงัและความน่าเล่ือมใสโดยไร้ขอ้กงัขา เช่น การอญัเชิญหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการบริหารประเทศ การอญัเชิญพระราชด ารัสเร่ืองรู้รักสามคัคีมาเป็นแนวทางในแผนปรองดอง 2) การอา้งอิง
คนหมู่มากเพ่ือสร้างความรู้สึกคลอ้ยตามการกระท าของคนส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นสัญชาติญาณพ้ืนฐานของมนุษยใ์นสังคม เช่น 
ทุกคนรู้ดี ประชาชนส่วนใหญ่เขา้ใจ ประชาคมโลกเขา้ใจ หรือ ผูค้ดัคา้นมีเพียงกลุ่มเล็ก ๆ หรือ เป็นส่วนน้อย 3) ใชก้าร
รับรองยืนยนัจากองคก์รหรือสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือเพ่ือสร้างน ้ าหนกั สร้างพยายหลกัฐานใหแ้ก่ส่ิงท่ีพดู เช่น การอา้งถึง
ค าพิพากษาของศาล การอา้งอิงตวัเลขทางเศรษฐกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 4) สร้างความเป็นพรรคพวกเดียวกนั ดว้ยการเรียกประชาชนวา่ “พี่นอ้งประชาชน หรือ พี่
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นอ้งประชาชนท่ีเคารพรัก” เพื่อสร้างความใกลชิ้ด กลมเกลียวระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร และลดช่องวา่งของสถานภาพ
ระหวา่งรัฐบาล/นายกรัฐมนตรี กบั ประชาชน 
 ในส่วนต่อไปผูว้ิจยัจะอภิปรายผลการศึกษา โดยน าผลการศึกษามาวิเคราะห์โดยใชก้รอบแนวคิดการส่ือสารทาง
การเมือง และการโฆษณาชวนเช่ือและการประชาสมัพนัธ์ รวมถึงงานวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วยในการอภิปรายผล ดงัน้ี 
 รายการประเภทฯ นายกพบประชาชนเป็นเคร่ืองมือทางการปกครองอยา่งหน่ึงของรัฐบาล โดยรัฐบาลพยายามใช้
อ านาจท่ีมีเหนือขอ้มูลขา่วสารมาก ากบัการรับรู้ของประชาชนใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบัรัฐบาล นบัจากหน่วยงานดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ของแต่ละกระทรวงท าหน้าท่ีรวบรวมประเด็นอนัเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานของกระทรวงส่งให้ส านัก
โฆษกเพื่อคดักรองขอ้มูลจดัท าประเด็นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบในเน้ือหาท่ีจะน าเสนอสู่ประชาชนในแต่ละ
สัปดาห์ ดังนั้ นในกระบวนการส่ือสารทางการเมืองนายกรัฐมนตรี(ผูส่้งสาร) จึงเป็นผูท่ี้มีอ านาจการตดัสินใจสูงสุดว่า
ประชาชนควรตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใด และรับรู้อยา่งไร ประกอบกบัการมีสถานภาพนายกรัฐมนตรีและมีบทบาทเป็นผูน้ า
ประเทศจึงท าใหเ้ป็นผูส่้งสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ และมีสิทธิอ านาจท่ีจะสามารถใชป้ระโยชน์จากช่องทางการส่ือสารท่ีรัฐเป็น
เจา้ของไดอ้ยา่งชอบธรรม โดยเฉพาะส่ือวิทยุและโทรทศัน์ท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของกรมประชาสัมพนัธ์ส่งผลให ้
รัฐบาลมีอ านาจสั่งการไดอ้ย่างเต็มท่ี กรมประชาสัมพนัธ์จึงเล่ียงไม่ไดท่ี้จะกลายเป็นกระบอกเสียงให้แก่รัฐบาล (อิสริยะ, 
2556)ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง กรมโฆษณาการกบัการโฆษณาอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐ (พ.ศ. 2476-2487) ท่ีได้
น าเสนอผลการวจิยัใหเ้ห็นวา่กรมโฆษณาการ (กรมประชาสมัพนัธ์) มีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการท างานของรัฐบาล
ในดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง (สุวมิล, 2531) แมว้า่รัฐบาลจะสามารถครอง
พ้ืนท่ีข่าวสารไดม้ากกวา่องคก์รหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังคม หากแต่การริเร่ิมผลิตรายการข้ึนมาจนกลายเป็นแนวปฏิบติั
ของรัฐบาลมาหลายสมยัตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ทศวรรษ ก็เพ่ือให้รัฐบาลเกิดความมัน่ใจไดว้า่ประชาชนจะไดรั้บรู้ข่าวสาร
ของรัฐบาลอยา่ง “ถูกตอ้งและไม่บิดเบือน” ดงันั้นอ านาจของรัฐบาลท่ีกระท าต่อประชาชนจึงอยูใ่นขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่น
เน้ือหาของรายการโดยมุ่งท าหนา้ท่ีจดัการ จดัระเบียบ การรับรู้ของผูรั้บสารใหเ้ป็นไปตามส่ิงท่ีรัฐบาลคิดและกระท า ซ่ึงการ
ท าหน้าท่ีดังกล่าวก็ตอ้งอาศยักลยุทธ์ในการชกัจูงโน้มน้าวเพ่ือให้การใชอ้  านาจเป็นไปอย่างละมุนละม่อมมากท่ีสุดและ
ส าคญัคือผูรั้บสารไม่รู้สึกว่าก าลงัตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลทางความคิดของรัฐบาล ประกอบกบัรายการประเภทนายกฯ พบ
ประชาชนใช้ระบบการส่ือสารแบบทางเดียว (One-way communication) ท่ีให้อ านาจผูส่้งสารสามารถสั่งการลงมายงั
ประชาชนใกล้ชิดถึงในครัวเรือน (เสรี, 2540) สะท้อนให้เห็นถึงการด ารงอยู่ของอ านาจนิยมในระบบการส่ือสารและ
เป้าหมายของการส่ือสารท่ีมุ่งระดมขอ้มูลข่าวสารไปสู่ผูรั้บสาร เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมให้
มากท่ีสุด (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2557ข) ดงันั้นในอาณาเขตของการส่ือสารผา่นรายการฯ ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู ้
ส่งสารและผูรั้บสารจึงไม่เท่าเทียมกนั จากท่ีกล่าวไปขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ รายการประเภทนายกฯ พบประชาชน เป็น “การ
ส่ือสารทางการเมือง” โดยแทจ้ริง เน่ืองจาก ประการแรก เป็นการส่ือสารท่ีกระท าโดยนกัการเมืองหรือตวัแสดงทางการเมือง 
2) มีเน้ือหาการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองอนัเป็นเร่ืองของการจดัสรรทรัพยากรในสังคม การใชแ้ละควบคุมอ านาจ และ
ประการส าคญั คือ 3) มีเป้าหมายทางการเมือง ซ่ึงก็คือ การก ากบั จดัการการรับรู้ของประชาชนให้สอดคลอ้งตอ้งกนักับ
รัฐบาลอนัจะสามารถต่อยอดไปสู่ประโยชน์ทางการเมืองท่ีเฉพาะเจาะจงไปต่อไป เช่น การมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ประชาชนนิยม
ชมชอบ สนับสนุนรัฐบาล เกิดเสถียรภาพ เกิดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ เป็นตน้ การส่ือสารทางการเมืองของ
รัฐบาลผ่านรายการประเภทนายกฯ พบประชาชนจึงสะทอ้นให้เห็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง องคก์รทางการเมือง ส่ือ และผูรั้บ
สารหรือผูฟั้ง (Mcnair, 1995) 
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 เพ่ือให้รายการประเภทนายกฯ พบประชาชนบรรลุเป้าหมายทางการเมืองตามท่ีรัฐบาลตั้งเอาไว ้รัฐบาลจึงใช ้        
กลยุทธ์ในการโน้มน้าวผสมสานระหว่าง การประชาสัมพนัธ์ และ การโฆษณาชวนเช่ือ ซ่ึงทั้ งสองกลยุทธ์แมจ้ะมีความ
แตกต่างกนัในวิธีการแต่ก็มีความคลา้ยคลึงกนัคือ เป็นกระบวนการส่ือสารและจดัการขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือหวงัมีอิทธิพลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของมวลชน และ เป็นกระบวนการผลิตหรือสร้างความจริงหลกัให้แก่ส่ิงรอบตวั ผ่านการก าหนด
เง่ือนไขกฎเกณฑเ์พ่ือใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งสองส่ิง (L’Etang, Pieczka, 2006) รายการประเภทนายกฯ พบประชาชนได้
ใช้การประชาสัมพนัธ์โดยการ ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นขอ้เท็จจริงสามารถตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ผูรั้บสารใช้
วิจารณญาณของตนประกอบการรับรู้ข่าวสาร เพ่ือสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อนโยบาย ภารกิจ หน้าท่ี ผลการด าเนินงาน หรือ
แมแ้ต่สภาพปัญหาท่ีรายลอ้มประเทศไทย กลยทุธ์ในส่วนการประชาสมัพนัธ์น้ีไดผ้่านวางแผนการท างานดา้นขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งเป็นระบบและสอดรับกนัของหน่วยงานรัฐ ไดแ้ก่ ส านกัโฆษก กรมประชาสมัพนัธ์ หน่วยงานดา้นประชาสมัพนัธ์ของ
แต่ละกระทรวง โดยนายกรัฐมนตรีมีอ านาจในการตดัสินใจสูงสุด จึงท าให้การน าเสนอขอ้มูลความน่าเช่ือถือ แต่มีขอ้เสีย
ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการช้ีแจงเพ่ือให้ประชาชนคลอ้ยตาม และในบางคร้ังประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน่ายหรือเครียด
เพราะมีเน้ือหาสาระมากเกินไป ดงันั้นนายกรัฐมนตรีจึงน ากลยทุธ์การโฆษณาชวนเช่ือมาปรับใชเ้พื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูฟั้ง ซ่ึง Bogart (1976 cited in Jowett, O’Donnell, 1999) ไดก้ล่าวว่า “การโฆษณาชวนเช่ือเป็นศิลปะอย่างหน่ึงท่ีตอ้งอาศัย
พรสวรรคพิ์เศษ ประสบการณ์ ความรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีส่ือสาร และสัญชาตญาณในการตดัสินวา่อะไรดีส าหรับผูรั้บสาร” ฉะนั้น
กลยุทธ์ท่ีปรากฏในรายการประเภทนายกฯ พบประชาชนจึงสามาสารถสะท้อนถึงความสามารถในการส่ือสารของ
นายกรัฐมนตรี (ผูส่้งสาร) ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยวธีิการท่ีมกัน ามาใชคื้อ  “การสร้างความรู้สึกในแง่บวกต่อฝ่ายรัฐบาล” ดว้ยการ
ใชถ้อ้ยค าท่ีสวยหรูสร้างความคาดหวงั เช่น ความส าเร็จ ประสิทธิภาพ ปฏิรูป วางรากฐาน ประชาธิปไตย โปร่งใส เป็นธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เป็นตน้ และ “การสร้างความรู้สึกในแง่ลบต่อฝ่ายตรงขา้มรัฐบาล” ดว้ยการใชถ้อ้ยค าลด
ความน่าเช่ือถือ ดูแคลน หรือตราหนา้ เช่น ความไม่รู้ ความไม่เขา้ใจ ไม่สร้างสรรค ์ไม่เป็นประโยชน์ ผูก่้อการร้าย ผูใ้ชค้วาม
รุนแรง ถูกฝังความคิด ไม่ตอ้งการความปรองดอง เป็นตน้ ผลจากการใชว้ิธีโน้มน้าวทั้ งสองประการขา้งตน้เป็นพ้ืนฐาน        
กลยทุธ์ของรายการ ส่งผลใหร้ายการประเภทนายกฯ พบประชาชนตั้งอยูบ่นความเป็นการเมืองแบบ “มิตร - ศตัรู” หรือ “พวก
เขา - พวกเรา” อยา่งชดัเจน หากน ามาใชม้ากเกินไปอาจส่งผลใหก้ลายเป็นการส่ือสารท่ีน าไปสู่การขยายความขดัแยง้หรือเป็น
ส่วนหน่ึงของความขดัแยง้ในสังคมได ้ซ่ึงตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ รายการเช่ือมัน่ประเทศไทยกบันายกบันายฯ อภิสิทธ์ิ 
ในช่วงเหตุการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง พ.ศ. 2553 นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการใชว้ธีิการโนม้นา้วอ่ืน ๆ ดงัน้ี 1) การเช่ือมโยง
การกระท าเขา้กับส่ิงท่ีสังคมไทยเทิดทูน บูชา ยกย่อง ให้คุณค่า ท่ีพบเป็นจุดเด่นของทุกรัฐบาล คือ การอา้งอิงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ทางอ้อมด้วยผ่านการกล่าวถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชด ารัสเร่ืองความรู้รักสามัคคี 
พระราชด าริแนวทางการพฒันา “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” สะท้อนให้เห็นการรู้จกัใชป้ระโยชน์จากภูมิหลงัทางสังคมหรือ
ค่านิยมของคนไทยท่ีเคารพและรักในสถาบนัพระมหากษตัริย ์2) การอา้งอิงคนหมู่มากเพ่ือสร้างการคลอ้ยตามในสังคม ซ่ึง
เป็นการใชส้ญัชาตญาณพ้ืนฐานของมนุษยใ์นการอยูร่่วมกนัในสงัคม ส่งผลใหผู้ท่ี้ไม่เป็นไปตามบรรทดัฐานสงัคมกลายเป็น
ส่ิงประหลาด ไม่เขา้พวก เช่น ทุกคนเขา้ใจดี ประชาชนส่วนใหญ่เขา้ใจ ประชาคมโลกเขา้ใจ 3) ใชก้ารยนืยนัจากบุคคลหรือ
สถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือเพ่ือเพ่ิมน ้ าหนกัให้แก่ส่ิงท่ีพดู เช่น ค าพิพากษาของศาล หลกัการสากล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 4)ใชค้  าพดูสร้างความใกลชิ้ดเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว
เดียวกนั เช่น พ่ีน้องประชาชนท่ีเคารพ พ่ีน้องประชาชน ซ่ึงช่วยลดช่องวา่งทางความรู้สึกท่ีเกิดจากสถานะผูส่้งสารท่ีเป็น
นายกรัฐมนตรีผูเ้ป็นบุคคลส าคญัระดบัประเทศกบัประชาชนทัว่ไป จะเห็นไดว้า่โดยทัว่ไปแลว้รายการประเภทฯ นายกพบ
ประชาชนเป็นการประชาสัมพันธ์ท่ีเจือไปด้วยการโฆษณาชวนเช่ืออย่างอ่อน ๆ ซ่ึงท าให้รายการประเภทนายกฯ พบ
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ประชาชนแตกต่างจากรายการสนทนาทางวิทย ุ“นายมัน่ ชูชาติ กบั นายคงรักไทย” ในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงครามท่ีมุ่งอดั
ฉีดความคิดทางการเมืองโดยเฉพาะลทัธิชาตินิยมของผูน้ าให้ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นไปตามอุดมการณ์ท่ียึดถือ 
(ศศิ, 2537) โดยยงัไม่มีการน าแนวคิดการประชาสมัพนัธ์เขา้มาปรับใชใ้นการส่ือสาร  
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