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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง  “รูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของผู้ น าท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐม ”  โดยมี

วตัถปุระสงค์  1) เพื่อศึกษาปัจจยัที่เป็นแรงจงูใจในการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารของผู้น าท้องถ่ินในจงัหวดันครปฐม  2) 

เพื่อศกึษารูปแบบของการสื่อสารที่ใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัผู้น าท้องถ่ินในจงัหวดันครปฐม และ 3) เพื่อศึกษาการ

น ารูปแบบการสื่อสารไปใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ิน  โดยการสมัภาษณ์เจาะลกึนายกเทศมนตรี จ านวน 3 

คน และการสงัเกตการณ์แบบไม่มีสว่นร่วมในพฤติกรรมการสื่อสารของผู้น าท้องถ่ินเป็นเวลา   1  สปัดาห์  ผลการวิจยัสรุป

ได้ว่า  ปัจจยัที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้แก่  ปัจจยัเร่ืองงบประมาณ   ปัจจยัด้านประสิทธิภาพของ

สื่อ    ปัจจัยด้านข้อดีข้อเสียของสื่อ   ปัจจัยด้านความเหมาะสมกับข้อมูลข่าวสาร   ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมของท้องถ่ินนัน้  ปัจจัยด้านความสะดวกและความพร้อมของนายกเทศมนตรีต าบล    ปัจจัยด้านระดับ

การศึกษาของกลุม่ชาวบ้าน   ปัจจยัด้านการเป็นสื่อที่สร้างความจดจ าที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินนัน้   สว่นรูปแบบการ

สือ่สารสามารถสรุปได้ 3 รูปแบบ  ได้แก่  การสื่อสารระหว่างบคุคล   การสื่อสารมวลชน และการประชุมอย่างเป็นทางการ

และไมเ่ป็นทางการ ประเด็นสดุท้ายคือการน ารูปแบบการสือ่สารไปใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ิน  ประโยชน์ที่

ได้จากการวิจยัเร่ืองนี  ้  จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพฒันารูปแบบการสื่อสารของผู้น าท้องถ่ินในจังหวดันครปฐมให้มี

ประสทิธิภาพยิ่งขึน้และสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนในชมุชนนัน้ๆ     

ค าส าคัญ   ภาพลกัษณ์  ผู้น าท้องถ่ิน  รูปแบบการสือ่สาร  
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Abstract 

The objectives of this research were to study the forms of communication to create the 

image of local leader in Nakorn Pathom and to study the motivation to use forms of 

communication factors, the forms of communication that used to build the image of the local 

leaders. The researcher collected data by in-depth interview with 3 mayors and observation 

without participation in the communication activities  of local leaders for 1 week. 

The results of this research were as follows; the motivation to use forms of 

communication factors were factor of budget, media efficiency factor, media pros and cons 

factor, appropriation of information factor, concordance with local environment,  convenience 

and preparedness of district mayor factor, villagers’ level of education factor, the media of  

being a great recognition for local residents factor.  

The forms of the communication can be concluded in 3 forms: interpersonal 

communication, mass media communication, and official and unofficial conference. The last 

mentioned was to use the forms of communication to build the image of local leaders. The 

benefit of this research was to develop the forms of communication of local leaders in Nakhon 

Pathom to be more efficient and  compliant with the lifestyle of the people in the community. 
 

Keywords   Image,  Local Leaders ,  Forms of Communication      

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การส่ือสารมีความส าคัญต่อมนุษย์ทุกคน โดยมนุษย์จะท าการส่ือสารตลอดเวลาเพ่ือถ่ายทอด

แลกเปล่ียนความคดิ ความรู้สกึ  ความต้องการ  ตลอดจนแสวงหาข้อมลูขา่วสารประกอบการตดัสินใจ หรือ

เพ่ือแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้  ดงันัน้  รูปแบบการส่ือสารกบัการสร้างภาพลกัษณ์ผู้น าจึงมีความสมัพนัธ์

กนั  โดยรูปแบบการส่ือสารท่ีสามารถสร้างภาพลกัษณ์ความเป็นผู้น าให้กบับุคคลบางคนหรือคนบางกลุ่ม 

ในขณะเดียวกันผู้น าก็สามารถน ารูปแบบการส่ือสารมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัคนในท้องถ่ินเพ่ือน าคนใน

ท้องถ่ินของตนให้เดินไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เพ่ือให้คนในท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้ในชุมชนนัน้อย่าง

มัน่คง   
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 การสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินในจงัหวดันครปฐม  เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บคุคล 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน   ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมาก  การสร้างภาพลักษณ์ท าให้เกิดความ

น่าเช่ือถือและความศรัทธาแก่ประชาชนในจงัหวดั  การสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินผ่านช่องทางการ

ส่ือสารอ่ืน  เช่น ส่ือหนงัสือพิมพ์ ส่ือวิทย ุส่ือโทรทศัน์  ส่ืออินเตอร์เน็ต ฯลฯ  ผู้น าท้องถ่ินท่ีโดดเดน่และมีคน

รู้จกักันมาก  มักจะต้องสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับส่ือมวลชน  เพ่ือให้ส่ือมวลชนออกข่าวประชาสมัพันธ์

ความดีหรือผลงานของตน เพราะหากผู้น าท้องถ่ินมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์แก่สายประชาชนมากมายขนาด

ไหน  แตถ้่าส่ือไม่มีการลงข่าวเพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนส่วนใหญ่ทราบก็ไม่มีประโยชน์  จึงไม่แปลก

ใจท่ีจะเห็นผู้น าท้องถ่ินหลายคนเป็นเจ้าของส่ือในท้องถ่ินเอง  หรือยอมลงทนุท่ีจะท าธุรกิจส่ือทัง้ๆ ท่ีการท า

ส่ือบางประเภทอาจขาดทนุหรือก าไรน้อย แตก็่จ าเป็นต้องท า  ผู้น าท้องถ่ินหลายทา่น เชน่  อดีตผู้วา่ราชการ

จงัหวดั  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศบาลต าบล  ต้องซือ้เวลาและพืน้ท่ีส่ือในการจดัรายการ

วิทยหุรือโทรทศัน์ด้วยการเขียนบทความลงหนงัสือพิมพ์หรือใช้ส่ือมวลชนประเภทอ่ืนประกอบ  เพราะการ

จดัรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์  ถือว่าได้เปรียบมากกว่าผู้น าท้องถ่ินคนอ่ืนท่ีมี

นกัข่าวช่วยประชาสัมพันธ์เขียนข่าวให้  พูดให้ ก็เน่ืองมาจากนักการเมืองท้องถ่ิน ผู้นัน้ได้มีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นผ่านส่ือไปยงัประชาชนได้โดยตรง ปัจจบุนัทฤษฏีด้านการตลาดได้น ามาใช้กบัการเมืองมากขึน้ 

การสร้างภาพลกัษณ์ของนกัการเมืองท้องถ่ินผ่านการตลาดจึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยทุธ์ท่ีประสบความส าเร็จ  

การท าการตลาดการเมืองท่ีดีนัน้ จะต้องมีผู้จดัการด้านส่ือ คอยชว่ยท าข้อมลู ท าวิจยั ท าโพสต์ในเร่ืองตา่งๆ 

มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ว่า ควรจะให้ผู้น าท้องถ่ินท่ีท าการตลาด

การเมือง  พูดเม่ือไร  เวลาไหน เพราะหากผู้น าท้องถ่ินไม่มีประเด็นในการน าเสนอก็จะไม่เป็นท่ีสนใจของ

ส่ือมวลชนและก็ไม่เป็นข่าว การท าการตลาดการเมืองจึงต้องมีงบประมาณ การควบคุม การประเมิน 

ผลงาน การตรวจสอบ (อ้างใน พนิดา   ประยรูศริิ : 2541) 

ดงันัน้การใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัคนในท้องถ่ินจงึเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะน ามาชว่ยสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผู้น าในท้องถ่ินได้  แตก่ารสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินนัน้ต้องสร้างทัง้ตอนท่ีมี

อ านาจอยูใ่นต าแหนง่และสร้างตอนท่ีไมไ่ด้อยูใ่นต าแหนง่  เชน่  เม่ือไมไ่ด้รับเลือกตัง้ก็ต้องนัง่รถตระเวนไป

พบปะประชาชนคอยให้ความชว่ยเหลือประชาชนในจงัหวดัหรือท้องท่ีตา่งๆ  เพ่ือเก็บคะแนนในการเลือกตัง้

ในครัง้ตอ่ไป   จงึเห็นได้ว่าการสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินมีความส าคญัและมีความจ าเป็นท่ีจะท าให้

ผู้น าท้องถ่ินผู้นัน้ชนะการเลือกตัง้หรือเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชน ส าหรับการสร้าง
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ภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินนัน้ต้องอาศยัส่ือ อาศยัสถานการณ์ทางการเมืองในการสร้างภาพลกัษณ์ของ

ผู้น าท้องถ่ินด้วย  (อ้างใน อรอนงค์  สวสัดิบ์รีุ : 2549) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีเป็นแรงจงูใจในการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ิน 

 2. เพ่ือศกึษารูปแบบของการส่ือสารท่ีใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัผู้น าท้องถ่ิน 

 3. เพ่ือศกึษาการน ารูปแบบการส่ือสารไปใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ิน  

นิยามศัพท์ 

 ภาพลักษณ์    (Image)  หมายถงึ  ภาพท่ีเกิดขึน้ในใจของบคุคล  ภาพในใจท่ีเกิดขึน้จากการได้

รับรู้ข้อมลูข่าวสาร  จากประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมบวกกบัความรู้สกึนกึคิดท่ีเกิดขึน้ในใจ หรือ

ภาพในใจท่ีบคุคลรับรู้ตอ่บคุคล  สถาบนัและสถานท่ีตา่งๆ  ภาพลกัษณ์นีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามสภาวะ

และเวลาท่ีผา่นไป 

 ผู้น าท้องถิ่น  หมายถึง  บคุคลท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนในท้องถ่ินในการท างานประสานกบั

หนว่ยงานของรัฐบาลกบัประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินนัน้ ในงานวิจยัเร่ืองนี ้ผู้น า

ท้องถ่ิน ก็คือ นายกเทศบาลต าบลท่ีได้รับการเลือกตัง้จากประชาชนในท้องถ่ินนัน้และมีความสมัพนัธ์อย่าง

ใกล้ชิดกบัประชาชน 

 รูปแบบการส่ือสาร หมายถงึ   วิธีการพดูคยุ แลกเปล่ียนขา่วสาร ความรู้ และความคดิเห็น

ระหวา่งนายกเทศบาลต าบลกบัประชาชนในท้องถ่ินนัน้ รวมถึงการส่ือสารในลกัษณะตา่งๆ เพ่ือถ่ายทอด

ค าพดู  ความคิด  ความรู้สกึตลอดจนข้อมลูขา่วสาร  ในท่ีนีห้มายถึงรูปแบบหรือเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีใช้ใน

การสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินจาก  3  เทศบาลต าบล  ในจงัหวดันครปฐม  ได้แก่ เทศบาลต าบล 

ล าพญา  อ าเภอบางเลน   เทศบาลต าบลศาลายา   อ าเภอพทุธมณฑล   เทศบาลนครชยัศรี   อ าเภอนคร

ชยัศรี   
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1.  ผลจากการศกึษาสามารถน าไปพฒันารูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ินในจงัหวดันครปฐม

ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนในชมุชน   
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2. ผลจากการศกึษาท าให้ทราบถึงบทบาทและความส าคญัของการส่ือสารท่ีมีผลตอ่การสร้าง

ภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินในจงัหวดันครปฐม 

3. ผลการศกึษาสามารถใช้เป็นแนวทางให้จงัหวดัใกล้เคียงศกึษารูปแบบและวิธีการส่ือสาร 

เพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ในการเป็นผู้น าท้องถ่ิน 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  (Qualitative  Research)  ซึ่งผู้วิจยัมุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ี

เป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้น าท้องถ่ิน  รูปแบบการ

ส่ือสาร และการน ารูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ินไปใช้ในการส่ือสาร  โดยวิธีการสมัภาษณ์แบบเชิง

ลึ ก  ( In-depth interview)  แ ล ะ ใ ช้ วิ ธี ก า รสั ง เก ต ก าร ณ์ อ ย่ า ง ไม่ มี ส่ ว น ร่ วม  (Non-Participant  

Observation) เป็นวิธีเสริมเพ่ือตรวจสอบวา่ข้อมลูท่ีได้รับจากการจากการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยสงัเกตใน

แตล่ะเทศบาลว่าส่งผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างไรตอ่ประชาชนในท้องถ่ินเป็นเวลา 1  สปัดาห์  เพ่ือให้ได้

ข้อมลูเชิงลกึอยา่งครบถ้วนมากท่ีสดุ 

 
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของนายกเทศมนตรีต าบล จ านวนทัง้สิน้ 3 คน  เป็นเพศชาย ทัง้ 3 คน ส่วน

ใหญ่   มีอายุ  47  ปีขึ น้ ไป  มีการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรี  จ านวน 2  คน  อีกคนหนึ่ งจบระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) โดยรวมด ารงต าแหน่งนายกเทศบาลต าบล มาแล้วประมาณ  2-12 ปี 

ก่อนท่ีจะได้รับการเลือกตัง้เป็นนายกเทศบาลต าบล  เคยท าธุรกิจส่วนตวัมากก่อน  ได้แก่ ธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง   ค้าขาย  และท าการเกษตร (เลีย้งกุ้ง) มาก่อน    

โดยสรุป นายกเทศบาลต าบลทัง้ 3 คน  บางคนเคยมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก่อนท่ีจะได้รับการ

เลือกตัง้เป็นนายกเทศบาลต าบล ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  

เป็นต้น   การศกึษาสงูสดุอยู่ในระดบัปริญญาตรี  สถานภาพทางการสมรส  มีทัง้โสด  สมรส  และหยา่แล้ว  

สว่นใหญ่มีภมูิล าเนาอยูใ่นจงัหวดันครปฐมทัง้สิน้  และสว่นใหญ่เป็นคนท่ีทกุคนในต าบลรู้จกัดี  
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ส่วนที่ 2 รูปแบบการส่ือสารของนักการเมืองท้องถิ่น 

ผลการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รูปแบบการส่ือสารของนักการเมืองท้องถิ่น รูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ินสามารถ

สรุปได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)  2. การส่ือสาร

ผ่านช่องทางการส่ือสาร (Communication)  3. การส่ือสารผ่านการประชุมอย่างเป็นทางการ และไม่เป็น

ทางการ  (Formal Meeting and Informal Meeting)  ดงันี ้ การส่ือสารแบบการส่ือสารระหว่างบุคคล 

(Interpersonal Communication)  มีบุคคลเป็นส่ือในการส่ือสารและใช้  “ค าพูด” เป็นพาหะส าคญัในการ

ส่ือสาร ซึ่งสามารถน าเสนอในรูปแบบดงันี ้(1) การพดูคยุเป็นการสว่นตวัแบบเห็นหน้าคา่ตากนัระหวา่งผู้ส่ง

สารและผู้ รับสาร (Face to Face) (2) การอภิปรายอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ น าท้องถ่ิน  (3) การพูดคุย

ปฏิสัมพันธ์เวลาท่ีมีการพบปะกับชาวบ้านในท้องถ่ิน  (4) การพูดคุยกับชาวบ้านเวลาไปร่วมกิจกรรม

ประจ าปีหรือกิจกรรมของชมุชน (5) การเข้าไปส ารวจความต้องการของชมุชน  (6)  การจดัเทศบาลสญัจร 

ทุกเดือน, ทุก 3 เดือน,  การส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ (Communication) สามารถจ าแนก

เป็นรูปแบบการส่ือสารได้แก่ (1)  เสียงตามสาย  (2)  วิทยกุระจายเสียง วิทยทุ้องถ่ิน  (3) ส่ือสิ่งพิมพ์     (4)  

เคเบิล้ท้องถ่ิน  (5)  อินเทอร์เน็ต,  การส่ือสารผ่านการประชุมอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  

(Formal Meeting and Informal Meeting) สามารถน าเสนอในรูปแบบการส่ือสารได้ดงันี ้(1) การส่ือสาร

ผ่านการประชุมอย่างเป็นทางการ (Formal Meeting) (2) การส่ือสารผ่านการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ 

(informal communication)   

2. ประสิทธิผลของการส่ือสารระหว่างผู้น าท้องถิ่นกับชาวบ้าน 

ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิผลของการส่ือสารกบัชาวบ้านอยู่ในระดบัสงู  อีกทัง้ความชดัเจน ความ

สม ่าเสมอและความตอ่เน่ืองของข้อมลูขา่วสารท่ีสง่ออกไปยงัประชาชนในท้องถ่ินมีความชดัเจน  ไมก่ ากวม  

ประกอบกบัความเหมาะสมของเนือ้หาขา่วท่ีสง่ออกไปด้วย 

3. กิจกรรมท่ีผู้น าท้องถิ่นจัดให้ชาวบ้านหรือกิจกรรมท่ีผู้น าเข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน 

ผลจากการวิจัยพบว่ากิจกรรมท่ีผู้ น าท้องถ่ินจัดให้กับชาวบ้าน เช่น โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี   หรือกิจกรรมท่ีนายกเทศบาลต าบลเข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน เช่น  งานศพ  งานแต่ง  งานวนั

สงกรานต์  งานปีใหม ่ งานประจ าปี  เป็นกิจกรรมท่ีนายกเทศบาลจดัให้ชาวบ้านในชมุชนนัน้ เช่น  โครงการ

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ซึ่งเทศบาลต าบล ได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือน าชาวบ้านในชุมชนไปดงูานนอก
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สถานท่ี เป็นกิจกรรมท่ีพาสมาชิกเทศบาล  อสม.  อปพร. กลุ่มแม่บ้าน  ประธานชุมชน  หรือแม้แต่คนชรา

ในต าบล  ไปศกึษาดงูานนอกสถานท่ี  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ชาวบ้านมีความพึงพอใจอย่างมาก

ตอ่ความตอ่เน่ืองในการจดักิจกรรม  เพราะเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีได้ปฏิสมัพนัธ์กบัชาวบ้านอย่างใกล้ชิด 

นอกจากนีกิ้จกรรมท่ีนายกเทศบาลต าบลเข้าไปมีส่วนร่วมกบัชาวบ้านได้แก่ งานแต่งงาน งานศพ  งานวนั

สงกรานต์  งานปีใหม ่ งานประจ าปีของเทศบาล    

4. ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถิ่น 

ส่วนปัจจยัท่ีเป็นแรงจงูใจในการพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ิน ได้แก่ ปัจจยั

ด้านงบประมาณ ด้านประสิทธิผลของส่ือ ด้านข้อดีข้อเสียของส่ือ ด้านความเหมาะสมของข้อมูลข่าวสาร  

ด้านความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินนัน้  ด้านความสะดวกและความพร้อมของนายก

เทศบาลต าบล ด้านการเป็นส่ือท่ีสร้างความจดจ าท่ีดีแก่ประชาชนในท้องถ่ินนัน้  ปัจจยัด้านการศกึษาของ

กลุม่เป้าหมาย ส่วนปัจจยัด้านความสะดวกและความพร้อมของนายกเทศบาลต าบล อยูใ่นระดบัปานกลาง

ของปัจจยัท่ีเป็นแรงจงูใจในการพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารของนายกเทศบาลต าบล 

5. การน ารูปแบบการส่ือสารไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้น าท้องถิ่น 

ในเร่ืองของการน ารูปแบบการส่ือสารไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้น าท้องถ่ินนัน้สามารถ
จ าแนกรูปแบบการน าไปใช้ตามท่ีเกิดจาก ผู้ ส่งสาร สาร ช่องทางการส่ือสาร และ ผู้ รับสาร โดยนายก
เทศบาลต าบลเห็นว่า รูปแบบการน าไปใช้ขึน้อยู่กับ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการส่ือสารและผู้ รับสาร ซึ่งไม่
สง่ผลกระทบตอ่ความรู้สึกท่ีดีของประชาชนในท้องถ่ินเน่ืองจากสว่นใหญ่การท างานของส านกังานเทศบาล  
ให้ความส าคญักบัประชาชนเป็นหลกั  และตระหนกัถึงการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนายกเทศบาลกบั
ประชาชนซึ่งเป็นคะแนนเสียงของตน ถ้านายกเทศบาลไม่มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์หรือมีความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดี
กบัประชาชนก็อาจไมไ่ด้รับเลือกตัง้ให้เป็นนายกเทศบาลต าบลในสมยัตอ่ไป 
 

บทสรุป 

 จากการอภิปรายผลการวิจยั สามารถสรุปได้ดงันี ้

      1. ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถิ่น 

ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจยัท่ีท่ีเป็นแรงจูงในการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ินนัน้ 

ขึน้อยู่กับปัจจยัด้านงบประมาณ ปัจจยัด้านประสิทธิผลของส่ือ ปัจจยัด้านข้อดีข้อเสียของส่ือ ปัจจยัด้าน

ความเหมาะสมของข้อมลูข่าวสาร  ปัจจยัด้านความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินนัน้ ปัจจยัด้าน
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ความสะดวกและความพร้อมของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจยัด้านการเป็นส่ือท่ีสร้างความจดจ า

ท่ีดีแก่ประชาชนในท้องถ่ินนัน้ ปัจจัยด้านการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนปัจจยัด้านความสะดวกและ

ความพร้อมของนายกเทศบาลต าบล ขึน้อยูค่วามสามารถในการท างานของนายกเทศบาลต าบล  เน่ืองจาก

เป็นความสามารถท่ีจะสละเวลามาให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลนัน้ได้มากหรือน้อยเพียงใดหลังจากงาน

ประจ าท่ีท าอยา่งสม ่าเสมอแล้ว  

      2. รูปแบบของการส่ือสารท่ีใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้น าท้องถิ่น 

ผลการวิจัย สามารถส รุป ได้  3 รูป แบบ   (1) การ ส่ือสารระหว่างบุคคล  (Interpersonal  

Communication)  หรือการส่ือสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face) เป็นการส่ือสารท่ีคูส่ื่อสารสามารถเห็น

หน้าคา่ตากันระหว่างการสนทนาและใช้ค าพูดเป็นพาหะในการน าสารไปสู่ผู้ รับสาร  หรือการพูดตอ่ๆกนัไป 

ซึ่งเป็นช่องทางการส่ือสารแบบเผชิญหน้า หรือการส่ือสารระหว่างบุคคล นอกจากนัน้นายกเทศบาลยงัใช้

การลงพืน้ท่ีเพ่ือเข้าถึงชาวบ้านโดยพูดคยุกับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ  โดยสอบถามถึงความต้องการของ

ชาวบ้าน รูปแบบการส่ือสารแบบเห็นหน้าค่าตากนั (Face to Face Communication) จึงเป็นการส่ือสารท่ี

ผู้ น าท้องถ่ินนิยมใช้มากท่ีสุดในการส่ือสารกับชาวบ้าน  (2) การส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสาร 

(Communication) เป็นการส่ือสารท่ีผู้ส่งสารส่งข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางส่ือ

สิ่งพิมพ์  ส่ืออิเล็คโทรนิคส์ และส่ืออินเทอร์เน็ต รูปแบบการส่ือสารประเภทนีจ้ าเป็นต้องอาศัยความรู้ 

ความสามารถจากผู้ เช่ียวชาญ งบประมาณและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท าให้บางชุมชนไม่สามารถจดัตัง้ช่อง

ทางการส่ือสารของชุมชนได้  นอกจากนัน้ช่องทางการส่ือสารบางอย่างก็ไม่เหมาะกับการศึกษาของผู้ รับ

สารโดยเฉพาะคนชรา  คนท่ีมีการศกึษาน้อย และคนท่ีมีปัญหาทางสายตาจะไมส่ามารถรับข่าวสารจากส่ือ

สิ่งพิมพ์ได้ สว่นส่ือในรูปแบบเสียงตามสาย  วิทยกุระจายเสียง เป็นการส่ือสารท่ีผู้น าท้องถ่ินพยายามจดัท า

ให้ครบทกุจดุในเขตเทศบาล เพ่ือต้องการให้มีการส่ือสารกนัภายในหมู่บ้านของตนเพ่ือรับทราบข้อมลูตา่งๆ 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ดงันัน้เนือ้หาของข่าวสารท่ีส่งผ่านเสียงตามสาย  วิทยชุุมชน 

เคเบิล้ท้องถ่ิน  จะสอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านมากกว่าส่ืออ่ืน  ส่วนส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ืออีก

รูปแบบหนึ่งท่ีไม่เป็นท่ีนิยมในท้องถ่ินเน่ืองจากปัญหาด้านการศกึษา  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

การเข้าถึงของสัญญาณ  (3)  การประชุมระหว่างนายกเทศบาลต าบลกับผู้น าในท้องถ่ินและ/หรือสภา

เทศบาล ซึ่งสามารถแบง่เป็นการประชมุอย่างเป็นทางการ (Formal Meeting) และการประชมุอย่างไม่เป็น

ทางการ (Informal Meeting)  การประสานงานระหว่างนายกเทศบาลต าบลเป็นทัง้การประสานงานใน
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แนวดิ่ง (Vertical) เป็นการประสานงานจากนโยบายของผู้น าจงัหวดัผ่านข้าราชการรวมถึงนายกเทศบาล

ไปยงัประชาชนในท้องถ่ินและการประสานงานในแนวราบ (Horizontal) เป็นการประสานงานระหว่างผู้น า

ท้องถ่ินด้วยกันเอง เป็นการไหลของข่าวสารท่ีผ่านผู้น าความคิดหรือผู้น าท้องถ่ินไปยังประชาชน ซึ่งการ

ยอมรับหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้น าท้องถ่ินกบัประชาชนในท้องถ่ินนัน้  การท่ีนายก

เทศบาลได้รับการเลือกตัง้จากชาวบ้านในท้องถ่ินนัน้ให้เป็นตวัแทนในการบริหารจดัการ  พฒันาท้องถ่ินนัน้ 

ท าให้การบริหารจดัการงานต่างๆ จ าเป็นต้องส ารวจความต้องการของชาวบ้านและก าหนดนโยบายเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการทางด้านการพฒันาความเป็นอยูใ่ห้ดีขึน้  

      3.  การน ารูปแบบการส่ือสารไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้น าท้องถิ่น  

1. ผู้ส่งสาร (sender) น ารูปแบบการส่ือสารท่ีผู้น าท้องถ่ินใช้ประจ าคือการส่ือสารระหว่างบคุคลใน

การลงไปพบปะกบัชาวบ้าน ซึ่งเป็นการส่ือสารกนัแบบเห็นหน้าค่าตากนัมากเป็นส่วนใหญ่  อีกรูปแบบหนึ่ง

ท่ีใช้ทกุเดือนคือ เทศบาลสญัจร  เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร  ท าให้ชาวบ้าน

มีทศันคตท่ีิดีตอ่นายกเทศบาล  ซึง่สง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ิน 

2. สาร (message)  หรือเนือ้หาข่าวสารท่ีส่งออกไปยังชาวบ้านมีความชัดเจน น่าเช่ือถือ และ

เท่ียงตรง เนือ้หานัน้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของชาวบ้านในท้องถ่ินนัน้เน่ืองจากเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของส านกังานเทศบาล หรือประโยชน์ท่ีชาวบ้านจะได้รับ ซึ่งส่งผลต่อทศันคติในแง่

บวกท่ีมีตอ่เทศบาล   

3. ช่องทางการส่ือสาร (channel) ผู้น าท้องถ่ินเลือกใช้ส่ือท่ีมีเหมาะสมกับชาวบ้านในท้องถ่ิน สิ่ง

ส าคัญท่ีต้องค านึงถึงปัจจัยในเร่ืองงบประมาณเป็นส าคัญ  เพราะการเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารของ

นายกเทศมนตรี  ต้องมีความเข้าใจในคุณลักษณะของประชาชนในท้องถ่ินนัน้  เพ่ือท่ีจะสามารถเข้าถึง

ความต้องการของประชาชนได้ทุกชมุชน เพ่ือขจดัปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสาร  ซึ่งส่งผลต่อการสร้าง

การจดจ าท่ีดีให้กบัชาวบ้านในท้องถ่ินนัน้ 

4. ผู้ รับสาร (receiver) มีส าคญัตอ่การเลือกใช้รูปแบบการส่ือสาร เพ่ือท่ีจะท าให้ชาวบ้านเข้าใจใน

เนือ้หาข่าวสาร และเช่ือมั่นในข้อมูลข่าวสารนัน้ ก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อนายกเทศบาลต าบล และต่อ

ส านกังานเทศบาลด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษารูปแบบการส่ือสารในระดบัท่ีสูงขึน้นอกจากการเมืองท้องถ่ินซึ่งจะท าให้เห็น

รูปแบบการส่ือสารในภาพรวมได้กว้างขึน้  

2. ควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน ารูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ินในจงัหวดัอ่ืนๆ ไปพฒันาให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนในชมุชนนัน้มากขึน้   
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