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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการใช้คลิปวิดีโอ เน้ือหาคลิปวิดีโอ และกลยุทธ์การ

ใช้คลิปวิดีโอในการสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรังของทีม

ต้นกล้านครตรัง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 13 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ที่ปรึกษา

และวางแผนด้านการสื่อสารทีมผู้สมัคร 3 คน ผู้สมัครทีมต้นกล้านครตรัง 5 คน และแกนน�าทางการเมือง

และการสื่อสารของกลุ่มต้นกล้านครตรัง 5 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสนทนากลุ่ม 

และแบบวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักการใช้สื่อคลิปวิดีโอในการสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัคร 

ประกอบด้วย สร้างความแตกต่างจากทมีอืน่ ๆ  เน้ือหาในคลปิวดิโีอทีส่ร้างอารมณ์ร่วมและสร้างกระแสสงัคม 

ช่องทางในการเผยแพร่ที่เข้าถึงง่าย และแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ 2) เนื้อหาคลิปวิดีโอในการสร้างความนิยม

ทางการเมือง แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ระยะก่อนการเลือกตั้ง เนื้อหาให้รู้จักกลุ่มต้นกล้า นครตรังที่เกิด

ขึน้ใหม่ การเปิดตวัผู้สมคัร ระหว่างการเลอืกตัง้ เน้ือหาในคลปิวดิโีอเน้นเสนอนโยบาย และกิจกรรมต่าง ๆ  ใน

การลงพื้นที่และโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง เนื้อหาในคลิปวิดีโอเน้นสื่อสาร ย�้าแนวนโยบายของทีมกลุ่มต้น

กล้านครตรัง 3) กลยุทธ์การใช้คลิปวิดีโอ เริ่มจากการวางแผนการใช้คลิปวิดีโอใน 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ช่วง

ก่อนประกาศให้มกีารเลอืกตัง้ และช่วงที ่2 ช่วงระหว่างหาเสยีงเลอืกตัง้ กลยทุธ์การใช้คลปิวดิโีอ ม ี3 ขัน้ตอน

คือ ขั้นที่หน่ึง การวางแผนการใช้คลิปวิดีโอ ในการสร้างความนิยมทางการเมือง ขั้นที่สองมีการก�าหนด

จุดมุ่งหมาย ได้แก่ สร้างการรู้จักกลุ่มต้นกล้านครตรัง สร้างการรู้จักทีมผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และแสดง

ภาพลักษณ์ของผู้ลงสมัคร และขั้นตอนที่สาม เน้ือหาในการสื่อสารในการสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง 

เนื้อหาในการน�าเสนอนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง เนื้อหาเน้นการจดจ�าภาพลักษณ์ของทีมผู้สมัคร 

ค�าส�าคัญ: คลิปวิดีโอ ความนิยมทางการเมือง นายกเทศมนตรี ทีมต้นกล้านครตรัง 
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Abstract

 The purposes of this research were to study how the Ton Kla Nakorn Trang Team 

used video clips, the content of the video clips and the strategies in using the video clips 

to build up the political popularity of the candidate for the Trang Mayor. The group of key 

informants through specific selection consisted of 3 members of the consulting and 

communicating team, 5 candidates of the Ton Kla Nakorn Trang team and 5 leaders in 

politics and communication of the Ton Kla Nakorn Trang team. The research tools were 

in-depth interviews, group discussion and content analysis.

 The results of the research were as follows: 1) the principles of using the video 

clips in building up the political popularity of the candidates comprised the differentiation 

from the other competing teams, the content of the video clips able to create an emotional 

connection and social trend, the provision of easy-to- reach distribution channels as well as 

the display of unique identity. 2) The content of video clips in building up political popularity 

can be divided into 3 sections, namely the pre-election section emphasized the launching of 

the candidates of the Ton Kla Nakorn Trang team; during the election campaign, the video 

clips focused on presenting the activities of the Ton Kla Nakorn Trang team while visiting 

the various areas and for the last campaign before the voting, the content of the video clips 

dwelt on the policies of the Ton Kla Nakorn Trang team. 3) the strategies of using video 

clips started with the first step of the planning to use the clips: stage 1 was for the time 

before the announcement of the general election and stage 2 during the election campaign; 

the second step was the determination of the objectives: creating awareness about the Ton 

Kla Nakorn Trang team, knowing about the candidates and showing their images; and 

the third step was the defining of the content of communication to create political ideology, 

the content of the election campaign policy presentation and also the content reinforcing 

the candidate image recognition.

Keywords: Video Clips, Political Popularity, Mayor, Ton Kla Nakorn Trang Team
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บทน�ำ

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง	 มีฐานะ

เป็นหน่วยงานปกครองท้องถ่ินและเป็นนติิบคุคลทีมอี�านาจหน้าทีต่ามกฎหมายและอิสระในการบรหิาร

งานภายใต้หลักความเป็นหนึ่งของรัฐ	 การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการเลือกตั้ง

ระดับท้องถิ่นเพื่อหาตัวแทนของประชาชนเข้าไปบริหารกิจการต่าง	 ๆ	 ภายในพื้นที่จังหวัด	 แผนการ

ด�าเนนิงาน	การพฒันาท้องถิน่	การจดัสรรงบประมาณ	ทีส่ามารถสนับสนุน	พฒันาพืน้ทีเ่ทศบาล	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลอีกด้วย	

	 การสร้างคะแนนนยิมทางการเมอืงเป็นกจิกรรมทีนั่กการเมอืงในทกุระดับต้องด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องเพราะคะแนนนิยมจะน�าสู ่การสนับสนุนทางการเมืองกับนักการเมือง	 กลุ ่มการเมือง	

พรรคการเมือง	 และประชาชน	 ผลที่เกิดจากการสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองเป็นกลไกในการ

เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความคิดให้ขยายตัวได้มากขึ้น	 การสร้างความนิยมทางการเมืองจ�าเป็นต้องใช้

การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูล	 ข่าวสาร	 ความรู้	 และการโน้มน้าวใจไปยังกลุ่มเป้าหมายคือ

ผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง	และปัจจุบัน

	 สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบใหม่ที่เปิดพื้นที่

สาธารณะให้กับพรรคการเมือง	 ผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นช่องทางในการติดต่อเพื่อสร้างคะแนนนิยม

ทางการเมือง	ตั้งแต่การเมืองระดับประเทศไปจนถึงการเมืองระดับท้องถิ่น

	 ทีมต้นกล้าตรัง	 เป็นทีมการเมืองระดับท้องถิ่นทีมหนึ่งในจังหวัดตรังที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการ

รวมตัวของตัวแทนกลุ่มอาชีพต่าง	 ๆ	 ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า	 นครตรัง	 คือ	 บ้านของเรา	 โดยได้มีการ

เลือกต้ัง	 นายกเทศบาลนครตรังไปเมื่อวันท่ี	 28	 มีนาคม	 2564	 ซ่ึงในการสร้างคะแนนนิยมทาง

การเมืองของทีมต้นกล้าตรังได้น�าการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบและ

ได้รับผลตอบรับจากประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างดี	 แม้จะไม่ได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี

นครตรังแต่ถือว่าประสบความส�าเร็จส�าหรับผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังหน้าใหม่	 โดยทีมต้นกล้านครตรัง

ได้ด�าเนนิการสือ่สารโดยใช้พืน้ที	่สือ่ออนไลน์เป็นช่องทางในการสือ่สารผ่านเฟซบุ๊ก	ยูทปู	อินสตาแกรม	

เว็บไซต์	 ที่มีคลิปวิดีโอในการน�าเสนอเพื่อสร้าง	 ความนิยม	 ที่ใช้จุดเด่นเรื่องวิธีการเล่าเรื่องและวิธี

การน�าเสนอ	ที่กระทบใจผู้ชมท�าให้อยากติดตามชม	ท�าให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สอดแทรกไว้ใน

เนื้อหาของวิดีโอได้เป็นอย่างดี

	 ด้วยเหตุนี้การศึกษา	 เรื่อง	 การใช้คลิปวิดีโอในการสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัคร	

รับเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้านครตรังจะช่วยให้เห็นข้อปฏิบัติที่ดีจากการสื่อสาร

ภาคสนามมาสู่การเรียนการสอน	 ทางด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น	
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รวมทั้งข้อค้นพบต่าง	ๆ 	ที่เป็น	องค์ความรู้ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างความนิยม

ทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่อื่น	ๆ	ได้อีกด้วย	

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	 เพือ่ศึกษาหลกัการใช้คลปิวดีิโอในการสร้างความนิยมทางการเมอืงของผู้สมคัรรบัเลอืกต้ัง

นายกเทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง	

	 2.	 เพือ่ศึกษาเนือ้หาคลปิวิดีโอในการสร้างความนยิมทางการเมอืงของผู้สมคัรรบัเลอืกต้ังนายก

เทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง	

	 3.	 เพื่อศึกษากลยุทธ์การใช้คลิปวิดีโอในการสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง

กรอบแนวคิดวิจัย

กำรใช้คลิปวดิโีอในกำรสร้ำงควำมนยิม

ทำงกำรเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

นำยกเทศมนตรีนครตรังของทีมต้น

กล้ำนครตรัง

หลักการใช้คลิปวิดีโอ

เนื้อหาคลิปวิดีโอ

-	 ระยะก่อนการเลือกตั้ง	

-	 ระหว่างการเลือกตั้ง

-	 โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง	

กลยุทธ์การใช้คลิปวิดีโอ

-	 การวางแผน

-	 การก�าหนดประเด็นเนื้อหาในการสื่อสาร															

-	 การก�าหนดเนื้อหาในการสื่อสาร

➤
➤

➤
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 1.	แนวคิดสื่อสังคมออนไลน์กับกำรสร้ำงควำมนิยมทำงกำรเมือง

	 การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ทางการสือ่สารการเมอืงก�าลงัเป็นทีน่ยิมของกลุม่การเมอืงต่าง	ๆ 	เป็น

อย่างยิ่ง	ซึ่งการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีข้อดี	ดังนี้	(Vedel,	2003)	(1)	ต้นทุนต�่า	

กลุม่การเมอืงต่าง	ๆ 	ให้ความส�าคัญกบัสือ่สงัคมออนไลน์เพราะต้นทนุค่อนข้างน้อยเมือ่เทยีบกบัสือ่หลกั

อื่น	ๆ	และสามารถเข้าไปสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเจาะจงได้	(2)	ผู้ส่งกับผู้รับสารมีปฏิสัมพันธ์ในการ

สื่อสารโดยตรง	กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเฉพาะมีโอกาสได้รับเนื้อหาสารที่นักการเมือง	พรรคการเมือง	

กลุ่มทางการเมืองต้องการสื่อสารได้	และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ตอบกลับได้ทันที	 (3)	การสื่อสารผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์	 สามารถด�าเนินการได้ตลอดเวลา	 นักการเมือง	 พรรคการเมือง	 ใช้เป็นพื้นที่ใน

การสื่อสารความเคลื่อนไหวของสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของตนเอง	 และของ

พรรคการเมอืงได้ตลอดเวลา	จะเหน็ได้ว่าปัจจบุนัมกีารใช้สือ่สงัคมออนไลน์ควบคู่ไปกบัการหาเสยีงใน

รปูแบบเดิม	ซ่ึงการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการสร้างความนิยมทางการเมอืงอย่าง

กว้างขวางในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	โดย	Amanda	Relyea-Voss	(2017)	กล่าวถึง	การใช้สื่อออนไลน์

ทางการเมืองดังนี้	 (1)	 ก�าหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน	 (2)	 ก�าหนดงบประมาณ	 (3)	 ก�าหนดกลุ่ม

เป้าหมายอย่างชัดเจน	(4)	ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายในสื่อสังคมออนไลน์	(5)	สนใจกับการมีส่วน

ร่วมต่าง	ๆ	ของผู้สนับสนุน	

 2.	แนวคิดเกี่ยวกับกำรตลำดทำงกำรเมือง	(Political	Marketing)

	 การตลาดทางการเมอืง	คือ	การทีอ่งค์กรทางการเมอืง	ได้แก่	พรรคการเมอืง	กลุม่ผลประโยชน์	

องค์การการปกครองท้องถ่ิน	 น�าแนวคิดและเทคนิคทางการตลาดขององค์กรธุรกิจเข้ามาประยุกต์ใช้

ในทางการเมืองเพื่อให้บรรลุผล	 คือ	 การได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชน	 ผู้สมัครรับเลือกต้ัง	

นักการเมืองและนโยบายทางการเมืองเปรียบเสมือนสินค้าที่มีพรรคการเมืองเป็นตราสินค้าค้นหา

ความต้องการของประชาชน	ซึ่งสามารถแบ่งประเภทขององค์กรทางการเมือง	(Philippe	J.	Maarek,	

2001)	ดังนี	้(1)	องค์กรทางการเมอืงทีมุ่ง้เน้นผลติภัณฑ์	(A	Product-Oriented	Party)	(2)	องค์กรทาง

การเมอืงทีมุ่ง่เน้นการขาย	(A	Sales-Oriented	Party)	และ	(3)องค์กรทางการเมอืงทีมุ่ง่เน้นการตลาด	

(A	Market-Oriented	Party)	

	 การตลาดทางการเมืองมีองค์ประกอบ	4	ด้าน	Bruce	Newman	(1994),	เสถียร	เชยประทับ	

(2554)	คือ	(1)	การจ�าแนกส่วนทางการตลาดของผู้เลือกตัง้	Market(Voter)	Segmentation)	การตั้ง

กลุม่เป้าหมายของสนิค้าเพือ่ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคทีเ่ฉพาะเจาะจง	(2)	การวางต�าแหน่ง

ผู้สมัครและพรรค	 Candidate(Party)	 Positioning	 การหาต�าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
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ของผู้เลือกต้ัง	 การจัดวางต�าแหน่งทางการเมืองนั้นมักเช่ือมโยงกับอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค	

โดยการวางต�าแหน่งทางการเมอืงของผู้สมคัรสามารถท�าได้	2	วธิ	ีการใช้นโยบายพรรคการเมอืงน�า	และ

การสร้างภาพลักษณ์ของตนขึ้นมาใหม่	(3)	แบบแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติ	(Strategy	Formulation	

and	Implementation)	การรณรงค์	หาเสียง	4Ps	ประกอบด้วย	นโยบายและตัวผู้สมัคร	การสื่อสาร

ผ่านสื่อบุคคลในการเข้าถึงผู้เลือกต้ัง	 (Push	 marketing)	 การสื่อสารเพื่อจูงใจโดยใช้สื่อมวลชน

(Pull	marketing)	การหยั่งเสียง	(Polling)	การวางภาพลักษณ์ของผู้สมัคร	(Positioning)	ผลงาน

ที่เคยมีเมื่อได้รับเลือกต้ังแล้ว	 (Performance)	 และ	 (4)	 สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเลือกต้ัง	

(Environmental	 Forces)	 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี	 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง

ทางการเมือง	

	 จากกรอบแนวคิด	เรื่องของการตลาดทางการเมือง	ที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้น�ามาเป็นกรอบ

ในการวเิคราะห์การวิจัยในส่วนของกลยุทธ์การใช้คลปิวดีิโอในการหาเสยีงเลอืกต้ังของนายกเทศมนตรี

นครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง

ขอบเขตในกำรวิจัย

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ	มุ่งศึกษาหลักการใช้คลิปวิดีโอ	เนื้อหา	และกลยุทธ์การใช้คลิปวิดีโอใน

การสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้า

นครตรัง	 ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลหลัก	 ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางแผนการสื่อสารของผู้สมัคร

รบัเลอืกต้ังนายกเทศมนตรนีครตรงัของทมีต้นกล้านครตรงั	จ�านวน	13	คน	ขอบเขตด้ำนเวลำ	ระหว่าง

เดือนมิถุนายน-ธันวาคม	2564	ขอบเขตด้ำนพื้นที่	เทศบาลนครตรัง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

	 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	Informant)	จ�านวน	13	คน	

คัดเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	ประกอบด้วย	ที่ปรึกษาและวางแผนด้านการสื่อสารทีม

ผู้สมัคร	3	คน	ผู้สมัครทีมต้นกล้านครตรัง	5	คน	และแกนน�าทางการเมืองและการสื่อสารของกลุ่ม

ต้นกล้านครตรัง	5	คน	

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมลู	ใช้แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง	แบบสนทนากลุม่	และ	

แบบวิเคราะห์เอกสารในการวิเคราะห์เนื้อหาคลิปวิดีโอ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ใช้การสัมภาษณ์

เชิงลึก	 การสนทนากลุ่ม	 และการวิเคราะห์เนื้อหาคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์	 ในช่วง

การหาเสยีงเลอืกต้ัง	การเกบ็รวบรวมข้อมลูในการสมัภาษณ์เชิงลกึ	และการสนทนากลุม่ผ่านโปรแกรม

การประชุม	 Zoom	Meeting	 และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์หาข้อสรุปประเด็นที่มีเนื้อหาเช่ือมโยงและ
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น�าเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์	โดยการตรวจสอบแบบสามเส้า	(Triangulation)

ผลกำรวิจัย

	 1.	หลักกำรใช้ส่ือคลิปวิดีโอในกำรสร้ำงควำมนิยมทำงกำรเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

นำยกเทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้ำนครตรัง

	 หลักการใช้สื่อคลิปวิดีโอในการสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกต้ังนายก

เทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง	มีดังนี้	(1)	สร้างความแตกต่างจากการใช้คลิปวิดีโอในการ

สร้างความนิยมทางการเมืองที่ผ่านมา	(2)	เนื้อหาคลิปวิดีโอ	ใช้ใน	2	ลักษณะ	คือ	คลิปวิดีโอที่เข้าถึง

อารมณ์ของกลุ่มเป้าหมายทางการเมือง	 และเน้ือหาในคลิปวิดีโอที่ท�าให้เกิดกระแสในกลุ่มผู้รับสาร	

(3)	การเข้าถงึช่องทางการสือ่สารทีง่่าย	(4)	สร้างเอกลกัษณ์เฉพาะของทมีต้นกล้านครตรงัผ่านคลปิวิดีโอ	

รายละเอียดมีดังนี้	

	 1.	สร้างความแตกต่าง	คือหลักคิดอันดับแรกที่จะให้รูปแบบแตกต่างไปจากทีมผู้สมัครอื่น	ๆ	

เน้นการสือ่สารท่ีให้เหน็ภาพจรงิจากสถานการณ์ปัญหาทีเ่กดิขึน้ใกล้ตัวของคนในจงัหวดัตรงัทีน่กึไม่ถงึ	

และเน้นให้คลปิวดีิโอน�าเสนอให้เหน็ถงึปัญหาของชาวบ้านในจงัหวดัตรงัพร้อมน�าเสนอวธิกีารแก้ปัญหา

ไปพร้อมกัน	ชาวจังหวัดตรังสามารถเห็นภาพเป็นรูปธรรมได้จากการรับชมคลิปวิดีโอ	

	 2.	 เน้ือหาคลิปวิดีโอที่เข้าถึงอารมณ์กลุ่มเป้าหมาย	 การใช้คลิปวิดีโอในการสร้างความนิยม

ทางการเมืองของกลุ่มต้นกล้าตรังให้เข้าถึงอารมณ์ของชาวตรังที่เมื่อชมคลิปวิดิโอแล้วกระตุ้นอารมณ์

ความรู้สึกร่วมในความเป็นชาวตรังท่ีอยากพัฒนาบ้านของเราร่วมกันด้วยนโยบายคุณภาพ	 นโยบายท่ี

ท�าได้จรงิ	นโยบายท่ีจับต้องได้	เน้นการสร้างคลปิวดีิโอเพือ่น�าเสนอนโนบายทีต่อบสนองความต้องการ

ของประชาชนชาวตรงั	และเนือ้หาคลปิวดีิโอทีส่ร้างกระแสสงัคมทีเ่น้นให้เกดิการจดจ�า	และก่อให้เกิด

กระแสการพดูถงึในกลุม่ผู้รบัสาร	มกีารวางแผนเนือ้หาในการน�าเสนอผ่านคลปิวดิิโอทีว่างธมีผู้สมคัรมี

กิจกรรมที่หลากหลายภายใต้วิถีชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดตรัง	

 3.	 ช่องทางทางการสือ่สาร	มกีารวางแผนการใช้สือ่ให้กลุม่ผู้รบัสารเข้าถงึคลปิวิดีโอได้ง่ายและ

หลากหลายช่องทาง	 คลิปวิดีโอเผยแพร่ทุกช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊ก	 ไลน์	 โดยคลิป

วิดีโอเน้นการน�าเสนอเนื้อหาที่ผู้รับชมทุกช่วงวัยสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการน�าเสนอได้เหมือนกัน	

	 4.	สร้างเอกลักษณ์เฉพาะของทีมผู้สมัครผ่านคลิปวิดีโอ	เน้นการสื่อสารเพื่อสร้างอุดมการณ์	

ทางการเมอืงให้เกดิความรูส้กึว่านครตรงั	คือ	บ้านของเรา	สือ่ความหมายต้ังแต่สญัลกัษณ์ในคลปิวดีิโอ

ทุก	 ๆ	 คลิปที่ใช้ภาพต้นไม้ที่ก�าลังค่อย	 ๆ	 เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่แตกกิ่งก้านสาขาที่สื่อความหมาย

ถึงชื่อ	ทีมต้นกล้าตรัง	
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	 2.	เนื้อหำคลิปวิดีโอในกำรสร้ำงควำมนิยมทำงกำรเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยก

เทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้ำนครตรัง	

	 การใช้สือ่คลปิวิดีโอในการสร้างความนิยมทางการเมอืงของผู้สมคัรรบัเลอืกต้ังนายกเทศมนตร	ี

นครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง	ผ่านเฟซบุ๊ก	ยูทูป	อินสตาแกรม	เว็บไซต์มีการใช้คลิปวิดีโอในการน�า

เสนอเพื่อสร้างคะแนนนิยม	 และการเข้าถึงประชาชนเพื่อน�าเสนอนโยบายต่าง	 ๆ	 ซ่ึงการใช้สื่อคลิป

วิดีโอ	 เป็นยุทธวิธีการสื่อสารทางการเมืองแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความตระหนักรู้และ	

การจดจ�า	และสร้างความประทับใจบุคคลผู้สมัครรับเลือกตั้ง	ด้วยว่าคลิปวิดีโอเป็นสื่อที่มีพลังในการ

สร้างและดึงดูดความสนใจผู้รบัสารให้ติดตามรบัชม	ใช้จดุเด่นเรือ่งวิธกีารเล่าเรือ่งและวิธกีารน�าเสนอ	ที่

กระทบใจผู้ชม	ท�าให้อยากติดตามชม	ท�าให้เกดิการรบัรูข้้อมลูข่าวสารท่ีสอดแทรกไว้ในเนือ้หาของวิดีโอ

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 เนื้อหาคลิปวิดีโอในการสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับ

เลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง	 สามารถแบ่งออกได้เป็น	 3	 ช่วง	 ได้แก	่

(1)	ระยะก่อนการเลือกตั้ง	(2)	ระหว่างการเลือกตั้ง	และ	(3)	โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง	

	 1.	ระยะก่อนการเลือกต้ัง	 เน้นเนื้อหาในการเปิดตัวผู้สมัคร	 และจุดประกายความคิด	 ให้

ประชาชนจังหวัดตรังหวนคิดถึงการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นตนเองให้ทันสมัยผสมผสานกับ

ชีวิต	ความเป็นอยู่	และอนุรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง	เช่น	คลิปวิดีโอ	ชุด	“สภากาแฟ”	คลิปวิดีโอเปิด

ตัวให้ประชาชนรู้จักทีมต้นกล้าตรัง	 เน้นการสร้างอุดมการณ์ในการรักบ้านเกิดร่วมกันให้เข้าไปสู่จิตใจ

ของ	ผู้มสีทิธิเ์ลอืกต้ัง	และให้ความรูส้กึถงึความเป็นคนบ้านเดียวกันทีจ่ะร่วมพฒันาจังหวดัตรงัไปด้วย

กัน	 วิดีโอชุดนี้เป็นเสมือนผลิตภัณฑ์แรกที่น�าเข้าสู่การตลาดทางการเมืองให้ประชาชนรับรู้และสร้าง

ความรบัรูถ้งึกลุม่ทางการเมอืงทีเ่กิดขึน้ใหม่ในนามต้นกล้าตรงัทีเ่กดิจากการรวมกลุม่ของชาวตรงัอย่าง

แท้จริง

ภำพที่	1	โลโก้ที่ใช้ในคลิปวิดีโอ
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	 2.	 ระหว่างการเลือกต้ัง	 เนื้อหาคลิปวิดีโอช่วงระหว่างการเลือกต้ังของทีมต้นกล้านครตรัง	

เน้นการน�าเสนอนโยบาย	และกิจกรรมต่าง	ๆ 	ในการลงพืน้ท่ีของทมีผู้สมคัรรบัเลอืกต้ังนายกเทศมนตรี	

นครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง	โดยมีการวางแผนเนื้อหาการสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอออกเป็น	3	ระยะ	

ดังนี้

	 ระยะที่	1	เนื้อหาคลิปวิดีโอในช่วงระหว่างการเลือกตั้ง	น�าเสนอภาพรวมเรื่องนโยบายต่าง	ๆ	

ของทมีต้นกล้านครตรงั	เพือ่สร้างการจดจ�านโยบาย	จดุขายของคลปิวิดีโอนีส้ือ่ถงึการน�าเสนอนโยบาย

จากความต้องการของประชาชน	มกีารสือ่สารย�า้ถงึสโลแกนของทมีต้นกล้านครตรงั	“เปิด	ปรบั	เปลีย่น	

มุมสร้าง”	 ให้ประชาชนจดจ�าสโลแกนของทีมต้นกล้าตรัง	 เช่น	 คลิปวิดีโอ	 10	 นโยบาย	 ทีมต้นกล้า

ตรงั	ทีม่เีนือ้หาให้ผู้รบัสารทราบถงึนโยบายของทมีต้นกล้านครตรงั	และนโยบาบนีม้าจากความต้องการ

ของประชาชน

ภำพที่	2	คลิปวิดีโอชุดสภากาแฟ

ภำพที่	3	คลิปวิดีโอน�าเสนอนโยบายของทีมที่เน้นมาจากการฟังเสียงประชาชน



309

◆ หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล ◆

	 ระยะที่	2	เนื้อหาในคลิปวิดีโอเน้นการให้รายละเอียดของนโยบายแต่ละเรื่องเพื่อตอบสนอง

ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่แตกต่างกัน	โดยใน	คลิปวิดีโอน�าเสนอผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์	ได้แก่	เฟซบุ๊ก	ไลน์	

	 ระยะที่	 3	 เนื้อหาในคลิปวิดีโอเน้นภาพของทีมผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครตรัง	

ในช่วงระหว่างการเลือกตั้ง	มีประเด็นเนื้อหา	2	ประเด็น	ได้แก่	(1)	ประเด็นเนื้อหาน�าเสนอภาพรวม

การหาเสยีงเลอืกต้ัง	และ	(2)ประเด็นเนือ้หาในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	ของทมีผู้สมคัรรบัเลอืกต้ังนายก

เทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง	

	 3.	โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกต้ัง	 การใช้คลิปวิดีโอการหาเสียงเลือกต้ังเพื่อสร้างความนิยม

ของผู ้สมัครรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง	 มีประเด็นเนื้อหา

ในช่วงนี้	 2	ประเด็น	คือ	 (1)	น�าเสนอภาพรวมการหาเสียงเลือกตั้งของทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก

เทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง	และ	(2)	น�าเสนอกิจกรรมต่าง	ๆ	โดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอ

จะเน้นตอกย�้าอุดมการณ์ทางการเมือง	สื่อสารย�้าเตือนแนวนโยบายของผู้สมัคร	และเน้นภาพลักษณ์

ของทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งจากทีมต้นกล้านครตรังที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองและเป็นลูกหลานคนในพื้นที่	

ภำพที่	5	คลิปวิดีโอน�าเสนอ

เนื้อหาในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ

ของทีมผู้สมัคร

ภำพที่	4	คลิปวิดีโอน�าเสนอ

ภาพลักษณ์ของทีมผู้สมัคร
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 3.	 กลยุทธ์กำรใช้คลิปวิดีโอในกำรสร้ำงควำมนิยมทำงกำรเมืองของผู้สมัครรับเลือกต้ัง

นำยกเทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้ำนครตรัง	

	 กลยุทธ์การใช้คลิปวิดีโอในการสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกต้ังนายก

เทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง	มีกลยุทธ์ในการใช้คลิปวิดีโอผ่านสื่อใหม่ตามขั้นตอน	ดังนี้	

	 1.	กำรวำงแผนกำรใช้คลิปวิดีโอในกำรสร้ำงควำมนิยมทำงกำรเมือง	

	 กลุ่มต้นกล้านครตรัง	 ใช้การสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอเพื่อสร้างความนิยม	 โดยแบ่งการวางแผน	

การใช้คลิปวิดีโอในการสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครตรัง

ของ	ทีมต้นกล้านครตรัง	แบ่งออกได้เป็น	2	ช่วง	คือ	ช่วงที่	1	ช่วงก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง	และ

ช่วงที่	2	ช่วงระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง

	 ช่วงที	่1	ช่วงก่อนการประกาศให้มกีารเลอืกต้ัง	ในช่วงน้ีการวางแผนการสือ่สารผ่านคลปิวดีิโอ

ทีเ่น้นให้ประชาชนผู้มสีทิธเิลอืกต้ังจดจ�าช่ือทมีต้นกล้านครตรงั	และผู้น�าทมีเป็นหลกั	จดจ�าสโลแกนของ

ทีมต้นกล้านครตรัง	พร้อมทั้งสร้างภาพจ�าถึงความเป็นคนพื้นถิ่นเดียวกัน	ความเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อม

จะสานต่อให้จังหวัดตรังเจริญก้าวหน้าไปพร้อม	ๆ 	กับการอนุรักษ์วัฒนธรรม	ประเพณีและวิถีชีวิตของ

ตรงั	โดยในช่วงนีค้ลปิวดีิโอจะเป็นในลกัษณะของภาพยนตร์สัน้ทีเ่น้นการเล่าเรือ่งผ่านเนือ้หาทีใ่ห้ผู้รบั

สาร	 คล้อยตามไปกับอารมณ์ของภาพยนตร์	 และใช้คลิปวิดีโอสื่อให้เห็นภาพเป็นรูปธรรม	 โดยมีการ

วางแผนการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	ทั้ง	เฟซบุ๊ก	ไลน์กลุ่มเครือข่าย	ผู้สนับสนุน	ยูทูป	

	 ช่วงที่	2	ช่วงระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง	การวางแผนการสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอแบ่งออกเป็น	2	

ลักษณะ	ดังนี้	

	 (1)	 น�าเสนอนโยบายในการหาเสียงเลือกต้ัง	 คลิปวิดีโอเน้นสื่อสารเพื่ออธิบายแผนงาน

การพัฒนาที่สร้างประโยชน์ให้ชุมชนและงานการพัฒนาต่าง	 ๆ	 ที่ได้ท�าส�าเร็จไปแล้วกับชาวบ้าน	 และ

น�าเสนอในคลิปวิดีโอให้เห็นว่านโยบายต่าง	 ๆ	 น�ามาจากการรับฟังเสียงของประชาชน	 และน�าเสนอ

ภาพจริงจากสถานที่ชวนให้ผู้รับสารคิดถึงปัญหาใกล้ตัวที่อาจมองข้ามไป	 และน�าปัญหาความต้องการ

ชาวตรังในทุกกลุ่มอาชีพไปก�าหนดเป็นนโยบายสื่อสารกับประชาชน	

	 (2)	 น�าเสนอภาพลกัษณ์ของทมีผู้สมคัรทีเ่น้นการสร้างภาพลกัษณ์ทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึง

ได้ง่าย	และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุก	ๆ	ปัญหา	และทุกกิจกรรม	โดยสะท้อนผ่านคลิป

วิดีโอที่น�าเสนอการออกไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน	 การท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ร่วมกับชาวบ้าน	 และ

การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับกลุ่มผู้สนับสนุน
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 2.	กำรก�ำหนดจุดมุ่งหมำย

	 กลุ่มต้นกล้านครตรัง	 ใช้การสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอเพื่อสร้างความนิยมโดยการก�าหนด

จุดมุ่งหมายตามล�าดับขั้นตอน	ดังนี้	

	 ขั้นตอนที	่1	จดุมุ่งหมายให้กลุ่มเปา้หมายทีม่ีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งรู้จักกลุม่ต้นกล้านครตรัง

โดยใช้คลิปวิดีโอที่น�าเสนอเนื้อหาให้กระทบจิตใจของชาวตรัง	 เพื่อสร้างอุดมการณ์	 ทางการเมือง

แบบใหม่	และให้เกิดการตั้งค�าถามว่าทีมต้นกล้านครตรังคือใคร	มาจากไหน

	 ขัน้ตอนที	่2	จุดมุง่หมายให้ผู้รบัสารรูจั้กหวัหน้าทมีต้นกล้านครตรงัทีล่งสมคัรรบัเลอืกต้ังนายก

เทศมนตรีนครตรัง	ด้วยข้อความสั้น	ๆ	พาดหัวในการขึ้นคลิปวิดีโอว่า	นครตรัง	คือ	บ้านเรา

	 ขั้นตอนที่	 3	 จุดมุ่งหมายให้ผู้รับสารทราบถึงนโยบายของทีมผู้สมัครจากต้นกล้านครตรัง

ทีส่ามารถจดจ�าได้ง่าย	และจดจ�าสโลแกนของกลุม่ต้นกล้านครตรงั	ด้วยข้อความสัน้	ๆ 	เช่น	5	นโยบาย

ส�าคัญ	กับเบอร์	5		ขับเคลื่อนนครตรังสู่เมืองอัจฉริยะ	สวัสดิการก้าวหน้ามวลประชามีส่วนร่วม	

	 ขั้นตอนที่	 4	 จุดมุ ่งหมายแสดงภาพลักษณ์ของผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรี

นครตรังและทีม	ถึงความเป็นนักพัฒนาที่เข้าถึงได้	ไม่เพียงแต่มองในเรื่องเทคโนโลยีใหม่	ๆ	กิจกรรม

ของชาวบ้านทีมผู้สมัครก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ	ด�าเนินการให้กับชาวบ้าน	มีการใช้ข้อความสั้น	ๆ	

	 3.	กำรก�ำหนดเนื้อหำในกำรสื่อสำร

	 การก�าหนดเนื้อหาเพื่อสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอของทีมต้นกล้าตรัง	 มีการสร้างข้อความสั้น	 ๆ	

(Key	message)	ให้ผู้รับสารจดจ�าได้ง่ายผ่านสื่อคลิปวิดีโอแต่ละคลิป	ดังนี้

ภำพที่	6	คลิปวิดีโอกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน
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	 1.	การผลติคลปิวิดีโอในการสร้างความนยิมทางการเมอืงของทมีต้นกล้าตรงั	มเีนือ้หาทีส่ือ่สาร

กับกลุ่มผู้รับสารเน้นการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองแบบใหม่	และเนื้อหาสารเน้นให้เกิดภาพจ�าเรื่อง

วถิชีีวิตของชาวตรงัทีก่ลุม่ต้นกล้านครตรงัซ่ึงเป็นลกูหลานชาวตรงัอย่างแท้จรงิจะพฒันาพร้อมสบืสาน

ความเป็นจังหวดัตรงัต่อไป	จะพบข้อความสัน้	ๆ 	ให้ผู้รบัสารสะดุดกับการต้ังค�าถาม	หรอืการใช้ข้อความ	

ชวนให้คิดต่อผ่านรูปแบบขัอความหลัก	(Key	Massage)	เช่น	“การรวมตัวอย่างยาวนาน”	“นครตรัง	

คือ	บ้านเรา”

	 2.	 เนื้อหาในการน�าเสนอนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง	ที่มีสโลแกนที่เข้าใจง่าย	มีข้อความ

ส�าคัญที่ต้องการให้ชาวบ้านจดจ�าได้ว่านโยบายต่าง	 ๆ	 ของทีมต้นกล้านครตรังเกิดจากการรับฟังเสียง

จาก	ชาวตรังอย่างแท้จริง	เช่น	5	นโยบายที่ส�าคัญ	กับเบอร์	5	

	 3.	 เนื้อหาเน้นการจดจ�าภาพลักษณ์ในการเข้าถึงประชาชน	 เนื้อหาในคลิปวิดีโอเน้นน�าเสนอ

เนื้อหาสั้น	 ๆ	 หลาย	 ๆ	 คลิปที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของทีมต้นกล้านครตรังท่ีลงพื้นที่พบปะกับ

ประชาชนสร้างความประทับใจให้กับกล่มผู้สนับสนุน	และสร้างการรับรู้กับกลุ่มเป้าหมายอื่น	ๆ	

	 4.	 เนื้อหาคลิปวิดีโอที่เน้นน�าเสนอการปราศัยของทีมต้นกล้านครตรังในสถานที่ต่าง	 ๆ	 โดย

การตัดต่อช่วงส�าคัญ	ๆ	ของการปราศรัยสั้น	ๆ	ไม่เกิน	5	นาที	เพื่อเน้นย�้าเนื้อหาจากการปราศรัย	เพื่อ

ให้เกิดการจดจ�า	

อภิปรำยผล

 หลักการใช้สื่อคลิปวิดีโอในการสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกต้ังนายก

เทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง	 สร้างความแตกต่างจากการใช้คลิปวิดีโอในการสร้างความ

นิยม	ทางการเมือง	จากเดิม	ๆ 	ที่ผ่านมา	โดยกลุ่มต้นกล้านครตรังเน้นการสื่อสารที่ให้เห็นภาพจริงจาก

สถานการณ์ปัญหาทีเ่กดิขึน้ใกล้ตัวของคนในจงัหวดัตรงัทีนึ่กไม่ถงึ	และน�าเสนอให้เหน็วธิกีารแก้ปัญหา	

ที่เน้นนโยบายที่น�าเสนอที่สามารถท�าได้จริง	 และชาวจังหวัดตรังสามารถเห็นภาพเป็นรูปธรรมได้จาก

การรับชมคลิปวิดีโอ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Diana	Owen.	(2014)	ที่กล่าวว่า	การใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ยังต้องใช้ควบคู่ไปกับการหาเสียงในรูปแบบเดิมที่ต้องกระตุ้นให้คนสนใจในกิจกรรมที่ผู้ลง

สมัครรับเลือกตั้ง	นักการเมือง	พรรคการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองจัดขึ้น

	 การใช้สือ่คลปิวิดีโอในการสร้างความนยิมทางการเมอืงของผู้สมคัรรบัเลอืกต้ังนายกเทศมนตร	ี

นครตรังของทีมต้นกล้านครตรังในคลิปวิดีโอว่า	 นโยบายที่เกิดจากการรับฟังเสียงจากชาวตรังอย่าง

แท้จรงิ	ตามแนวคิดเรือ่งกจิกรรมการตลาดทางการเมอืง	Marsh	(2001)	กลยทุธ์ทางการตลาดทางการ

เมอืงทีเ่น้น	การขายและการตลาดจะใช้วธิรีบัฟังกระแสข่าวถงึกจิกรรมของพรรค	นอกจากนี	้การก�าหนด
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เนื้อหาในการสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอของทีมต้นกล้าตรัง	 ยังสอคคล้องกับลักษณะองค์กรทางการเมือง

ทีมุ่ง่เน้นการตลาด	Phillppe	J.	Maarek	(2001)	ทีก่ล่าวว่า	การออกแบบผลติภัณฑ์ตามความพงึพอใจ

ของผู้มสีทิธิเ์ลอืกต้ัง	ซ่ึงต้องพฒันาไปตามความต้องการของผู้บรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา	จึง

ออกแบบนโยบายให้เหมาะสมกับผู้มสีทิธิเ์ลอืกต้ังโดยไม่พยายามเปลีย่นสิง่ทีป่ระชาชนคิด	แต่มอบสิง่ที่

ประชาชนต้องการให้	โดยมกีารค้นหาความต้องการของผู้มสีทิธิเ์ลอืกต้ัง	ขณะเดียวกนัจะต้องรอบคอบ

ในการน�าเสนอนโยบายที่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง	

	 กลยุทธ์การใช้คลิปวิดีโอในการสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกต้ังนายก

เทศมนตรีนครตรังของทีมต้นกล้านครตรัง	 ท�าให้เกิดผลดีในการสร้างความนิยมของผู้สมัคร	 ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ	Amanda	Relyea-Voss	(2017)	(1)	ประชาชนรู้จักผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

และนักการเมือง	(2)	ประชาชนรู้จักนโยบายของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและนักการเมือง	(3)	ผู้สนใจ

สามารถติดตามข้อมลูข่าวสารของผู้ลงสมคัรรบัเลอืกต้ังได้สะดวก	(4)	ทราบปฏิกริยิาโต้ตอบทัง้ในทาง

บวกและ	 ทางลบได้ทันที	 ผ่านการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์	 เช่น	 กลุ่มผ้รับสารจาก

เพชบุ๊กทีมต้นกล้านครตรัง	 หรือกลุ่มเครือข่ายแกนน�าการสื่อสารท่ีน�าไปแชร์ต่อ	 (5)	 กระตุ้นให้

ผู้สนับสนุนสนใจและออกไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให้กับทีมต้นกล้านครตรังแม้จะเป็นการลงสมัคร

ครั้งแรก	และ	(6)	สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ได้อย่างสะดวก	

	 ถ้ามองในแนวคิดการตลาดทางการเมือง	ของ	Bruce	Newman	(1994)	พบว่า	ทีมต้นกล้า

นครตรงั	มกีารวางกลยทุธ์การสร้างความนยิมทางการเมอืงตามหลกัของการตลาดทางการเมอืง	กล่าวคือ	

	 1.	มีการจ�าแนกส่วนทางการตลาดของผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับสารเป้าหมายแบบเจาะจง	 ด้วยการก�าหนดจจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร	 และเนื้อหาในการสื่อสาร

ผ่านคลิปวิดีโอใน	4	ประเภท	คือ	(1)	คลิปวิดีโอที่น�าเสนอนโยบายของผู้สมัคร	ตอบกลุ่มที่คาดหวัง

ในเชิงคุณประโยชน์จากนักการเมือง	(2)คลิปวิดีโอที่น�าเสนอการอนุรักษ์	และปรับเปลี่ยนนครตรังให้

สอดคล้องกับวัฒนธรรม	และความคาดหวังทางสังคม	(3)คลิปวิดีโอที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมของ

ชาวตรัง	 เช่น	คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมปากท้องชาวบ้าน	ตอบสนองพฤติกรรมของกลุ่มที่มี

ความคาดหวังในสถานการณ์เฉพาะหน้า	 และ	 (4)	 คลิปการน�าเสนอการรณรงค์ในเชิงนวัตกรรมใหม่	

เช่น	เมืองอัจฉริยะด้วยระบบดิจิทัลที่ตอบสนองความคาดหวังในสิ่งใหม่	

	 2.	การผลิตคลิปวิดีโอมีการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมที่แตกต่างกันใน	2	วิธี	คือการใช้

นโยบายพรรคการเมืองน�า	และการสร้างภาพลักษณ์ของตนขึ้นมาใหม่	

	 3.	แผนกลยุทธ์และการปฏิบัติ	 น�าองค์ประกอบ	 4Ps	 มาประยุกต์ใช้กับการรณรงค์หาเสียง	

ได้แก่	
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	 (1)	ผลิตภัณฑ์ทางการเมือง	(Policy	and	candidate	platform)	คลิปวิดีโอน�าเสนอนโยบาย

ของทีมต้นกล้า	นครตรัง	และคลิปวิดีโอการแนะน�าตัวของผู้สมัคร	(2)	การใช้คลิปวิดีโอในการสื่อสาร

กับกลุ่มเป้าหมายหลักและมีการปฎิสัมพันธ์ตอบโต้ได้ทันที	(3)	คลิปวิดีโอเป็นการสื่อสารที่จูงใจ	ด้วย

การท�าเป็นภาพยนตร์สั้น	ๆ 	(4)	คลิปวิดีโอช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของทีมผู้สมัครจากต้นกล้านครตรัง	

ที่แม้ว่าจะไม่ได้มีผลงานที่เคยท�าไว้แล้วมาน�าเสนอผ่านคลิปวิดีโอ	 แต่ในคลิปวิดีโอสื่อสารให้เห็นถึง

อนาคตที่จะท�าต่อไปหลังจากได้รับการเลือกตั้ง	

	 4.		คลิปวิดีโอของทีมต้นกล้านครตรัง	 แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกต้ังทาง

การเมือง	เช่น	การสื่อสารโดยตรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มุ่งเน้นสร้างสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้เลือกตั้ง



315

◆ หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล ◆

รำยกำรอ้ำงอิง

กานดา	รุณนะพงศา	สายแก้ว.	 (2554).	สื่อสังคมออนไลน์.	สืบค้นเมื่อ	19	ธันวาคม	2554,	จาก	http://www.	

	 slideshare.net/krunapon/social-media-5661152

รักษิณา	พวงล�า	และพนม	คลี่ฉายา.(2554).	แนวทางและผลของการสื่อสารผลักดันความคิดเห็นทางการเมืองผ่าน

	 เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเพ็ชบุ๊ก.	วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา.	4(2),	221-236

สุรพงษ์	โสธนะเสถียร.(2556).	ทฤษฎีการสื่อสาร.	กรุงเทพฯ.	โรงพิมพ์ระเบียงทอง.	

สธุดิา	พฒันศรวิีเชียร.(2560).	กลยทุธ์การใช้สือ่สงัคม	(social	media)	เพือ่รณรงค์ทางการเมอืงในยคุสงัคมเครอืข่าย.	

 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ.	29(1)	มกราคม	–	มิถุนายน,	27-41.

เสถยีร	เชยประทบั.(2554).	การสือ่สารและการตลาดการเมอืง.	กรงุเทพฯ	:	ส�านกัพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

Atkin,	Charles	K.	 (2001).	Theory and principle of media health campaigns.	 In	R.	E.	Rice	&	

	 C.	K.	Atkin	(Eds.),	Public	communication	campaigns	(3rd	ed.).	Thousand	Oaks:	Sage.

Biswas,	Ingle	&	Roy.	(2014).	Influence	of	Social	Media	on	Voting	Behavior.	Journal of Power, Politics 

 & Governance	by	American	Research	Institute	for	Policy	Development.	(2)2,	127-155	http://

	 jppgnet.com/journals/jppg/Vol_2_No_2_June_2014/7.pdf 

David	Barber,	J.	(1969).	Citizen Politics: An Introduction to Political Behavior.	Chicago	:	Markham.

Maarek	J.Phillppe.	(2001).	Campaign Communication and Political Marketing.	Retrieved	December	18,	

 2021.https://books.google.co.th/books?id=S3K1RiqDs2kC&pg=PT263&lpg=PT263&dq=Ph

	 ilippe+J.Maarek.1995&source=

Newman	Bruce.	(1994).	Handbook of Political Marketing	1st	Edition	SAGE	Publications,	Inc;	1st	

	 edition.

Owen	Diana.	 (2014).	New Media and Political Campaigns The Oxford Handbook of Political 

 Communication.	 Retrieved	 December	 18,	 2021.	 https://www.oxfordhandbooks.com/

 view/10.1093/oxfordhb/9780199793471.001.0001/oxfordhb-9780199793471-e-016 

Relyea,	V,	A.	(2017).	Social Media for Political Campaigns.	Retrieved	December	18	2021.	from	

	 http://www.likeavosssm.com/social-media-political-campaigns/

Vedel,	T.	(2003).	Political communication in the age of internet.	In	P.J.Maarek	&	G.Wolfsfeld	(Eds.),	

	 Political	communication	in	a	new	era:Across-national	perspective.	London:	Routledge.


